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Waarde redactie,
Als abonnee zou ik de redactie van Taalbeheersing in de administratie de

volgende vraag willen voorleggen :

Als deze vraag vroeger al behandeld werd, zou ik graag een fotokopie van het
antwoord willen ontvangen. Anders wordt mijn vraag in een van de volgende
afleveringen beantwoord.
Hoogachtend,
Naam:
Adres:

Taalbeheersing in de admlnistratie stelt zich ten doel het gebruik van het
Aigemeen Nederlands te bevorderen, niet aileen door taalzuivering, maar vooral
door verrijking en verbetering van het taalgebruik.

Het tijdschrift verschijnt als losbladige uitgave met de volgende rubrieken:
I. - Aigemeen;
ring;

II. - Termen en wendingen;

IV. - Documentatie;

V. - Varia;

III. - Proeve van tekstverbete-

VI. - Adviezen van de Raad voor

taaladvies.

Bij de nummers 1 tim 199 is een volledig bijgewerkte Gids gepubliceerd die,
naast een uitvoerige klapper met verwijzingen naar de bijdragen waarin de termen behandeld werden, een aantal woordenlijsten betreffende verschillende
vakgebieden bevat. De Gids is bovendien typografisch zodanig opgezet dat hij
aanwijzingen geeft omtrent het gebruik van de behandelde woorden en derhalve
als beknopte taalgids bruikbaar is. De Gids is afzonderlijk verkrijgbaar.

0/1984/0857/45

TWINTIG JAAR

TAALBEHEERSING
IN DE ADMINISTRATIE

Gids veer de nummers 1 tim 199
1962 - 1982
verzorgd door

Louisa Van den Bruele-Sterck

INHOUD

BIz.
Ten geleide ........................................................

3

Toelichting bij het gebruik

5

Concordantietabel ..............................................

6

Woordenlijsten per vakgebied :
Aanbestedingen en bestekken
Autoterminologie
Bibliotheekwezen
Brieven en briefadres
Cartografie ................................................
Hypotheken ..............................................
Informatieverwerking

15
15
15
16
17
18
18

Kantoorterminologie ........... .. ... ........ . .. .
Media

19
21

Milieuterminologie
Onderwijsterminologie
Openbare veilingen en verkopingen
Parlementaire terminologie
Postterminologie ... .....................................
Recreatietaal ... ;..........................................
Telefoongesprekken
.Tram en tramverkeer
..
Vakbondsterminologie
Verkeersterminologie
Verkiezingsterminologie
Woning en woningbouw
Ziekteverzekering
Alfabetische klapper

21
22
22
23
2i4
25
25
26
26
27
29
29
31
33

2

TEN GELEIDE
Taalbeheersing in de administratie bestaat twintig jaar. In al die
jare~

is een uitgebreid naslagwerk op taalkundig gebied tot stand
gekomen dat de bezitters of gebruikers ervan een grote schat aan
informatie biedt op' voorwaarde dat zij de plaats kunnen terugvinden waar een bepaald onderwerp behandeld is. De onderhavige Gids kan daarbij als hulpmiddel worden gebruikt.
De Gids bestaat uit drie delen. Vooraan komt de eoneordantietabel, die bedoeld is voor lezers die de afleveringen niet p~r
rubriek opbergen maar de nummers in chronologische volgorde
bewaren. Zij kunnen via de tabel nagaan in welk nummer een
bepaalde bladzijde van een der zes afzonderlijk genummerde
rubrieken is terug te vinden. Vervolgens komen de woordenlijsten per vakgebied aan de beurt, die een beeld geven van het
taalgebruik in de volgende vakgebieden :
Aanbestedingen en bestekken Openbare verkopingen en
Autoterminologie
veilingen
Bibliotheekwezen
Parlementaire terminologie
Brieven en briefadres
Postterminologie
Cartografie
Recreatietaal
Hypotheken
Telefoongesprekken
Informatieverwerking
Tram en tramverkeer
Kantoorterminologie
Vakbondsterminologie
Media
Verkeersterminologie
Milieuterminologie
Verkiezingsterminologie
Onderwijsterminologie
Woning en woningbouw
Ziekteverzekering
Tenslotte bevat de Gids een alfabetisehe klapper over de
vele honderden termen en onderwerpen die in de eerste twintig
jaargangen van Taalbeheersing zijn behandeld. Zoals uit de Toeliehling bij het gebruik blijkt, is de alfabetisehe klapper zodanig
opgezet dat hij onmiddeIlijk een aantal aanwijzingen geeft omtrent het juiste gebruik van de opgenomen woorden en wendingen. Daardoor is de Gids ook bruikbaar en nuttig voor lezers die
niet (meer) in het bezit zijn van aIle afleveringen. De Gids vormt
daarom ook het 200e nummer van Taalbeheersing, als bekroning
van de eerste twintig jaargangen waarvan hij de inhoud summier
samenvat.
Bij de samenstelling van deze Gids is uiteraard gebruik gemaakt van de Gidsen over de eerste honderd nummers en over
de nummers 101 tot 150. De redactie heeft mevrouw L. Van den
Bruele bereid gevonden de overige nummers te excerperen en al
het materiaalsamen te voegen tot deze cumulatieve Gids, waar3

van zij ook de publikatie heeft verzorgd. Aansluitend bij haar
voorgangers, wijlen mevrouw J. Dejaeger en de heren J. Verhasselt en A. Fouwels·, heeft zij dit werk met veel geduld en grote
zorgvuldigheid verricht. De redactie, de uitgever en ongetwijfeld
ook de lezers zijn haar zeer dankbaar voor deze prestatie.

4

TOELICHTING BU HET GEBRUIK
De Gids bestaat uit drie delen. De concordantietabel geeft aan in
welk nummer de bladzijden van de zes afzonderlijk genummerde
rubrieken terug te vinden zijn. De woordenlijsten geven een
overzicht van een aantal behandelde vaktermen op bepaalde gebieden. De klapper bevat een alfabetische lijst van woorden en
wendingen waarover in Taalbeheersing is geschreven. Het Romeinse cijfer duidt de rubriek aan; het Arabische cijfer verwijst
naar de bladzijde van de betrokken rubriek.
Om de Gids op zichzelf een praktische waarde te geven zijn
bij de opmaak de volgende regels toegepast :
1. Het sterretje * dat voor bepaalde woorden is geplaatst, houdt
een waarschuwing in : het woord dat voIgt wordt afgekeurd !
De gecursiveerde verbetering staat na het afgekeurde woord,
b.v. * bevoordeligen : bevoordelen.
Soms staat het waarschuwingsteken * ook voor een correct woord dat weI eens gebruikt wordt in een verkeerde uitdrukking, b.v. * doel (voor - doel hebben) : tot- hebben.
2. Het teken = wordt in drie betekenissen gebruikt, namelijk om
aan te geven hoe een vreemd woord in het Nederlands luidt
(b.v. accuse = beschuldigde), hoe een Nederlands woord in
het Frans wordt weergegeven (b.v. administratiekantoor =
fiduciaire) en welk woord (ongeveer) als synoniem van het
andere kan worden beschouwd (b.v. alfa-wetenschappen =
geesteswetenschappen.
3. Voorts werden de volgende tekens en afkortingen gebruikt :
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
(v)
verschil tussen twee woorden; b.v. aanbieden en
aanmelden (v). Het verschil wordt op de aangegeven
plaats verduidelijkt.
v.
van
z.
zie
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CONCORDANTIETABEL
De Concordantietabel geeft aan in welk nummer een pagina van
de zes afzonderlijk genummerde rubrieken kan worden teruggevonden.
Rubriek I - Aigemeen
biz.
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9- 10
11 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 25
26 - 31
'32 - 35
36 - 39
40- 43
44- 45
46- 51
52 - 56
57 - 58
59 - 61
62 - 67
68- 71
72 - 76
77 - 80
81 - 84
85 - 86
87 - 89
90- 95
96- 97
98 - 99
100 - 101
106 - 107
108 - 109
110 - 113
114 - 118
119 - 122
123 - 124
125 - 126
127 - 130
131 - 134
135 - 138
139 - 144
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nr.
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

27
28

29
30

31
32
33
34

35
36

37
40

41
42

bIz.
145 - 150
151 - 154
155 - 158
159 - 162
163 - 166
167 - 170
171 - 174
175 - 178
179 - 182
183 - 186
187 - 190
191 - 194
195 - 198
199 - 202
203 - 206
207 - 210
211 - 216

217 - 220
221 - 224
225 - 228
229 - 232
233 - 236
237 - 240
241 - 244
245 - 250
251 - 254
255 - 256
257 - 262
263 - 268
269 - 270
271 - 274
275 - 278
279 - 282
283 - 286
287 - 290
291 - 294
295 - 298
299 - 302
303 - 306
307 - 310

nr.

43
44

45
46

47
48

49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
S9
60

61
62
63
64

65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82

biz.
311 - 314
315 - 318
319 - 322
323 - 326
327 - 330
331 - 342
343 - 346
347 - 348
349 - 352
353 - 356
357 - 360
361 - 364
365 - 370
371 - 376
377 - 382
383 - 384
385 - 388
389 - 390
391 - 396
397 - 400
401 - 404
405 - 410
411 - 414
415 - 420
421 - 426
427 - 430
431 - 436
437 - 440
441 - 444
445 - 448
449 - 456
457 - 462
463 - 468
469 - 476
477 - 480
481 - 486
487 - 492
493 - 496
497 - 500
501 - 504
505 - 506
507 - 510
511 - 514
515 - 518
519 - 522
523 - 526
527 - 528
529 - 532
533 - 534

or.

83

bIz.

Dr.

114

535 - 538
134
539 - 544
135
545 - 548
136
549 - 556
137
557 - 562
138
563 - 566
139
567 - 571
140
573 - 578
141
579 - 584
142
585 - 590
143
591 - 596
144
597 - 602
145
603 - 608
146
609 - 614
147
615 - 620.
148
621 - 622
149
623 - 624
ISO
625 - 626
152
627 - 630
153
631 - 634
154
635 - 640
ISS
156
641 - 644
645 - 650
157
651 - 656
158
657 - 662
159
(+ resolutie Cultuurraad)
663 - 666
160
667 - 672
161
673 - 678
162
679 - 682
163

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

683 - 686

164

687 - 696
697 - 700
701 - 706
707 - 710
711 - 714
715 - 718
719 - 722
723 - 726
727 - 730
731 - 732
733 - 740
741 - 746
747 - 752
753 - 756
757 - 760
761 - 766
767 - 770
771 - 776

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

84

85
86
87
88
90

91
92
93
94
95
96
97

98
99

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

III
112
113

ISO
181
182
7

bIz.
777
783
785
791
799
803
807
811
815

- 782
- 784
- 790
- 798
- 802
- 806
- 810
- 814
- 818

or.

183
184
185
186
187
188
189
190
191

Rubriek II bIz.
2
4
6
8
10
16
27
36
44
52
58
59 - 66
67 - 72
73 - 80
81 - 87
88 - 95
96 - 105
106 - 113
114 - 116
117 - 122
123 - 128
129 - 136
137 - 142
143 - 152
153 - 158
159 - 162
163 - 168
169 - 178
179 - 188
189 - 194
195 - 202
203 - 210
211 - 216
217 - 224
1357911 17 28 37 45 53 -
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or.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30

31
32
33
34

biz.

or.

819 - 822
192
823 - 824
193
825 - 828
194
829 - 836
195
(+ Taaibeheersiog : 20 jaar)
837 - 846
196
197
847 - 858
198
859 - 868
869 - 876
199

Termen en wendingen
bIz.
225 - 232
233 - 238
239 - 242
243 - 250
251 - 260
261 - 270
271 - 278
279 - 286
287 - 296
297 - 304
305 - 308
309 - 314
315 - 320
320 - 323
324 - 329
330 - 335
336 - 341
342 - 345
346 - 353
354 - 363
364 - 373
374 - 383
384 - 393
394 - 403
404 - 411
412 - 419
420 - 425
426 - 433
434 - 439
440 - 449
450 - 455
456 - 461
462 - 467
468 - 473

or.

35
36

37
38
39
40

41
42
43
44
45
46

47
48

49
SO
SI
S2
S3
54
55
S6
57
58
59
60

61
62
63
64

6S
66

67
68

biz.

474 - 485
486 - 491
492 - 497
498 - 507
508 - 515
516 - 521
522 - 529
530 - 537
538 - 545
546 - 553
554 - 559
560 - 567
568 - 575
576 - 583
584 - 591
592 - 599
600 - 607
608 - 613
614 - 621
622 - 623
624 - 627
628 - 631
632 - 639
640 - 647
648 - 655
656 - 661
662 - 669
670 - 677
678 - 685
686 - 691
692 - 697
698 - 705
706 - 717
718 - 723
724 - 729
730 - 737
738 - 743
744 - 749
750 - 753
754 - 763
764 - 775
776 - 781
782 - 789
790 - 799
800 - 807
808 - 813
814 - 823
824 - 829
830 - 837

Dr.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84

85
86

87
88

89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

biz.

838 - 845
846 - 851
852 - 859
860 - 869
870 - 877
878 - 887
888 - 897
898 - 905
906 - 913
914 - 923
924 - 931
932 - 941
942 - 949
950 - 955
956 - 959
961 - 966
967 - 972
973 - 980
981 - 984
985 - 990
991 - 998
999 - 1008
1009 - 1018
1019 - 1026
1027 - 1032
1033 - 1042
1043 - 1048
1049 - 1050
1051 - 1056
1057 - 1064
1065 - 1072
1073 - 1084
1085 - 1092
1093 - 1096
1097 - 1102
1103 - 1108
1109 - 1116
1117 - 1120
1121 - 1124
1125 - 1130
1131 - 1138
1139 - 1142
1143 - 1150
1151 - 1160
1161 - 1166
1167 - 1170
1171 - 1178
1179 - 1182
1183 .. 1188

Dr.

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
9

biz.

Dr.

1189 - 1198
1199 - 1206
1207 - 1212
1213 - 1218
1219 - 1226
1227 - 1234
1235 - 1240
1241 - 1248
1249 - 1256
1257 - 1262
1263 - 1266
1267 - 1270
1271 - 1276
1277 - 1282
1283 - 1290
1291 - 1302

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
188
181
182·
183
184

biz.

1303 - 1308
1309 - 1316
1317 - 1326
1327 - 1336
1337 - 1346
1347 - 1356
1357 - 1364
1365 - 1374
1375 - 1382
1383 - 1392
1393 - 1406
1407 - 1418
1419 - 1436
1437 - 1446
1447 - 1456

nr.

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Rubriek III - Proeve van tekstverbetering
biz.

nr.

1
246911 13
14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 37 41 45 47 49 51 ·53 55 57 59 -

1
2
3

10

3
5
8
10
12
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
44
46
48
50
52
54
56
58
60

4

5
6
7
8

11
12
13
14
19
20
21
22
23
24

25
26

27
30

31
32
33
35
40

biz.

61 - 62
63 - 64
65 - 66
67 - 68
69 - 70
71 - 72
73 - 74
75 - 76
77 - 78
79 - 80
81 - 82
83 - 84
85 - 86
87 - 88
89 - 90
91 - 92
93 - 94
95 - 96
97 - 98
99 - 100
101 - 102
103 - 104
105 - 106
107 - 108
109 - 110
111 - 112
113 - 114

nr.
41
42
45
46

47
48

49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

61
62
63
64

65
66

67
68

70

biz.

Dr.

115 - 116
117 - 118
119 - 120
121 - 122
123 - 124
125 - 126
127 - 128
129 - 130
131 - 132
133 - 134
135 - 136
137 - 138
139 - 140
141 - 142
143 - 144
145 - 146
147 - 148
149 - 150
151 - 152
153 - 154
155 - 156
157 - 158
159 - 160
161 - 162
163 - 164
165 - 166
167 - 168
169 - 170
171 - 172
173 - 174
175 - 176
177 - 178
179 - 180
181 - 182
183 - 184
185 - 186
187 - 188
189 - 190
191 - 192

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86

87
88

89
90

91
92
93
94

95
96
97

98
99

101
102
103
104
107
108
112
115
117
137

m.

biz.
193 - 194
195 - 196
197 - 198
199 - 200
201 - 202
203 - 204
205 - 206
207 - 208
209 - 210
211 - 212
213 - 214
215 - 216
217 - 218
219 - 220
221 - 222
223 - 224
225 - 226
227 - 228
229 - 230
231 - 232
233 - 234
235 - 236
237 - 238
239 - 240
241 - 242
243 - 244
245 - 246
247 - 248
249 - 250
251 - 252
253 - 254
255 - 256
257 - 258
259 - 260
261 - 262
263 - 264
265 - 266
267 - 268
269 - 270

138

ISS
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
187
188
189
190
192
193
195
196
197
198
199

Rubriek IV - Documentatie
biz.

1
246-

3
5
7

Dr.

biz.

1
2
3
4

811 14 18 -

Dr.

10
13
17
20

5
6
7

9
11

biz.
21 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 32
33 - 34
35 - 36
37 - 38
39 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50 - 53
54 - 57
58 - 59
60- 61
62 - 64
65 - 66
67 - 68
69 - 76
77 - 84
85 - 92
93 - 98
99 - 102
103 - 108
109 - 112
113 - 116
117 - 120
121 - 122
123 - 124
125 - 126
127 - 130
131 - 132
133 - 134
135 - 136
137 - 138
139 - 140
141 - 142
143 - 144
145 - 146
147 - 148
149 - 150
151 - 152
153 - 154
155 - 156
157 - 158
159 - 160
161 - 162
163 - 164

12

Dr.

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
25
26
27
28
29
31
33
34
35

biz.

nr.
78
79

45

165 - 166
167 - 170
171 - 172
173 - 174
175 - 176
177 - 178
179 - 180
181 - 182
183 - 186
187 - 188
189 - 198
199 - 202
203 - 206
207 - 208
209 - 210
211 - 214
215 - 216
217 - 218
219 - 224
225 - 226
227 - 228
229 - 232
233 - 236
237 - 240
241 - 242

46

243 - 244

113

47

245 - 246
247 - 250
251 - 252
253 - 256
257 - 258
259 - 262
263 - 266
267 - 270
271 - 272
273 - 276
277 - 278
279 - 282
283 - 284
285 - 288
289 - 290
291 - 294
295 - 298
299 - 302
303 - 304
305 - 308
309 - 312
313 - 314
315 - 316

117
119
122
123
124
125
126
127
128
129
130
133
134
139
142
143
146
147
150
152
IS3
154
ISS

36

37
38
39
44

48

49
50
51
52
53
60

61
63
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
7S
76
77

80

81
82
83
84

85
86

87
89
90

91
92
93
94
95
98
99

101
103
104
105
111
112

biz.

or.

317 - 318
319 - 322
323 - 324
325 - 326
327 - 330
331 - 332
333 - 336
337 - 338
339 - 340
341 - 344
345 - 348
349 - 350

156
157
158
160
168
170
172
173
174
178
179
180

351 - 354
355 - 356
357 - 358
359 - 360
361 - 364
365 - 368
369 - 372
373 - 374
375 - 380
381 - 388
389 - 398
399 - 410

Rubriek V bIz.
13
46812 14
15 17
18 20 -

2
5
7
11
13
16
19
21

or.

biz.

181
182
183
184
185
191
193
194
195
196
198
199

Varia

or.

bIz.

1
2
3
4
5
6
8
11
12
14
15

47 49 51 53 55 57 59 61 63
6466 -

or.
48
50
52
54
56
58
60
62
65
67

31
32
35
41
48

49
50
51
52
61
62

22 - 25

16

68 - 69

63

27
29
31

17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29

70 - 71
72 - 73
74 - 75
76 - 77
78 - 79
80 - 83
84 - 87
88 - 91
92 - 95
96 - 99
100 - 101

65
66

26 28 30 32
33 35
36
37 39 41 43 45 -

34
38
40
42
44
46

68

74
90

106
107
108
114
120
121

30

13

Rubriek VI nr.

bIz.

1713 19 23 27 31 33 35 39 43 45 -

14

6
12
18
22
26
30
32
34
38
42
44
50

131
132
133
134
135
136
137
138
145
146
148
149

Adviezen van de Raad voor Taaladvies
bIz.
~1 - 52
53 - 56
57 - 59
61 - 64
65 - 68
69 -72
73 -74
75 -78
79 - 82
83 - 84
85 - 86
87 - 88

nr.

152
153
154
158
161
164166
167
171
174
179
180

WOORDENLQSTEN PER VAKGEBIED
Aanbestedingen en bestekken 11-157, 586
aanbesteden (Fr. mettre en adjudication) 11-157
aanbesteder (Fr. adjudicateur) 11-157
aanbesteding (openbare en onderhandse -) 11-157
aannemer (Fr. adjudicataire) 11-157
aannemer v. bouwwerken, bruggen,
havenwerken 11-158
aanneming (werken bij -, contract v.
-) 11-158, 588
aanneming v. bouwwerken, levering,
onderhoud 11-158
aannemingsmaatschappij, -werk II-ISS'
aannemingssom (Fr. montant forfaitaire) 11.. 158
algemene voorschriften II-158
bepalingen en voorwaarden 11-587
bestek 11.. 157, 586
bouwheer 11-157
eindoplevering (Fr. reception definitive) 11.. 158

gegadigde
inschrijver) 11-157
gunnen of toewijzen 11-157
hoofdaannemer 11-158
inschrijver (Fr. soumissionnaire)
11-157
inschrijvingsbiljet, . .som 11-157
onderaannemer (Fr. sous-traitant)
11-158
ondememer en aannemer (v) 11-158
ondernemer v. begrafenissen, busdiensten, verhuizingen, vervoer 11-158
opdrachtgever 11-157
oplevering(stermijnen) 11-158
opmeting 11-587
schatposten 11-587
toewijzen of gunnen 11-157
verrekenposten 11-587
verrekening v. d. prijsbeweging 11-587

Autotenninologie 11-1200-1202
automotoren II-1239-1240
autosport, toebehoren, gereedschap,
onderhoud 11-1251-1253
carrosserie, chassis 11-1209-1211
interieur, wielophanging, stuurinrichting 11-1214-1247
koelsysteem, e:ektrische installatie,
ontstelQng II-1227.. 1228

stoel, bank 11-1363
transmissie, koppeling, versnellingsbak 11-1244-1246
wielen, banden, remmen, brandstofsysteem, smering 11-1221-1224

BibHotheekwezen 11-67
aanwinsten 11-69
bedrijfs- of fabrieksbibliotheek 11-67
bekwaamheidsakte II-70
bibliothecaris II-67
bibliotheek en boekenkast (v) 11-67
bibliotheekeconomie, -school, -wezen
11-70
bibliotheektechnisch geschoold 11-70

boekenrek en andere samenst. 11-68,
70
boekerij of bibliotheek 11-67
boekkaart II-69
boeknummer of signatuur 11-70
bruikleen (in - krijgen) 11-68
bruikleendienst II-68
catalogiseerdienst 11-69
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catalogisering 11-69
catalogus (alfabetische -) II-68
auteurs- II-68
fabrikanten- II-69
kruis- II-68
onderwerp- 11-68
stand- 11-69
systematische - 11-68
titel- 11-68
trefwoorden- 11-68
cataloguszaal 11-68
contributie of leesgeld 11-68
decimaal classificatiesysteem II-68
eendagskaart II-68
etikethouders 11-69
handbibliotheek 11-69
handelsadresboek 11-69
handschrift 11-69
incunabel·11-69
indicator 11-69
jeugdbibliotheek, kinder- 11-67
kaart of fiche 11-69
kaartenkast of cartotheek 11-69
lectuurverschaffing, -voorziening 11-67
lectuurzorg 11-67
leenverkeer 11-68
leesbibliotheek en andere samenstellingen 11-67, 70
leeszaalassistent 11-70
-personeel 11-69
legitimatie 11-68
lezersbediening 11-69
lezerskaart of toegangskaart 11-68

loketkast 11-69
magazijnbediende 11-69
microfilm(atelier) 11-70
naslagbibliotheek 11-69
naslagwerken 11-69
openbare bibliotheek II-67
openbare leeszaal 11-67
opleidingsleeszaal 11-70
opstaande stijl 11-70
ordenen (boeken -) II-70
presentexemplaar (verplicht -) II-69
presentiebibliotheek 11-68
reizende bibliotheek 11-68
rijksbibliotheek 11-67
schenkingen en giften II-69
schoQlbibliotheek 11-67
stamboek of journaal 11-69
studiebibliotheek 11-67
tussenschot 11-70
uitleenbibliotheek of lees- II-68
-form\ulier 11-69
-toonbank 11-69
-zaalII-69
uitwiede~ (v. boekkaarten) 11-69
vakindelihg 11-69
vakkast 11-69
verenigingsbibliotheek 11-67
volksbibliotheek 11-67
vrije bijdragen (v. uitgever) 11-69
wetenschappelijke bibliotheek 11-67
wiegedruk 11-69

Brieven en briefadres 1-8, 135, 159, 163, 187, 199; 11-460

aan de Reer, de(n) Heer 1-138
aanduidingen op envelop 11-460
aangetekend of -tekenen 11-461
aanschrijftitel of aanhef- 1-187, 189
aanschrijving en -spreking 1-188
adres op envelop 1-135, 136
adres v. echtparen 1-163
adressering v.e. brief 1-8
afkortingen in briefadres 1-155; 11-450
afkortingspunten in adres 1-157
attentie (ter - van) 1-157
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begin v.e. brief 1-8
beroepsaanduiding in adres 1-152
bijlage (als -) 11-202
- bij, van 11-202, 473
briefhoofd (Fr. en-tete de lettre) 1-318
briefkaart (Fr. carte postale) 1-21
briefschrijven (het -) 1-199
brieven aan dames 1-200
correspondentie 1-199
eer (ik heb de -) 11-196
expres of spoedbestelling 11-461

geacht,zeer--,hooggeachtI-188,19O,
200
groeten (met hartelijke --, vriendelijke --) I-2m
heer en mijnheer 1-136
heren en mijne heren 1-190
hoofdletters in adres 1-137
hoogachtend I-2m
hoogachting (met de meeste --) 1-202
ik (bij begin v. brief) 11-196
interpunctie in adres 1-135
juffrouw en mejuffrouw 1-137, 200
kennisgeving v. geboorte, huwelijk!
overlijden 1-8

luchtpost (per --) 11-461
mevrouw 1-137, 200
naam in aanschrijftitel 1-189
papiers d'affaires, documenten 11-461
poste restante, postliggend 11-461
postpapier (Fr. papier a lettres) 11-535
rouwbrief 1-8
separaat II-2m
slotfonnules 1-201
titulatuur (in briefadres) 1-151
-- v. echtparen 1-164
-- in Ned. en in Belgie 1-167
zaakpapieren 11-461

Cartografte 11-247, 258, 282, 287
akkemaam (Fr. lieu-dit) 11-286
autoweg 11-287
bebouwde kom 11-285
begroeiing 11-288
beschrijven v.e. kaart II-258
betekend formaat, oppervlak 11-260
~ladgrenzen 11-282
-indeling 11-249
-spiegel 11-260
-wijzer 11-249
bouwland 11-289
brandlaan, -tra II-285
cOOrdinaten 11-285
gegeneraliseerd beeld II-284
graadboogschaal 11-250
grasland 11-288
grondgebruik 11-288
grondslagen 11-288
hoekmerk 11-285
hoogtelijneninterval, -patroon 11-259
hoogtelijntekening 11-259
hooiland 11-289
ingraving II-284
intermitterende bron, waterloop
11-288
kaart (blinde -) (Fr. carte muette)
11-258
- met schrift 11-258
kaartbeeld, -blad, -spiegel 11-259-260
kaartgrenzen, -randen 11-282

kaartschrift 11-258
kader (binnen-, buiten-) 11-283
kas (Fr. serre) 11-287
kassengebied 11-287
kruising (gelijkvloerse of niveau -,
vrije -) 11-288
-- op gelijk, op verhoogd, op verlaagd niveau II-288
lijst (binnen-, buiten-) 11-283
luchtfotogrammetrie 11-288
onderdoorgang, -kruising 11-287
ophoging 11-384
overbrugging, -kruising 11-288
overzichtskaart (Fr. carte elaguee)
11-284
papierrand 11-283
randbecijfering, -cijfers, -schrift 11-283
schaduwdoezeling of schaduwing
11-259
signaturen 11-259
slakkenhoop 11-285
sloot 11-288
snijmaat v. d. kaart 11-260
stadsbebouwing 11-286
steenberg (Fr. terril) 11-285
talud 11-384
terreinhelling II-259
uitgraving 11-284
veldnaam (Fr. lieu-dit) 11-286
verklaring v. d. tekens 11-259
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waterleiding 11-284
watertoevoer- of -afvoerleiding 11-284

weg v. d. klasse I, II of III, 11-287
weiland 11-289

Hypotheken 11-433
aflossen (ineens of in termijnen) 11-437
aflossing (in vaste of variabele bedragen) 11-437
aflossing (periodieke -) II-438
aflossingsbestanddeel 11-438
aflossingsplan, -schema 11-438
aflossingsvoorwaarden 11-437
amortisatiefonds. -lening, -tafels

11-438
annuiteit (gelijkblijvende en ongelijke

-) 11-438
dalende en stijgende - 11-438
oneigenlijke en gewijzigde-

11-438
annuiteitenlening 11-438
bedrijfswinst 11-437
crediteur, debiteur II -436
dienst v. d. lening II-438
driemaandelijkse rente 11-438
eigendom (gebouwde, ongebouwde

-) 11-436
geldgever, -nerner II -436
halfjaarlijkse rente 11-438
hoofdsom 11-438
hypothecair(e) (lening onder - verband) 11-436
een - lening aangaan II-436
- verbonden goed II-436
hypotheek (- geven, nemen) 11-436
een - vestigen op een goed II-436

een met - belast of bezwaard goed

11-436
geld lenen op eerste, op tweede -

11-436
hypotheekakte 11-438
hypotheekbank, -bedrijf 11-434
hypotheekgever, -houder, -nemer

11-436
hypotheekrente 11-437
hypothekeren 11-436
inschrijving 11-436
kredietgever, -nemer 11-435, 436
krediethypotheek II-436
lener en uitlener 11-435
looptijd (bepaalde, onbepaalde -)

11-438
provisie 11-437
rangorde v. d. hypotheek: eerste,
tweede h. 11-436
rente en interest 11-437
rentebestanddeel 11-438
rentemarge 11-437
rentepercentage of -voet II-437
rentestand of -peil II-437
schuldeiser en schuldenaar 11-436
vergoeding voor vervroegde· aflossing

11-438
zekerheid (als - stellen) II-436

Informatieverwerking II -427, 628, 670
apparatuur (en samenst.) 11-670
automaat 11-633
automatisering (ook automatie of automatisatie) 11-628
- samenst. 11-633
bedieningspaneel II -671
bibliofoon II-633
buffer 11-672
cijfercode, -gegevens 11-428
cijferopdracht 11-674
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coderen, codering 11-428
computer (samenst. met -) 11-427,

629
computergestuurde telefooncentrale

1-370
documentatie 11-632
geheugen (hulp-, kern-) II-426
glijgoot of wente1- 11-633
hardware (definitie) II-670
informaat 11-631

informatica II-630
informaticus II-631
informatiebank II-634
-drager II-428
-media II-630
-ontsluiting 11-632
-stroom II-635
-techniek 11-629
-verwerving 11-634
-wetenschap II-632
instructies II-428
kanalen (invoer- en uitvoer-) 11-671
kemengeheugen 11-671
machinetaal 11-674
magneetband (ook magnetische band)
11-630
een - afdraaien 11-630
een - opnemen 11-630
opslag van informatie II-635
opslagen (de gegevens -) II-428
periferie II-671

programma, -bibliotheek 11-428
besturings- en andere samenst.
11-673/4
programmatuur II-673
programmeertaal II-429
programmeren, programmering 11-428
programmeur (aankomend -, cursist-, systeem-, - technische assistentie) II-429
software - 11-674
programmeursgroep of -team 11-429
software (definitie) 11-672
randapparatuur 11-671
systeem (-configuratie) II-672
-ontwerpers of -analisten 11-629
toevoeren (aan de computer -) II-428
uittesten (v. programma's) 11-674
verwerkingseenheid II-671
woordenlijst informatieverwerking
11-429

Kantoorterminologie 11-110, 182, 468,1297, 1350, 1368, 1377
aanslaan (v. toetsen) 11-469
aanslag II-469
aantekenboekje 11-110
A-B-wagen of rolwagen 11-111
balpen of bol- 11-111
bestelbon II-110
blocnote 11-111
brievenbak 11-245
brievenregister (Fr. indicateur) 11-135
bureau (samenst. met -) 11-997, 1297
bureau, -la(de), -stoel 11-183
burele (ten - van) 11-183
carbonpapier, -vel 11-112
cartotheek 11-110
clip of papierklem (Fr. attache) II-110
copieerlint II-111
correctiemiddelen 11-1369
datumstempel 11-111
doorslag en -papier II-112
factuurboek 11-514
frame (v.e. schrijfmachine) 11-111
gomflesje, -kwastje 11-111

hechtapparaat, -machine, -materiaal
11-110, 1370
hogergeplaatste of meerdere 11-136
hoofdlettertoets (de - vastzetten)
11-112
huishoudelijke dienst (Fr. economat)
11-110
huismeester (Fr. econome) 11-110
inkoopboek, -factuur 11-514
inkt (Oostindische -) II-111
inktkussen, -lapje 11-111
inktlint 11-469
inktlintvefsteller 11-469
inktpatroon, -potlood, -reservoir
11-111
inspringen (5 spaties -) II-469
interlinie II-469
interlinieren 11-469
kaart (Fr. fiche) 11-110
kaartenbak, -houder, -kast, -stelsel
11-110
kaartsysteem 11-110
kaft en map (v) 11-110
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kantlijn (Fr. marge) 11-469
kantlijnopheffer, -steller 11-111, 469
kantoor, bureau en bureel 11-182
kantoor (samenst. met -) 11-184, 997,
1297, 1298, 1350; VI-17
kantoortijden 11-1379
kleefband II-111
klemrolhefboom 11-111
kogelpen II-111
lade 11-183
liniaal II-111
lintomschakelaar, -spoel, -wipper
11-111
machineschrijven 11-469
mailpapier of doorslag- II-112
map (blijvende -) 11-135
- met schuiflatje (Fr. farde a
tringle) 11-110
opberg-, verzamel- of toeslag11-110
margestop 11-111
meerderen (Fr. su¢rieurs) 11-136
naamstempel 11-111
onderlegger of vloeilegger II-111
ontslag II-1379
overtikken of -typen 11-468
papier II-1368
papierbinder II-110
papiergeleider 11-469
papierklem of clip II-110
papierklemrol 11-469
papierknijper, -tafel 11-110, 111
pen(ne)houder 11-111
plakbenodigdheden 11-1369
postpapier (Fr. papier a lettres) 11-354
radeermesje II-111
regel en lijn (v) 11-469
regelafstand (Fr. interligne) 11-468
regelafstandknop II-469
regelverzetter 11-111
register (losbladig en vastbladig -)
11-111
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rolll-469
schrijfblok, -rollI-Ill
schrijfbureau 11-183
schrijfmachinegom 11-468
secundaire arbeidsvoorwaarden
11-1377
spatie, spatieren 11-469
spatietoets 11-469
sociale zekerheid 11-1378
spoel II-469
stempel- of inktkussen 11-111
stempels II-1369
stencilen, stencilmachine 11-112
tabulator of kolommensteller II-112
tabulator- of kolomtoetsen 11-112
terugsteltoets 11-469
tienvingersysteem 11-468
tikfout of type- II-468
tikjuffrouw 11-468
tikkamer of typekamer 11-186; 469
tikken of typen 11-468
toetsen (v.e. schrijfmachine) 11-112
toetsenbord (Fr. clavier) 11-112
tussenruimte- of spatietoets 11-112
twee-kleurenpotlood II-111
typearm II-111
typeles II-468
typen (u) 11-468
blind - 11-468
typist(e) 11-468
uitgommen of -vlakken 11-468
uitzendbureau, -typiste 11-469
vloeiblok of drukker II-111
vrijloopknop 11-111
vulpotlood (Fr. porte-mine) 11-111
wagenvrijmaker 11-111
werknemers- en werkgeversorganisaties 11-1379
werving van personeel 11-1377

Media 11-1439-1441, 1447-1451
media (samenstellingen met -)

11-1449
medialiseren 11-1450
mediamiek 11-1451
mediatheek 11-1450
mediatiseren 11-1450
medium (koud en warm - , besturings-, informatie-, cultuur-, stek-)

11-1439-1441
medium in de informatica (support =
medium, informatiemedium of informatiedrager, opslagmedia, ge-

heugenmedia, invoer- en uitvoermedium, inputloutputmedia, datatransmissie, publiciteitsmedium of
-middel, reclamemedium, voorlichtingsorgaan, communicatiemedium,
advertentiemedium, niet-traditioneIe media (direct-mail, huis-aan-huisverspreiding, buitenreclame)

11-1447-1449
mono-, oligo-, multimediaal II-1450
multimediaal plan 11-1450
Teletekst en Viditel 11-1439

Milleuterminologie
11-761, 1271, 1279, 1283, 1291, 1303, 1309, 1345, 1360, 1383, 1393
afbreken, afbreekbaar, afbraak

11-1345
afval (samenst. met -) 11-1317, 1395,

1397
binnenmilieu II-1428
biologische klok II-1424
biologische waarderingskaart 11-1397
biosfeer, biotoop II-1305
bodemverontreiniging 11-1303
boomchirurg II-1304
bossen, kapconcessies, leegkap 11-1303
breekwerf, breekmolen 11-1319
cultuurmonument 11-1361
duininfiltratie 11-1397
effluent 11-1386
eutrofie II-1394
gezondheidstechniek 11-1395
groen 11-1383
industrie-eiland 11-1398
inversie 11-1423
inwerking van de lucht 11-1421
kaalslag 11-1309
kemafval, kemafvalopslag 11-1387
kolenvergassing 11-1427
landschap (samenst. met -) 11-1310-

1313
leefkwaliteit en leefbaarheid 11-1384
leefmilieu 11-1383
luchtverontreiniging 11-1420

milieu (samenst. met -) 11-1272
milieubeslag en milieubederf 11-1281
milieu-effectrapportage II-1280
milieunormering II-1279
milieu-overlast, -hinder, -belasting

11-1319
milieuverontreiniging (bestrijding van

-) 11-1283
milieuvervuiling,
-verontreiniging,
-pollutie, -contaminatie, -corrosie

11-1283
natuur (samenst. met -) 11-1360
recoloog, recosysteem, biosfeer 11-1304
olieklonten 11-1394
petroleumfakkels, vuurtorens 11-1310
regeneratie van de lucht II-1422
richtinggevoel 11-1425
schoon (samenst. met -) 11-1331

SLAR 11-1394
smeerpijp II-1396
smog (witte, fotochemische en elektrische -) 11-1422, 1423
snuffelpaal, luchtmonster 11-1425
spuitbus, aerosol 11-1425
stankoverlast 11-1426
steenbergen 11-1427
uitlaatgassen II-1293
uitworp, uitstoot, lozing, emissie

11-1384
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vuH (samenst. met -) 11-1291, 13181319
waterverontreiniging 11-1393
waterzuivering 11-1395

wetlands 11-1361
zandwoestijnen 11-1309
zeevervuiling II-1393
zelfverbranding 11-1421

Onderwijsterminologie 1-77, 361; 11-194, 217, 305, 464

afkijken 1-464
afstuderen 11-305
artsenijbereidkunde 1-366
beursstudent of bursaal 11-49
college lopen 1-366
doctorsgraad (de - behalen) 1-368
examen 1-361
graad (een - behalen) 1-363
handschrift (een mooi -) II-88
hoogleraar 11-217
kandidaatsexamen 1-361
leerjaar en studie- (v) 11-305, 485
leerling (M.D.) 11-218, 485
leraar (M.D.) 11-217
natuurwetenschappen (doctor in de
-) 1-366
onderwijs (middelbaar - ontvangen)
II-3M

schriftelijk - 1-355
onvoldoende (een - halen) 1-363
overgangsexamen en herexamen (v)
11-464
overhoren (de les -) 1-77, 362

overhoring (schriftelijke -) 1-78
proefschrift 1-368
professor en hoogleraar 11-217
promotie, promoveren 1-368
spieken, afkijken 11-464
splitsen (een klas -) (Fr. dedoubler)
11-233
splitsing 11-233
student (hoger onderwijs) 11-218, 485
studente 1-346
studeren (in de rechten -) 11-218, 305
studie 11-194, 305
studiebeurs 11-49
studiejaar en leer- (v) 11-485
studieloon (Fr. presalaire) 11-49
studierichting (Fr. discipline) 11-194
vakantie en verlof(v) 11-255, 613
vakantiespreiding 11-624
verhoren 1-79
voorzeggen 11-466
werkstudent II-49
zakken 11-240

Openbare verkopingen en veilingen II-143, 424

aanbiedingen (onderhandse -) II-146
afmijntoestelll-146
afslaan II-144
afslag II-143-145
afslager (automatische -) 11-146
bedingen (de hoogste prijs -) 11-144
besloten gezelschap 11-146
bieder (de sterkste -) II-144
biedprijs (de hoogste -) 11-144
blokveiling II-145
bod (mv. biedingen) 11-144
aan zijn - blijven hangen 11-145
zijn - gestand doen 11-145
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het hoogste - doen II-144
in - staan 11-144
in - steIlen, brengen 11-144
bodem (een - in de markt leggen)
11-144
boedel, boel of boelgoed 11-143
boedelmeester, -veiling, -verkoping
11-144
boelhuis 11-143
eenmaal, ander-, laatste - 11-425
gegadigde (= kooplustige) 11-144
gunnen of toewijzen II-144
hamer (onder de - komen) II-143
de - valt 11-144

hogen of verhogen (een bod -) II-144
inzet of aanvangsprijs 11-144
inzetten (een partij -) 11-145, 425
keurmeester 11-145
limiet 11-425
medebieder (de - afbieden of afmijnen) 11-144
meestbiedende 11-144
mijnen of afmijnen 11-145
monster II-145
nabieden 11-145
nabod (recht v. -) 11-145
neerzetveiling II-145
opbieden (tegen elkaar -) II-144
opbod II-143
opdrijven (de prijs -) 11-144
ophouden (een goed -) II-145
plokken II-144
prijsidee 11-144
strijkgeld, plok-, trek- of hoog- 11-144

toewijzen of gunnen 11-144
trekgeld (op - jagen) 11-144
tweedehandsgoederen 11-144
vaste goederen 11-144
veiling (- bij opbod) 11-145
in - brengen, op de - doen 11-143
over de - omzetten, verhandelen
11-145
uit de - nemen II-145
veilingmeester II-144
veilingvereniging, -wezen II-145
vendu houden II-143
venduhouder, -huis 11-143
verkocht (Fr. adjuge) 11-144
verkoop 'en verkoping (v) 11-143
verkoping (openbare - bij opbod of
afslag) II-143-144
openbare - bij inzet en toeslag
11-144
weggaan (voor een bepaalde prijs-)
11-425

Parlementaire terminologie 1-81, 139
aanhangig maken (Fr. deposer) 1-81
aanhouden (Fr. reserver) 11-86
aannemen (een ontwerp -) (Fr. voter) 1-85
aantekeningen maken 1-149
afdeling (vaste -) 1-83
afwezig met kennisgeving (Fr. excuse)
1-84
artikelsgewijze behandeling 1-82
beknopt verslag 1-139
beknopte-verslaggever 1-147
beraadslagend lichaam 1-82
beraadslaging 1-82
commissie (vaste -) 1-82
deining (er ontstaat -) 1-140
eed (grondwettelijke -) 1-84
fractie (Fr. groupe) 1-81
Kamer-, Senaats- 1-81
-secretaris, -voorzitter 1-81
geloofsbrieven (onderzoek v.d. -)
1-84
geldigverklaring v. d. - 1-84
goedkeuren (een ontwerp -) (Fr. voter) 1-85

indienen v.e. ontwerp (Fr. deposer)
1-81
indiener v.e. amendement 1-82
initiatief (recht van -) 1-81
Kamer van Volksvertegenwoordigers
IV-57
kiesrecht (algemeen -) 1-81
kracht (van - zijn, in - treden) (Fr.
etre, entrer en vigueur) 1-85
legislatuur (= uitoefening v.d. wetgevende macht) 1-84
Iezing 1-82
mengen (zich in een debat -) (Fr. intervenir dans un debat) 1-85
motie (- v. afkeuring, vertrouwen,
wantrouwen) 1-83
- v. orde, v. verdaging, tot sluiting
v.d. beraadslaging 1-84
naamstemming 1-82
neerleggen (stukken ter griffie -) 1-81
notities of aantekeningen maken 1-141
onschendbaar(heid) 1-84
ontvankelijk (amendement) 1-82
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onvoltallig zijn (Fr. ne pas etre en
nombre) 1-83
opheffen (een vergadering -) 1-84
orde (tot de - roepen) 1-84
eenvoudige - v.d. dag 1-83
oudste lid in jaren 1-84
overzenden (Fr. transmettre) 1-86
parlementair (= onderhandelaar) 1-81
parlementslid (Fr. parlementaire) 1-81
persklaar verslag 1-140
perstribune 1-82
quorum (het - is niet bereikt) 1-83
rapport(eur) 1-82
reces (kerst-, paas-, groot -, op gaan) 1-86
recht v. amendement, v. interpellatie

1-82, 83
rede(voering), betoog (Fr. intervention) 1-85
reglement v. orde 1-83
spoedbehandeling (de - vragen) 1-83
staken, staking v. stemmen 1-83
staten-generaal 1-81
stembord (elektrisch -) 1-82
stemmen (voor of tegen -) 1-85

stemming (een ontwerp in - brengen)

1-83
geheime - 1-83
hoofdelijke - 1-82
strekking (de verste -) 1-82
tegenstemmen 1-82
tweederde-meerderheid 1-83
tweekamerstelsel 1-81
verslaan (= verslag uitbrengen) 1-82
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'

een rede - 1-145
verslag(gever) 1-82
verhindering (in geval v. -) 1-84
bericht v. - 1-84
vertegenwoordigend lichaam 1-81
voorstemmen 1-82
werking (in - treden) 1-85
wetgevende macht 1-81
wetsontwerp en -voorstel (v) 1-81
zitten en opstaan (door -) (Fr. par
assis et leve) 1-83
zitting of zittingsjaar 1-84
zitting en vergadering (v) 1-84
zittingsduur (Fr. legislature) 1-84

Postterminologie 1-349
aangetekend of aantekenen 11-208; 461
briefkaart (Fr. carte postale) 1-21
brievenposterij 1-350
buiten(brieven)bus II-527
documenten (Fr. papiers d'affaires)

11-461
expres of spoedbestelling 11-461
gireren (= overschrijven) II-607
giro of girorekening 11-607
girobiljet, -kaart 11-607
ingeschreven stukken 11-208
loket (Fr. guichet) 1-351; 11-129
loketbeambte of lokettist(e) 11-130
loketdienst 1-351
luchtpost (per -) 11-461
port 1-350
portvrijdom 1-350
post (betekenissen) 1-353, 354
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post (binnenkomende - , uitgaande

-) 1-353
post en posterij 1-350
postblad (Fr. carte-Iettre) 1-351
postbode of brievenbesteller 1-354
postcheque- en girodienst 11-607
postdistrict (Fr. circonscription postaIe) 1-353
poste restante, postliggend 11-461
posthoorn 1-349
postmonopolie of -recht 1-350
postnummer 1-354
postorderbedrijf 1-354
postpakket (Fr. colis postal) 1-354
postpapier (Fr. papier a lettres) 11-535
postrekening, girorekening of giro

11-607
postwissel (Fr. mandat-poste) 1-355

postzak II-207
postzegel- en briefkaartenautomaat

1-350
prk (afkorting v. postrekening) 11-607
rekeninghouder (Fr. titulaire de compte) 1-355
stempelmachine 1-350
stortingsbiljet 11-607

strafport (met - belast) 1-350
strafportbrief, -zegel 1-350
waarde (brieven met aangegeven -)

11-208
wisselplaats 1-349
woning(brieven)bus 11-527
zaakpapieren 11-461

Recreatietaal 11-624,637,641,651,665
bagagehanger of -aanhangwagen

11-653

recreatiebeleid, -gebied, -vormen

11-638

bedrijfsaanhanger 11-651
bungalow-caravan 11-643
campus II-625-627
caravan, -ing en samenst. 11-642, 651
doorgangsterrein II-642
kamp (samenst. met -) II -625
kamp (vast -) II -643
kampeeraccomodatie en andere samenst. 11-625
kamperen 11-625
kant-en-klaar arrangementen 11-624
kantoorwagen 11-651
kinderkamp 11-625
openluchtrecreatie 11-624

recreatietaal 1-334
recreant (dagjes-, verblijfs-) 11-638
stacaravan 11-643
tent (samenst. met -) II-627
tentendorp (Fr. village de toile) 11-467
tent- of vouwwagen 11-642
trekkamp II -643
tweede woning II-643
uitschuifbare caravan II -642
vakantiespreiding (Fr. etalement des
v.) 11-624
vakantiewoonwagen 11-651
watersporters II-638
winkelwagen 11-651

Telefoongesprekken 1-295; 11-17, 28, 400; V-77
aanbieden (telefonisch -) 1-301
abonneenummer 1-299
aansluiting (krijgen) 11-407
afbellen (= telefonisch afzeggen) 11-29
beroepengids 1-306
bestellen (telefonisch -) 1-302
bezet (de lijn is -) 1-306
bezettoon 1-306
boodschap (een - voor iem. aannemen) 11-19
defect (de telefoon is -) II-406
doorverbinding 1-299
geheim nummer 11-30
gesprek (in - zijn) 11-404

gesprekken (lokale, interlokale, internat. -) 11-28
stads- II-403
dienst-, particuliere - II-28
verkoops-, zakelijke - 1-300
hoorn (de - afnemen of opnemen)

1-306; 11-29
huistelefoon (verbindt kamers in een
gebouw) 11-403
kiestoon, -schijf 11-29
klachten (per telefoon) 1-304
Iijn (aan de - blijven) 1-300; 11-19
de - is bezet 1-30
nummer (abonnee-, net-, toestel-)

1-299
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opgeroepene 11-17
ophangen (= de telefoon neerleggen)
11-29
oproepbericht 11-28
oproeper II-17
sollicitaties (telefonisch antwoorden
op -) 1-303
telefoneren, bellen of opbellen 1-306
telefoon (de - voor iem. aannemen)
11-29
de - gaat 1-306
aan de - komen 11-29
door de - vragen, zeggen 11-408
per - regelen II-408
telefoonabonnement 111-97
-agenda 1-305
-alfabet (voor het spellen v. woorden) V-77

-bel 11-406
-boek of -gids II-407
telefooncel (publieke -) II-406
telefoonnota II-29; V-20
telefoontje (een - geven, krijgen)
11-402
terugbellen 11-19
tijdmelding 11-30
toestel220 (Fr. extension 220) 11-402
verbinden (met iem. -) 11-20
verbinding (- krijgen) 11-30
de - verbreken 11-402
verkeerde verbinding 1-299
verkeerd verbonden zijn 11-18
voorbericht (gesprek met -) 11-28

Tram en tramverkeer 11-416

achterbalkon 11-416
baan (op eigen -) (Fr. en site propre)
11-691
bestuurder 11-416
bijwagen II-417
conducteur 11-416
dienstregeling 11-418
doorlopen of aansluiten 11-416
eindpunt of -station 11-417
halte (vaste -, - op verzoek of vrije
-) 11-417
de - afroepen 11-417
haltebord, -paal 11-417
kniptang 11-417
lijn 11-417
Ius (aan de - hangen) II-417
motorwagen 11-417

overschakelen op bussen 11-418
passagier of reiziger II-416
rittenkaart 11-417
tramdienst (de - is opgeheven) 11-418
tramroute of traject (Fr. itineraire)
11-417
uitstappen (allen -) II-417
vol (de tram is -) 11-417
voorzien (iedereen - ?) 11-416
vouwportier II-416
wachthuisje of -lokaaltje 11-418
wissel (de - overhalen, omleggen)
11-417
de - staat verkeerd 11-417
zelfwerkende - 11-417
wisselplaats 11-418

Vakbondsterminologie 11-53,59, 117, 126

bediendenbond 11-61
bond of vakbond (Fr. syndicat) 11-60
bond van kantoor- en winkelbedienden 11-61
bond van spoor- en tramwegpersoneel
11-61
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bondsbestuur (Fr. direction syndicale)
11-60
bondsbestuurder (Fr. dirigeant syndical) 11-60
bondsbijdrage (Fr. cotisation syndicaIe) 11-242

bondskas 11-60
bondsorgaan 11-242
georganiseerde (Fr. syndique) 11-60
landarbeidersbond 11-60
mijnwerkersbond 11-60
organiseren (Fr. syndiquer) 11-60
overleg (georganiseerd -, vakbonds-)
11-117
sociale verkiezing 11-128
syndicaat (= consortium v. handelaren
of bankiers) II-59
syndicalisme II-55
syndicalist(isch) II-56
trade union II-54

vakactie 11-60
vakbeweging II-59
vakbond II-53, 127
vakbondsafvaardiging II-128
vakbondsbestuur(der) , -congres, -kas
11-60
vakbondsleider 11-62
vakbondsstatistiek 11-60
vakcentrale II-154
vakorganisatie 11-60, 126
vakvereniging II-53, 127
vakverenigingswezen 11-61
vertrouwensmannen 11-62, 127
vrijgestelde 11-60

Verkeersterminologie 11-364 tot 387,508, 516
aardebaan (Fr. assiette) 11-365
-weg (= veldweg) 11-365
achterligger 11-369
achteruitrijlamp 11-369
afslaan II-366
all-riskverzekering 11-373
autobusopstelplaats 11-647
autorace (= autowedstrijd) 11-374
-renner 11-374
-weg 11-365
baan (glij-, ren-, rij-, wieler-) 11-365
baan en weg (v) 11-365
bebouwde kom 11-368
bedrijfsklare (wagen) 11-380
bedrijfsvoertuigen 11-371
bedrijfszekere (wagen) 11-380
benzine (-motor, -pomp, -tank) 11-370
bermlichten, -toerisme 11-384
bestelwagen (Fr. camionnette) 11-371
bewegwijzering 11-381
binnenbandloze (band) 11-375
blikschade 11-384
dakrek 11-385
dieselolie, -motor 11-370
dimlichten 11-389
dimmen 11-369
doorrijden (Fr. delit de fuite) 11-383
doorsmeren 11-372
draaien (Fr. braquer) 11-379

eenrichtingsverkeer II-367
eigen risico 11-374
fietspad II-366
files (naast elkaar optrekkende -)
11-372
garagehouder 11-370
-monteur 11-372
gearceerde vakken 11-376
gezichtsveld 11-369
gladde band II-380
imperiaal of dakrek 11-385
inhalen II-366
inrit 11-367
inslaan II-366
invloed (rijden onder -) 11-386
invoegstroken 11-383
keren 11-366
klaarover 11-375
klapband 11-375
klopvaste benzine 11-373
knipperbol, -licht 11-367
-signalen 11-386
koplamp 11-369
koppelen (Fr. embrayer) 11-378
koppelingspedaal 11-378
kortparkeerder 11-373
kruisingen (gelijkvloerse -) 11-287,
365
laadvermogen II-368
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langparkeerder 11-373
ledig gewicht 11-368
lekke band 11-375
lesauto II-378
lichtbundel 11-369
lichten (achter-) 11-369
berm- 11-384
grote - 11-369
mist- II-369
stads- 11-369
stop- 11-369
verkeers- 11-382, 386
lichtsignalen 11-386
loopvlak (v. band) 11-380
mecanicien en monteur (v) 11-370
middenberm, -beveiliging 11-365
olie verversen (Fr. vidange) 11-372
omlegging 11-369
onderdelen (losse -) II-372
onderhoudsbeurt 11-372
ontkoppelen (Fr. debrayer) 11-378
oplegger 11-372
opspattende stenen II-377
optrekken 11-380
orderborden 11-381
oversteekplaats 11-367
parkeergarage 11-373, 509
-haven 11-383
-licht 11-369
-meter, -schijf, -strook, -vak 11-373,
516
-plaats, -ruimte, -terrein 11-508
-verbod 11-373, 385
parkeren (dubbel -, fout -) 11-373,
516
betaald -, vrij - 11-509
pech (bande-, benzine-, motor-)
11-373
pingelen (v. motor) 11-373
plankgas II-379
pompbediende (Fr. pompiste) 11-370
portier, -kruk 11-367
praatpaal 11-375
racefiets, -wagen 11-374
rechtsbijstandsverzekering 11-374
remmen bijstellen 11-373
remweg 11-385
reserve-onderdelen 11-372
rijbaan en -strook (v) 11-365
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rijden (100 km per uur -) 11-371
rij-instrueteur, -les, -school 11-378
rijvaardigheid 11-372
schadegeval 11-374
schakelen (over-, terug-) 11-378
schrikseconde 11-384
sergeantstrepen II-376
slijtage 11-380
snelheid (met een - van) 11-370
snelheidsduivel, -maniak 11-371
stationair draaien (Fr. tourner au ralenti) II-379
stoep of trottoir II-365
stopverbod 11-385
takel- en sleephulp 11-385
takelwagen 11-385
tank (-en, -station) 11-370
tankwagen 11-372
tegenligger 11-368
toeteren 11-386
tolbruggen, -wegen 11-384
trottoir, -band 11-365
uitrijstroken 11-383
uitrit 11-367
vaart minderen 11-369
vangrails II-565
verkeer (achteropkomend -) 11-372
afbuigend - 11-372
afslaand - 11-376
doorgaand - 11-372
tegemoetkomend - 11-372
verkeersbord, -teken 11-381
-brigadier 11-376
-licht, -signaal 11-382, 386
-plein (Fr. rond point) 11-376
-stroom, -zui! 11-376
verzolen (v. auloband) 11-380
vluchtheuvel, -nis 11-376, 516
voetpad 11-366
volgas II-379
volgooien (de benzinetank -) 11-370
voorligger 11-368
voorrang (- rechts, rechts heeft -)
11-515
voorsorteren 11-376
vrije slag (v.d. pedaal) 11-372
vrije stand (Fr. point mort) 11-379
WA-verzekering 11-373

weg (asfalt-, beton-) 11-364
auto- 11-365
-bebakening 11-381
slecht -dek 11-377
weg en baan (v) 11-365
wegverharding 11-364

wegenwacht(er) 11-375
werk in uitvoering (Fr. travaux) II-377
zebrapad (= oversteekplaats) 11-·367
zondagsrijder 11-371
zwaailicht 11-367

VerkiezlngstermJnologie 1-68; IV-189
aftredend (Fr. sortant) 1-72
bijzitter 1-70
blanco stemmen 1-71
cooptatie (senator~n bij -) 1-69
debat (vergadering met -) (Fr. meeting contradictoire) 1-73
evenredige vertegenwoordiging 1-68
gemeenteraadsverkiezingen 1-68
hetzij en d.w.z. (v) 1-73
hoofdrechten 1-68
kandidaat (zich - stellen) 1-70
kandidaatstelling 1-70
kandidaten (werkelijke -, opvolgende -) 1-70
kiescollege, -cijfers 1-70
kiesdeler, -district of -kring 1-71
kieskanton, -plicht 1-70
kiesrecht (actief en passief -) 1-68
kiezerschap (Fr. electorat) 1-68
kiezerskorps 1-69
lijstaanvoerder of -trekker 1-70
lijstgroepering (Fr. apparentement)
1-71
lijststem 1-71
loting of uitloting v. lijsten 1-70
meerderheidsstelsel 1-68 .
naamstem 1-71
Nederlands-Franse lijst IV-189
ongeldig stembiljet 1-71
ontbindingsbesluit 1-69

onverenigbaar(heid) 1-69
opkomstplicht 1-71
oproepingsbrief 1-71
oproeping v.d. kiezers 1-69
panacheren 1-71
parlementsverkiezingen 1-68
parooll-73
poll 1-70
provincieraadsverkiezingen 1-68
restzetels 1-71
stembiljet of -briefje 1-71
stembureau 1-70
stemhokje (Fr. isoloir) 1-71
stemopneming, -plicht 1-71
stemrecht (enkelvoudig -, census-)
1-68
stemvak (Fr. case) 1-71
toekennen of toewijzen v. zetels 1-72
tweekamerstelsel 1-68
verkiesbaarheid 1-68
verkiezingen (getrapte -, rechtstreekse -) 1-69
verkiezingskartel en andere samenst.
1-70
voordracht (Fr. liste de presentation)
1-70
voorkeurstem 1-71
wachtwoord 1-73
zittingstijd (Fr. legislature) 1-69

WonlDg en wOEgOOuw
11-169, 179, 203, 474, 492, 498, 560, 565, 586, 596, 600, 608, 638
aanbouwen 11-170
aannemer en ondememer (v) 11-498
aanrecht(bank) 11-476

aansluitingspunten of licht- 11-638
achterterrein 11-172
afbouwen II-170
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annex 11-170
architectenbureau 11-474
benedenhuis 11-181
bestek 11-492, 586
betimmering 11-601
bidet (het -) 11-609
bijbouwen 11-170
bouw (-bedrijf) 11-499
-grondmaatschappij II-171
-heer 11-157, 475
-lening 11-205
-rijp 11-171
-terrein 11-171
-vak, -vakarbeider, -vakker 11-499
-verbod, -vergunning 11-492
-voorschriften, -vrij 11-493
-werk II-171
bouwen en bebouwen 11-169
bovenhuis 11-181
buisleiding 11-608
circulatiepomp 11-610
closet 11-609
closetreservoir of stortbak 11-609
contactstop, stekker of steker 11-639
continu (= haard) IV-610
contrastekker 11-639
dak (-bedekking, -gebinte, -kamer,

-raam, -venster) 11-600
dekker (lei-, pannen-, riet-) 11-600
dichtbouwen of toebouwen 11-170
doorgeefluik 11-476
douche (en samenst.) of stortbad
11-610
douchen (ww.) 11-610
draagkracht (v.d. grond) 11-171
drinkwatervoorziening 11-608
eengezinshuis II-180
eensteens 11-501
erfpacht (uitgeven in -) 11-171
etagehuis 11-181
flat (eenkamer-, -gebouw, hoek-, model-, terras-, toren-, -woning)
11-182, 560, 568
funderingswerk 11-501
geleider (v. elektriciteit) II-638
geleidingsdraad of geleidraad 11-638
geyzer 11-609
gootsteen 11-476
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graafwerk 11-501
grond ~-bedrijf, -beleid, -bestemming,
-bezlt, -gesteldheid, -speculatie)
11-171
haardcentrale 11-610
halfsteens 11-501
handgeld 11-172
hoekhuis of -pand II-179
inpandig 11-182
kachel II-610
kanteldeur 11-601
kavel II-171
kelderverdieping 11-181
keuren (v.e. bouwwerk) 11-639
kraan (hoofd-, aftap-) 11-608
lambrizering 11-601
leiendak 11-600
lichtpunten 11-638
luchtbevochtiger 11-610
lusweg 11-179
meergezinshuis II-180
mengkraan (in bad) 11-609
middenwoning 11-179
mortelII-596
onderbouw 11-500
ondernemer en aannemer (v) 11-498
ontharden (v. regenwater) 11-609
opdrachtgever 11-475
openbare-nutsvoorzieningen II-171
oplevering (voorlopige eind-)
11-639
'
opperman (helper v. metselaar) 11-596
overdrachtskosten 11-172
overloop (v. dakwater) 11-609
paalfundering 11-172
pand 11-171
bedrijfs-, winkel- 11-561
plafonneren 11-639
portaal 11-181
portiekhuis 11-181
premiewoning 11-205
putwater 11-608
radiator (eenplaats-, kolom-, plaat-,
tweeplaats-) 11-610
rijenhuis 11-179
roldeur 11-601
romp (v.e. gebouw) 11-500

rooilijn 11-493
sanitair (het -) = sanit. installaties
11-476
scheidswand 11-475
schoorsteen en schouw (v) 11-597
schoorsteenkap 11-598
schrijnwerker en timmerman (v)
11-601
sleutelklaar 11-203
snelbouwstenen 11-501
snoer (elektrisch -, verleng-)
11-638
specie 11-596
spouwmuur 11-501
staat v. voortgang 11-206
stadsbebouwing 11-179
steiger of stelling 11-597
steker of stekker II-639
stelpost 11-500
stichtingskosten 11-204
stoffering (= vloerbedekking en gordijnen) 11-203
stook (-gelegenheid, -kelder, -ruimte)
11-610
stopcontact 11-638
stortbak of closetreservoir 11-609
stucwerk 11-639
studio 11-568
stukadoor 11-639
stukadoren of bepleisteren 11-639
suite 11-475
taxateur 11-203
temperatuurregelaar 11-610
tochtstrip 11-477
toehuis (= besloten of particulier huis)
11-181

torengebouw 11-560
tuindorp, -wijk 11-179
uitbouwen 11-170
uitzicht (blijvend vrij -) 11-180
verbouwen 11-170
verkavelen 11-171
verlichting (diffuse -, directe -, halfdirecte -) II-638
verwarming (de - aanzetten, afzetten) 11-610
verwarmings (-aggregaat, -element of
-lichaam, -monteur) 11-610
verzorgingsflat 11-569
villadorp, -park, -wijk 11-180
vloeren (soorten v. -) II-597
volbouwen 11-170
volkswoning 11-179
voorterrein II-172
voorzetraam 11-477
vouwdeur 11-601
vrijstaande woning 11-180
warmtetransportleiding 11-610
warmwatertoestel ( = boiler) 11-609
water (kraantjes-, leiding-, put-,
stads-) 11-608
waterafvoerleiding 11-609
waterleidingsmeter, -net 11-608
waterspoeling (W.C.) 11-609
weekendhuisje 11-180
welstandsbepaling 11-494
winkelpand 11-181
wolkenkrabber 11-569
woonomgeving, -weg 11-179
zelfbewoning 11-204
ziteetkamer 11-475

Ziekteverzekering 1-110
arbeidsongeschikt 1-111
bijdrage 1-110
doktersattest, -voorschrift 1-112
fondsbode, -dokter, -patient 1-110
fondslid (Fr. mutualiste) 1-110
fon~svorming 1-110
geboortepremie en kraamgeld (v)
1-111

gehandicapte (auditief, motorisch,
verstandelijk, visueel-) 11-43
gerechtigde (Fr. beneficiaire) 1-111
gezondheidszorg 1-113
hulp (eerste - bij ongelukken) 1-112
invaliditeitspensioen 1-111
kraamgeld (Fr. allocation de naissance) 1-111
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landsbond 1-110
Minder valide II-43
nazorg 1-113
ongeschikt en onbekwaam (v) 1-111
ontslaan (uit het ziekenhuis -) 1-113
opnemen (in een ziekenhuis -) (Fr.
hospitaliser) 1-112
oppassen 1-112
premie 1-110
prestatie 1-111
rechthebbende (Fr. ayant droit) 1-111
reclassering en revalidatie (v) II-43
revalidatiearts 11-43
strook (Fr. vignette) 1-112
tegemoetkoming (- in de kosten) (Fr.
intervention) 1-111
uitkering 1-111
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verpleegdag 1-112
verplegen 1-112
verstrekking 1-111
verzekeringsinstelling 1-110
verzorging (geneeskundige -) 1-112
waarnemen (de dienst -) 1-113
wacht (de - hebben) (Fr. etre de garde) 1-113
wachthebbend 1-113
wijkverpleegster (Fr. infirmiere-visiteuse) 1-112
ziekenauto, -fonds, -geld, -verzorging
1-110-112
ziekmelding 1-112
ziekteverlof 1-112
zorg en zorgen (v) 1-113

KLAPPER
op de Bummers 1· 199

"* aan (ik kan er niet -) : bij I-56; "* aanduiden (ambtenaar) : aanwijzen
IV-289
111-215

wijzigingen, verbeteringen aanbrengen -) : in 1-5
(- een snelheid) : met 1-35;
11-370
(- voordelige voorwaarden) :
op 1-35
(de dollar staat -) : op 1-35
(- de grond) : op I-56
(- de prijs van) : tegen, voor
1-34; 11-278
(geld beleggen - 5 %) : tegen
1-35
(gevoelig, onverschillig -):
voor I-55
(- de leiding zijn) : de leiding
hebben I-57
(het is - de rechtbank) : de r.
behoort I-51
(rijden - 100 km per uur) : 100
km p.u. rijden 11-370
(- de staat werken) : bij 11-808
aanbestedingen z. afzond. Hjst

* aanduiding.(de
- v. plaatsvervangers) : aanwijzing 11-272
*

*
*
*

aanbetaling II-967

* aanbieden
(zich -) : zich aanmelden 111-270
aanbieden en aanmelden (v) 11-736
aan) :

* aanbrengen
(wijzigingen in 111-177

aanbrengen (als stoplap) 11-221

* aandacht
: opgelet ! opgepast !
11-978; 111-149

*
*
*

(de - trekken en vestigen) (v)
II - 778, 978; 111-81
aandeel in de kosten II-1053
aandeel (een - hebben in, aan)
111-202
aandelenruil 11-1195
aandraven (met iets komen -) :
aandragen 11-505; 111-233
aandringen opdat: erop aandringen dat 11-755
aanduiden (op een kaart -) : aantekenen, vermelden 111-179

*

aaneenschrijven (bijv. nw. en
zeUst. nw.) VI-61
aangehecht (- cafetaria) : aangebouwd III-178
aangezicht (synoniemen) V-80
aangezien en gezien (v) 11-750, 992;
111-306; IV-317; VI-7
aanhalen en verwijzen (v) 1-874
aanhalingstekens z. leestekens
aanhangwagen en bijwagen' IV-11
aanhorigheden : bijkomende kosten
11-1124
aanhouden IV-301
aanhouding en arrestatie 1-332
aanklagen (iets -) : laken 11-993
aankondigen II-772
aankoopcomite 11-424
aanmerking : opmerking 111-227
aanmerking en opmerking (v)
11-257
aannemer z. woning
aanrecht of aanrechtbank 11-476
aanschijn, aanzicht V-81
aanschrijftitels 11-748, 920; VI-8
aansluiting (in - op/aan) 11-1229
aansnijden (een onderwerp-)
IV-11
aanspannen (een kort geding -,
een proces -) II-495
aanspraak (jij, je, jou, u, gij, ge,
jullie) 1-46
aansprakelijk, toerekenbaar en verantwoordelijk (v) 11-444; IV-159
aansprakelijkheid (burgerlijke -) :
wettelijke - 1-21
aanspreektitels 11-748; VI-7, 8
aanspreekvormen 1-733-746, 775
aanspreking (in de dagelijkse omgang) 1-187
aanstaand en toekomstig (v) 11-872
33

*
*
*

*
*

*
*

*
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aanstrepen (een passus rood -)
11-876
aantal (met enkelv. of meerv. ?)
11-1014
aantal (Diet in - zijn) : onvoltallig
zijn 11-766
aantekenen (een doelpunt -) : rnaken 11-124
aantekening en nota (v) 11-251
aanvaarding (bepaalde -) : eindoplevering II-158
aanvanesprotocol van wetten IV-54
aanvoegende wijs VI-8
aanvragen en vragen (v) 111-192
aanwenden en gebruiken (v) 11-534
aanwijzen en aanduiden (v) 11-167
aanzicht en uitzicht (v) 111-117
aanzien (hij werd -) : aangezien
11-304
(aan)zuiveren (documenten -)
11-267
aard (het is van - om) : het is van
die aard dat) 11-776; IV-13
aardebaan : aardeweg, veldweg
11-365
aardolie en petroleum (v) 11-828
a.a.u.b. 11-363
ABN in de politiek 1-697
abonneren (- aan) : op 111-30
abortus en vruchtafdrijving 11-780
abroger = opheffen 11-36
absenteisme maladie = ziekteverzuim 11-732
absorbe (etre - dans) = verzonken, verdiept zijn in 11-767,875
absorber (une firme) = overnemen
11-875
abstracte stijl 1-712, 720
abstractie maken : buiten beschouwing Laten 11-263; IV-13
academica 11-1034
academicus = universitaire 11-1033,
1086
academie (en samenst. met -)
11-1033
(pedagogische -) II-1033
academisch 11-1033
academisch ziekenhuis II-1086
academisering 11-1034

*

"*

*
*
*

accentuatie of beklemtoning 1-285
acceptant 11-1205
acceptatie II-1205
accepteren 11-1205
acces a la propriete = eigendomsverkrijging 11-205
accijnsrechten : accijnzen 1-467
accomodatie 11-785
accord (etre d'-) = akkoord gaan,
het eens zijn 11-908
accountant 11-606; 111-43
accountant en boekhouder (v)
11-1045
accueil (centre d'-) = ontvangstcentrum 11-866, 873; IV-172
accuse = beschuldigde IV-125
achter (18 u.) : na 111-187
achteraf: achteraan 1-466
achterban 11-857, 1134, 1336
achterhalen en voorbijstreven (v)
II-635; 111-209
achterstalo: achterstallig loon of salaris, nabetaling 111-124
acte (vertalingen) IV-45, 51
acte de notoriete = akte van bekendheid 11-1151
actieve bevolking: beroepsbevolking 11-325
adjectieven (met of zonder buigings -e) VI-45
.
adjoint administratif = adm. adjunct 11-466
adjudicataire = aannemer 11-157
adjudicateur = aanbesteder 11-157
adjudication = aanbesteding 11-157
(mettre en -) = aanbesteden
11-157
(- par soumission) = a. bij inschrijving 11-157
(- de gre agre) = onderhands~
a. 11-157
adjuge = verkocht 11-144
administrateur delegue = afgevaardigd beheerder IV-II0
administrateur-generaal 11-748;
VI-8
administratie en overheid (v) 1-122,
124
administratiekantoor VI-9

administratiekantoor = fiduciaire
11-178
adres (brief-) z. brieven
advies en adviseur II-118
adviesbureau = bureau d'etudes
11-206
aeroplage = strandzeilen 11-834
aerosol 11-1425
afbouw 11-962
afbouwen : afwerken, voltooien
VI-70
afbreken van woorden II-1202;
VI-10, 84
afdaling en afvaart (v) 11-937
afdanken, ontslaan en schorsen (v)
11-1082
afdoen van, afdoen aan (v) 111-207
afdruk II-963
affectatie, affecteren : bestemmen,
indelen, enz. 111-173
affiche = aanplakbiljet 11-1255
affirmative (dans 1'-) = zo ja
11-245
afgelasten 11-757; VI-28
afgelasten (belasting): afschaffen
111-206, 1353
afgevaardigd-beheerder IV-110
afgeven en afleveren (v) 11-1028
*: athankelijkheden: aanhorigheden
11-170
afhouding of inhouding II-338
afkappingsteken 11-423, 940, 1172
afkijken (= overschrijven) IV-272
afkloppen (even - !) II-696
afkortingen 1-151, 382, 649; 11-152,
216, 450, 689
afkortingen en symbolen 11-774
afkortingslexicon 11-1204
afleidingen 1-809
afleveren (een getuigschrift -) : afgeven II-1028
afleveren en afgeven (v) III-214
afluisterapparatuur 11-1347
afnemen (op inkomsten -) : inhouden 111-192
afpoeieren en afranselen (v) IV-12
Afrikaans (lijst v. woorden) V-63
afschrift (rechtstaal) IV-18t

*
"*

*

"*

*
*

*

*

*
*

*

afschrijven (douane) 11-269
afslachten of uitmoorden IV-12
afspraak (op -) : volgens afspraak
111-210
afstand (op - houden) : op een afstand houden II-154
aftoppen IV-330
aftrekken (een fles -) : ontkurken
IV-290
afvaart en afdaling (v) 11-937
afvalwarmte 11-1397
afvalwater 11-1395
afvloeiingsregeling 11-727
afvloeiingsvergoeding 11-1147
afweten (het laten -) II-787
afwezig met kennisgeving 11-858
afwijzen (examen) = echouer
11-239
afzien 1-674
agence de publicite = reclamebureau 11-978
agence immobiliere = woningbureau, makelaarskantoor 11-203,
647, 1011; VI-47
agenda (vergadering) 1-259; II-607
agent: overheidspersoon, ambtenaar, beambte 1-467; 11-293; IV-1
agent de change = effectenmakelaar 11-572
agglomeratie 11-1249
agglomeratie : bebouwde kom
11-286,368
aggregaten 11-924
agoog, agologje 11-770
agrafe = nietje 11-110
agrafeuse = nietmachine 11-110
agreer = toelaten 1-465
aide familiale = gezinsverzorgster
11-605
aide senior = bejaardenverzorgster
11-605
air-conditioning = klimaatregeling
11-1007
akkoord (gerechtelijk -) 11-1027
akkoord gaan II-1230
akkoord ('t - zijn) akkoord gaan,
het eens zijn 11-908, 1230
(in - met): met instemming
van 111-128
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akte (onderwijs) IV-299

'* akte : handeling 1-464

'*

alarm (stil-) 1-538
al de, alle 11-334
alfa-wetenschappen (= geesteswetenschappenJ II-702
Algemeen Zuidnederlands IV-289
Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) IV-357
alimentation generale = levensmiddelenbedrijf 11-826
alimenter (une caisse) = stijven
11-563, 856
alkoholiker : alcoholist 111-153
alinea en paragraaf (v) 1-668
alinea's (afzonderlijke -) 1-511;
(verdeling in -) I - 663
aIleen maar 11-982
alleszins, in elk geval (v) 11-563
allocation de naissance = kraamgeld 1-111
allocation de residence = standplaatstoelage 11-467
all-riskverzekering 11-373
als (overbodig gebruik) 11-273
als ... dan ... 11-1337
alstublieft en asjeblieft (v) VI-II
alternatief (bijv. naamw.) 1-585
alternatief (zelfst. naamw.) 1-579
alternatieve dienstplicht,. energiebronnen 1-588
alternatieve geneeskunde (medecine parallele) 1-587
alternatieve mogelijkheden 1-586
alternatieve plannen, scholen 1-376
alternatieve verbintenis 1-588
alternative (culture) = wisselbouw,
vruchtwisselstelsel 1-587
alternativiteit 1-587

'*

*

'* altijd : nog altijd 11-814
*
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alvorens en vooraleer 11-237, 971
amandelgebakje, -taart, -pas
IV-287
ambt : dienst V-21
ambtelijke taal 1-573; IV-127; V-51
ambtenaar, beambte en bediende
(v) 1-467; 11-293, 1399; IV-l
ambtgenoot en collega IV-12

*

ambulance = ziekenauto 1-112
ambulante patienten 11-1094
Amerikaans en· Engels (v) IV-273
amortisseur = schokbreker, -demper 11-968
anaforische elementen (in zin)
1-702
anakoloet 1-282
anderdeels, anderzijds 1-515
andere (ten-) = ten tweede 11-393
anderstalig 1-626
animatrice d'atelier = revalidatieassistente 11-1135
annexe (en -) = als bijlage 11-202,
1149
ANS (Algemene Nederlandse
Spraakkunst) 1-859
antenne (op - gaan) : in de ether
komen 11-155
(op - zijn) : in de ether zijn
1-676
anti (in samenst.) 11-574
anti-kraakwet 11-1366
antipodist 11-868
antirevolutionair IV-23
antitoxine IV-24
antwoord (in, als - op) 11-1170
antwoorden (- aan een brief) : op
111-174
.
apparaat (samenst. en uitdr.) 11-994
apparatuur en uitrusting 11-1094
apparentement = lijstgroepering
1-71
apparition (faire son -) = voor het
eerst verschijnen II-785
appartementenhotell-572
appel = (hoger) beroep 1-92;
IV-131
appel (faite - a) = een beroep
doen op 11-154
applicatiecursus 11-113
appreciatie (munt) IV-259
aprilgek 11-991
aprilvis : aprilgrap 11-991; IV-289
aquatel = vlottend hotel IV-180
Arabisch 1-486
arbeider en werkman 11-265, 295,
545

*

arbeidsaanbod (irreeel-) 11-928
arbeidsinkomensquote IV-259
arbeidskamer: voorbereidingska-

mer 11-1288
arbeidsplaats 11-926
arbeidsplaats en werkplaats (v)

11-1375, 1416
arbeidsvoorwaarden

(secundaire

-) 11-1377
archief (Fr. classement) 11-244,

*

autoterminologie z. afzond. lijst
autotransportschip 11-1132
autotrein 11-1132
autoveer (schip) 11-1132
autoverhuur (onderneming) 11-729
autovrije straat, zondag V-95
autowrak 11-967
aviobrug 11-867
avondmalen IV-12

architectonisch 11-1286

* Ardeens : Ardens 1-675; 111-228

*

11-688
associe = vennoot, maat IV-179
assurance vieillesse = ouderdomsverzekering 11-467
atelier protege = beschutte werkplaats 11-1074
-atie, -ering 11~1167
attache = papierklem, clip 11-110
attendre (s' - a q. ch.) = iets verwachten II -793, 941
attention ! = opgelet, opgepast

11-978; 111-149
attest en verklaring III-65
attirer l'attention de qn. sur qch. =
iemands aandacht op iets vestigen 11-778, 978; lll-81
audientie (in - , op -) V-67
auto (u.) 11-1313
autogordel 11-929

11-365

* autostop doen : liften II-678

1388

armenzorg 1-113
armoedegrens 11-1406
arreslee of ar IV-374
arrestant II-888
arresteren IV-301
artotheek 1-510
artsenhulp 1-250
as (in -leggen) : in de as l. 11-154
aspect (als stoplap) 11-160
aspirant, stagiair 11-397
aspirations = eisen, streven 11-579
assassinat = moord IV-137
assiette = aardebaan 11-365
assimilatie 1-283, 375
association sans but lucratif = vereniging zonder winstoogmerk

autokerkhof of -belt 11-967
automatie z..informatieverwerking .
autopool IV-344
autorisation (demander 1'-) = toestemming, verlof vragen 11-1098
autosloper 11-967
autosnelweg, -strade : autoweg

baaldagen 11-1091
baan (de tram rijdt op eigen-)

11-886

* baan : weg II-364
* baanvak : wegvak 11-396
* baanvastheid : wegligging 11-364
baanwedstrijd en wegwedstrijd (v)

11-1144

*

baar, baarlijk, bar 11-987
baas, patroon, werkgever (v) 11-265
bad (in plaatsnamen) : aan zee
11-1380
bakfiets of bestelfiets 111-86
bakker (warme -) : die zelf brood
bakt IV-209
bakkes V-81
balans (de - opmaken) II -845,895
balans (diensten-, handels-, kapitaalopbrengsten-) 11-932
ballast (in - varen) 11-1120
ban en achterban 11-857, 1134, 1336
banenmarkt 11-1382
banenplan 11-1382
bankbreker 11-1028
bankbreuk (eenvoudige - , bedrieglijke -) 11-1028; VI-87
bankbreukige 11-1028
bankkaart, betaalpas 11-483
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*
*
*

bankroet(ier) 11-1028; VI-87
balpen, ballpoint IV-240
barbarismen (strijd tegen -) 1-673
barbecue(n) II-980
bareel : slagboom IV-290
barema (Fr. bareme) : tarief II-240
barema : salarisschaal III-178;
schaal (belastingschaal, loonschaal) 11-240; 111-43; V-67
base = achterban 11-857, 1134, 1336
base (etre a la - de) = ten grondslag liggen aan 11-764
baser (se - sur) = steunen op

11-394, 1070

* basis (aan de -

*

*

liggen van) : ten
grondslag liggen aan II-764
basisrekening 11-933
bastaardwoorden 1-1, 648
batig gerangschikt: voor benoeming in aanmerking komend
11-190
baxter: infuus 11-1230, 1339;
111-257
beambte en ambtenaar (v) 1-467;
11-293, 1399; IV-l
bebakening en markering (v)

bedrijfsgeneeskundige dienst

11-1092
bedrijfsindelingen IV-46
bedrijfsspionage 11-1348
bedrijfstechnologisch centrum

11-1454

*
*
*

*
*
*
*

111-199, 260

*

*

begraving en begrafenis (v) 11-1308
begrepen tussen : schommelen

*

1-675, 111-250
111-156
bestaan uit, omvatten

* begrijpen:
111-172

begrijpen en verstaan (v) 11-886
begrotingsruimte IV-259
begrotingstekort (structureel -)

IV-260

545,1399

behalve en behoudens (v) 11-478
behandelen, -ing (rechtsterm)

bedieningen IV-406

* bedingen
: bepalen (art.) 824;
111-210, 316
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ming 11-841

(de temperatuur is - tussen) :
temp. van 0 tot 5 graden

bedeling en voorziening (v) 11-420
bediend (alleman -): iedereen
voorzien ? 11-416
bediende en beambte (v) II-295,

bedoelde en genoemde (v) 11-317
bedrijf en bedrijvigheid (v) 111-48
bedrijf en onderneming 11-350
bedrijfsarts 11-1092
bedrijfschap II-794
bedrijfsdoorlichting 1-640
bedrijfseconomische termen II-650

11-174
(de betrekking is te -) : is vacant 11-173
(zetels -) : toewijzen 11-174
(het ijs heeft -) : heeft het begeven 11-174
begeven en het begeven (v) 11-848
begoed : gegoed III-53
begrafenissen: begrafenisonderne-

IV-234
beddenhuis (in ziekenhuis) 11-1087
bedding (op eigen -) : op eigen
baan 11-691
bede : gelieve, verzoeke 11-150, 909
bedeelden 11-420
bedeling (water) : voorziening

bedrijfswagens (soorten) 11-1201
bedrijfswater 11-715
bedrijvigheid en activiteit (v) 11-430
beeindigd en geeindigd (v) III-15
beeldbandopname 11-155
beeldbepalend 11-1208
beeldspraak 1-807
bef : rolkraag II-1363
begeestering :. geestdrift III-57
begeven (een ambt -) : verlenen

IV-157
behandelhuis 11-1087
behandelkamer 11-519, 708, 1087,

1094; 111-185

* behangpapier : behang,

*
*

behangselpapier II-989
beheerraad : raad v. beheer II-120
behoeven 11-37
behoevend : behoeftig 111-316

*

*

*

*
*
*
*
*

behoren te 11-37
behoudens en behalve (v) 11-478
beignet = poffertje IV-286
beignet souffle = sneeuwbal IV-286
bejaarden (-zorg en andere samenst.) 11-398, 606
bejaardenhelpsters : bejaardenverzorgsters 111-269
bejaardenpas 1-396
bekend en gekend (v) 11-303, 346,
824; 111-210, 316, 356
bekje (= gezicht) V-81
beklaagde, beschuldigde, verdachte
(v) IV-125
beklemtoning 1-285
beknopt verslag 1-139
bekomen en verkrijgen (v) 11-865
bekomen (de meerderheid -) : behalen III-198
(te - bij) : verkrijgbaar bij
111-204
(medewerking -): verkrijgen
111-258
bekommerd (= ongerust, treurig)
11-539; (= bezorgd over) 111-235
bekommernis : bezorgdheid 11-124,
540, 1174; 111-243, 249
belang (van - zijn) 11-409
belasten en gelasten (v) 11-757
belastingvoorziening 11-1004
belazeren (= beetnemen) IV-270
beleggen (geld) of plaatsen 11-338
beleggingshuis (= maison de rapport) 11-981
beletsel (in geval v. -) : verhindering 111-136
beletselteken z. leestekens
Belgicismes de bon aloi IV-349
beliefte (naar -): naar believen
111-103
bellen (het belt) : er wordt gebeld
IV-289
bemerking (germ.): opmerking,
aanmerking 11-257; 111-227
ben (ik - aan u) : (graag) tot uw
dienst II-774
bent (u -) 1-775
benaderde of benaderende ? II-249
benedenhuis, -verdieping IV-258

*

*
*

*

bepaalde (onverminderd het - in)
1-497
(het - in art.) 11-4
bepakken (een auto -) V-101
bepalen(d) 11-887
bepaling en (be)schikking (v) 11-3,
584
beraadslaging en besluit (v) 11-39,
536
berichtgeving 1-640 .
berm (en samenst. met -) II-365
bermplank IV-235
beroep (vonnissentaal) 1-92; IV-131
(hoger -, cassatie-) 1-92
beroep en titel (v) 11-1434
beroep doen op : een beroep doen
op 11-154; IV-305
beroepen (uitgeoefend door vrouwen) 1-431
(benamingen van -) in Belgie
en Nederland 11-870
(zich op iets of iemand -)
IV-305
beroepsbevolking 11-926
beroepsgeheim 11-1349
beroepsnamen (vrouwelijke-)
1-829-835; IV-147, 210
beroepsorientatie : voorlichting bij
beroepskeuze 1-21
beroepsorientering: beroepskeuze
11-1049
beroepswerkloze 11-928
bescheid 111-149
bescherming bevolking II-495
beschikking (= beslissing) 11-3, 584
beschikking tot gevangenneming
IV-153
beschikkingen v. e. wet: bepalingen, voorzieningen 11-3, 584;
111-225
(ter - verblijven) : ter b. staan,
zijn 111-160
(ter uwer -) : te uwer111-217
beschuldigde, beklaagde, verdachte
(v) IV-125
beslissen en besluiten (v) 11-846,
1010; 111-201
besloten en gesloten (v) III-56
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*
*
*
*

*

*
"*

*

*
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besluit en beraadslaging (v) 11-39,
536
besluitwet : wetsbesluit 1-21
besproken plaatsen en gereserveerde - (v) 11-33
berouwen (dat zal hij zich -) : dat
zal hem berouwen 11-1011
bescheidenheid verzekerd: geheimhouding verzekerd 11-783
beschermde werkplaats : beschutte
w. 11-1074
beschrijven en omschrijven (v)
111-176
beschuit en biscuit (v) IV-251
besjoechelarij 11-761
beslag (veel - maken) : drukte
IV-290
besluiten en beslissen (v) 11-846,
1010; 111-201
besneeuwd randje IV-407
bespreekbaar 1-584
best 111-268
best: wei 111-223
best, het best(e) (v) 11-496
besteding (samenst.) IV-260
bestek z. aanbestedingen
bestellen (-ing) 11-309, 421
bestemmeling : geadresseerde
1-810; 111-18
bestuderen 11-305
besturingsmedium 11-1440
bestuurder (v. vakbond) 11-246
bestuur en directie (v) V-83
betaalpas (betaalcheque) 11-483
betalingsbalans 11-932
beta-wetenschappen (= natuurwetenschappen) 11-702
beterkoop II-823
betoelagen : subsidieren 111-114
betoelaging: subsidiering 11-806;
111-189
betreffende 11-1316
betreft (wat -) 111-15; VI-13
betreft, onderwerp 11-1307, 1364,
1390
betrekkelijke zinnen I-52
betrekking (met - tot, - hebben
op) 11-161

*

*
*

betuttel~n IV-408
betwisting en geschil (v) 11-290,
823,1078
beunhaas, beunhazen, beunhazerij
11-914
beurs (effecten-, handels-, jaar-,
-notering) 11-571
beursstudent of bursaal 11-49
beurten IV-406
bevel· (tot aanhouding, bewaring,
medebrenging, verschijning)
IV-155
bevelsprocedure 11-473
bevoegdheid (behoren tot de -)
11-1314
bevolking en populatie (v) 11-862
bevolkingsgroei of -aanwas II-324
bevoordeligen : bevoordelen
111-102, 118
bevragen II-1455
bewegingen (symfonie in 3 -) : delen 1-674
bewijs (van toegang, inenting, ontvangst, onvermogen) 11-120
bezetting (en samenst. met -)
11-797
bezig (onderhandelingen zijn -) :

aan de gang 1-674

* bezitten
(een taal-) : een taal kennen 11-880
"* bezoedeling

*

*

(lucht-): verontreiniging 11-484, 554
bezoekdag, bezoekuur 11-1094
bezoeking (= beproeving) V-101
bezorgd zijn om : ijveren voor
111-219
bezorgen (-er, -ing) II-309, 421
bibliotheekwezen z. afzond. lijst
bibliotheque = 1) bibliotheek, 2)
boekenkast 11-67
bic, bolpen 11-246
biens = goederen IV-159
bier of bieren ? VI-51
bierhuis II-649
bierkaai (vechten tegen de -)
11-988
bij en van (v) I-56
bij hebben : bij zich h. 1-675
bijbaan 11-745

Blancquaert E. 1894-1964 1-87
blauwe maandag IV-359
blazer (u.) IV-312
blijkbaar en schijnbaar (v) 11-455
blijken, lijken en schijnen (v)

bijgevolgen dientengevolge (v)

11-93
bijlage z. brieven

* bijlage (in -) : als bijlage 11-1149
(het formulier in -) : het bijge-

voegde f. 111-146

*

*

*
*

*

*

bijrijder 11-1165
bijscholing 11-112, 1106
bijscholing, nascholing en herscholing (v) IV-387
bijsluiter 11-695
bijstellen (de remmen -) 11-372
bijtaks : extrabetaling 111-215
bijtreden (iem. -) : bijvallen 111-96
bijvoeglijke naamwoorden 1-827
bijwagen en aanhangwagen IV-11
bijzin (plaats v. beknopte -) 1-289
bijzonder en biezonder 11-1137
bijzonderste : voornaamste 11-271
bilan (faire Ie -) = de balans opmaken II-845, 895
bilan : balans 11-511, 845; 111-204
bindende interpretatie : authentieke
interpretatie 1-698
bindend verklaren (-ing) 11-244, 334
binnen en over (v) 11-536, 661
binnen (de termijn) 1-473
(- drie weken) 11-536
binnenboordmotor 11-842
binnenkoer: binnenplaats II-254,

520, 661, 1163; 111-251
binnenmilieu II-1428
binnennummer : toestelll-19
binnenpost 16 : toestel16 111-213
binnenverkeer: binnenlands verkeer 111-18
bio-industrie 11-771
biologische klok 11-1424
biologische waarderingskaart

11-1397

*

*

biosfeer 11-1305
biotoop 11-1305
biscuit en beschuit (v) IV-251
blaadje (op een goed -) : in een
goed blaadje 111-211

bloemist (erij) II-845
bloktijd of kemtijd 11-731
bloot : zonder omslag 111-18
bocht (in de -) 11-845
bod (aan - komen) 11-1135;

111-242
bode, ijlbode 11-245, 309
bodemverontreiniging 11-1303
boedelscheiding (Ned.), verdeling
(Belgie) 11-214
boegbeeld 11-1237
boeken, boeking 11-715
boekhouder en accountant (v)

11-1045
boekhoudkundig en rekenplichtig

(v) 11-807

*

856; III-230

binnenkomertje IV-336
binnenkort en kortelings (v) 11-359,

*
*
*

11-454

* bloeden
(uit zijn arm -) : aan zijn
arm 111-150

*

boekjaar 11-552
boetiek II-1334
boetstraffelijke rechtbank : correc-

tionele r. IV-130
boire (il y a a- et a manger) = er
zijn goede en Minder goede dingen 11-755
bois (touchons du -) = even afkloppen II-696
bollen : rijden II-371
bomvrouwtjes IV-369
bondigheid (in taalgebruik) 1-519
bonification d'interets = rentesubsidie II-125
bonrestaurant 11-1112
boodschapper 11-309
booglassen IV-182
boomchirurg 11-1304
booreiland, -platform 11-829
boorschip 1-486
boot (de - is aan) IV-387
boottrein III-171
bord (voor of aan het -

komen)

11-789
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'* borduur: troUoirband 11-365
bos en woud (v) 11-668, 991
bossen IV-387
boswetboek (lijst v. termen) IV-211
bottleneck = knelpunt 11-985
bouchee ala reine = kippepasteitje

brigade scolaire = verkeersbrigade

11-376

broek (zegswijzen met -) V-92
brood (zegswijzen met -) 11-755
brouwen (bier - , de r -) 1-372;

11-512

bouw, gebouw, pand II-171
bouwplaats en bouwwerk (v) VI -74
bouwsteencorrespondentie 11-1285
bouwto&lating: bouwvergunning

11-497

'* 111-237
'* bouwwerf
: bouwwerk 11-336;
VI-73

'*
'*

bouwwerk II-899, 989
boven (-bedoeld, -genoemd, -gezegd, -vermeld) 11-264, 317
box 11-1320
boy 11-1321
Brailleliga 11-1149
brain drain = hersenvlucht 11-443
brainstormen IV-388
brandbrief IV-359
brandpiket 11-439
brandverklikker 11-1231
braniemaker IV-372
braquer = draaien II-379
brasserie = bierhuis II-649
breedsprakerig 11-789
breekwerf, breekmolen 11-1319
brenger dezes 11-309
breuken II -549
(schrijfwijze van -) 1-827
brevet: octrooi 1-21
brevetteren 11-447
briefadres z. afzond. lijst
briefdrager : brievenbesteller

11-309
briefhoofd 11-1368

'* briefpapier : postpapier 1-354
'* briefwisselend
onderwijs : schriftelijk - 1-355
'* briefwisseling
(verkoop per -) :
per postorder 11-825
brieven z. afzond. Hjst
brievenbak 11-245
brievenregister 11-135
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.

'* brocante : curiosa 11-1441
'* brocanteur
: handelaar in curiosa
11-1441; IV-344

'*

brug (open, gesloten -) II-911
brugdag 11-1013
brugpensioen 1-713; 11-146
bruin(e) (cafe, kroeg) IV-306
brunch IV-256
buffervoorraad 11-232
buigen (zich over iets -) : onder-

zoeken, bestuderen 11-725
buiten (van -

kennen, leren)

11-1307

'* buiten
(op de wonen II-179
'*

wonen) : buiten

buitenboordmotor 11-842
buitenlandganger V-101
buitenopnamen II-155
buitenwettelijke voordelen (Fr.
extra-legal) : bovenwettelijke v.

11-874; 111-244

'*
*

buizenpost of buispost 1-382
bulderbaan 11-1410
bulkboek 1-360
bulletijn : bulletin, tijdschrift

111-11, 17
bulletin IV-275
bumper en schokbreker (v) 11-968
bundel : dossier 111-122
bureau en kantoor (v) 11-940, 997;

VI-17
z. ook kantoor
bureau paysage, paysage de bureau = kantoorlandschap 11-759
bureau· d'etudes = adviesbureau

11-206
bureau executif = dagelijks bestuur II-177
bureauchef VI-17
bureel II-940

* bureel:
kantoor,
VI-80

bureau 11-182;

"* bureelbenodigdheden : kantoorbehoeften II-110
"* bureelwerken : kantoorwerkzaam-

carbonpapier 11-1368
carence' (rapport de -) = nalatigheidsverslag 11-550
carriere = groeve IV-158
carrossier = carrosseriebouwer,
carrosseriehersteller 11-1405
carte de membre = lidmaatschapskaart 11-120
carte-Iettre = postblad 1-350
carte postale = briefkaart 1-21
cartografie z. afzond. lijst
cartotheek 11-215
cas (Ie - echeant) = bij (in) voorkomend geval II-262
(c'est aussi mon-) = dat is ook
het geval met mij II-808
cash flow = kasstroom 11-650, 1275
cassatie (voorziening in -) 1-469
(-beroep) IV-132 (-middelen)

heden II-997

"*

burgerbescherming 11-106, 495
burgerlijke stand en burgerlijke
staat (v) 11-1401
burgerlijk jaar 11-552
burgerlijk wetboek (vertaling van
het -) 1-40; IV-37
bursaal of beursstudent 11-49
bus (dat klopt als een -) : sluit als
een - 111-211
busbaan (vrije -) 1-538
bustaxi 1-538
but (avoir pour -) = tot doel heb.ben 1-132; 11-816
buurt, -schap 11-530

1-108

cabine = kleedhokje, teIefoonceI,
transformatorhuisje 11-1094
cabinet = behandeI(ings)kamer,
spreekkamer 11-747
cabinet (ouvrir un - dentaire) =
een tandartsenpraktijk beginnen

cassation = cassatie 1-92, 108, 216;

IV-131
(cour de -) = hof van cassatie

IV-53
casser (- un arret) = een arrest
vernietigen IV-132
categoraal (bond, overleg) IV-170
cause (mettre hors de -) ~ buiten
vervolging stellen 11-1074
(etre en cause) = in het geding
zijn 11-1179

11-747
cadre = lijst, omlijsting 11-790
cadre (dans Ie - de) = in het kader
(of: raam) van 11-790
cahier = schrift II-90
cahier des charges = bestek II-157
cake IV-251
cale de roue = wielblok 11-665
calomnie = laster IV-145
camion, -nette = vrachtwagen, bestelwagen 11-371
camion-citerne = tankwagen

11-372

*
*

canderen (suiker) IV-287
candidature (poser sa -) = solliciteren naar II-123
cantine en refter (v) 11-190
cap (avoir double Ie - de 50 ans) =
de 50 voorbij zijn 11-656
captatie : buitenopname 11-155
captatiewagen : reportagewagen

1-676
caravan (samenst. met -) z. recreatie

cb-zitting 11-1453

*

center 11-1334
centraal staan of stellen II -964
centrale verwarming 1-566
centrum (samenst. met -) 11-581
centrum v.e. lokaliteit: bebouwde

kom 11-368
cercle vicieux = vicieuze cirkel, cirkelredenering 11-990, 1126
certains = sommige, enige, bepaal-.
de 11-840
cessation' (commerce) = opheffing

1-894
c'est-a-dire

= dat wil zeggen

11-1009
change (institut du -) = instituut
voor het valutaverkeer 11-825
chantier = werk, bouwwerk 11-989
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*
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charge de recherches = belast met
het onderzoek II-397
chauffage d'appoint = bijverwarming 11-610
chauffard = wegpiraat IV-293
chercheur = onderzoeker 11-397
check-in = aanmelding, registratie
11-1007
chef de corps = korpscommandant
11-752
chemie en scheikunde (v) 11-1306
cherte de vie = duurte 11-816
chiffre d'affaires = omzet 1-132;
11-822, 875
chips = minicomputer 1-714
choses = zaken, goederen IV-159
christelijk (bijv. nw.), christen
(zeUst. nw.) 111-150
chronologisch (u.) IV-312
chrysant (u.) IV-312
cijfercode 11-248
cijfermatig 11-901
cinq (il est moins -) = het is op het
nippertje 11-943
circonscription = district, kring, gebied 1-72, 353; 11-227
circonscrire (un incendie) = beperken 11-680
circulaire 11-73
circulatie-enveloppen II-1368
circulatiemap 11-646
cirkelredenering 11-990
citeertitel 1-871
civiele bescherming: bescherming
bevolking 11-106, 495
civiele lijst 11-495
clair (tirer une affaire au -) = een
zaak ophelderen 11-880
(je commence a y voir -) = er
gaat me een licht op II-880
classement = archief 11-244
classer = opbergen 11-216, 243
(- une affaire sans suite)
geen verder gevolg geven
11-151, 243, 279
(- un monument) = tot beschermd monument verklaren 11-724
clavier = toetsenbord 11-469

*

*

*

claxonner = toeteren 11-386
cle sur porte = sleutelklare (woning) II-203
client en klant (v) 11-514; IV-15
cluster 11-906
coalitiepartner 11-1288
codicil 11-1429
coffee shop = koffiebar 11-1007
cohort(e) 11-906
colis postal = postpakket 1-354
collaborateur 11-235
collaboratie 11-45
college(s) lopen 1-363
coma (in de -liggen) : in een coma
liggen 11-1032
combinatie (v. bedrijven) 11-1195
combinatiewagen II-1201
comite organisateur = regelingscommissie, feestcommissie
11-586
command 11-1123
(acte de -) = opgave van een
Meester of lastgever 11-1075
commandoprocedure : bevelsproce~
dure 11-473
comment 1-701
commissaire de bord = scheepsadministrateur 11-958
commissaris (gedelegeerd -)
IV-110
commissie : provisie (handelsreiziger) 11-46, 437, 908, 953
commissie (en samenst.) 11-953
commissie en comite (v) 11-1289
commissie van, voor, tot II-997
Commissie Van Dievoet (belast
met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken- en de voornaamste wetten en besluiten:
1954-1981) 1-815-822
comparatief 11-876
comparer a = vergelijken met
11-948
comptabilite-matieres = voorraadadministratie 11-270
compteur a gaz = gasmeter 11-487
computer z. informatieverwerking
concentratie (door fusie of samensmelting) 11-1192

*

'*

'*

concentratielanden IV-364
concordaat en gerechtelijk akkoord
(v) 11-1027
concordantietabel 1-875
conditie (v. de auto) V-101
conditioneren 11-843
conditionnement = verpakking
11-743
conditionnement de l'air = luchtregeling II-843
confiserie en snoepwinkel (v)
11-1443
conform (- in hun geest) : conform hun geest 111-159
Confucius (over de taal) 1-573
congres (1 oe - van Onze taal)
1-545
conjunctief-complex 11-139
connectieven (in zin) 1-706
conscience (en -) = in gemoede
11-339
consequence (avoir pour -) = tot
gevolg hebben 1-132
considerans 1-873
considerans : aanhef 1-699
console-operateur 11-290
constateren en vaststellen 11-351
consulent (belasting-, landbouw-,
nijverheids-) 11-119
consult 11-118, 1453
consult en visite (v) 11-1093
consultatie : overleg 11-262
consultatiebureau 11-118
consultatiezitting 11-1453
consultation (heures de -) =
spreekuur 11-1129
contactpunt = vis platinee 11-1046
contactueel 11-770
container = laadkist 11-457, 1176
contenance (terrain) = oppervlakte
11-172
contentieux (service de -)
geschillen 11-823, 1078

'*

'*

= afd.

continentaal plat 11-1213
contradictoire = op tegenspraak
1-467
(mee~ing -) = vergadering met
debat 1-70, 73

'*

contravention = overtreding
IV-135
contre-mur = spouwmuur 11-501,
590
contributie 11-122
contumace = weerspannigheid aan
de wet IV-133
conurbatie 11-1258
convocatie (model) 1-264
cooperatie en cooperatief 11-45
coordineren (gecoordineerde wetten) 11-349
co-ouderschap 1-814
coronary care = hartbewaking
11-1088
correctiemiddelen 11-1369
correctioneel IV-129
correspondance (vente par -)
verkoop per postorder 11-825
corridorsysteem (in ziekenhuis)
11-1087
corruption de fonctionnaires = omkoping v. ambtenaren
IV-143
cote = (beurs) notering 11-571
coteren : van maatcijfers voorzien
11-474
couche = laag (verf) 1-568
coup de soleH = zonnesteek 11-917
coupe et couture = knippen en
naaien II-849
coupon (betekenissen) 11-753;
VI-16
cour = speelplaats 11-856
cour interieure = binnenplaats
11-254,856
courant(e) (eau -, metre -)
stromend water, strekkende meter 11-863
cout d~ la vie = kosten v. levensonderhoud 11-816
creatie : eerste opvoering, premiere
111-46
creche = kinderbewaarplaats
11-659
creeren (commissies -) : instellen,
oprichten 111-196
crematie, crematorium, cremeren
11-779
creme fraiche = slagroom VI-43
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'*

crime = misdaad IV-135
criminele straffen, - zaken IV-130
crisiscentrum 1-620
croisiere = rondvaart, zeereis
11-864
cruise, cruiser 11-713
cuisiniere = fomuis 1-566
cultuurmedium 11-1440
cultuurmonument 11-1361
cultuurtaall-223
curatele, curator IV-173
curiosa 11-1441
cursus (universiteit) : college 1-366
Cyprisch, Cypriotisch 1-373

'*
'*

'* daar waar II-1353
'* dactylo : typist(e) 11-468

'*
'*
'*
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dactylographie = 1. machineschrijven; 2. typekamer 11-469, 718
dagelijks bestuur 11-177
dagjesmensen V-101
dagorde en agenda II-607
dames en heren III -70
dan wanneer : terwijl 11-546
dank (iem. - wijten) : iem. dank
weten 11-149; IV-118
dans les 15 (...) jours = binnen 14
(...) d. 11-262, 536, 661
darm: tuinslang IV-361
dat (overbodig) V-67
dat en dit (v) I-59; 11-522
data (schrijfwijze v. -) 11-675
databanken 11-1329
date (mettre a-) = bijwerken
11-215
dateren uit, van 11-1061; IV-295
datum (van jonge, oude-)
11-1059
dealer 11-969
deboiter (auto) = uit de file komen
11-1178
debourses = verschotten 1-466
debrayer = ontkoppelen II-378
decharge 11-512
decharge verlenen II-1432
decibel 11-1408

'*

decider (se - a) = ertoe besluiten
11-1010
decor en decorum (v) II-593
dedouaneren : inklaren 111-33
dedoubler (train) = een extra trein
inleggen 11-233
- (classe) = een klas splitsen
11-234
deelname in de (on)kosten = aandeel in de kosten 11-1053
deeltaak 11-745
deelteken II-1171
deeltijds (= part time) 11-744
(---e betrekking) IV-215
defaillant = hij die verstek laat
gaan IV-134
defaut = verstek IV-134
(faire -) = verstek laten gaan
11-766; IV-134
(donner -) = verstek verlenen
IV-134
defile = modeshow V-67
deflatie 11-923
deiktische elementen (in zin) 1-705
delai de reception = opleveringstermijn 11-158
delegation de pouvoir = lastgeving
11-513
delegue medical = artsenbezoeker
11-857
deliberation = beraadslaging, besluit 1-472; 11-39, 536
delit (algem. term) = misdrijf
IV-135
- (bijzondere term) = wanbedrijf IV-135
deltiologisch = verzamelaar v;
prentbriefkaarten IV-251
de maandag : op m., elke m.,
11-866
demander (ne pas - mieux)
niets liever wensen II-658
delnarques (articles) = tegen opruimingsprijs 11-325
demi-fond = middellange-afstandswedstrijd 11-1114
demission (donner sa -) = ontslag
nemen II-1152
denken (aan, om, over) 11-513

denomme ci-apres = hierna te noemen 11-208
denonciation calomnieuse = lasterlijke aangifte IV-l46
dent de sagesse = verstandskies

11-880 '

'* depanneerwagen
: takelwagen
111-263
depanner = helpen; verhelpen v.
pech 11-385
depanneurs = storingzoekers

11-1401
de par = in opdracht v. 11-175
departementschef VI-17
depistage = opsporing 1-640; preventief onderzoek 11-1095
deplacement = dienstreis 11-22
(frais de -) = reiskosten 11-22
depouiller (betekenissen van -)

11-762
der 11-1175

"*

'*

deregulering 11-1455
dergelijk (u.) VI-57
dergelijke en zodanige (v) 11-162
descente sur les lieux = plaatsopneming 11-1306
desequilibre = wanverhouding, onevenwichtigheid 11-579, 839
desgevallend: bij (in) voorkomend
geval 11-262, 634; 111-220
desinflatie 11-923
des te meer dat : daar 11-547
destructiebedrijf 1-346
detectoren (gladheids-, file-)

11-1348; IV-234
detournement = omlegging 11-368
deur (buiten de - zetten, de - uitsmijten) 11-465
deurwaarder en deurwachter (v)

11-245
deviation = omlegging 11-369
deviezen en valuta (v) 11-852

'* dewelke : welke I-54; 11-274
'* dewelke
(voor-, op-, over-, in
- , met - , tegen - , tot -) :
waarvoor, waarop, waarover,
waarin, waarmede, waartegen,
waartoe I-57; 11-902; 111-232, 310
de-woorden (genus) 1-783

deze en die (v) I-59; 11-522
deze morgen en vanmorgen (v)

IV-278
deze (of : van de) week IV-278
deze die: die welke 111-210
dezen die: degenen die 11-523

'*
'*
'* deze van: die van 11-523; 111-198
'* deze welke : die welke 11-524
dezulke (n) 11-525
diagnosecentrum (voor auto's)

11-967
dialect 1-221, 245
dialectismen 1-673
dictafoniste 11-716
didactisch materiaal 11-998; IV-274
dieet (- houden, op -leven)

11-241
dieetkundige of dietiste 11-241
dienen en bedienen (v) 111-83
dienen (te) 11-37
(de zaak dient) 11-1118
(de dienende dag) II-1118
dienst (hoofd van -) diensthoofd

11-120; VI-17

'* dienst : bediening(sgeld) 11-786
(van - zijn) : dienst hebben

11-725
dienstbode 11-545
dienstchef VI-17
dienstdoend en waarnemend (v)

11-175
diensten (benaming van -)

11-1281
dienstnota 11-216, 253, 1067
dienstplichtige 11-798; VI-19
dienstreizen, -ritten 11-22, 135
dientafeltje 11-246
dientengevolge en bijgevolg (v)

11-93
dierenarts en veearts 1-346, 668
diergeneeskunde en veeartsenijkunde 1-346, 668
diffamation = eerroof IV-145
diminutiva (z. verkleinwoorden)
diner en maaltijd 11-190
diploma IV-299

47

*

*

*

dire (et - que) = en dan te bedenken dat 11-1009
direct: sneltrein, doorgaande trein
11-1126
directeur-generaal 11-388
directeur-gerant = directeur-zaakvoerder 11-291
discipline = studierichting 11-194,
393
disciplinen (sport-): takken van
sport 111-178
discobus 1-396
discretion assuree = geheimhouding verzekerd 11-783
discriminatie (positieve -) 1-713
diskrediet (een - werpen) : in brengen 11-1243
displaced persons = ontheemden
11-23
disposer (vous pouvez -) = u kunt
gaan 11-664
dispositief 1-873
dispositions = bepalingen, maatregelen 11-3, 584
distortion = vertekening 11-863,
890

*
*

*
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distraire qn. = iem. afleiden 11-800
distribuant 11-973
distributeur = dealer 11-969
district (kies-, post-, telefoon-)
11-227, 421
dit en dat (v) I-59, 290; 11-522
dit (of: van het ) jaar IV-278
dit van: dat van 1-61; 11-522;
111-198
ditgene : datgene 11-525
divers = rondvraag 1-134; 11-607
diversificatie 11-668
divorcer = uit de echt scheiden
11-866
DNA-recombinatie 11-1266
documentarist en documentalist (v)
11-972
doden en omkomen (v) 11-706
doel (voor - hebben) : ten, tot doeI
hebben 1-132; 11-816
doeluitkering IV-260
doemdenkers 11-1270
doen en laten (v) V-87; VI-18

tr doen (100 km -) : rijden, afleggen

*
*

*
*

*

*

*

11-370
(een trein doet 100 km per
uur) : rijdt 11-894
doktersconsult, -visite 1-410
dol = bedrog, opzet, kwade trouw
IV-165
donner sur = uitkomen op II-782
donor 11-1429
dood punt: vrije stand 11-379
doodrijder: snelheidsduivel, -maniak 11-371
doodsbericht: overlijdensbericht
111-32
doodsgevaar en levensgevaar (v)
11-707; IV-249
doodslag en moord (v) IV-137
doodsmars : treur-, dodenmars
111-150
doorgaan en plaatshebben (v)
11-1199
doorgaan en plaatsvinden (v)
11-153; 111-25
doorgaande reizigers III-52
doorgaan als : doorgaan voor
11-1200
doorhalen (- wat niet van toepassing is) 11-1133
(- wat niet verlangd wordt)
11-1133
doorheen (verkeerd gebruik)
11-413
doorheen : door 111-207; door ....
heen III-205
doorkiesmogelijkheid, -nummer
11-760
doorkiezen (tel.) 11-1198
doorkijkbloes IV-146
doorlichten 11-640
doorlichting of schermbeeldonderzoek 1-640
doormaken (M.O. -) : ontvangen
11-547
doorslagpapier II-1368
doorstromen, doorstroming
11-1339, 1344
doorverbinden (tel.) 11-1198

* doorzenden : ontslaan 11-542
doorzichtigheid IV-266

"* dosering : dosis III-209
dossier (u.) VI-22
dot = huwelijksgoed IV-177
double emploi = overbodige herhaling, doublure, overlapping

11-132, 477; VI-86
doyen d'age

= oudste lid in jaren

duiminfiltratie 11-1397
Duits (werkwoordsvormen in het

-) 1-543

"*

1-84

"*

draad (voor de
komen) II-1254
draadomroep 1-21; 11-155
draai, draaien : boeht, afslaan

"*

draaiboek 1-572
dragen en drager (verkeerd gebruik) II-309
drempelwaarde 11-554
driedubbel (in -) : drievoud

11-366

e (adjectieven met of zonder -)

11-748; VI-45

111-30
drietal (een - opmaken) 11-1109
drinkbaar water: drinkwater

"*
11-608
"* droevig (--e winterdagen) : sombere III-162
"* droogkuis : stomen, ehemiseh rei- "*
nigen; stomerij, ehemisehe wasserij III-245
IV-316

"*

"*

11-654; IV-217
druktoetstelefoon 1-370
D-trein of harmonikatrein 11-1125
dubbel : doorslag 11-112
(in - exemplaar): in twee-

voud 111-165
(het -) : het dubbele III-197,
241
dubbeldekbussen 11-1202
dubbelen (een klas -) : zitten blijven 11-1055
(een wagen -) : inhalen 11-881
dubbeltal (een - opmaken, voordragen) 11-1109
duiding (in nieuwsmedia) 1-640
duimdiploma 11-913

"* duimen (de -

leggen) : zieh ge-

wonnen geven II-663

echapper (son nom m'-) = zijn
naam ontgaat me 11-307 .
(cela m'a -) = dat is me ontvallen 11-307
echouer en mislukken (v) 11-239
echter (verkeerd gebruik) 1-288
echtgenoot en man 11-362
echtgenote en vrouw 11-362
echtscheiden : uit de eeht seheiden

11-866
econome = huismeester 11-431
econoom = economist 11-430
ecran cathodique = beeldbuis

droogzingen, droogzwemmen

'*

11-1063; 111-177
dus (als stoplap) 1-288; V-60
duwbakken, -boot, -vaart II-537
d.w.z. 1-224; 11-326
D-zones 11-1455

11_

druk uitoefenen, onder druk zetten 1-809
drukkingsgroep : pressiegroep

duplicators 11-1294
duplicering II-477
duplo (op bijgaand -) : duplieaat

11-710

"* editoriaal : hoofdartikel 11-826

'* editorialist : hoofdredacteur 11-826
"*
"*
"*
"*
"*
"*

education permanente = voortdurende scholing 11-575, 1154
eega en gade 11-362
eender (- waar, - welke) : waar

ook, welke ook, onverschillig
welke 11-291, 792
eendracht maakt Macht IV-60
eenmaal dat : toen 111-245
eenoudergezin 11-1406
eens dat : toen, zodra 111-245
eensdeels, ander- 11-515
eer (ik heb de -) 11-195
eer (aan de - zijn) : gehuldigd
worden I-50; 11-662
eerbiedigen : ontzien 11-1211
eerder : tamelijk, nogal, vrij
11-392, 1051
eerroof IV-145
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*
*

*

*
*
*

*
*
*.

eerste (de - drie, de drie -)
11-1079
eerstejaars en eersteklasser (v)
11-1197
eerstelijnsgezondheidszorg ~I -1267
eerverleden 11-1072
eethoek, -kamer, -keuken 11-475;
111-146
eetlepel en soeplepel (v) IV-225
eetm3Jll : maaltijd, middagmaal
11-190; 111-146
effecten 11-571
effectenmakelaar 11-853
effectieven : personeelsbezetting of
-sterkte, formatie 11-220, 484
effectif (juge -) = rechter 1-475
effets = goederen IV-159
effluent 11-1386
efforts (faire des -) = zich inspannen 11-494
egoisme, ikzucht en zelfzucht 1-629
EHBO = eerste hulp bij ongelukken 11-1073
eigendom (de -, het -) 11-551
eigenhandig (- te betalen) : persoonlijk 11-449
eigennamen (in genitiefvormen)
1-125, 825, 826
eindaanvaarding: eindoplevering
11-158; IV-43
einde (een - stellen, een - aan
iets stellen) : een einde maken
11-549, 726, 1151
(op het - v. de maand) : aan
het einde III-89
eindejaar : jaareinde IV-225
eindejaars : nieuwjaars 111-236
eindejaarsbal : oudejaars- 11-362
eindejaarspremie: kerstgratificatie
11-520
eindigen en uitgaan 11-340

* eindjes
(de 2 - aan elkaar kno- *
pen) : rondkomen, de eindjes aan
*
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elk{!flr knopen 1-679; 11-338
elections legislatives = parlementsverkiezingen 1-72
electoraalll-242
elektriciteitsbedeling : -voorziening
11-420

element = kracht 11-719
elitiste = elitair IV-293
ellebogenmaatschappij 11-771
eloge (faire 1'- de qn.) = iemand
hulde brengen II-724
emancipatie en taal 1-431
emancipation = ontvoogding
IV-171
embrayer = koppelen, de koppeling intrappen 11-378
emigratie 11-931
emissie II-1384
emloi = werkgelegenheid 11-689
employe II-295
emporter (1'- sur) = het winnen
van 11-800
emprunteur = lener 1-42; IV-162
encadrer = omlijsten 11-562, 790
encore = nog eens, nogmaals
11-814
encre (faire couler bc. d'-) = heel
wat pennen in beweging brengen
11-919
encyclopedie IV-4
ene (= een zekere) 11-510
energiebronnen (terminologie)
IV-403-405
energiedrager, -bron of -soort
11-1095, 1096
energie-inhoud 11-1096
energieleverancier 11-1096
enerzijds, anderzijds 11-515
eng IV-279
Engels (onnauwkeurigheid van het
-) 1-542
Engels en Amerikaans (v) IV-273
Engels in de bedrijfstaal (vertalingen) IV-253
engerd IV-279
engineering (human -) = ergonomie 11-651
enkele richting: eenrichtingsverkeer 11-367
enkelvoud i.p.v. meervoud 1-504
enkelvoud of meervoud II-996
enquete (en samenst. met-)
11-860
enquetering (dubbele -) = double
emploi II-861

*

*

*
*

en-tete de lettre = brietboofd
11-257
entreegeld, toegangsprijs 11-419
entree interdite = toegang verboden 11-1134
entrepreneur de travaux = aannemer v. werken II-158
entreprise (hij werkt in -): hij
werkt bij aanneming 11-158
enveloppen 11-1368
environnement (protection de 1'-)
= milieubescherming 11-623
envoi contre remboursement = verrekenzending, rembours
11-1148
epuise (livre) = uitverkocht 111-26
equipement (vertalingen) II-955
er (verkeerd gebruik) 111-190
(+ persoonlijk voornaamwoord) 11-266
eraan, erin, erover eoz. 11-1023
eraan (hij is -) : hij is 'm; hij is
erbij I, 56; IV-289
erbij (hij is -) IV-289
eredienst en godsdienst IV-101
ergens 11-592; IV-297; V-59
ergonomie II-651
-ering, -atie 11-1167
erkennen : toelaten 1-465
erom (overbodig gebruik) 11-273
er op of erop ? 11-71
escalator : roltrap II-877
establishment = gevestigde orde
11-592
etablissement 11-1042
etalement des vacances = vakantiespreiding 11-624, 730
etat (en - de marche) = bedrijfsklaar II-380
(en bon -) = bedrijfszeker
11-380
(- des lieux) = plaatsbeschrijving 11-939
eten (zegswijzen met -) 11-755

*

*
*

*

etude (de notaire) = notariskantoor 11-184
(- du marche) = marktonderzoek 11-306
etudes (abandonner ses -) = zijn
studie opgeven II-194
(les - faites) = schoolopleiding
11-306
(- moyennes) = middelbaar
onderwijs 11-306, 896
(- primaires) = lager onderwijs 11-896
euro 11-1351
eurospeak 11-911
euthanasie (actieve en passieve -)
1-410; 11-771
eutrofie II-1394
even (om het - welke) : onverschillig welke, welke ... ook, enige 11-290, 549, 792; 111-175, 215
eventueel 11-162
evenwicht (begroting in -) : sluitende begroting 1-698
examen de fin d'annee = overgangsexamen 11-464
examen (voor de graad v. kandidaat); kandidaatsexamen 1-361
(zich op een - aanbieden) :
voor een e. aanmelden 11-547
(een - doormaken): een e.
doen, afleggen II-546
(op een - intekenen) : zich laten inschrijven voor 11-547
excuseren, excuses II-683
executief (het -) : de executieve
111-196
exit = uitgang 11-1007
expanderend (= in expansie verkerend) IV-170
expedition = uitgifte IV-181
expert-comptable = accoutant
II-606; 111-43
exploitant, exploitation, exploiter
(juiste Ned. termen) 11-156;
IV-42

* eten en drinken : goede en minder *' exploot : prestatie 11-838
goede dingen 11-755

ether (in de - komen) 11-155
etherpiraat 1-346

expressbuffet, snelbuffet II-850
extra-legaux (avantages -) = bovenwettelijke voordelen 11-874
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extramurale zorg IV-260
eye-liner 11-1443

feestcommissie 11-586
feestje (een - bouwen) 11-867
feliciteren en gelukwensen (v)

11-1417

facie en gezicht (v) V-82
faciliteiten 11-1019
faciliteitengebied 11-1020
facilites de paiement = gemakkelijke betalingsvoorwaarden 111-81
failliet, faillissement 11-1014; VI-87
*: failliet : faillissement III-262
faim (rester sur sa -) = niet voldaan zijn 11-1191
faire (100 km) = 100 km rijden

ferryboat

feu continu = haard 11-476
feux (- de croisement) = dimlichten 11-466, 472
(- de route) = grote lichten

11-466,472
fiche = (steek)kaart 11-215; 111-179
fichier = kaartstelsel, kaartenbak

11-215
fiduciaire (societe -) = administratiekantoor 11-178; VI-9
fiets (toebehoren en onderhoud)

11-894
(- de la fievre) = koorts hebben 11-894, 1148
(- signe) = een teken geven

11-1143

11-895

*

(- une maladie) 11-1148
faits divers = allerlei 1-134
faling : faillissement 11-1014; VI-88
(in - stellen) : failliet verklaren

11-1014
*: familiaal (- leven): gezinsleven

11-230, 605
familie en gezin (v) II-228, 604,

811; 111-245; IV-225
stamboom 11-229,
605
familieleven (in advertentie) : met
huiselijk verkeer 11-230, 605, 811
familiesteun: kostwinner II-229,
605
familievader: huisvader, gezinshoofd 11-229, 604
familievakantie : gezinsvakantie
111-269
familievergoeding : kinderbijslag
11-229, 605
fan (u.) IV-312

*: familieboom:
*:
*:
*:
*:

*

farde (- permanente) = blijvende
map 11-135
(- atringle) = map met schuiflatje 11-110
faute (etre en -) = schuld hebben,
dragen, 11-662; IV-258
(ce n'est pas ma -) = het is
mijn schuld niet II-662;

IV-258
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= veerboot, veerschip

11-1133

*

fiets en onderdelen 11-1139
fiets, fietsen IV-237
fietsenkluis II-935
figuur en gelaat (v) V-81
file (stationner en double -)
dubbel parkeren 11-384
fHurnist = verzamelaar v. lucifersmerken IV-25t
.
fin (mettre - a q. ch.) = een einde
aan iets maken II-726
(- de saison) = (seizoen)opruiming 11-325
fins (a toutes - utiles) = tot al wat
dienen kan, voor zover dit dienstig is, voor de goede orde, ten
overvloede 11-149, 858, 904
fiscaal II-242
fiscale (charge - , legislation - , reforme -) = belastinglast, -wetgeving, -hervorming 11-242
fixe et cori}mission = vast salaris en
provisie 11-908
flat (u.) 11-1046
flatteren 11-907
flesopener 11-1364
fleuriste = bloemist 11-845
fleus : straks II-1224
flikflooien, flikflooier, flikflooieri j

11-754
flipperautomaat 11-867
flipperen II-867

'*

floor-show = amusementsprogramrna 11-1007
flottant (capital-) = zwerfkapitaal
11-805
flotter (rnonnaie) = zweven II-803
fluctuatie 11-804
foire commerciale = jaarbeurs
11-571
follow-up = vervolgonderzoek
1-538
fonction (en - de) = op grond van
11-197
(faisant -) = waarnernend
11-176
fond (- du litige) = de zaak zelf
1-466
fond = lange-afstandswedstrijd
11-1114
fondsvorrning 1-21, 110
foon en decibel 11-1408
foor : kermis II-1084
force (- publique) = gewapende
macht, openbare macht IV-67
forellenvijver 11-911
forens(en) 11-945
forensisrne 11-950
forfaitair II-1224
(montant -e)
aannemingsom 11-158
forfait detente = kant- en klaar arrangement 11-624

*

foto-elektrische cellen II-1442
fotokopie 11-963
fotovoltalsch 11-1442
fout en schuld (v) IV-258
fout (in - zijn) : schuld hebbben
11-662
(het is mijn - niet) : schuld
11-662
frais (rayon du -) = afdeling verse produkten 11-1025
frame (open -) 11-1044
franchise postale = portvrijdom
1-350
franchisering, franchisegever en
-nemer (begripsomschrijving en
vertaling) II-699
frangipane =
-taart IV-287

amandelgebakje,

'*
'*

frank (u. en afkorting) 11-644;
VI-21
frank of franken ? II-644, 704;
VI-20
Frans (betrekkelijke volrnaaktheid
van het -) 1-540
fransdol II-1180
frappe = aanslag II-469
fraude (schoolterrn) IV-272
freak, friek IV-326
frisdrank 11-682
froid (avoir -) = het koud hebben
11-919
frontale botsing II-834
full time = voltijds (werken)
IV-215
Nederlandse equivalenten
11-744
functie (in - van) : op grond van,
in verhouding tot, enz. 11-197,
881; 111-324
(- zijn van) : afhangen van
11-396
fundatie : fundering 11-589
fuseren of fusioneren 11-1194;
IV-170; VI-63
fusie (bedrijfseconomie) 11-1193
fusioneren of samenvoegen
11-1194; VI-63
fusioneren of fuseren II-1194;
IV-170; VI-63
future mere = aanstaande moeder
11-872
futurologie, futuroloog 11-884
fysionomie en gezicht (v) V-81

gaan 11-1322

* gaan: lopen 11-366

'* gaanpad : trottoir 11-366
'* gaansport : wandelsport 11-366
gabarit (vertalingen) 11-955
gade en eega 11-362
gage, salaris en loon (v) 11-762
galerij (overdekte -) 11-583
gamma-wetenschappen (= gedragswetenschappen) 11-702
gang (bij een diner of maaltijd)
11-190, 1064
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'* gang11-1060;
(aan - zijn) ; aan de gang zijn '* gekend (een 111-45
11-303, 346
gangmaker 11-974
gans en (ge)heel 11-297
gans : geheel II-1260
gap (technological -) = kloof enz.
11-441
garagist : garagehouder 11-370, 848
garde IV-361
(etre de -) = de wacht hebben
1-113; 11-725
garderobe 11-46
"'!r gasbedeling : gasvoorziening 11-420
gashouder en -meter (v) 11-486
gastarbeiders en andere samenst.
met gast 11-951
gasthuis 11-1085; IV-303
gastvrouw of hostess 11-1123
gasvrij maken (van tanker) 11-1120
gazet : krant 11-1308
gebiedellde wijs 11-821, 897, 1236;
VI-27
(- 1ste persoon) 11-298
gebeuren IV-339
gebonden woningbezit 11-1455

'*

'*

'*

geboortepremie 1-110

"* geboortevergoeding
: kraamgeld
11-1405

'*
'*
'*
'*
'*
"*

'*

gebruiken en aanwenden (v) 11-534

'* gebuur : buurman 111-192
'*
'*
'*
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gedaan 11-1219; 111-224
geding (in het - zijn) 11-1179
gedragingen (meestal meerv.)
111-157
geeigend : geschikt 11-264
geestelijk gestoord of gehandicapt
111-182
geestesarbeider : hoofdarbeider
11-1056
geesteswetenschappen 1-336
gegadigde 11-124, 173, 203
gehandicapte II-43
geheimhoudingsplicht 11-1349
geheven (de vergadering wordt
-) : opgeheven 1-84; 11-245
gehucht II-530
gekend en bekend (v) 11-824;
111-210, 316, 356

'*
'*

schrijven) : bekend

gekwetst en gewond (v) II-382, 707
gelaat V-81
gelang (naar - van, dat) 11-273
gelasten en belasten (v) 11-757;
VI-28
geld (benamingen van -) IV-226
geldeenheden (enkelv. of mv.)
11-643, 696
gele (stakingbreker) 11-439
gelederen (v. leger, partij) 11-337
gelegenheid (bij -, ter - van)
11-161
gelegenheidsredevoeringen 1-603
geleid bezoek : rondleiding 11-418,
111-225
geleider : bestuurder 11-416, 800
gelijken (- aan) : gelijken op I-56
gelijk en zoals 11-821, 1078
gelijk welke: onverschillig welke
11-291
gelijkvloers (op het - wonen) : gelijkvloers wonen II-682
(het -) : begane grond 11-1087
gelijkvormig (voor - afschrift) :
gelijkluidend, eensluidend 111-180
gelijk welke: onverschillig welke,
welke ... ook 11-792
geluid (en samenst.) 11-1408-1412
geluidsarchief 1-436
geluidshinder II-485, 554
geluidswagen 11-647
gelukken : lukken III-269
gelukken en slagen (v) 11-823
gelukwensen en feliciteren (v)
11-1417
gemaal en gemalin II-362
gemachtigde, lasthebber 11-513
gemak v. betaling: gemakkelijke
betalingsvoorwaarden 111-81
gemeente (samenst. met -) 1-241;
11-1026
gemeentebedrijf 11-421
gemeentenamen (schrijfwijze v.-)
IV-167

'* gemeenteverkiezingen:

gemeenteraadsverkiezingen 11-263

gemeentewet IV-282

'* gemeubelde
woning : gemeubileerde w. 111-108

'*
'*

'*
'*
'*

'*
'*

gemiddeld, middelmatig en middelbaar (y) 11-1138
gemoede (in -) 11-339
gen, genocide II-1048
generaal (samenst. met -) 11-388;
111-67
generiek : titelrol, begintitels, eindtitels 1-676
genetische manipulatie 11-1266
genieten III-239
genieten van 11-1431
genieten van (-een voordeel, pensioen) : een voordeel genieten
11-264, 854; 111-33
genitiefvormen 11-1173, 1175
(- met eigennamen) 1-125
genoemde en bedoelde 11-317
genootschap 11-687
genus 1-783; 11-299
(- van steden) II-897; 111-222
geopend (voor - verklaren) 11-245
georganiseerd overleg II-117
gepasseerd (het is middernacht
-) : het is over m. II-660
gepensioneerd(e) VI-29, 36
geraadzaam: geraden, raadzaam
III-204, 263
gerechtsarts 11-280
germanismen IV-327
gerust (- zijn op) VI-36
gerust (zich - houden) : zich stiI
houden VI-36
(- laten) : met rust laten
11-918; VI-36
geschieden IV-339
geschil en betwisting (v) 11-290,
823, 1078
geschrift en handschrift (v) IV-289
geschrift (een mooi -) : (hand)schrift 11-88
gesprekssituaties (moeilijke -)
1-597
gestionnaire de sinistres = schaderegelaar II-562
gesyndikeerde : georganiseerde
11-60

'* getalle
(ten - v.) : ten getale v.
11-879; VI-56

'*
'*
'*
'*
'*
'*

getallen (in letters) 11-767; VI-29
getijcentrale 1-436
getuige (- zijn van) 11-843
(attesterend -, instrumentair
-) IV-151
getuigschrift IV-299
g~val (dat is ook mijn -) : dat is
ook het geval met mij II-808
gevang(enis) II-339
gevat (v.e. dossier) : aanhangig gemaakt 11-291
gevelschild en wandschild 11-433
gevoelig aan : gevoelig voor 11-910
gevolg en gevolgtrekking 11-93
gevolg (geen verder - geven) =
classeren 11-151
gevolg (voor - hebben) : tot gevolg hebben, ten gevolge hebben
1-132; 11-301, 816
(als - op uw brief) : in antwoord op 11-151
gevolgd van : gevolgd door 11-535
geweest (overtollig gebruik) 11-315,
802; VI-23
gewestplannen 111-9
geweten (het is algemeen -) : bekend 11-347
gewichtseenheden (enkelv. of
meerv.) II-643
gewichtsverdeling op de assen
V-101
gewijsde 11-1238, 1269
gewond en gekwetst (v) 11-707
gewoonte en gewoonlijk IV-65
geworden (overtollig gebruik)
11-315, 802, 1206, 1255; 111-223,
239 VI-23

'* geworden
(iem. iets laten
doen geworden 11-327

-):

(wat zal er van hem -?) : worden 11-327
gezag (openbaar) IV-67
gezegde (naamwoordelijk en werkwoordelijk -) 1-454

'* gezeten (wees -) : ga zitten 11-684
gezicht en zicht (v) 111-205
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'*

'*

*

*
*
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gezicht V-80
(op het eerste -) 11-776;
111-258
gezien : aangezien 111-267
gezien en aangezien (v) 11-750, 992;
111-206; IV-317; VI-7
gezin en familie (v) II-228, 604;
111-245; IV-225
gezin (en samenstellingen met -)
11-228,604
gezinshuis IV-368
gezinshuisouders IV-368
gezinsplanning 11-467
gezondheidscentrum 11-708
gezondheidstechniek 11-1395
gezondheidszorg = organisation sanitaire 1-113; 11-1073
ghostwriter = spookschrijver
IV-315
gifte : schenking, gift 11-213
gij 1-733; 11-1314
gij en jij 1-565
gij-vorm 1-248
gijzelaar, gijzeling 11-888
gireren VI-42
giro (-biljet, -dienst, -kaart, -rekening) 11-607; V-20; VI-42
glas (-bedrijf, -cultuur, -tuinbouw,
-tuinder) 11-287, 1046
glasbak 11-1413
glasbraak : glasbreuk 11-654
glastuinder 11-1432
glijdende werktijden 11-1379
glijdend werkrooster 11-1297
globaal (= ruw berekend, ongeveer) 11-149, 1107, 1415; 111-232
global (Fr.) = totaal, gezamelijk,
geheelll-1108
globalisatie : samentelling 11-149
globaliser = samenvoegen, samentellen, optellen, bijeentellen
11-1108
godsdienst en eredienst IV-101
goed doen : er goed aan doen
111-251
goederen en zaken (B.W.) IV-159
goedkoper 11-823
goeds (aIle -, alles -) 11-859

* goedstemmen
(een ontwerp -) :
goedkeuren 1-85

*

*
*

'*

gom 11-1369
gordel (auto-, heup-, driepunts-)
11-929
graad (een - behalen, verlenen)
1-363
graad en rang (v) 11-512, 653
graag (- gedaan !) 11-599
graag + ww. vorm II-1444
(maar al te -) IV-276
grace it = dank zij I-55
gracht : sloot 11-288
grafschennis IV-149
graissage = doorsmeren 11-372
grammatica 1-449
grand ecart = spagaat IV-388
grazen (te - nemen) IV-371
gre (de - it -) = onderhands
11-157
greve du zele = stiptheidsactie
11-177
Griekse kalender: op de lange
baan schuiven 111-249
grief (rechtstaal) 1-108
grip (v. autoband op wegdek)
V-101
groeikern 11-1259; IV-260
groeiritme : groeitempo 11-751
groen (samenst. en gebruik)
11-692, 1383
groene Iicht (het - geven voor)
1-620
groeve IV-157
groepspraktijk II-708
grond (rechts-) 1-213
(begane -) IV-258
grond (aan de - Iiggen van) : ten
grondslag liggen aan 11-764
grondartikel en hoofdartikel (v)
11-684
gronde (ten -) II-1287

* gronde
(ten -) : grondig, grond
v.d. zaak 11-161, 262
* grondslag
(aan de - liggen van) :
ten grondslag liggen aan II-764
grondwet IV-48, 53, 69, 99, 121,
123

"*
"*
"*
"*
"*
"*

"*
"*
"*

"*

"*

"*

grondwetscommissie (de Belgische
- van 1830) 1-80
grondwetsherziening II-52
grondwettelijk en grondwettig (v)
11-49
groot (hij is 1,75 m -) : lang 1-675
grootschaligheid 11-1192
grootstad IV-224
grosse (rechtstaal) 1-471; IV-181
grossist : grossier, groothandelaar
11-825
guichet = loket II-129
guichetier = loketbeambte 11-130
gunstkaart : vrijkaart
11-773; 111-127
gunstkoopje : koopje 11-773
gunstprijs: verminderde prijs,
koopje 11-773; 111-127
gunsttarief : verminderd tarief
11-773
haalbaar (-program) 11-550
haalpremie, -schuld 11-550
haar of zijn ? 11-1080
haarkapper: kapper 11-1082
haarsnit : haarknippen 1-250
halen (het - bij) 11-174, 801;
IV-340
halen (het - op) : het winnen van

"*

"*

11-800

half (Lv.m. tijdsbepaling) 11-1326
half (10 frank en -) : 10 en een halve fro II-660
(een en een -) : anderhalf
11-660
(het is acht en -) : halfnegen
11-660
halfambtelijk 11-745
halfboter 1-532
halvarine 1-532
halvelings 11-1137
halviture 1-532
hamvraag 1-486
hand (uit ter - kopen): uit de
hand k. 11-203
handdruk (gouden -) II-1147
handelingen (v. vergadering) 11-42
handelsfoor : jaarbeurs 11-572, 1084

"*
"*
"*
"*

handelshuis en winkelhuis (v)
11-981
handelshuis, pand en winkel (v) IV386
handelsnaam 1-131
handicap (u.) 1-274
handlichting IV-171, 174
handteken: handtekening 11-314;
111-18
handtekenen en ondertek~nen (v)
IV-324
handschrift en geschrift (v) IV-289
harmonikabus 11-1131
harmonikatrein (= D-trein)
11-1125
hartbewaking II-1088
hartbewakingseenheid 1-376
hartrenwagen, cordulance 1-410
haspellV-361
hearing = hoorzitting, luisterzitting
11-956
hebben of zijn ? 11-390
hechten (- aan) : verbonden aan
11-15; 111-246
(eraan -) : prijs stellen op
111-187
hechtenis IV-301
hechtmateriaalll-1370
heeft (u -) 1-775
heen (en samenst. met -) 11-412
heer (de -) (afkorting) 11-450, 775;
IV-239
hek 11-1434
helpen (te) II-409
hemd (zegswijzen met -) V-96
hemd en overhemd (v) IV-257
hemel (bewolkte -) : lucht III-156
her- (voorvoegsel) IV-311
herbeginnen 11-981, 1391; IV-311
herdacht : overdacht 111-235
herexamen 11-464
herhalingen 1-527
herhaling en repetitie (v) 1-365;
11-155
herinnering : aanmaning 111-238
herleiden (- tot, tot een minimum
-) : beperken 1-220, 676;
11-218; 111-235
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* hernemen
(de bespreking, het werk
-) : hervatten 11-555; 893

hoeven te (aIleen in ontkennende
zinnen) 11-37
hoewel en indien (v) 11-491
hof (het - maken) II-150
hof van verbreking : hof van cassa-

(in de tekst aIle punten -) :

overnemen 11-555
hememen en hervatten (v) 11-893,

*

*

1391; 111-218, 228
herneming : herleving, oplevering,
herstel II-894
(de - op de beurs) : herstel
11-556.
(de - v.e. toneelstuk) : wederopvoering 11-556
heropleving: opleving, herleving,
herstel 11-31; 111-227
herscholing 11-112, 1106

*

hoger beroep 1-92
hogergeplaatsten 11-136
hoger gezag, hogere overheid

11-1290

* hogervermeld
: bovengenoemd, bovenvermeld 11-809; 111-231
holding = houdstermaatschappij

11-1196

herscholing, nascholing en bijscholing (v) IV-387 .
hersenhozen IV-388
hervatten (zich -) : herstellen

home = tehuis 11-827; 111-175
homicide = doodslag,· doden

IV-137

11-942
hervatten en hernemen (v) 11-1391
herverkaveling en ruilverkaveling

(v) 111-9
herverzekering of tegenverzekering

11-150
hesje IV-215

*

het (pers. vnw.) II-448
heten en noemen (v) IV-279
het is ... die (dat) 11-224
hetzij: z ijnde, dat is, dit is, name-

*

inlig-

lijk, d. w.z. 1-224; 11-809;
111-212, 355
hierbijgevoegd: bijgaand,
gend 111-70
hierna te noemen II-208
hij (u) 1-374; IV-323
hijgpremie 11-913

* hinderen
(een voorstel -) : tegenwerken III-154
* hinterland : achterland II-1376
hippies (taalgebruik bij -) 1-357
* historiek
: historisch overzicht, ontwikkelingsgang, relaas, terugblik,
verloop, wordingsgeschiedenis
11-179,1083; 111-226; voorgeschiedenis 11-1412

* hoete (dit formulier invullen) : in
vullen III-152
hoedenplank V-91, 101
hoeve en boerderij (v) 111-192
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* tie IV-53
* hoger : boven II-264

*
*

hondengras IV-330
hondeweer IV-406
honderde : honderden 111-125
honger (op zijn - blijven) : niet

voldaan zijn 11-1191
honneur (etre a 1'-) = gehuldigd
worden II-662
honorarium 11-474, 762
hoofd (van een brief) 1-318; 11-256
hoofdbrok: hoofdschotel II-783;

* 1064
* hoofde
(in hunnen -) : bij hen
111-72
* hoofding
(v.e. artikel) : kop(je)
1-318

(- v.e. bijdrage) : opschrift, ti-

tel, 1-318
(- v.e. brief) : briefhoofd

1-318; 111-223
hoofdletters 11-594; IV-238; VI-31
hoofd van dienst II-120
hoogachtend (slotformule v. brief)

111-127

* hoogdringend(heid)
:
dringende
noodzaak (noodzakelijkheid)
11-511, 875; dringend, spoedeisend 11-1370
hooggeschoolde 11-1037
hoogleraar 11-217

* hoogstudent : student 11-218, 485

*

*
*

*

hoogte (zich op de - stellen)
11-261
hoogwerker (voertuig) 11-1202
hoop (zijn - stellen in iets) : op
iets III-159
hoorzitting 11-520, 956
hopelijk 11-1056
hopital universitaire = academisch
ziekenhuis II-1086
hopper 11-1121
hor (= vliegenraam) VI-52
horeca (samenst. met -) 11-781
horen II-1235
horloge de pointage = prikklok
11-732
hospitaalll-1085
hospitatisatie : ziekenhuisverpleging 1-112; opname 11-1094
hospitalise = ziekenhuispatient
1-112
hospitaliseren: in een ziekenhuis
opnemen 1-112; 11-1094
hospitalisme IV-324
hostess of gastvrouw 11-1007, 1123
hotel (en samenst. met -) 11-797
houden aan : houden van 1-210;
11-14
(- aan (Fr. tenir a), eraan) :
prijs stellen op, erop gesteld
zijn, erop staan dat, wensen,
verlangen,

*

*
*

willen

huissier = bode 11-245

*
*

*
*
*
*

111-187,

227,246
houder en drager (v) 11-309
houdstermaatschappij II-1196
huis : winkel, zaak 111-102
(er komt niets van in -) : niets
van terecht III-43
huisbaas 11-431
huiscentrale (tel.) 11-1198
huishoudelijke dienst 11-1368
huishouden en gezin 11-230
huiskamer 11-149
huiskring : huiselijke kring II-605
huismeester 11-1368
huismeester : huisbaas 11-431
huisraad IV-159
huisvader 11-604

huisvredebreuk 11-1327

* huiswerken : huiswerk 1-365
* hulp (ter - komen) : te hulp ko-

*

men 11-879; VI-56
hulpverlener 11-1267
hulpwerkwoorden (plaats v.d. -)
1-28
human engineering = ergonomie
11-651
human relations = onderlinge betrekkingen tussen mensen
11-1268
humidificateur = verdampingsbakje 1-346
huren (huis te -) : te huur 111-187
huurhuis 11-981
huwcontract :
huwelijkscontract
111-80
huwelijksgoed, -gift IV-177
hypotheek z. afzond. lijst
hypotheeklening : hypothecaire leDing 11-436

ie, hij 11-1315, 1323
ijs (en samenst. met -) VI-43
ijsgang (op wegen) : ijzel 1-676
ijsroom : roomijs 111-128; VI-43
ijzerenweg : spoorweg 11-487
ikzucht(ig) = zelfzucht(ig) 1-629
illegalen 1-756
illustre inconnu = onbekende
grootheid 11-764
image, imago 11-592
imaginaire (un axe -) = een denkbeeldige as 11-979
immers en inderdaad (v) 11-481
immigratie 11-931
immobilienagentschap of immobilienmaatschappij :
woningbureau, makelaarskantoor 11-1011,
1372; IV-47
'
immobiliere (agence -) = woningbureau 11-647
impact = weerslag, uitwerking
11-939
impasse (etre dans une -) = in een
slop raken II-1127
imperiaal (op dak v. wagen) V-I01
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implantation = plaatsing, plaatsopstelling 111-10
importe (n'- ou, qui) = waar ook,
wie ook 11-291, 792
imposer (s'-) = geboden zijn

*

*

11-543
ingevolge en tengevolge van 11-93,

161
inhalen (samenst. met -) 11-257,
366
inhalen, inhaler, inhaalverbod

11-881

*
"*

(v) 11-481

*

indexatie, indexeren (lonen) 11-646
indianenhoed (sp.) 11-939
indicateur = brievenregister 11-135
indicatie (een - geven) IV-236
indicatief: kenwijsje, herkenningsmelodie 1-676
indien en hoewel (v) 11-491
industrie-eiland 11-1398
industriele archeologie 11-1208
infanticide = kindermoord IV-138
infirmiere visiteuse = wijkverpleegster 1-112
inflatie (soorten van -) 11-922
inflatiecorrectie IV-260
influisteren (= voorzeggen)

*
*
*
*

IV-272
informaat (= informatie-automaat)

11-711

*

informatiedrager II-1095
informatiek : informatica II-1129
informatieverwerking z. afzond.
Hjst
informeren (zich -) : informeren

*

infraction = misdrijf IV-135
in functie van : in het Licht van, in

*
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IV-262

verhouding tot, overeenkomstig
111-231

ge 11-979
ingenieur (burgerlijk - , civiel - ,
militair
-,
waterstaats-)

11-784
imputer = (af)boeken, aanwijzen
enz. 11-762
in (koek, speculaas) : van 11-844
inboedel IV-159
inbouwen VI-69
inbranden (de haard -) 1-382
incapacite de travail = arbeidsongeschiktheid 1-111
.
incidentele loonstijging IV-260
inculpe = verdachte IV-125
indeling (v. gemeenten) 11-1194
indemnite de residence = standplaatstoelage 11-467
inderdaad en namelijk of immers

infuus 11-1339
ingang en toegang (v) 11-1134
ingebeelde (een - as) : denkbeeldi-

*

inhouding of afhouding 11-338
inhuldigen (of inhalen), inwijden,
onthullen (v) 11-721
inhuldigen (gebouw): in gebruik

nemen, inwijden, openen 11-153,
1189
inhuurname : in huur nemen
11-1112
initiatie 11-1419
initiele loonstijging IV-261
injure = belediging IV-145
inkaderen : omLijsten 11-562, 790
inkiezen (tel.) 11-1198
inkom(stprijs) : toegangsprij$
11-419
inkomensoverdracht 11-925
inkomgeld : toegangsgeld 111-266
inkoop (-centrum en andere samenst.) II-582
inkoopboek (-factuur) 11-514
inkt (Chinese -): Oostindische
inkt 11-111
(veel- doen vloeien) : heel wat

pennen in beweging brengen
11-919
inktoplosstift IV-408
inleiden : aanhangig maken 111-223
(een verzoek -): indienen
11-263
inleveren IV-330
inlijving (v. gemeenten) 11-1194
inloopbureau 1-381
inplanten (- in de grond, - in de
spieren), inprenten 111-247

* inplanten : bouwen, opnemen,
richten, vestigen 111-247

op-

'* inplanting
: plaatsing, plaatsopstelling, bouw, filiaal 11-493;

intentie (ter - van) 111-42
intensive care = intensieve verpleging, verpleegafdeling 11-1088
interdiction = onbekwaamverklaring 1-43; IV-141, 173
interdiction legale = wettelijke onbekwaamheid IV-141
interdit = onbekwaamverklaarde

111-247; vestiging 111-257

'*

inpraten (een vliegtuig -) II-599
input (= gegevensinvoer) 11-711
inquisitie 1-332
inrekenen of opbrengen 11-549
inrichten : organiseren, regelen

1-43; IV-173

III-225, 230
inrichten en organiseren (v) 11-79,

1040; 111-25, 270
inrichting (en samenst. met -)

11-1040
inrichting en vestiging (v) 11-281;

111-89

'* inroepen·
(een voorbeeld - , een
wet - , een getuigenis - , een
precedent -) : ·zich beroepen op
11-580, 987; 111-234; IV-305
(argumenten, verontschuldigin-) :
aanvoeren
gen

11-580, 987
11-580, 987

* inschepen (vliegtuig) : instappen
111-193

'* inschepingskaartje
(vliegtuig) : instapkaartje 11-655

'*

inschrijven (op aandelen) 11-571
(zich laten -) 11-735
inschrijving (ter openbare -) : bij
openbare - 111-211
insister pour que = erop aandringen dat II-755
inspannen (een proces -) : aan-

spannen 11-495
(vervolgingen -) : instellen

11-495

* inspanning
(een spannen II-497
'*

doen) : zich in-

inspraak 1-333; 11-504, 1376
inspreken 1-596
inspreker IV-146
instampen (open deuren -) : in-

trappen 11-394
instellen (een vervolging -) 11-495
institutionele beleggers IV-261
instruction = behandeling 11-215;

IV-157
instruire

I-50; 111-257
interim (faire 1'-)

= waarnemen

11-725; IV-261
interimaris: uitzendkracht 11-719;
waarnemer II-726; IV-261
interligne = regelafstand, interlinie

11-468
interlocuteur

= gesprekspartner

11-215

(bezwaren -) : opperen

*

'*

interdit legal = wettelijk onbekwame IV-141
interest en rente 11-437
interesseren (zich - aan) : voor

= behandelen IV-157

internaatscursus, -verband 11-717
interprete de conference = congrestolk 1-382
interprete de liaison = gesprekstolk

1-382
interpunctie z. Ieestekens
interrupteur

= schakelaar 11-246

interuniversitair 11-1037
intervenir = ingrijpen, het woord
voeren 11-134
(- dans un debat) = zich in een
bespreking mengen II-903
intervention : 1) rede, toespraak 185; 11-133, 903; 2) tegemoetkoming 1-111; 3) andere betekenissen 11-133
- chirurgicale) : operatief ingrijpen 11-133
interview = vraaggesprek 1-544
(- bij een enquete) 11-861
interviewer 11-861

* intimiteit (in alle -

plaatshebben) :

in aile stilte, in besloten kring
11-847

intrekken en opheffen (v) 11-35,

874; 111-152
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jonkvrouw 1-137
Joost mag het weten IV-359
jota IV-326
jouir de = genieten (voordeel,
pensioen) 11-264, 854
joule 11-1116
jour (Ie - d'aujourd'hui) = tegenwoordig II-854
journee d'hospitalisation = verpleegdag 1-112
juffrouw, mejuffrouw, mevrouw

introductie (-comite, -boekje)

IV-172
introduire (- une requete) = een
verzoek indienen 11-263
(- un debat) = een debat inlei.
den 11-263
invendus = onverkochte artikelen,
exemplaren 11-972
inventaris, goedereninventaris

11-270
inversie II-1423
(verkeerd gebruik) 1-262;

1-137, 434; 11-905, 1060

11-544; 11~-4, 204, 217
inwijden 11-153, 1289
inwonerequivalent 11-761

jumelage = verzustering (zustergemeente) II-646; VI-80
juridische terminologie v. de EEG

IV-308

inwoners (v.e. aantallanden)

IV-183

Juridisch woordenboek, J. Moors

IV-307

inzamelen en verzamelen (v)

11-965
inzet II-1435

* inzicht
(het 111-68

justitiearts, politiearts 11-280
hebben) : bedoeling

inziens (mijns, ons, onzes-)

11-940

* inzonder : inzonderheid 11-361

irreversible = niet te stuiten 11-308
iteretur II-1381
ja of neen ? 11-387
jaagde of joeg (v) IV-156
jaarbeurs en jaarmarkt (v) 11-1084
jaarmarkt 11-572
jacht (motorjacht en andere samenst.) 11-813
jaloezie (= zonnescherm, zonneblind) 11-1371; VI-52
jassenkamer 11-46
je (en werkwoordvormen) 11-1399
je, jij, u, uw IV-209
jeter (se - dans) = uitmonden in

11-808

*

jeton = munt(je) 11-1046
jeugdzorg 1-113
jij en gij 1-565
jongedochtersnaam : meisjesnaam

11-825
jongeheer (-juffrouw) 1-136
jongste (de - tijd) 11-1061

62

*

kaai en kade (v) 11-988
kaalslag II-1309, 1367
kaap (de - v. de 50 overschreden
hebben): de 50 voorbij zijn

11-656

*

kaartstelsel, -systeem 11-215, 1369
kabbelen (melk) : karrelen, schiften

*

kabeltelevisie 1-370
kabinet II-186
kabinet (v. dokter) : spreek- of be-

IV-2OO

handelkamer 111-185
kabinetsraad of ministerraad

11-741

*

kadaster z. woning
kadastraal uittreksel : uittreksel uit

het kadaster 11-213
kader (in het -

*

van) (als stoplap)

11-222, 562, 790, 835
bedrijfskader 11-562
kader (v. schilderij) : lijst, omlijsting, frame 11-562, 790, 1044
kaderwet of raamwet II-562
kajuitjacht 11-842
kalenderjaar = burgerlijk jaar

11-552
kamerbewaarder 11-245
kamer van volksvertegenwoordigeTS IV-57

'* kamion: vrachtwagen 1-566
'*

*

*

*

'*
*

kamp(eren) z. recreatie
kandidaat en sollicitant (v) 11-123
kandidaatstelling 1-70; 11-123
kandi,datuur (zijn - stellen) : zich
kandidaat stellen 11-123; 111-168
kangoeroeschip 11-537, 1121
kangoeroewagen 11-1122
kantinebedrijf 1-486
kantoor en bureau (v) II-940, 997;
VI-17
z. ook : bureau
kantoorlandschap en kamerkantoor
(v) 11-758
kantoorterminologie z. afzond. lijst
kantoortijden 11-1379
kantoorwerken : kantoorwerk
11-1075
kapitaalsubsidie en rente- II-125
kapitalisatie : fondsvorming 1-21
kapittel °en hoofdstuk (v) 111-69
kapsones IV-374
karakter (als stoplap) 11-159
kartel en concentratie (v) 11-1192
kartel en trust (v) 11-1197
kas = serre 11-284
kas en serre (v) IV-298
kasbloemen 11-1046
kasdruiven 11-1046
kasgroenten 11-1432
katogen VI-72
kavels 11-171; 111-10
kelner (sp.) II-650
Kempens of kempisch ? II-1059
kenmerk = references 11-244
kenmerk en referte (v) IV-249
kennen (succes -) : behalen, boeken, hebben 111-206, 208
kennis (ter - brengen) 11-677
kennis (weinig - hebben van) :
verstand 1-117
kennismakingscontracten II-1453
kennissen (wetenschap) : kennis
11-1009
kenteken (v. auto's) 11-534
kern (v. steenvrucht) : pit 11-1099
kernafval II-1387

'*
'*

*

'*

'*
'*

kernafvalopslag 11-1387
kerntijd of bloktijd 11-731
kerstgratificatie II-520
keukengerei IV-361
keurmerk V-101
kies en tand (v) 11-881
kijkgeld, luistergeld 1-21; 111-44
kijkwinkel 1-435; 11-1043
kinderbijslag 11-605
kindergordel (in auto) V-101
kinderkribbe: kinderbewaarplaats
11-659
kinderslot (op achterportier)
V-101
kinderwelzijn : zuigelingenzorg
11-659
kinderzorg 1-113
kitchenette = keukentje 11-568,
1007
klachtenman (= ombudsman)
11-912
klampen 11-1414
klant en client (v) 11-514; IV-15
klare (in het - trekken) : ophelderen 11-880
klassieker ( = klassieke wegwedstrijd) 1-623
klaverblad 11-1057
kleding en kledij (v) 11-954
kleedhokje 11-1094
kleedje : jurk, japon 111-118
kleedkamer en vestiaire (v) 11-46,
822
klemtoon (verkeerde -) 1-632
klemtoonteken (op een en v66r)
VI-34
kleuterleider 1-620
kliniek II-1086
klussen IV-369
knasperbrood IV-240
knecht 11-265
knelpunt 11-985
kneusgoed 11-1420
kneusje 11-1420
know-how = kennis enz. 11-442
koer : binnenplaats 111-172
koers : wielerwedstrijd 1-674;
11-374
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* koerspaard: renpaard 11-374
* koersvelo : racefiets II-1045

* koerswagen: racewagen 11-374
kolenvergassing 11-1427

* kolenwerf
: kolenopslagplaats
11-337
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*
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kom (bebouwde -) 11-285, 368
komma z. leestekens
komen te ... 11-1206, 1285
kommer 11-538
komt te verschijnen : zoeven, pas
verschenen II-864
kooiconstructie 11-929
koopjes 11-325
koopkrachtplaatje 11-1451
kop (v. een krant) 1-318; 11-257
kop en hoofd (dieren) 11-843
kopen (huis te -) : te koop 111-187
kopers : koperblazers 1-674
kopie II-963
kopieerapparaten en micro11-1294
kopman : lijstaanvoerder of -trekker
1-70
koppel (gehuwd -) : echtpaar
11-1097
koppelbaas 11-933
koppelteken 11-775, 1083; VI-33
kopstem : lijststem 1-699
korpsoverste: korpscommandant
11-752
kortelings en binnenkort (v)
11-359, 520, 661, 1163; 111-251
kost 11-1336
kost en kosten (v) II-1065
kostbaar en kostelijk (v) 11-1300;
111-164
kosten en onkosten (v) 11-26, 649,
661, 943, 1066
kostwinner 11-229, 605
kou hebben : het koud hebben
11-919
koude grond II-1433
kraak (en samenst.) 11-1359
te kraak 11-1365
kraakinstallatie of -inrichting
11-1359
kraakje 11-1365

*
*
*
*
*

kraakperswagen IV-363
kraakwagen 11-1366, 1402
kraakwilg 11-1366
kraam (de of het -) 11-1062
(samenst. met -) 11-734
kraamgeld 1-110
kraaminrichting en moederhuis (v)
11-734; IV-304
kraamkliniek = maternite 11-1086
krachtsinspanning 11-494
kraken (en samenst.) 11-1357-1359,
1365-1366
kraken (figuurlijk) 11-1366
kraken en kraakwagen (reinigingsdienst) 11-599
kralengordijn VI-52
Kramers' Groot woordenboek Nederlands IV-375
krantenjongen 11-309
kredietbeheersing IV-261
krenten IV-387
kreukelzone 11-929, 1209
krimpfolie IV-330
kring(en) II-686
kringlooppapier, -glas, -zak 11-912
krooibaas 11-933
kruipolie II-1430
kruipstrook 11-1307
kruiser (en samenst.) 11-841
kruis(ings)licht : dimlicht 11-369
kruisvaart : rondvaart, zeereis, pleziervaart 11-864
kuis, kuisen : schoonmaak, schoonmaken III-245
kuisen en schoonmaken (v) IV-373
kuisvrouw : schoonmaakster, werkster 111-245
kursaal (de -) 11-675
kwartaal (en samenst. met-)
11-438
kwartier (in ziekenhuis) : afdeling,
paviljoen II-1087
kwetsen, verwonden en blesseren
(v) IV-373
kwoteren en waarderen (v) 11-548

* kwoteren : noteren 111-259
* kWu : kWh 111-354

laadbord 11-457
laadkisten (schip) 11-457,1121
laadvermogen 11-368
laat ons, laten wij VI-8
laatste (de - tijd) 11-1061
laatste prijs : uiterste 11-204
laattijdig: (te) laat 11-685, 1062,

"*
"*
1226
"* labo : lab 11-849; IV-152

"*

laboratoire de langues = taalpracticum 11-188
laconiek IV-407
laconiek en laconisch (v) 11-1362
ladingdrager 11-1095
laisser (je vous laisse) = ik houd u
niet langer op 111-171
lamp (kopspiegel-, persglas-, spiegel-) 1-420
lampist : kleine beschuldigde

11-830
landbouwtrekkers II-1202
landelijk en nationaal 11-1025, 1070
landennamen (lijst van - met bijv.
nw.) IV-183, 381
landmeter 11-172
landschap (samenst. met-)

"*

* 11-546
* lavabo: vaste wastafelll-610

lazer (= lichaam) IV-270
lazeren (= zaniken) IV-270
leasen V-83
lecture (donner - de) = voorlezen,
voorlezing doen II-765
(etre en -) = uitgeleend zijn

11-765

*

*

IV-236
lange-afstandswedstrijd (-nummer)
langs (verkeerd gebruik) 11-150,

300,415

* langs : in, via 11-1288; 111-228
om meer) : hoe langer
hoe meer II-887
(- .... om) : door bemiddeling
van 11-416
langsheen : langs 11-300, 414;
111-238
(van -

lasterlijke aangifte IV-145

111-97

1197

11-1114

* 1203
* lastens : ten laste v. II-685

leefbaarheid 11-1384
leefkamer : woonkamer 11-149
leefkwaliteit 11-1384
leefmilieu 11-1383
z. ook : milieu
leeftijd (derde -) 11-606
leeggoed : staangeld, statiegeld
leegkap II-1301
leegloop, leegstand 11-1162
leegstandwet 11-1366
leerjaar en studiejaar (v) 11-485,

landschapspark 11-727, 1360
landschapsplan, -verzorging

lanterneau = lichtkoker, traplantaarn II-941
lash-schip 11-537
last (op - van) 11-175
lastenkohier : bestek 11-157, 1124,

ophouden III-171
laten en doen V-87; VI-18
laten wij, laat ons VI-8
latin (etre au bout de son -)
(vertalingen) II-801
laureaat : geslaagd kandidaat

11-1310

*

lastgeving 11-513
lasthebber, gemachtigde 11-513
laten (ik laat u) : ik zal u niet langer

*

leerling en student (v) 11-218, 485
leermiddelen IV-275
leesbaar (Nederlands) 1-641, 777
leesbaar (schrijven) IV-267
leesbaar Nederlands (Dr. Paul van
Hauwermeiren) IV-377
leestekens 1-22, 135, 323; IV-l60
lef IV-372
legaal misbruik 11-931
legborden 11-1298
legifereren : wetten maken II-195
legionairsziekte 11-1444
legislature = zittingstijd, -duur

1-69; 11-944

* legislatuur:
111-195

zittingsduur, -termijn
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'* legistiek : wetgevingstechniek 1-870
'* leiband : lijn II-1225

'*
'*
'*
'*

Ie lundi = op, elke maandag. II-866
lener en uitlener 1-42; 11-435;
IV-162
leraar en professor (v) 11-217
lesrooster (volledig en beperkt -)
11-745
lesuur 11-1093
lettergrepen (splitsen in -) 1-347,
351
letterwoorden 11-1149
(meervoud) 11-1402
levensduurte : duurte 11-816
levensgevaar en doodsgevaar (v)
11-707; IV-249
levenssfeer (persoonlijke -)
11-857
levenstestament 11-771
leveraar : leverancier III-77
lezing (een - houden) 11-765
(ter -leggen, zenden) 11-765
lezing (- geven, doen van) : voorlezen 11-636, 765
(het boek is in -) : het boek is
uitgeleend 11-637
lias, liashaak, liaspen IV-306
liasseren IV-306
liberale beroepen : vrije beroepen
1-698
licentiaat en licentie II-691
lichtermoederschip 11-1122
lichtkap, -koepel, -koker 11-941
lichtpen (computertechniek)
11-712
licitation (vente par -) = veiling v.
onverdeelde goederen 11-214
lidboekje : lidmaatschapsboekje
11-121
lidgeld : contributie, bijdrage
11-122

'*
'*
.'* lidkaart
: lidmaatschapskaart
11-120

lidmaatschap (bewijs van-)
11-120
lidwoord 1-5
lieu-dit = akkernaam, veldnaam
11-286
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'*

'*
'*
'*

lift (documenten-, goederen-)
11-743
liften II-678
ligne (a la -) = nieuwe regel
11-469
(aller a la -) = een nieuwe regel beginnen 11-469
lijdende vorm 1-255; 11-317
lijfje : hemd IV-257
-lijk (u.) VI-57
lijken, blijken en schijnen (v)
11-454
lijn en linie 11-312
lijn en regel (v) I-55; 11-311, 530;
111-173, 316
lijnrecht en regelrecht 11-312
lijstenmaker, -vergulder, -winkel
11-562
linker en links 11-1083
lintje (een - krijgen) 11-148
lintjesregen 11-148
lintwormstijll-16O
lippen (een liedje -) VI-316
litige (vertalingen) 11-752; VI-25
living: huis- of woonkamer 11-568;
111-172
localite = plaats II-530
locatie 1-485
locatie : voorverkoop 11-46
locatiesubsidies 11-1265; IV-261
lof (de - van iemand maken) :
iem. hulde brengen 11-724
logies II-785
loin de la = bij lange niet II-756
lokaal of lokaliteit 11-530
lokaliteit en plaats (v) 11-530
loketbeambte, -bediende, -deurtje,
-gaas, -personeel 11-130
lokettist(e) 11-130
loodje (het - moeten leggen)
IV-405
loon (en samenst.) 11-1377
loon en salaris (v) 11-241; 111-43
loonbeslag 111-43
loonslip IV-275
loopbrief 11-74
lopen en gaan (v) 11-366

'* lopende

'*
'*

'*

'*

meter : strekkende meter
11-499, 863
(Iopend water) : stromend water 11-608, 863
(lopend bedrijf, -e rekening,
-e zaken) 11-215, 650
loskoppelen, ontkoppelen IV-249
lot 11-1299
(Ie gros lot) = het hoogste lot,
de hoofdprijs 11-1075
lot: kaveI(ing), partij, gedeeIte, perceeI, koop II-145, 172
loten (in - verdelen) : percelen,
kavels 11-1075
lozing II-1384
lucht (inwerking en regeneratie van
de -) 11-1421, 1422
lucht (in open -) : in de open lucht
11-1054
luchtmonster 11-1425
luchtregeling 11-843
luchtverontreiniging 11-484, 554,
1420, 1427
luik : strook 111-214
luistergeld, kijkgeld 1-21; 111-44
luisterzitting 11-956
lukken en slagen (v) III-248
lunapark of pretpark 1-396

'*

"*

'* maar: pas, eerst 11-815

"*

"*

maateenheid 11-644, 667
maatschap IV-179
maatschappelijk jaar, - kapitaal
1-131
maatschappelijk werker 1-21;
111-182
maatschappelijke zekerheid : sociaIe - 1-21
maatschappij (ellebogen-, prestatie-, solidariteits-, welzijns-)
11-771
maatschappij en vereniging (v)
11-686,687
macht (gewapende -, openbare
-, weer-) IV-67
machtig (rem) : krachtig 111-49
machtigen en toestaan (v) 1-467
machtiging 11-275

machtmisbruik, machtsoverschrijding 1-699
macro-economische begrippen
11-922, 932
madame = mevrouw 1-137
magistrale bereiding : recept
111-265
magnetronische oven 1-420
main propre (a payer en -) = persoonlijk te betalen 11-449
maison de rapport = beleggingshuis, huurhuis, beleggingspand
11-181, 561, 981; 111-215
maitre d'ouvrage = opdrachtgever,
bouwheer 11-475
makelaar (en samenst. met-)
11-572, 647, 1372
malchance = tegenslag, pech enz.
11-578, 838
mall = overdekte galerij 11-583
mallemolen = draaimolen 11-1289,
1371
management by objectives = management op basis van doelstellingen 11-763
manches (c'est une autre paire de
- ) = dat is andere koffie (thee,
koek) 11-754
mandataris : Iasthebber 11-513
mandat d'amener = bevel tot medebrenging 11-855; IV-155
mandat d'arret = bevel tot aanhou-

"*

ding 11-855; IV-155
mandat de comparution = bevel tot
verschijning 11-855; IV-55
mandat de depot = bevel tot bewaring IV-155
mandat-poste (postal) = postwissel
1-355; 11-856
manifestatie: culturele prestatie
111-42
mannetjes 11-667
mappen 11-1298, 1388
zie ook : kantoorterminologie
maremotrice (usine -) = getijcentrale 1-436
marge = kantlijn 11-469
marifoon II-1116
markering (driehoeks-, dwars-,
lengte-, pijl-) IV-234
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*
*

*

*

markering en bebakening (v)
IV-234
marketing II-1344
marketing manager = commercieel
directeur 11-1007
marktonderzoek 11-306
mars (- op) : mars naar 111-166
masteluinbrood IV-244
mate (in de - van het mogelijke) :
zoveel mogelijk 111-209
mate (in de - dat) : voor zover
11-1231
maten (2 - en 2 gewichten hanteren) : met 2 maten meten II-658
materiaal (in statist. terminologie)
11-900
materiaal en materieel (v) 1-620;
11-255, 588, 1055; VI-50
materiel didactique = leermiddelen
11-998
matemite = kraamkliniek 11-1086
maturiteit 11-393
mazout (chauffage au -) = oliestook 11-476
mazout : dieselolie 11-369
mecanicien en monteur (v) 11-370
mecanographe,

*

*
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* meester-,
vak- en dienstpersoneel :
lager technisch en admi-

*

*
*

*
*

*

mecanographie

(vertalingen) 11-343
medecin legiste (vertalingen)
11-280
mededeling (v. stukken) 1-472
medezeggenschap en inspraak
11-504
media: z. afzon~. lijst
meebrengen 11-1261
meebrengen (dit brengt met zich
mee) : dit brengt mee 11-431
meer en meer, hoe langer hoe meer
(v) 11-756
meerderjarigheidsverklaring
IV-171
meerkeuzetest, -vraag 1-436
meerkeuzetoets IV-252
meerkunnige woorden 1-438
meervoud Lp.v. enkelvoud 1-504
meervoud of enkelvoud 11-996
meerwaarde en minderwaarde
111-10
meestergast, -knecht VI-79

*
*

nistratief personeel 11-484
meeteenheden (enkelv. of meerv.)
11-644
meetinstrumenten 11-668
meetkundige en landmeter (v)
111-63
mejuffer: (me)juffrouw 1-137
mejuffrouw en juffrouw 1-137
mekaar en elkaar (v) III-166
mekanieker : mecanicien 11-370
melkbedeling : -uitreiking 11-421
melkerij : zuivelfabriek 11-1042
melkerijboter : fabrieksboter
11-1042
melkpak 11-1414
memorie van antwoord, van toelichting 1-700
men 1-382
menuiserie metallique = metalen
bouwelementen 11-920
meritocratie 11-771; IV-360
mess: cantine, kantine, restaurant
11-189; 111-186
mesure (dans la - du possible) =
zo mogelijk, zoveel mogelijk
11-150; 111-209
(unite de -) = maateenheid
11-667
(instrument de -) = meetinstrument 11-668
metafora 1-806
meter of meters 11-248
met name en namelijk (v) 11-1445
metsen : metselen 11-596
metser : metselaar 11-596; 111-43
metteur eD page = opmaker
11-1106 .
mettre (vertalingen) 11-1151
mettre a date = bijwerken 11-215
mettre au point = afwerken, regelen enz. 11-64
mettre aux voix = in stemming
brengen 1-83
mettre en question = in twijfel
trekken II-982
meubles (vertalingen) IV-159
meurtre = doodslag IV-137

'*
'*

mevrouw l·137, 163,200
mevrouw en juffrouw 1-437;· II-905
micro: microfoon 1-676
middag (tussen de -) 11-868
middagmaal (het - nemen) : ge-

bruiken 11-190
middel (rechtstaal) 1-108
van) : door middel

'* middel
(bij van 11-806

middelbaar, middelmatig en gemiddeld (v) 11-1138
middelbaar onderwijs, secundair-

11-432
1;(

*

verstandelijke vermogens 11-657

middelen:

middellange-afstandswedstrijd,
-nummer 11-1114
midden (in ons -) 11-1127
midden : te midden van, midden in

'* 11-918; 111-216, 230
'* midden(s)
: omgeving, kring(en)
11-687,917,1127; 111-214, 248

middenklemtoon IV-243
midi (pendant l'heure de -) = tussen de middag II-868
migratie (en samenst.) 11-931, 945
mijnheer en de heer (v) 1-136
milicien II-798
milicien = dienstplichtige VI-19
milieuheffing 11-761
milieuhygiene (terminologie)

11-554, 622; IV-220
milieuwerker (= vuilnisman)

*

11-741
minst (Diet het - , Diet in het -) (v)

11-1166; 111-233
(niet in het -) : volstrekt niet

11-81, 304
(niet het -) : vooral 11-82, 304

* mis (het -

voorhebben) : het mis

hebben 11-557
(hij is -) : heeft het mis 11-557

overtreden 11-557
miskleun(en) 11-558; IV-218
mismoed : mismoedigheid 11-558
misse(lijk) 11-559
missen (er - 2 biz. in het boek) :

'* ontbreken 11-559
'* missing:
vergissing, fout
111-188
'* misslag : vergissing 111-18

11-558;

mist (de - in gaan) IV-295

* mistevreden(heid) :

'*
'*

'*

11-912
miljoenennota IV-259
millefeuille = tompoes IV-287
ministerraad of kabinetsraad

mise au point = afwerking, regeling
enz. 11-63
mise en chantier = inrichting v.h.
bouwterrein 11-500
miskennen (een voorschrift -) :

'*

ontevreden(heid) 11-558; 111-188
mistoestand: misstand, wantoestand 11-558; 111-214
misval : miskraam 11-558; 111-188
mitaine IV-405
mitella IV-407
mits 111-213
- (juiste betekenis) 11-225, 277
- (juiste gebruik) 11-916, 1373
mobilier = roerende goederen,
voorwerpen IV-159
mobilisatiekorps 11-753
mobiliteit (en samenst.) 11-952
mobilofoon 11-1116
modale werknemer 1-572; 11-1451
modaliteiten : wijze 11-271
model (conflict-, harmonie-) 11-770
modeshow V-67
moederhuis : kraaminrichting

11-734
moederhuis en kraamkliniek (v)

11-1086
moedertaalonderwijs 1-730
moest (verkeerd gebruik) II-137,

301

* moest : mocht 111-251
* moest ik van u zijn : als ik u was
11-902

moeten II-37

mis (en samenst. met -) 11-556

-t:r mogen : kunnen 1-465

misdaad en misdrijf IV-135

* monopolium : monopolie 111-125
69

*

*

*

*

*

*
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monsieur = mi jnheer of de heer
1-136
monte-charge = goederenlift
11-743
monteur en mecanicien (v) 11-370
monumentenzorg 1-113; 11-1207
moraal en moreel (v) 11-746, 938
moral (Ie -) = het moreel II-747,
938
morale (la -) = de moraal 11-747,
938
moord en doodslag (v) IV-137
morgen (deze -) : vanmorgen
11-1233
mosterd na de maaltijd 1-674
mot d'ordre = wachtwoord, leus,
leuze 11-72, 73, 777
motel enz. IV-180
motief en reden (v) 1-215; III-54
motiveren (-ing) 1-215
motocyclette = motorfiets 11-246
motorfiets en onderdelen 11-1155
motorsport 11-1159
motorzeiler 11-841
mousse = schuimplastiek 11-1176
mouvement syndical = vakbeweging II-59
mouw(en) (zegswijzen met het
woord -) 11-754
mouw (iem. de - vegen) : flikflooien 11-754
mozaiekbeeld IV-405
multi-packet-schip II-1125
multi-purpose-schip = schip voor
gemengde lading 11-959, 1125
muni(je) = jeton 11-1046
munteenheden (enkelv. of meerv.)
11-705
mutation = overgang 11-214
mutualist: fondslid 1-110
mutualiteit : ziekenfonds 1-110;
11-949; 111-247, 261
muur (uit de - eten) 11-867
n (als tussenklank) VI-39
n (verbindings-n) 11-681
na (vijf - acht) : over 11-660, 997
naad (les in -) : naailes 11-849

'*
*
*

*
*
*
*

naam (in - van en uit - van) (v)
11-844
naamkaartje V-91
naamtekenen (een brief -):
(onder)tekenen 111-84, 241, 779
naamwoordelijke stijl 1-44, 173, 771
nabroodje IV-363
nachthoofd 1-596
nachtschilder 1-596
nadarafsluiting : dranghek 11-1023
naft : benzine 11-369
nakijken en kijken (v) 111-189
nalopen (= controleren) 11-829
-name, -neming 11-1217
namelijk en inderdaad (v) 11-481
namelijk en met name (v) 11-806,
1445
namen van instellingen, commissies, documenten 1-826
nascholing II-1106
nascholing, bijscholing en herscholing (v) IV-387
naslawerk of naslagwerk ? IV-4
naslagwerken (lijst) IV-4, 18,29,44
nasporingen, navorsingen 11-577
natie en staat (v) 111-44
natie en volk IV-103
nationaal en landelijk 11-1025, 1070
nationale opvoeding (minister van
-) 11-141
nationaliteitskenletter II-534
nature (etre de - a) = van die aard
zijn dat 11-776
natuur (en samenst.) 11-1360
natuuren aard (v) 111-168
natuurmonument 11-1361
nauw aan het hart : na - 11-237
nauwelijks : eigenlijk niet 111-74
navorser : onderzoeker 11-331, 377,
397
nazicht (het -) : het nazien
11-136, 1110
Nederlands (als Europese taal)
V-26
(aspecten van het - in Vlaanderen) 1-549, 563; IV-247
(algemeen - op school) 1-688
(leesbaar -) 1-641

Nederlandstalig en andere samenst.
met -talig 1-625; 11-1179
Nederlandstalig en Nederlandssprekend (v) 11-1150
negative (dans la -) = zo neen

11-245

*

.

neger en zwarte 11-481

neologismen 1-785-798; IV-291
net en onnet V-51
netwerk (v. meetkundige lichamen)

11-253
noter (vertaling) II -84notering (beurs-) 11-571
notes (prendre des -) = aantekeningen maken II-252
notitie(s) (- maken, - nemen,
-boekje) 11-252
notulen 1-265; II-41
notulen en proces-verbaal (v)

IV-313
nettoyage a sec = stomen, chemisch reinigen IV-239
nevenschikkend verband 1-654
niet ... noch 11-1089
niettegenstaande 11-394, 520
nieuwbouw 11-1263
nieuwe woorden en betekenissen

11-775; VI-41
nuisances = milieubederf 11-554,

1-804,807
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(boeken over nieuwe woorden)

nullijn IV-368
nul-optie IV-368
numero d'appel = telefoonnummer

IV-291

*
"*

*

*

nijdas IV-371
nippertje (op het laatste -) : op het

nippertje 11-943; 111-266
noch .... noch II-1088
noemen en heten (v) IV-279
DOg: nog eens 11-814
nombre (ne pas etre en -) = onvoltallig zijn, het quorum is niet
aanwezig 1-83; 11-766
nominalisering 1-716
nominatie (op de - staan) II-696
non-respons 11-890
noodwendigheden des levens : eer-

V-20

* nutken(-uittrekken
uit) : voordeel trekIII-91
nutteloos en onnodig (v) III-56

* nuttige lading: laadvermogen
11-368
nylon IV-296
nylon (u.) 1-274

* objectief : doel 11-357
* objectieven:
doelstellingen,
einden II-763

ste levensbehoeften 111-13
Noordzee (u.) 11-1130; IV-311
noot, notitie 11-251
nord (perdre Ie -) = de kluts kwijt
zijn 11-678
normaalschool (B) = pedagogische
academie (NI)
normalerwijze : normaliter 111-168
normalisatie en standaardisatie

11-641
normalisatie-instituten 1-823

tieboekje 11-253
notamment = met name 11-806
notariskantoor 1-382
note en nota (v) 11-251
note de service = dienstorder

* nemen
voor (Fr. prendre pour) :
houden voor 11-800; 111-226

* nieuwkuis
: stomen, chemisch reinigen IV-239

normhuurquote IV-261
nota II-1068
(- van iets nemen) 11-216, 351
notaboekje : aantekenboekje, noti-

*

doel-

objectsubsidie IV-261
objet (faire 1'-) = het voorwerp
zijn 1-361, 11-501
(sans -) = ongegrond 11-256
obligation (- de moyen) = inspanningsverbintenis 11-340
(- de resultat) = resultaatsverbintenis 11-340
occasie, occasion 11-970
occasiewagen: tweedehandswagen

111-99
octrooi 1-21
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oecoloog, oecosysteem, biosfeer

11-1304

'*
'*
'*

'* omzeggens
: (om) zo te zeggen
11-507

offre reelle = aanbod v. gerede betaling 1-466
ogen (onder - nemen): onder

ogen zien, in ogenschouw nemen
11-142, 1081; 111-226
olieklonten 11-1394
om (gebruik van -) 1-412; 11-738
(i. v.m. tijdsbepaling) 11-1325
ombouwen : verbouwen 11-170
ombudsman V-87
omdraaien (een blad -) : omslaan
111-97
omgangsregeling 1-814

omzet(ten) (handel) 1-133; 11-822,

875

'*

IV-141
onbekwaamverklaarde 1-43;

IV-173
onbekwaamverklaring 1-43;

omgangsvormen in het bedrijf

IV-173

V-1OO

'*
'*

on- (voorvoegsel) 11-574
onaantastbaar (formeel - , materieel-) 11-341
onafgezien van : afgezien v. 11-521
onbehagen IV-152
onbekende(n) II-844
onbekend en ongekend (v) 11-347
onbekwaamheid (wettelijke-)

omheen (verkeerd gebruik) 11-413
omheen : om 111-207
om het even welk(e) 111-252
omkomen en doden (v) 11-706
omkoping (van ambtenaren)

IV-l44

'* onbestaand : niet bestaand 11-393
onbetwistbaar (als stoplap) 11-199
'* ondanks dat : desondanks 11-394
onderbesteding IV-261
'* ondergeschikte
weg : secundaire w.
111-79

ondergetekende 11-314
'* omleiding : omlegging 11-368
onderhands doorsturen 11-761
omlijnen en -strepen (v) 11-311
onderhavig (= waarvan sprake)
'* omnibus
: stoptrein, boemel- (bomVI-68
mel-) trein 11-1126
'* omniumverzekering
: WA -verzeke- '* onderhoren : overhoren 1-79
ring 11-373
onderhorige en onderdaan (v)

111-165

omschakelen (ing) 11-330, 1146
(zich -) 11-1146
omscholing 11-112, 467, 1105
omschrijven en beschrijven (v)

111-176

onderkruiper, stakingbreker 11-439
onderlijnen en onderstrepen (v)

11-311

'* omschrijven
(de brand -) : beperken 11-680
'*
'* omschrijving
(kies-) : district, kring
1-72; 11-227, 681
omslachtigheid (van taal). 1-161
om te (verkeerd gebruik) 11-540;

111-222
om te + infinitief 11-740
omturnen

= aanpassen 1-510

omwille v., terwille v. 11-611

onderneming en bedrijf 11-350
ondernemingsinstituten II-1454
onderscheidelijk: on.derscheiden-

lijk 111-198
onderscheiden (-ing) II-148
onderschikkend verband 1-654
onderschrijven (aandelen -) : in-

'* schrijven op 11-571; 111-211
'* onderschreven
(volledig -) : voltekend 11-826
onderstand en bijstand (v) V-17

: schoteltje 11-190
'* omwille van: wegens 111-202, 228 '* ondertas
(onder)tekenen en signeren (v)
(- van het groot aantal klanten) : wegens III-193
(- van ... ) : om 111..261
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11-1030
ondertekenen of tekenen 11-311

*

*

*
"*

ondertitels (het nut van -) 1-671
~8
'
ondervragen (les -) : overhoren
1-77; examineren 1-362
(iemand -) : inlichtingen vragen 111-73
onderwerp (of subject) 1-454
onderwerp, betreft 11-1307, 1364
onderwerp en voorwerp (v) 11-501
774
'
onderwerp (het - v. ons programma gaat over, betreft) : ons pro..
gramma gaat over, betreft 1-374
onderwijs z. afzond. lijst
onderwijsmiddelen IV-275
onderzoek (samenst. met-)
11.. 830
(wetenschappelijk -) 11-577
onderzoek en onderzoekingen (v)
11-1416
onderzoeken (wetenschappelijk -)
11-331, 397, 577, 1430
onderzoekingen 11-576
onderzoekingen . en onderzoeken
(v) 11-1037, 1416
on4erzoekkamer 11-1094
ondes herziennes ou radioelectriques = radiogolven 11-667
ondrinkbaar water : geen drinkwater 11-608

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

onevenwicht : wanverhouding

11-579, 703, 839
onevenwichtig(heid) 11-579, 703,
839; IV.. 266
ongeacht 11-1071
ongelijkvloerse kruispunten
11-1057
ongrondwettigheid II-52
onkans: tegenslag, pech, wanbof
11-578, 838
onkosten en kosten (v) 11-26, 649,
661, 943, 1066
on-Nederlands of onnederlands
11-574, 1180
onophoudend : onophoudelijk
111-85
onpersoonlijke stijl 1-712
ontdubbelen : splitsen 11-233
onterfden (meest -): minst bedeelden III-158

onthaal en ontvangst (v) 11-533
866, 873; IV-172
'
onthaalcentrum : ontvangstcentrum
11-866; 111-176
onthaalmoeder : oppasmoeder
11-1324
ontheemden 11.. 23
ontiegelijk IV-317
ontijding : te laat, te late 111-241
ontkenning (dubbele -) 11-1090
ontlasting 11.. 396, 512
ontlenen en lenen II-435; IV-162
ontruimen (mensen) : evacueren
111-150
ontslag II-1379
ontslag nemen, zijn -indienen
11-1152, 1379
ontslag nemend : aftredend II-1152
ontsnappen (zijn naam - me) :
ontgaan 11-307, 824
(dat is me -) : ontvallen 11-307
(aan de indruk niet -) : ontkomen 11-308
ontsnapte : overlevende 11-307
ontsteken (een sigaret -) : aansteken 111-192
ontstentenis (bij - van) 111.. 68
ontvangst (-centrum, commissie
van -) 11-553; IV-172
ontvangst en onthaal (v) 11-553;
IV-172

*

*

ontvangstbewijs 11-120
ontvoogd(ing) IV-171
ontwikkelen, opwekken v. gas,
elektriciteit enz. 11-1100
ontwikkelen v. meetkundige lichamen (uitslaan -) IV-313
ontwikkeling = mise au point II-65
ontwikkelingshulp en -werk (v)
11-332, 353
ontzetting (wettelijke) IV-141, 173
onverdeeldheid, onverdeelde boedel 11-214
onvergeld : nog niet betaald 111-241
onvoldoende (een - halen voor)
1.. 363
onvolledige zinnen 1-118
onvoltallig(heid) 11-766
onwerkwillige II-927
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'*
'*
'*
'*

'*

'*
*

onwerkwilligheid II-927
onwettelijk en onwettig (v) 111-44
onzekerheden (- in de taal) 1-238
oog (op het - nemen) : onder de
ogen zien 111-127
oogpunt (onder het - van) : uit
11-273, 546
(onder aIle ~n) : in aIle opzichten III-188
opbeIlen naar nr :.. : nr ... opbellen
111-213
opbergmateriaal 11-1388
opbrengen (als stoplap) 11-549, 592
opbrengen (begrip -) : b.hebben
voor 111-184
opbrengsthuis : beleggings- of huurhuis 11-181, 981; beleggingspand
111-215
opcentimes : opcentiemen 111-217
opdat 11-564, 1182
opdienen (een erewijn) : schenken
111-150
opdracht (in - van, - tot betaling)
11-175, 292
opdrachtgever 11-157, 475, 567
opdrijven en opvoeren (v) 1-132;

opleg(gen) II-57; 111-7

* opleg : verhoging 111-265
* opleiden (door politie) : opbrengen

*

175

11-937

'* opdringen
(zich -) : geboden zijn
11-784

*
'*
*

(verkeerd gebruik) III-86
openbare veiling z. afzond. lijst
openbare verkoping z. afzond. lijst
openen (de deuren - zichzelf) :
gaan van zelf open 11-772
open school 11-1153
operatiekamer 11-1087
opfokken (auto) 11-1023
opgeven (zich -) II-736
opgever: souffleur, voorzegger
111-98
ophalen (een achterstand -) : inhalen II-1023
opheffen en intrekken (v) 11-35, 874
opinieren, opiniering 1-640
opkietelen 11-1022
opk(r)ikkertje 11-683
opknappertje 11-683
opkruisen 11-842
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11-549
opleiding (voortgezette -) II-112
oplevering (eind-) z. woning
opleving 11-331
oploper II-834
opmaker = metteur en page
11-1106
opmerken (als stoplap) 11-83
opmerken (doen, laten -): opmerken 11-778
opmerking en aanmerking (v)
11-257
opname, opnemen (in ziekenhuis)
11-1094
opnieuw en terug (v) 11-395, 542
oppasmogelijkheid 11-718
oppeppen (motor) 11-1021
oppepper II-1022
opperman (= helper) 111-43
Opper-Volta II-1373
opposition (- au mariage) = verzet tegen het huwelijk IV-133,

'*
*

*
*

(faire -) = zich verzetten
IV-175
op punt stellen : afwerken, bijstellen, regelen enz. 11-64; 111-234
(een plan -) : uitwerken
111-261
oppuntsteIling : afwerking, regeling
enz.II-65
oprichten (een betrekking -) : instellen 11-271
oproepnummer: telefoon- 11-534
oprotpremie 11-951
opruiming (inventaris-, najaars-,
seizoen-, voorjaars-) 11-325
opschorten en schorsen (v) 11-1277
opschrift 1-535
opschrift en titel 1-318; 11-256
opschrijfboekje 11-253

'* opschrijven : inschrijven 111-356

opslaan (voorraad) 11-231
opslagplaats en bewaarplaats (v)
111-208

* opslorpen:

*

*
*

*

*
*
*

bestrijden, inhalen,
overnemen 11-1237; 111-219
(een achterstand -) : inhalen
11-263
(een firma -) : overnemen
11-875
opsnijden IV-385
opsommingen 1-529,533
opsporen (ing) 11-576
opstaptarief 1-672
opsteken: voorzeggen 11-466
opstel 1-876
opstelling (plaats-) 111-10
opteren 11-1418
optie (juiste betekenis) 111-218
optie : beslissing eoz. 11-592, 698
optiek (in die -) : opzicht 11-592
opvangcentrum IV-172
opvangmilieu II-980
opvangterrein VI-44
opvoeding (min. van nationale -)
11-141
opvoeren en opdrijven (v) 1-132;
11-937
opvragen (les) : overhoren 1-79
opwekken, ontwikkelen v. gas,
elektr. eoz. 11-1100
opwerkingsfabriek, -complex
11-1102
opzet IV-165
opzettelijk en vrijwillig (v) IV-139
opzoeken 11-889
opzoekingen : opsporingen, navorsingen, onderzoekingen 11-576,
830,889
ordewoord : wachtwoord, Ie us, leuze 1-73; 11-777
ordinator: computer, rekenautomaat 11-427,606
.ordonnance de prise de corps = beschikking tot gevangenneming
IV-153
ordonnancement = opdracht tot
betaling II-29~

ordre (par - de) = in opdracht van
11-175
(en - utile) = voor benoeming
in aanmerking komend
11-690

*

*

*

*

organiek en organisch (v) IV-16
organigram 11-676
organisatiecomite: regelingscommissie 111-238
organiseren en inrichten (v) 11-79,
1040; 111-25, 270
organisme = lichaam, orgaan, instelling 111-173
organisme assureur = verzekeringsinstelling 1-110
organisme en orgaan (v) II-262
organisme (financieel -) : instelling 111-214
orientation scolaire et professionnelle = school- en beroepskeuze
11-1049
oudejaar (samenst. met -) 11-362
oudemannen(vrouwen)huis 11-399
ouden van dagen, ouderen, bejaarden 1-360; 11-398, 606
ouderdomsverzekering 11-467
ouderdomszorg 1-113
ouderling en bejaarde (v) 11-399;
IV-362
Oudnederlands en oudnederlands
(v) 11-1180
output (= gegevensuitvoer) 11-711
outrage = smaad IV-145
over = na verloop van 11-304, 660
(- Lv.m. tijdsbepaling)
11-1325
over (- 2 jaar) : 2 j. geleden
11-304, 660
overbedeeld 111-10
overbevissing II-1115
overbodig (schrappen wat - is)
1-411
overdoen 11-1055
overdrachtstaxe : omzetbelasting
1-21
overdruk II-963
overgaan tot (als stoplap) 11-103
overgang (van eigendom) 11-214
overgangsexamen II-464
overheid (en samenst.) 11-746
overheid en taal 1-747-775
overhemd en hemd (v) IV-257
overkoepeling (v. bedrijven)
11-1195
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'*
'*
'*

'*
'*
*
'*

overlappen 11-244
overleggen en overleggen (v)
11-938
overleggen en voorleggen (v)
11-244
overlegging (v. stukken) 1-472
overlijdens : sterfgevallen 111-193
overlijfje : hemd IV-257
overloop (m.b.t. de stedebouw)
11-1161
overmaken: versturen, aanbieden
111-233, 236
(een kaart -) : toezenden
111-179
overmaken en doorzenden (v)
11-811, 941
overmaken en toezenden (v) II-94,
302
overmaken en overbrengen (v)
11-810
overneming of ovemame II-1195
overplaatsen en verplaatsen (v)
11-20
overscholing 1-532; 11-1107
overslagkosten 11-537
overstaan (ten - v.) : ten opzichte
van 11-320; 531; 111-207
overste (juiste betekenis) 11-752;
VI-17
overste : meerdere, hogergeplaatste
11-136
oversteken : inhalen II-368
overstijgen 111-265
overtreding IV-135
overtrokken (- weer) : betrokken
IV-289
overtuigd (ik ben -, ik ben ervan
-) 11-722
overweg (een onbewaakte-)
111-78
overzichtstentoonstelling 11-962
overzitter 11-1055

'*

paar en koppel (v) 11-1097

'* paar111-71;
en onpaar : even en oneven
IV-310
pacemaker = gangmaker 11-974
pagina, bladzijde 11-114
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'*

pain sur la planche = werk aan de
winkel IT-559, 657
pakket (betekenis, samenstellingen
en equivalenten) 11-768
pakweg 11-1301
palettisation = palettiseren 11-459
pallet = laadbord, stapel- 11-459
palmares = lijst met uitslagen
111-95
pand, handelshuis en winkel (v)
IV-386
paneel II-1302
panel 11-1302
panier type = statistisch pakket
11-769
panikeren: in paniek, in een paniekstemming raken 11-189;
111-174
panne (avoir une -) = pech hebben 11-375
(- d'essence) = benzinepech
11-417
panty 11-1314
paperassotheek 11-761
papier(soorten) II-1368
papierberg 11-761
papier a lettres = postpapier 11-535
(- pelure) = doorslagpapier
11-469
(--s d'affaires) 11-461
paragraaf en alinea (v) 1-668
parallele (medecine -) = alternatieve geneeskunde 1-587
pardon = neem me niet kwalijk
11-683
pare-chocs = bumper 11-968
park (en samenst. met -) 11-517
parke~r (en samenst. met-)
11-517
parkeerbeugel 1-836
parkeerhaven, -strook IV-235
parkeerstudie II-913
parkeerterrein, -garage 11-1087
parkeervrije straat V-95
parkeren (vrij -, betaald -) z.
verkeer
parking : parkeerplaats, parkeerterrein II-508, 1087

'*
'*
'*

'*
'*
'*
'*
'*

parking de dissuation = opvangterrein VI-44
parkingmeter : parkeermeter
11-516
par Ie conseil = voor de raad
11-353
parlementair : parlementslid, parlementarier 11-1052
parlementaire = parlementslid
1-81
parlementaire terminologie z. afzond. lijst
parlementarier : parlementslid
11-264
parochiaal of parochieel 11-1133
paroolII-777
parricide = vadermoord IV-138
partage des voix = staking v. stemmen 1-83
participatieonderwijs 1-360
particulier, prive en privaat 11-209
partir (- d'un principe) = uitgaan
van 11-326, 532, 839
part time = deeltijdse (betrekking)
. IV-215
(Nederl. equivalenten) 11-744
pasteibakkerij : banketbakkerij
11-512
passerelle = aviobrug IV-293
passeren (versch. betekenissen)
IV-269
passieve vorm 1-501
pastorij : pastorie 111-125
patient (en samenst. met-)
11-1086
patisserie = banketbakkerij 11-512
patronale
vertegenwoordigers :
vertegenwoordigers van de werkgevers III-244
patroon, baas, werkgever (v)
11-265
patstelling IV-370
paviljoen : keet 11-500
paviljoensysteem (in ziekenhuis)
11-1087
pavillon de complaisance = goedkope vlag 11-717
pct. en t.h. 11-216
pechlamp IV-146

'*
'*

'*

'*
'*

pekelwagen 11-1202
pellet = ertsknikker 11-459
pelletiseren = verknikkeren II-459
pendelaar, pendel(en) II-945 946
950
'
,
pendellifter IV-370
pensioen en pension (v). VI-36
pensioen (brug-, vervroegd -)
11-1146
pensioen (volledig -) : pension
1-250; 11-482
pensioenregeling 11-241
pension (-gast, -houder, -prijs)
1-250; 11-482
penuriek = onvoldoende 11-546
pep, pepmiddel, peppil 11-1021
pepernoot IV-286
percent, procent 11-216
perfectionnement (cours de -) =
bijscholing, ~ervolgcursus, voortgezette oplelding 11-112
permanentie : spreekuur 111-205
permettre = in staat stellen, toestaan 11-23
permission = toestemming verlof
11-24
'
perron, -kaartje 11-773
persklaar verslag 1-140
persmiddens : perskringen 111-266
personeel (samenst. met -) 11-296
(lager technisch en administratief -) II-484
personeelkader 11-1302
personeelsbestand, -sterkte, -formatie 11-1302, 1400
personeelsbezetting, -sterkte
11-220, 293, 517, 1302
personenauto's (soorten) 11-1201
persoonsnummer, -registratie
11-858
petroleum en aardolie (v) 11-828
petroleumfakkels, vuurtorens
11-1310
peur (avoir - de) = bang zijn voor
11-339
phare = licht (auto) 11-369
piece, plat de resistance = hoofdschotel II-783
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'*
'*
'*

pieces de rechange = (reserve)onderdelen, vervangstukken
11-1099
pieces detachees = losse onderdelen 11-372
pied (sur -) = levend gewicht
11-993
piek(uur) 11-1338
piepschuim = schuimpolystyreen
IV-336
pierre d'achoppement = steen des
aanstoots, struikelblok 11-324,
766
pietiner (sur place) = niet opschieten 11-657; 111-221
pijngrens en geluidsbelasting
11-1409
pijpen (dansen naar de -) : naar
het pijpen 111-211
piloot IV-331
pilootinstallatie : proefinstallatie
IV-331
pilootschool : modelschool IV-331
pingpongdiplomatie 11-716
piraat en kaper 1-346
piramideverkoop 11-1270
pirate (emetteur -) = etherpiraat

'*
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11-467
piquet de greve = stakingspost
11-848
pit en kern (v) 11-1099
plaats : plein 1-206; 11-254
(- (in huis» : kamer 111-172
(in de - v.) : in plaats van
111-191
plaatsbeschrijving II-939
plaatsen (geld - of beleggen)
11-339
plaatshebben en plaatsgrijpen (v)
11-1129
plaatsnamen (vertaling) 11-192; (genus) 11-1164
plaatsopneming (Fr. descente sur
les lieux) 11-1306
plaatsopstelling 111-10
plakbenodigdheden 11-1369
plan (- regional) = streekplan
111-9
(- de secteur) = gewestplan
111-9

'*

*

planning familial = gezinsplanning
11-467
planologie 111-9 .
planologie, stedebouw en ruimtelijke ordening (v) II-1403
plantkunde (stelselmatige -) plantensystematiek 1-366
plastic en plastiek(en) 1-274;
11-598; IV-297; VI-44
plat (continentaal -) II-829
platform (in luchthaven) 1-436
playback = synchrone dubbelopname IV-316
plein (voor-, achter-, school-,
kerk-) 1-206; 11-254
(faites Ie -) = gooi hem maar
vol 11-370
plenaire en algemene vergadering
(v) 11-351
pleonasme 1-178
plezierboot, -vaart, -vloot 11-819
ploeg 11-1016
ploegenarbeid 11-1018
ploegendienst 11-1018
plomb (Ie - a saute) = de stop is
doorgeslagen 11-246, 607
plooien (papier) : vouwen V-21
plotseling en plots (v) 11-1024
plus (de - en -) = hoe langer hoe
meer 11-756
plus haut = hierboven 11-809
plussers (65 -) II-606
pneumatique = buizenpost 1-382
poffertje IV-286
poids (avoir 2 - et 2 mesures) =
met 2 maten meten II-658
poignet = persklaar verslag 1-140
point (- de depart) = uitgangspunt
11-142, 326, 532
(mettre au -) = (in)stellen
enz. 11-663
(- mort) = vrije, neutrale
stand 11-379
pointer (- une liste) = een lijst
verifieren, controleren, nalopen
11-829
points = aantekeningen (school)
11-252
poisson d'avril = aprilmop 11-991

*
*
*

polemologie (= vredeswetensehap)
11-771
polemoloog 11-771
polikliniek 11-1094
poli~liniseh patient 11-1094
politiearts 11-280
politieker : politicus 111-166
pommes parisiennes = Parijse
aardappelen 11-1363
pomp (witte -) 1-376
pompes funebres = begrafenisonderneming 11-841
pompier : brandweerman 111-90
pompiste : pompbediende, pomphouder 11-370, 848
ponser, -ster II-345
ponskaarten (-afdeling, -machines,
-systeem) 11-343
ponstypiste 11-716
pont (faire Ie -) = een snipperdag
nemen 11-1013
populatie en bevolking (v) 11-862
population active = beroepsbevolking 11-325
porte-bagages = imperiaal, dakrek
11-385
porte-mine = vulpotlood 11-111
porteur de charges = ladingdrager
11-1095
poser (se -) = rijzen, zich voordoen enz. 11-791
(la question se -) = de vraag
rijst 11-131, 299
posseder une langue = een taal
kennen II-880
possible (dans la mesure du -) =
zo mogelijk 11-150
post, posten, poster(staking)
11-439,848
postaeademiseh 11-1036
postbedeling : -bestelling 1-353, 421

postdoetoraal II-1036

* postgewest : -district 11-534
*
*

'*

*
*
* postbureel : -kantoor 1-351
* postcheekrekening
= postrekening,
*
giro- II-607; V-20
posteheque en girodienst VI-421

* posteolli : -paketten 111-32
* postdatum
: datum als poststempel
1-354

post-industriele maatsehappij
11-935
postkaart : briefkaart 1-350
postkamer 11-1389
postman : -beambte 11-654
postpakket en -zak z. postterminologie
postrekening VI-42
postterminologie z. afzond. lijst
postuniversitair 11-1036
pot (uit de - rijzende toestanden)
11-761
poten en benen (dieren) 11-843
pouees (mettre les -) = zieh gewonnen geven II-663
pourvoi en cassation = beroep,
voorziening in eassatie 1-95;
IV-131
pourvoyeur de main d'reuvre =
koppelbaas IV-293
praatpaal V-18
practieumverslag 11-760
preadvies : opzegging 11-916
preavis (donner Ie - a qn.) = iem.
opzeggen 11-726, 916
(- de greve) = stakingsaanzegging 11-726
(remettre Ie - de greve) = de
staking aanzeggen 11-726
precedent en voorgaande (v) 11-46
predikaat 1-454
predikaat en subject 1-651
prenataal 11-1456
prendre pour = houden voor
11-800
presalaire = studieloon 11-49;
IV-293
pressie (water) : druk 11-608
pressiegroep 1-809; 11-654; IV-217
prestatiemaatsehappij 11-771
prestaties (geneeskundige -) : verzorging 1-250
preteur = uitlener 1-42; IV-162
pretpark of lunapark 1-396
preventief onderzoek 11-1095
prevenu = beklaagde IV-125
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prevoir (loi) = voorzien in 11-1011
prier (je vous en prie) = na u

11-323

*

prietpraat 1-621
prijs (aan een lage - bekomen) :
tegen een lage prijs ontvangen

111-209
prijscompensatie 1-595
prijzen (zich uit de markt -) 1-414
prik 11-1418
prikactie 11-695
prikken, prikbord, prikklok

*

11-606, 732, 1297, 1298

ontwikkeling 11-467
promotion sociale

11-515

propriete (nue -) = blote eigendom 11-551
protectie = voorspraak 11-106
protection civile = bescherming bevolking 11-106, 495
provincie (meervoud) 11-456
provincie (samenst. met-)

11-209, 1166
privacy = bescherming van de persoonlijke levenssfeer 11-634, 857,

1327, 1329
prix (dernier -) = uiterste prijs

11-204

11-1026
provincie en provinciaal 1-241;

11-1170

*

*
* nummers 1-675
* professor
(middelbaar onderwijs) :
leraar 11-218
profiel (v.e. autoband) V-101
prognose, prognotiseren II-883
prognostica 11-884
programmator en programmeur (v)

11-428
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provinciewet IV-282
provisie : voorsehot 11-46, 437
provisie (en samenst. met -)

11-908, 953
provisie of commissieloon 11-46,

11-775; VI-41

*

= sociale stijging

11-178

privaat (en samenst. met -) 11-210
privaat, prive, particulier (v)

proces-verbaal van de zitting 1-470
proces-verbaal : notulen III-76
procrustes 11-835
produits alimentaires = levensmiddelen II-1026
produkt (nationaal -) II-924
produktschap 11-794
proef: examen 1-361
proeven (v. atletiekwedstrijd)

ling 11-1264
promotion des ventes = verkoops-

priorite de droite = voorrang rechts

(- indicatif) = richtprijs 1-21
pro (in samenst.) 11-574
probleemstelling 11-965
procedureel 11-867
proces (-industrie en andere samenst.) 11-590
proces-verbaal en notulen (v)

projectontwikkeling 11-1008
pro justitia 11-552
prolongement (dans Ie - de) = in
het verlengde van 11-533
promener (envoyer -) = afschepen 11-658
promoteur immobilier = projectontwikkelaar 11-1008
promotie (onderwijs) en Fr. promotion (v) 11-305
promotiebouw: projeetontwikke-

437

* publiciteit : reelame 111-226
*

publiciteit en reclame (v) II-978
punt(komma) z. leestekens
(dubbele -) z. leestekens
punthorloge : prikklok 11-732
pu(n)tje (als - bij paaltje komt)

IV-406
pupitreur = console-operateur

11-920
purisme 1-1
purser = scheepsadministrateur

11-958
quartaire (zachte) sector IV-364

* quasi
: bijna, nagenoeg, vrijwel
11-490, 1282
quel(le) = wat 11-802

querable (dette -, prime -) =
haalschuld, -premie 11-550
qu~~tion (la - se pose) = de vraag
nJst 11-877
(se poser la - de savoir si) =
zich afvragen of 11-877
quotering (voor vissoorten)
11-1115

'*
'*
'*
'*

'*
'*

*
*
*

r (u.) 1-371
raadplegen (als stoplap) 11-117
raadplegen (plannen -) : ter inzage liggen II-1099
raadpleging (- voor zuigelingen) :
consultatiebureau 111-262
raadplegingen: spreekuur 11-118
1095
'
Raad van Staat: Raad van State
1-698
raam (in het - van) 11-790,835
raamwet of kaderwet 11-562
race (u.) IV-312
racefiets 11-1045
radar 11-599
radiodistributie : draadomroep 1-21
radio-omroeptaxe : luistergeld 1-21
radiotaal 1-73; 11-426; IV-61
radiotelefonie 11-1116
ragebol IV-371
raison sociale = handelsnaam, firma 1-131; 11-1063
ralenti (gicleur de -) = nullastsproeier 11-379
(tourner au -) = stationair
draaien 11-372
rand (in -) = aan/op de kant
111-268
randgemeente, stad 11-1250
rang, rij, gelid (v) 11-337, 573
rang en graad (v) 11-512, 653
rangen; rijen, gelederen 111-190
247
'
rangopvolgend : hierarchisch 11-135
rangschikken (monument): beschermen III-123
rapport (school-) IV-275
rapporter = intrekken 11-36
rapporteur en verslaggever (v) 11-47

rateltakel 11-1433

'* realisator : regisseur 1-676

*

receptieen ontvangst 11-553
reception definitive = eindoplevering 11-158
reces (op - gaan) IV-285
rechange (solution, majorite de-)
= altematieve oplossing, meerderheid 11-1098
recherches (laboratoire de -) =
onderzoekslab. 11-577
(les - biologiques) = het biologisch onderzoek 11-1038
rechter enrechts 11-1083
rechthebbende en rechtverkrijgende (v) 1-474
rechtsbedeling 11-422
rechtsdag 11-1117 .
rechtsgeldige wetteksten IV-282
rechtsmiddel(en) 1-92; IV-131
rechtstaallV-277
rechtstaan : staan, opstaan II-417·
111-191
'
recht van bewaring II-1253
rechtswinkel 1-370
recital (u.) 1-274
reclame en publiciteit (v) 11-978
reclametaal IV-249
reclassement = revalidatie 11-44
reclassement 11-537
reclassering (en samenst. met -)
11-43, 537; VI-37
reclassering en revalidatie (v)
11-1145
recommencer = overmaken, overdoen, hervatten 11-981
reconversion = omschakeling omscholing 11-330; VI-38
'
recours (voies de -) = rechtsmiddelen 1-92; IV-131
recreatie z. afzond. lijst
recycle = terugwinnen 11-1091
recycleren 11-1105
recycling 11-912
reden (-gevend, -geving) 1-213
redundantie (in leesbare zin) 1-701
reeducation professionnelle = omscholing II-467
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references (nos -, vos -) = ons,
uw kenmerk 11-244
referte : kenmerk, verwijzing
11-1306, 1390
referte en kenmerk (v) IV-249
reflatie II-923
reflectorpaal 11-1135; IV-235; VI-72
reflexiekamer: bezinningskamer
111-196
refter en cantine (v) 11-190
regel en lijn (v) I-55; 11-311, 530;
• 111-173, 316
regel (in algemene -) : in 't algemeen, in de regelll-263
(in - zijn met) : betaald hebben, voldoen aan, in orde zijn
met 11-1097; III-52, 104, 188
regelgeving (een - en meertalige
-) (M.W.M. van de Luer)
IV-365
regeling IV-238
regelingscommissie II-586
regelrecht en lijnrecht 11-312
regeringsraad en ministerraad (v)
11..741
regie (onder - van) 11-1436
regime (verkeerd gebruik) 111-16
regime = dieet 11-241
regime fiscal = belastingstelsel
11-241
regime forestier = boswezen, -regeling 11-242
regime penitentiaire = gevangeniswezen 11-242
regime des pensions = pensioenregeling 11-241
regime transitoire = overgangsregeling 11-241
register v. beraadslagingen : notulen(boek), handelingen 11-43
regie (en - generale) = in de regel
11-1097; 111-208
(se mettre en -) = orde op zaken stellen III-52
reglement v. inwendige orde : huishoudelijk reglement 11-676;
111-258
regler une facture = een factuur betalen 11-1031
regres (recht v. -) 1-92

*

*

*
*

*

*
*
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*

*

rehabilitatie II-1264
(- v. woonwijken) IV-261
rehabilitation = herstel in eer en
rechten IV-132
reiskaartje: (spoor)kaartje 11-753;
VI-17
reiskosten en verplaatsingskosten
(v) 11-22, 136
reisonkosten : -kosten 11-26
reisorganisator 11-1008
rek 11-1299
rekenautomaat z. informatieverwerking
rekening (nationale -) II-924
(voor - van wie zulks zal blijken aan te geven) II-798
rekening houden met (als stoplap)
11-99
rekening houden dat : er rekening
mee houden dat III-174
rekeningsopgave : rekening V-20
rekenplichtig en boekhoudkundig
(v) 11-807
rekruut 11-799; VI-19
relations humaines = menselijke
betrekkingen 11-1024
relotissement = herverkaveling
111-9
remarquer (faire - q. ch.) = iets
opmerken 11-778
rembours (onder -) = contre remboursement 11-232
rembourszending II-1148
remedier a = iets verhelpen 1-39;
11-303, 1152
remembrement = ruilverkaveling
111-9
remorquage (boule de -) = trekkogel 11-666
(crochet de -) = trekhaak
11-666
remorque porte-bateau = boottrailer 11-666
renbaan II-365
renovatie II-1264
rentabilite (taux de -) = rentabiliteitswaarde 11-467
rente (en samenst. met -) z. hypotheken

rentesubsidie en kapitaalsubsidie
11-125
renvoi = verwijzingsteken 11-253
repetitie en herhaling (v) 1-365;
11-155
reprendre (verkeerde vertaling)
11-548, 555, 893, 942
reprise = herstel, overname, wederopvoering 11-331, 556
reproduire (machine a-) = stencilmachine 11-467
reprografie II-1293
reprorecht 11-1296
rescape = overlevende 11-307
research = speurwerk 11-230, 331,
577
reserver (vertalingen van -) 1-86;
11-30, 983; 111-10
reserveren en bespreken (v) 11-32
residence secondaire = tweede woning II-467, 643
residentiel (quartier -) = woonwijk 11-561
(cours -) = cursus in internaatsverband 11-717
resister a la chaleur = bestand tegen hitte II-880
resocialisatie 1-756
resolutie v.d. Cultuurraad over
taalbeheersing (ongenummerd
tussen 1-656 en 1-657)
resorber un retard = een achterstand inhalen 11-263
respectief (bijv. nw.) 11-647, 1300
respectievelijk (bijw.) 11-647, 1300
respondent (= berichtgever) 11-891
responsabilite (prendre sa -) =
een beslissing nemen enz. 11-664
responsable civilement = burgerrechtelijk aansprakelijk IV-159
ressemelage = verzoling 1-250
ressorteren onder 11-243
restaurant en taal IV-219
restaurantbon II-1111
restaurateur = restauranthouder
11-515
retenir (vertaling van -) 11-33, 423,
513
retourverpakking 11-1414

*
*

*
'*

'*

retrouver (s'y -) = eruit wijs worden 11-857
reussir un examen = voor een e.
slagen II-239
revalidatie 11-43
revalidatie-assistente 11-1135
revalidatiecentrum VI-37
revisie 1-92
rez-de-chaussee = benedenverdieping, begane grond IV-258
richtprijs 1-21
ridderen (= een ridderorde schenken) 11-148
rij, rang en gelid (v) 11-337, 573
rijbaan : rijweg 11-364
rijden (hoe lang - we erop 1) : erover 11-371
rijk en staat (v) 11-96, 163
-rijk (u.) VI-57
rijwiel en fiets (v) 11-1139
ristomo : terugbetaling 111-200
ritme (arbeids-, groei-) : tempo
II-840; 111-200
ritme en tempo (v) 11-526, 840
ritselen (nieuwe betekenissen)
IV-313
rivier en stroom (v) 11-1404
roepnummer : telefoonnummer
111-91; V-20
roerzeef IV-362
rolhor II-931
roltrap 11-877
rondkomen 11-338
rond point = verkeersplein 11-376
rondvraag 1-134; 11-607
rontgen (-stralen, -scherm) 11-640
rookvlees IV-407
rotje IV-370
rotonde en verkeersplein (v)
IV-235
rotsje (biscuit) IV-286
rouwkoop 11-1124
rue pietonne = wandelstraat V-95
ruilverkaveling en herverkaveling
(v) 111-9
ruilwagen II-970
ruimtelijke ordening 11-1249
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*

*
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ruimtelijke ordening, stedebouw en
planologie (v) 11-1403
ruimteveer 11-695
ruiters 11-1389
rust (op - gaan) : met pensioen
gaan III-135
(op - gestelde) : gepensioneerde VI-36
(op -geld stellen) : op pensioen
stellen, pensioneren VI-35
ruste (in -) VI-36
rustend (- arts) VI-36
s (als tussenklank) 11-1047
sabbelen IV-281
sabot d'arret = wielblok 11-665
saisir de = aanhangig maken II-292
salamitactiek IV-409
salaris en loon (v) 11-241; 111-43
salon (en samenst. met -) 11-572
salon (= tentoonstelling) 11-921
samenbundeling (v. bedrijven)
11-1196
samengevatte wetten: gecoordineerde w. 11-349
samenhang (in leesbare zin) 1-701
samenstelling 1-808
samenstellingen (nieuwe -) 1-333
samentrekking 1-269; 111-211
samenvoeging (v. gemeenten)
11-1194
samenwerkende vereniging = cooperatieve vereniging, vennootschap II-688
samenwerking en cooperatie (v)
11-45, 688
samenwoners 11-1406
sandwich(man) IV-251
saneringsnomaden 11-1367
satellietstad 11-1251
savoir (a -) = namelijk 11-806
schaalvergroting 11-1191
schaatsplank 1-672
schade (en samenst. met -) 11-563
schadelijkheidsdrempelll-554
schadeloosstelling en schadevergoeding IV-101
schaderegelaar 11-562

schaftlokaal, -tijd 11-190

* schaliedak : leiendak 11-600
*

*

*
*
*
*
*
*

schap (substantief)·II-793; V-91
scharrelaar 11-915
scharreleieren 1-572
scharrelen IV-409
schatbewaarder: penningmeester
111-67
(- Nat. Bank) : thesaurier
11-1138
scheepsadministrateur 11-958
scheepstermen 11-959
scheepstimmerwerf 11-336
scheikunde, chemie (v) 11-1306
schelen II-1372
schelen : schellen (de - vallen hem
van de ogen) III-246
schermbeeldonderzoek of doorlichting 1-640
schijf : reeks, klasse, groep enz.
11-352; 111-67
schijnen, lijken en blijken (v)
11-454
schikking (minnelijke -) 11-585
schikkingen (- nemen) : maatregelen, regelingen nemen, .treffen
11-4, 585; 111-355
schokbreker en bumper (v) II-968
scholing (voortdurende -) 11-575
schoolgerief: schoolbehoeften
11-998
schoolmess : schoolkantine, restaurant III-186
schooltermen z. afzond. lijst
schoonheidszorgen: schoonheidsverzorging 111-230
schoorsteen en schouw (v) 11-597
schoorsteenmantel 11-1255
schorsen en opschorten (v) 11-1277
schouwspel en spektakel (v) 11-489
schrappen (- wat niet van toepassing is) 11-645
schrift en geschrift (v) 11-88
schriften II-1368
schrijfadviezen 1-731

* schrijfboek : schrift 11-90
schrijfgerei 11-1350

'*
'*

schrijfmachine (onderdelen) z. kantoor
schrijfslaaf IV-315
schrijftaal en spreektaal IV-14, 41
schrijnwerk en timmerwerk (v)
111-223
schrijven (= brief) 11-1006
(het werk van het -) 1-207
(na het -) 1-211
schrijven aan en naar (v) 11-995
schrik (- hebbenvan) :.hang zijn
voor 11-339
schrikken IV-408
schuif : lade II-183
schuilevinkje IV-372
schuimpje (gebakje) IV-286
schuimplastiek 11-1176
schuimtaart IV-286
schuld en fout (v) IV-258
seance tenante = onmiddellijk
1-467
sector (openbare - of overheids-,
particuliere -) II-467
secundair en middelbaar 11-432
secundaire arbeidsvoorwaarden
11-868, 874
secundaire weg en tweederangsweg
(v) 11-959
secundair onderwijs 11-935
seksisme 11-1276
selderie of selderij 11-1047
seldertje 11-1047
semestrieel 11-438
semi-remorque = oplegger 11-372,

'*

666

*

sensible a = gevoelig voor I-55,
11-910
sens unique = eenrichtingsverkeer
11-367
separaat z. brieven
seponeren, sepositie 11-279
september-decreet (een Frans -)
1-617
serre = kas 11-287
serre en kas (v) IV-298
serrist : glastuinder 11-1046
service (etre de -)
ben 11-175, 725

= dienst

heb-

'*

servicekantoren 11-1454
service of bediening 11-786
services publics (agents des -) =
overheidspersoneel 11-745
set = stel, garnituur 11-1332
sciences = natuurwetenschappen
11-701
sciences humaines = menswetenschappen 11-702
sciences sociales et morales, - de
l'esprit, - de l'homme, - humaines = geesteswetenschappen
11-701
scriptie, afstudeer-, eind- 11-760
shirt IV-257
shirtreclame 11-1443
shop 11-1334
shopping center VI-651
showbusiness 11-961
showroom = toonzaal II-961
siege social = zetel van de maatschappij of vennootschap 1-131;
11-333
signaal (het - is groen) : het verkeersLicht staat op groen 11-~82
(hij is door het - gereden) :
door het rode Licht 11-382
signalering (rijstrook-~ verkeers-)
11-1241; IV-234
signalisation = verkeerstekens,
wegbebakening 11-381; IV-234
signataire = vloeiboek 1-346;
11-1029
signeren IV-324
sikkepit IV-386
sinistre = schadegeval 11-562
sint 11-1305
sisser (op een - uitlopen) : met een
- aflopen 11-735, 996; IV-325
site (en - propre) = op eigen baan
11-691, 886
ski (Noordse-, alpiene-) 11-1114
skiwandelen 11-1115
skyscraper = wolkenkrabber 11-569
slagen en gelukken (v) II-823
slagen en lukken (v) 111-248
slagroom VI-43
slakkenhoop (afval) 11-285
slangspiraal IV-370

85

*

'*
'*

'*
'*
'*
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SLAR (Side-Looking Airborne Radar) 11-1394
slechts : pas, eerst 11-815, 982;
111-193, 241
sleuf IV-281
sleutelaar 11-1429
sleutelkind II-1429
sloopauto 11-967
slooponderdelen 11-967
slop (in een - raken) II-1127
sluik storten : storten op verboden
plaatsen 111-193
slumpflatie 11-923
smaad (rechtstaal) IV-145
smeerpijp 1-360; 11-1396
smeltzekering : (smelt)stop 11-607
smikkel, smoel, snoet, muil, toet
(v) V-82
smikkelen IV-281
smog 11-1422, 1423; IV-256
smokkelen of spieken 11.;.465
snack, snackbar, snelbuffet 11-795,
850
sneeuwbal (gebakje) IV-286
sneeuwfiets 1-572
snelheid (aan, tegen een -) : met
een sn. 11-370
snelrecht 1-584
sneltram II-928
snelweg : autoweg 11-365
snipperdag, een dagje vrij 11-1012;
IV-285
snipperuur 11-1013
snipperwerk 11-1013
snit (les in -) : kniples 11-849
snoepwinkel en confiserie (v)
11-1443
snoer (elektrisch -, verleng-) z.
woning
snorder II-915
snorfiets 1-532; 11-1044
snuffelpaal 11-537, 554, 1425;
IV-362
sociaal-economische raad V-15
sociaalrechtelijke woorden IV-29

sociale (dette -) = vennootschappelijke schuld 1-31
sociale innovatie 11-1453
sociale stijging (Fr. promotion s.)
11-178
sociale kosten II-911
sociale zekerheid 11-1378
societe (vertalingen van -) II-686
societe (- civile, - commerciale)
= vennootschap (burgerlijke -,
handels-) IV-179
(- immobiliere) = bouwgrondmaatschappij 11-171; maatschappij van onroerende
(vaste) goederen 11-687
(- competitive) = prestatiemaatschappij IV-293
socio- : sociaal- II-1282
sociolinguistische theorie van taalgebruik 1-707
soeplepel en eetlepel (v) IV-225
soins = verzorging 111-213
soins (premiers -) = eerste hulp
bij ongevallen 1-112
(- de sante) = geneeskundige
verzorging 1-112; 11-874
(- de beaute) = schoonheidsverzorging II-873, 1073
soit = te weten, d.w.z. 1-224
soldaat 11-799; VI-19
solde (pour - de tout compte) =
voor algemene afrekening, ter algehele afrekening 11-639, 949
solden : opruiming, restanten 11-325
solidariteitsmaatschappij 11-771
sollicitant en kandidaat (v) 11-123
sollicitatiebrief, -formulier 11-123
solliciteren bij, op, naar 11-123,
173, 836, 1377
soos, jongeren- 1-396
sortant (membre -) = aftredend
1-72, 11-944
sorteerrekje 11-1382
sortie (de garage) = uitrit 11-367
soucis (c'est Ie cadet de mes -) =
mij een zorg ! 11-645
soulte = toegift II-57; 111-10

Sociaalrechtelijk woordenboek
IV-319

soumissionnaire
11-157

'*

'*

= inschrijver

*
*

*

*
*

*

*

souscrire des actions = op aandelen
inschrijven 11-571
sous-sol = kelderverdieping 11-1087
sous-traitant = onderaannemer
11-158
souterrain = onderhuis 11-181
souveraine (une decision -) = een
onaantastbare beslissing 11-341
spaarloon 11-520
spagaat IV-388
specien (in -) : in contanten
11-1392
specifieren : specificeren IV-43
speerpuntindustrieen 1-583
spektakel (= kabaal) 111-203
spektakel : schouwspel 111-186
spektakel en schouwspel (v) 11-489,
1374
spektakelstuk 11..1374; 111-203
spelling 1-62, 127; IV-122
spellingsproblemen in Duitsland
1-445; - in Frankrijk 1-441
spellinguitspraak 1-374
speurwerk 11-230, 331, 577, 1430
spiekbriefje, -papiertje IV-272
spijkerbroek IV-250
spijts : ondanks 11-394; III-55
spijzen (een kas -) : stijven 11-563,
856
spits (uur) 11-1338
splijtbak 11-1121
splitsen (Fr. dedoubler) 11-234
splitsing (v. werkwoorden) 11-237
spookschrijver IV-315
spoorkaartje, vervoerbewijs 11-121
spoorkaartje en coupon (v) VI-16
sporthall : sporthal III-186
sports d'hiver = wintersport (enk.)
11-747
spraakkunst 1-449 (ANS) 1-859
spreekkamer 11-1093; 111-185
spreekuur 11-118, 1093, 1128;
111-205
spreekuur en zitting (v) 11-1452
sprekende klok : tijdmelding 11-30
spreken in vergaderingen 1-405, 415
sprinter (trein) 11-1126

'*

*

'*
*
*

*
*

*

spuitbus 11-1425
spuitgieten IV-182
square = plantsoen 1-206
staal zonder waarde : monster z. w.
111-29
staalnormen-glossarium IV-333
staangeld of statiegeld 11-1183
staat en natie (v) 111-44
staat en rijk (v) 11-96, 163
stageverslaA II-7fIJ
stagflatie IV-256, 11-923
stagiaire de" recherche = speurwerkstagiair 11-397
staking (volledige -): algemene
staking 1-674
stakingbreker, onderkruiper II-439
stakingspiket : stakingspost 11-439,
848

stamvader 11-604
standaardisatie en normalisatie
11-641
standardiste = telefoniste 1-346
standlichten : stadslichten 11-369
standplaatstoelage 11.:.467
standregelen : statuten 1-132
stankoverlast 11-771, 1426
stap (op - rijden) : stapvoets rijden 111-149
stapelbord of laadbord II-459
stapelstoel 1-510
stationeerverbod: parkeerverbod
11-385
statistische terminologie 11-860,
883,890
stedebouw en planologie 111-9
stedebouw, planologie en ruimtelijke ordening (v) II-1403
steek(kaart) 11-215
steekproef (een - nemen, trekken)
11-862
steekproefonderzoek 11-862
steenberg (afval) 11-284, 1427
steen des aanstoots en struikelblok
(v) 11-324
steen(groeve) IV-158
steenkoolequivalent 11-762
steker of stekker z. woning
stekje : lucifer 111-192
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stofnamen (enkelv. of meerv. ?)

stekmedium II-1441

* stellen
(de vraag stelt zich) : rijst
11-131, 299, 790; 111-252
(op de hoogte -) : brengen

11-302

*
*
*

(een einde -) : maken II-302
stellingname : standpunt 11-264
stelling nemen : partij kiezen 11-965
stelplaats (Fr. remise) 11-647
stemmen (een wetsontwerp - , een
begroting -) : aannemen, goed-

keuren 111-195; IV-114

* stemmige (een -

VI-51

*

11-638

*

zaal) : opgewekte

11-989
*
* stemming
(ter - leggen) : in stemming brengen 1-83; 11-1151

*
*
*

*

stempels 11-1369
stencilen II-1368
stencileren : stencilen 11-112
stencilmachine z. kantoor
steunen (zich - op) : steunen op

11-394
stichting 11-688
sticker = plakker II-1030
stielman: vakman, ambachtsman
111-192
stijging (sociale -) 11-178
stijl (administratieve of ambtelijke

-)1,11,20,26,32,36,90,100,
159, 171, 175
(concrete -) 1-720
(directe -) 1-723-726
(persoonlijke -) 1-727-729
(specificerende -) 1-720
(werkwoordelijke -) 1-715
(-fouten) 1-287
stijven (een kas -) 11-563
stiltegebied 11-1411
stilzwijgendheid verzekerd: geheimhouding v. 11-783
stiptheidsactie 11-177

* stock: voorraad, opslag 11-231

stock regulateur = buffervoorraad

11-232

* stockeren : opslaan 11-231
stoep of trottoir 11-365
stoethaspel IV-361
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stofzuigers IV-182
stomen, stomerij IV-239
stoof : kachel 11-610
stop (smelt-) 11-246, 607 (-contact)
stoplappen 11-82
stoppage 11-1381
stortgoederen 11-689
storting (bewijs v. -) : stortingsbil-

jet IV-275
stortkoker 111-221
straatje zonder einde : doodlopen-

de stroot II-1126
straatnaamgeving 1-203; 11-176, 486
straatnamen 11-1058, 1111, 1402
straf (-kamer, -rechtelijk, -vordering) IV-130
strafport 111-44
strafrechte(r)lijk 11-1103
strafwetboek IV-33, 50, 52
stralingselektriciteit (Fr. electricite
rayonnante) 11-1425
streekontwikkeling 11-330
streekplannen 111-9
streep (as-, deel-, kant-, ~top-,
verdrijvings-, waarschuwlngs-)

IV-234

*

*
*

streep, lijn, regel 11-311
streep (haar) : scheiding 1-675
streepjescode 1-836
strekken tot 11-238
stress 11-1407
strip II-1335
strippenkaart 11-1276
strooiwagen 11-1202
strook (invoeg-, parkeer-, rij-, uitrij-, vlucht-) IV-235
stroom en rivier (v) 11-1404
struikelblok en steen des aanstoots
(v) 11-324
struikelsteen : struikelblok 11-766
stuckwerk z. woning
student (lager en middelbaar onderwijs): leerling of scholier

11-218, 485; 111-248

* studentin : studente 1-346

'*

'*
'*
'*
'*
'*
'*
'*

studeren en leren (v) 11-832, 895,
1198
studeren en studie II-305
studie (Fr. etude) van notaris : kantoor van notaris 11-184; 111-231
(ter - zijn) : in - zijn 11-1242
(ter - liggen) : in - nemen,
zijn 1-86, 11-305, 547
studie en studies (v) 11-194
studiebeurs, -loon 11-48
studiebureau : adviesbureau 11-206
studiebureel : adviesbureau 11-1236
studiejaar : leerjaar 11-831
studiejaar en leerjaar (v) 11-485,
1197
studieorientering : schoolkeuze
11-1049
studies doen : studeren III-246
studies volgen : onderwijs volgen
1-365; 111-146
studies (middelbare -) : middelbaar onderwijs 11-895
studietijd IV-286
stuiting (rechtstaal) IV-175
stutellV-180
stuur (de Macht over het - verliezen) 11-1177
stuurgroep V-83
subject (= onderwerp) 1-454
subject en predikaat 1-651
subornation de temoins = verlei-

'*

ding v. getuigen IV-143
subomeur = verleider IV-143
subsidiabele uitgaven 11-931
substantiefstijl 1-501
subvention = subsidie 11-125
suffire (it suffit de, Fr.) = men
hoeft maar 11-1181
suggestiebus : ideeenbus II-1403
suicider (se -) = zelfmoord plegen
11-866
suis (je - it vous) = (graag) tot uw
dienst II-773
superieurs = meerderen 11-136
superlatief 11-876
support d'information = informatiedrager 11-428, 1095
surfplank 1-572

'*

'*
'*
'*

surqualification = overscholing
IV-293
surseance van betaling II-1027
s.v.p. en alstublieft 11-115
symbolen (voor lengtematen enz.)
11-152, 191
symbolen en afkortingen 11-774
synchrone dubbelopname IV-315
synchronisatie (na-, lip-) IV-315
syndicaat: vakbond, -vereniging
II-53, 126
syndical(e) (action -) = vakbondsactie 11-60
(congres -) = vakbondscongres 11-60
(cotisation -) = bondsbijdrage
11-242
(direction -) = vakbondsbestuur 11-60
(dirigeant -) = vakbondsbestuurder of -leider 11-60
(organe -) = bondsorgaan
11-242
(organisation -) = vakorganisatie 11-60, 126
syndicale afvaardiging: vertrouwensmensen 11-62
syndicale beweging: vakbeweging
11-60
syndicale verkiezing : verkiezing v.
vertrouwensmensen 11-62

'* syndicate
vertegenwoordigers : vertegenwoordigers van werknemers

'*

111-244
syndicalisme = vakbeweging 11-60
syndicat d'initiative = vereniging
voor
vreemdelingenverkeer
11-135
syndikeren : organiseren 11-60
synoniemen 1-645

'* taak1-132(voor -

hebben) : tot taak h.

taal (Commissie Duidelijke -)
1-573
(- en staatkundige grenzen)
1-251
taalbeheersing 1-90; V-61
(- in de BRT) 1-63'1, 673
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'*
'*

taalbeleid (v. de overheid) IV-264
taalfrustratie (Vlaamse -) 1-637
taalgebruik (in Belgie) 1-337
(ambtelijk -) 1-545
(parlementair -) 1-546
(-in wet en verordening) 1-477
(technisch -) 1-823, 825
taalintegratie (Nederlandse -)
1-635
taalkundig gesplitst : gesplitst vol':gens de taal III-196
taallaboratorium: taal- of talenpracticum 11-188; 111-178
taalparasieten 11-1320, 1332
taalpolitiek 1-747-755, 757-766
taalproblemen (Griekse -) 1-589
(- in E.E..G.) V-41
taalvaardigheid (in het onderwijs)
1-687
taalvergroving IV-282
taalverzorging 1-191, 217, 275, 287,
291, 319
taalzorg (in Frankrijk) 1-615;
IV-241
(in Duitsland en Nederland)
IV-263
(in Canada) 1-618

'*
'*
'*
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taalzuivering (en handboeken over
-) 1-119; IV-2, 8, 14, 39, 42, 61
tab 11-1371
tafel (de - zetten) : dekken 1-1151
tafeldoekje : tafelkleedje 111-353
tafelhouder, restauranthouder
11-515
taks : belasting 111-44
talenkennis en taalonderwijs IV-62
-talig (samenst. met -) 1-625
tal van 11-1235
tanatologie (= wetenschap v. de
dood) 11-519
tand en kies (v) 11-881
tangconstructies 1-657
tanker 11-1119
tankschepen 11-1119
taper = type, tikken 11-468
tapis plein = kamerbreed of vast tapijt, vaste vloerbedekking 11-874
tapperij 11-675

'*
'*

'*
'*
'*
'*
'*
'*

'*
'*

tariefklasse II-717
tarmac = platform 1-436
tarra : ledig gewicht II-368
tas : kop(je) 11-190
tautologie 1-202
taxeren (= schatten) 111-44
te (- 20 uur) : om (gewoner)
111-157
(weglating van - v66r infinitief) 1-118
te, om in VI-56
te, ten, ter 11-529; VI-55
(-, -, - in staande uitdrukkingen) II-878
technici-specialisten 11-949
technieker : technicus 1-624
technische termen 1-335
technisch taalgebruik 1-823
T-eenheid 1-655, 659
tegenligger II-834
tegenmuur : spouwmuur 11-501
tegensprekelijk : op tegenspraak
·1-467
tegenverzekering: rechtsbijstandverzekering 11-374
tegenwoordig : deze, dit 111-241
tehuisziekte IV-324
teken doen : een teken geven II-895
tekenen of ondertekenen 11-311
te kort schieten II-1364
tekstverwerking 11-1284
tele-documentatiesysteem 11-711
telefoon z. afzond. lijst
telefoonalfabet VI-35
telefoonbus of minibus 11-1131
telefoonhuurgeld : telefoonabonnement 111-97
telefoontaksen : gesprekkosten
111-97
telefoonverkeer (taalgebruik in -)
11-1444
telematica 11-1323
teleprocessing: (gegevens)verwerking op afstand 11-710
telkens (- als, - wanneer) 11-395,
535
telwoorden (voluit geschreven)
11-410

'*
'*

temoin (- certificateur) = attesterend getuige IV-15
(- instrumentaire) = instrumentair getuige IV-151
tempo en ritme (v) 11-526, 840
temps (Ie deuxieme Meilleur -) =
op een na de beste tijd 11-854
ten andere: trouwens 11-393
teneergeslagen : temeergeslagen

* 't d.isW.z.te zeggen:
dat wi! zeggen,
11-326, 1009; 111-208

'*

11-879; VI-56

11-1, 909, 1069; 111-220;
IV-325
titels (het nut van -) 1-671
titelvoerder (sportterm) 11-855

tenir it = houden van, prijs stellen
op 11-14
ten minste en tenminste (v) VI-56
ten slotte en tenslotte (v) 11-1024,

VI-56
tentamen 1-364
tentoonstelling en salon (v) 11-572
tentoonstellingsruimte 11-961
tentoonstellingszaal en toonzaal (v)

11-419
tenzij 1-413; 11-972, 1049
terminale patient II-867
terminologie (publikaties v. h. bureau v. h. Europese parlement)

IV-229
terminologiebank (Canadese -)

IV-399-403

'* terminus
: eindpunt, eindstation
11-417
'*

'*

terminus en terminal 11-709
terril = steenberg 11-284
terug : opnieuw 111-229
terug en weer (v) 11-299, 542
terugslag en weerslag 11-930
terugvinden (zich in iets terugvinden) : eruit wijs worden 11-857
terwijl (verkeerd gebruik) 11-1204;

111-222

'*

te veel, teveel 11-176
tewerkstellen (schrijfwijze) 11-1164
thuiswedstrijd (een - spelen) 1-596
ticket (spoorweg) : kaartje III-93
- (maaltijd) : bon 11-190
tijd (terzelfder -) 11-1286

titel (onder bezwarende -) II-1124
(op persoonlijke -.:...) IV-351
(ten definitieven -) 11-1315
titel en beroep (v) 11-1434
titel en opschrift 1-318; 11-256
titel (beurs) : effect, aandeel II-571
(ten - van) : bij wijze van, als

'*

titre (3 - provisionnel) = bij voorraad, provisioneel 11-1069
tittel IV-325
titularis (- van ereteken) : drager

111-61
(- v. e. rang) : een rang bekle-

den 11-654
(- v. e. diploma): bezitter,

houder 11-855
(- v. e. rekening) : rekening-

houder II-854
(- in de sociaalrechtelijke tergerechtigde
minologie) :

111-259
titulaire de compte
der 1-355

= rekeninghou-

toegang (geen - voor onbevoegden) 11-1087
toegang en ingang (v) 11-1134
toegangsprijs Il·419
toegevoegde waarde II-925
toegift II-58; 111-10
toekomende tijd (overdreven gebruik) 1-389; 111-182, 184, 194;

VI-48

'* toekomstige
moeder:
- 111-238

aanstaande
'

toekomstig en aanstaand (v). 11-872
toekomstonderzoek 11-884

'* tijde11-879
(te gepasten -) : te rechter tijd
'* toelaten
: in staat stellen, toestaan
11-23, 855; 111-214, 353
toelage en subsidie (v) 11-806

tijdseenheden (enkelv. en meerv.)

11-644

toelaten en toestaan (v) 11-1061
91

* toelating : toestemming, vergunning

*

*
*
*

*
92

11-24, 275
(- vragen) : toestemming, verlof vragen 11-1098; 111-249
toepassing (v. overeenkomstige -)
1-468
toepassing (bij - van) : ter uitvoering van, met - van 111-259;
IV-108
toerbeurt (vakantie bij -) 11-613
(bij - werken) 11-613
toerekenbaar, aansprakelijk en verantwoordelijk (v) 11-444; IV-159
toerekeningsvatbaar(heid) 11-445
toeristische terminologje 11-1007
toesteken (een handje -) : een h.
helpen 11-596
toestelnummer 11-760, 1198
toewijs : toewijzing 11-214
tol en douane (v) 11-384
tolk (congres-, gespreks-) 1-382
tomber malade = ziek worden
11-784; IV-324
tompoes IV-287
tonen (de weg -) : wijzen 11-1243
toonzaal 11-961
topic 1-701
topper 11-1335
totaalbeeld IV-224
tot en met II-1254
toujours = nog altijd 11-814
tourner (Iait) = de melk is geschift
11-978
(Ia tete me toume) = ik ben
duizelig 11-978
- (page) = een bladzijde omslaan II-978
touroperator = reisorganisator
11-1008
trace 11-762
tracteur = trekker, trekauto 11-666
tractrice = trekwagen 11-666
traffic manager = verkeersdirecteur II-1007
trafiek : verkeer, beweging 11-432,
791
train (d'arretes) = stel, reeks 11-831
train routier = vrachtwagencombinatie 11-666

*
*

*
*
*
*
*

traiteur = uitzendkok 1-538; 11-515
tram en -verkeer z. afzond. lijst
tranche (vertalingen) 11-352
tranquille (laisser) = met rust laten
11-918
transaction = schikking 11-4, 585
transfert = overbrenging 11-1007
transformationeel-generatieve
grammatica 1-457
transformatorhuisje, -station 1-620
transmettre = 1) toezenden, 2)
overmaken (geld) 1-86; 11-94, 302
transmigratie II-952
trappelen (ter plaatse -) : niet opschieten, niet vooruitgaan 11-657;
111-221
trapzaal·: trappenhuis 111-172
travailler a l'Etat = bij de staat
werken II-808
travail sur Ie terrain = veldwerk
11-861
travaux de bureau = kantoorwerkzaamheden 11-997
treffen (een beslissing -, initiatieyen -) : nemen 111-154, 159, 197
trein (doorgaande -) 11:-1126
(gelede -) II-1125
(turbine-, magneetveld-, luchtkussen-) 11-716
trein (besluiten) : stel, reeks 11-831
treinbus 11-1131
trek (en samenst.) II-952
trekken (iemands aandacht -)
11-778
trekken (iemands aandacht op iets
-) : vestigen 11-778
trekker met oplegger II-1201
trendsetters IV-364
treddvolgers IV-364
trialoog II-1274
tricheren : spieken II-465
trimbaan, trimstation IV-233;
V-101
trimestrieel : driemaandelijks
11-438
trimmen (= zich in goede conditie
houden) V-I0l
triotellV-180
trip 11-714

'*
'*
'*

'*
'*

'*
'*

tromper (se - de,'Fr.) = zich vergissen in 11-1190
tronie V-82
troonrede (de taal van de -) 1-575
trouw (kwade -) IV-165
trouwens en ten andere (v) 11-393
trulligheid 11-761
trust en kartel (v) II-1197
T-shirt 11-1443
t.t.Z. : d. W.z. 11-326, 506
tubeless = binnenbandloos (autoband) 11-375
turnpantoffels : gymschoenen
11-1390
tussenbeide komen 11-10, 133
tussendoortje IV-374
tussenkomen: 1) optreden, het
woord voeren, het woord nemen
1-85, 467; 11-7, 133, 903; 2) bijdragen in 11-8, 903
(de beslissing is -) : is genomen, gevallen 11-10
tussenkomende partij II-10
tussenkomst (= bemiddeling)
11-133
tussenkomst: staatsinmenging, tegemoetkoming, rede, uitkering,
toekenning, ingreep, aandeel
1-85, 134; 11-7,.8, 133, 903, 904,
1094; 111-200, 207
tussenvakantie IV-285
tweede (de - beste tijd) : op een
na de beste tijd II-854
tweedehands (bijwoord) 11-970
tweedehandsauto of gebruikte auto
11-969
tweede persoon O.v~t. 11-1212'
tweederangsweg en secundaire weg
(v) 11-959
twee derde - twee derden - tweederde IV-310
tweeling en tweelingen (v) 11-859
tweelingbaan (= halve dagtaak)
11-949; V-83
tweelingvilla II-180
tweewoonst : tweegezinswoning
11-181
typebrief: modelbrief 11-1165
typen (iste) z. kantoor

'* typestructuur
: modelstructuur
111-199
T-zones 11-1455

'*
'*
'*
'*
'*

'*
'*

'*
'*

u of U ? 11-431, 697; u, uw, je, jij
IV-209
UFO 11-1113
uitbalanceren (een autowiel -)
1-346
uitbaten : exploiteren, gebruik maken van, benutten 111-250
(een winkel-) : houden
11-156, 433
uitbater (v. e. herberg, hotel) : herbergier, hotelhouder 11-156, 433
uitbatingsuitslagen : bedrijfsuitkomsten 1-134
uitbouw(en) VI-70
uitbrander IV-363
uitbreiding : toestel 11-19
uitbrengen (een motie -) : indienen 111-199
uiterlijk 11-1229
uitgaan en eindigen 11-340
uitgaan, vertrekken van (v) IV-318
uitgaan van = partir de 11-142, 532
uitgangspunt = point de depart
11-142, 326, 532
uitgangspunt en vertrekpunt (v)
11-840; IV-318
uitgave en oplage (v) 111-26
uitgeput (boek) : uitverkocht 111-26
uitgeven op (straat) : uitkomen, uitzien op 11·782; 111-47
uitgifte = expedition 1-471; IV-181
uitleenbedrijf, -bibliotheek, -bureau, -discotheek, -exemplaar,
-krachten 11-719
uitlener 1-42; 11-435; IV-162
uitlijnen (een autowiel-) 1-346
uitloop (v. salaris) 11..345, 1169,
1301
uitnodigen op, tot, voor 11-763
uitproberen IV-328
uitrij : uitrit 11-367
uitroepteken z. leestekens
uitrusting 11-955
uitscheiding (v. e. zaak) : opheffing
11-894
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* uitschijnen
(iets doen -) : uitkomen 11-648

*
*
*

*
*
*
"*

uitslag (v. meetkundige Hchamen)
IV-313
uitsmijter IV-336
uitspraak (op radio en TV) 1-631
(- v. plaatsnamen) 1-633
(Belgische - van het Nederlands) IV-237
uitspraakproblemen 1-271, 279,
283,307,315,343,371
uitspreken (zich - over, tegen,
voor) 11-327
uitstaans (geen - hebben) : niets
uitstaande h. 11-644
uitsteken (niet veel -) : uitvoeren
11-466
uitstoot II-1384
uitstroom 11-1162
uittreden (vervroegd -) 11-1147
uittredend (voorzitter) : aftredend
1-72; 11-944
uitverkoop, opruiming enz. 11-325
uitvoeren, verrichten 11-466
uitwedstrijd 1-596
uitwonend IV-243
uitworp II-1384
uitzendarbeid, -bureau (voor personeel), -kantoor, -krachten, -organisatie, -typiste 11-468, 469, 718
uitzenden, uitzending 11-718
uitzendkok 1-538
uitzicht en aangezicht (v) V-81
uitzonderlijk: bij uitzondering
111-191
universitair (zelfst. naamw.) : academicus II-1033, 1086
universitair gevormde 11-1033
universiteitsprofessor : hoogleraar,
professor 11-217; 111-248
urbanisatie 11-1257
urgence (vertaling) 11-511
urgentierecht : recht voor dringende stukken 111-31
uur (afkorting van -) 11-151, 191

* uurlaat(om111-152
wat - vertrek je ?) : hoe
* uurwerk : polshorloge, klok III-150
94

*

*
*

*

*

vacant, vacature 11-173
(voorzien in een vacature)
11-1005
vaccinatiebewijs 11-120
vakantie (-bijdrage, -fonds, -geld,
-spreiding) 11-613, 624, 730
vakantie en verlof (v) 1-476; 11-255,
613; 111-185; IV-285; VI-65
vakantieverlof 1-476
vakbondsterminologie z. afzond.
Hjst
vaktermen 1-647
vallen (ziek -) : ziek worden
11-784
valutaverkeer 11-852
valve = mededelingenbord, prikbord 11-1401
vamp (u.) IV-312
van (overtollig gebruik) 11-896, 902
van (+ te + noemvorm) IV-288
vanaf en van .... af II-733; VI-58
vanavond, -middag, -nacht, -ochtend IV-278
vandaag (aan) de dag II-728
Van Dale (de nieuwe -) 1-591
vangstverbod (voor haring) II-1115
van langsom : hoe langer hoe
111-228
vanuit 111-231
varend
personeel
(luchtv.) :
vliegend 11-655
varia 1-134
variant(e) 111-356
vastgoed II-1372
vastgoedmaatschappij VI-47
vaststellen (het onderzoek zal dat
-) : uitmaken II-352
vaststellen en constateren 11-351
veearts en dierenarts 1-346, 668
veeartsenijkunde en diergeneeskunde 1-346, 668
veeltaligheid in Europa 1-539
veen : ader II-954
vegatatie of begroeiing 11-288
veiling z. openb. verkopingen
veiller a = waken voor II-536
veld (vanuit het -) 11-929
veldnaam 11-286

'* velo : fiets, rijwiell-566

'*
'*
'*

*

'*
'*
'*

vennoot II-687
vennootschap (samenst. met-)
1-131; 11-687; IV-179
v~nnootschappelijk kapitaal, bezit
enz. 1-131; 11-687
vensterenveloppen 11-1368
ventilation = luchtverversing
111-38
ver (zegswijzen met -) 11-756
ver(re) vandaar : bijlange niet
11-756
verantwoordelijk, aansprakelijk
en toerekenbaar 11-444; IV-159
verantwoordelijke (de -) 11-1238;
III-58
verantwoordelijke : leider, hoofd,
medewerker 11-869
verantwoordelijkheid (- op zich
nemen) VI-83
verantwoordelijkheid (zijn
(op)nemen: een beslissing nemen 11-446,664
(burgerlijke -) : burgerrechtelijke aansprakelijkheid 11-445
verantwoording en verantwoordelijkheid (v) 11-445
verbeteringsraad 11-869
verbintenis (inspannings-, resultaats-) 11-340
verblijfsonkosten: verblijfskosten
11-26, 136
verbroedering en broederschap (v)
11-307
verdachte, beklaagde, beschuldigde (v) IV-125
verdagen naar : verdagen tot
11-971
verdampingsbakje 1-346
verderzetten: voortzetten 1-369;
11-548, 891
verdiep : verdieping 1-566; 11-1087
vereffening : 1. betaling; 2. bijlegging of beslechting; 3. ontbinding, liquidatie VI-88

'* vereniging
zonder' winstgevend
doel : vereniging zonder winstoogmerk 11-688
vereniging voor vreemdelingenverkeer, V.V.V. 11-135

'* vereremerken
: een ridderorde toekennen, decoreren 11-146
'*
'*
'*
'*

'*
'*

vergadering (algemene - en plenaire -) (v) 11-351
vergadering en zitting (v) 11-1381
vergadertaal 1-257, 263; 11-527
vergeethoek (in de - dringen, in
de -liggen) : in het vergeetboek
raken III-172, 204
vergelijk. = schikking 11-586
vergelijken bij/met 11-947
vergelijken (- aan) : met 11-303
vergeven = begeven II-173
vergeven (ambt -) : verlenen
1-167
vergissen (zich - van) : zich vergissen in 11-190
vergunning (bouw-, verblijf-, overwerk-, verkoop-) 11-24, 275;
111-9
verhaal 1-92; IV-131
verhandeling 11-760
verhelpen (aan iets -); iets verhelpen 1-38; 11-303, 1152
verhoren II-1235
verhuring 111-252
verhuurmaatschappij II-720
verification des pouvoirs = onderzoek v. d. geloofsbrieven 1-84
verkaveling (her-, ruil-) 111-9
verkeerd (het - hebben) II-1248
verkeerssignalering IV-234
verkeersspijkers VI-72
verkeerstechnieken (moderne -)
11-1119
verkeersterminologie z. afzond.
Hjst
verkeersvrije straat V-95
verkeerswisselaar 1-1057
verkiezingsterminologie z. afzond.
lijst
verkleinwoorden 1-391
- in hoeveelheid, vorm en gewicht 1-423, 427
- in spreekwijzen en uitdrukkingen 1-393, 399
verknikkeren = pelletiseren 11-459
verkommeren IV-329
verkoopinspecteur 11-973
95

verkooppromotor II-973
verkoopsontwikkeling = promotion des ventes II -467
verkortingen 1-649
verkrotting 11-928
verleden deelwoord (overbodig

verschikken IV-388

"* verschillende (Ieden) : enkele I.
111-76

verschoning (- vragen) II-683
versieren (nieuwe betekenissen)

IV-313

-) 1-411

verslaggever en rapporteur (v)

11-47

verleiding (de - weerstaan)

11-1323

verleiding van getuigen IV-143
'*
'* verlenging
(in de - van) : in het
verlengde van 11-533, 1153;
'*
111-248

'*

verlet (regen-, vorst-) 11-500
verlichting z. woning
verlof (educatief -) II-1146
verlof (parlementair -) : reees

1-86
(v) 1-476;
11-255, 613; 111-185; IV-285;
VI-65
verlofganger IV-285
verloop (nieuwe betekenis) 11-1168
vermaken of legateren 11-941
vermindering (in - brengen) : in
mindering br. III-54
vermits 11-750; 111-164
vernieuwbouw 11-1263
vernoemen: noemen, vermelden
11-304; 111-246
verongelukken (= door een ongeIuk om het Ieven komen) II-706
verontreinigings(graad) 11-554
verontschuIdigd : afwezig met kennisgeving 11-858
verordening IV-68
verplaatsen (= overplaatsen) 11-20
verlof en vakantie

'*
'*
'*

'* verplaatsing
(wedstrijd
uitwedstrijd 1-674

op -):

verplaatsingskosten en reiskosten

(v) 11-22, 136

'*

verpleegster,
verpleegkundige,
verplegende 11-598; IV-178
verplichten (iem. -) 11-520
verplichtend: verplicht 111-152,

217
verreweg en veruit 11-408

'* verschijning
(zijn sehijnen 11-785
96

doen) : ver-

verslagjaar, -periode 1-356
versionden zijn in: verzonken,
verdiept zijn in 11-767
verstaan door : verstaan onder

111-29
verstaan en begrijpen (v) 11-886
verstek IV-133
verstek doen : verstek laten gaan

'* 11-766
'* verstrooien : afleiden 11-800
versturen en sturen II-684

"* vertalingszucht : vertaalzueht
11-257

'*

vertreden V-101
vertrekken (- v. e. beginseI) : uit-

'*

vertrekken van, uitgaan van (v)
IV-31B
vertrekpunt : uitgangspunt 11-142,

gaan 11-326, 532, 839

326
vertrekpunt en uitgangspunt (v)

11-840; IV-318

'*

vertrekpunt of -plaats 11-326, 532
vertrossing 11-928
veruit en verreweg 11-408
vervoegen (zich bij iem. -) = zich
tot iem. wenden 11-573, 1256
vervoegen : zieh aanmelden, zieh

aansluiten 111-247, 354
(iemand -) : zieh bij iemand
voegen II-572
(een partij -) : zieh bij een
partij aansluiten 11-572
vervoer (binneniands, internationaal-) 11-798
vervolgcursus 11-112
vervolgonderzoek 1-538

'* vervolledigen : aanvullen III-185
vervoimaking, bijscholing enz.

11-112

"* vervormde weg : slecht wegdek
"*

"*

"*

'*
'*

11-377
vervroegd en voortijdig (v) Il·482
verwachten (zich - aan): verwachten 1-38; 11-302
(zich aan iets -): iets verwachten II-793, 941
verwarming z. woning
verwezenlijking (onjuist gebruik)
11-85
verwijsbriefje, verwijskaartje
11-1095
verwijzen en aanhalen (v) 1-874
verwijzingsteken 11-253
verzaken (zijn geloof -) 1-38
verzaken : opgeven, opzeggen, afzien van 11-910
(aan het roken -) : het roken
afleren 1-38
(de strijd -) : opgeven 1-38
verzamelen en inzamelen (v)
11-965
verzekeren (onjuist gebruik) 11-86
verzekering (meervoudige -)
11-551
verzenden: verwijzen 1-464
verzet (rechtstaal) 1-92; IV-133,
175
verzolen 1-250
Verzorgd taalgebruik, door P.
Buyse en W. Penninckx IV-309
verzorging (samenst. met-)
11-873, 874
verzorgingsinrichting: verpleeginrichting 11-874
verzuchtingen : eisen 11-847
verzuchting en eis (v) 11-579
verzuim (kort -, ziekte- ) 11-255
vest en jas(je) (v) 11-1190
vestiaire en kleedkamer (v) 11-46,
822
vestibule II-476
vestiging en inrichting (v) 11-281;
111-89
veteranenziekte 11-1444

'* veto11-962
(zijn -

VHF 11-1116

stellen) : uitspreken

vice-eersteminister 11-424
vicieuze cirkel II-990, 1126
vidange = olieverversen 11-372
vient de paraitre = zoeven, pas
verschenen II-864, 1206
vie sentimentale = liefdeleven
11-977
vierwieler (= auto) V-101
vigeren 11-13
vignet 1-756
vigueur (en -) = in werking, van
kracht 11-12
vijgen na Pasen 1-674
vilbeluik : destructiebedrijf 1-346
villa jumelee = dubbele v. II-180
vinden : opzoeken 11-1244
vingerstad 11-1250
violation de tombeaux ou de sepulture = grafschennis IV-i 49
visite guidee = rondleiding 11-418
visite en consult (v) 11-1093
visitekaartje (opstelling en formuIering) VI-57
vis platinee = contactpunt 11-1047
visserijsector (terminologie)
IV-322
Visser-Neerlandiaprijs 1-421
visum (meerv. visa, visums) 11-449
vitesse (changer de -) = overschakelen 11-378
Vlaams (in Nederland) 1-679
vlaamsgezind 11-1180
Vlaams of Nederlands ? VI-75
vlak (in, op het -) 11-837
vliegdekschip, vliegkamp-, vliegtuigmoeder- IV-236
vlieger IV-331
vlieghaven IV-235
'tf vliegtuig (per -) : per luchtpost
11-461

'*

"*

vliegtuigkaper 1-346
vloeiboek (Fr. signataire) 1-346
vlottend en zwevend (v) II-803

'* vluchtmisdrijf : doorrijden 11-383
voedingsmiddelen en levensmiddelen (v) 11-826, 1026
97

* voedingswaren :

levensmiddelen

voltijds (- werken) (= full time)

voedselbestralingsbedrijf 11-695
voege (in dier -) 1-85; 11-11
voege (de wet treedt in -) : wordt

voltooid deelwoord (de plaats van
het -) VI-54
(vorming van -) 1-827
volzet : bezet, vol 11-1054
voogdij : toezicht 111-200
voogdijoverheid: toeziende over-

11-1026, 1175

*

van kracht, treedt in werking
1-85; 11-12; 111-240
(dat. geld is niet meer in -) :

nlet meer gangbaar 1-85'
'

1~12

(de spelling is niet meer in -) :

niet meer in gebruik 1-85

* voegen aan : toevoegen,
voegen bij
.
* voet (op -) : levend gewicht 11-993

11-744, IV-215

*
*
* heid 111-201
* vooraf
(met dank -) : bij voorbaat
11-575, 817
* voorafgaand: vooraf 11-271

11~249

*
*

(op de - bijhouden) : op de
voet volgen 111-221
voetbal (de of het -) II -1062
voeten (met de - treden) : met
voeten treden II-154
voetnoot 11-253
voetpad 11-366
voetstappen (- aanwenden):

stappen doen 111-38
vogelvlucht (in -) en hemelsbreed
(v) 11-782
vogue (en -) = in zwang, in de
mode 11-13
voierie comprise = kosten straataanleg inbegrepen 11-172
voies de recours = rechtsmiddelen

1-92
voiture utilitaire = bedrijfsvoertuig 11-371
vol (a - d'oiseau) = hemelsbreed,
in rechte lijn 11-782
volambtelijk 11-745
vol-au-vent = pastei 11-512
volgeboekt (= uitverkocht) 11-715
volgorde in werkwoordelijke eindgroep 11-1016
yolk en natie IV-103
volontairement = opzettelijk of
vrijwillig IV-139
volstaan (juist gebruik) 11-77,1182
voltalsch II-1442

* volpijttapijt
: kamerbreed of vast ta11-874
voltekend (de lening is -) 11-571

98

*

voorafgaand(elijk) 11-1030
vooraleer en alvorens 11-237, 971
voorbaat (bij -) 11-246, 575, 817
voorbarige dood: vroegtijdige
dood 11-817
voorbehoud (met - van, ondervan) 11-478
voorbehouden (wijzigingen-)

11-31

*

(zich iets -) 11-31
(Fr. reserver) 111-268
voorbehouden (een art. -) : aan-

houden 1-86
(aan fietsers -) : aileen voor f.

11-32
(- plaatsen) : besproken, gereserveerde pI. 11-33, 715

983

'

* voorbijgestreefd
(die methode is
-) : achterhaald 11-635
* voor(bij)steken : inhalen 11-367
voorbijstreven en achterhalen (v)

II-635; 111-209
voorgaande en precedent (v) 11-46
voorgeleiden 11-549
voorhand (op-) 1-627; 11-246, 818
voorhebben (de verkeerde -)

11-557
voorjaarsbeurt (v. d. auto) V-101

* voorkomen
(iem. iets -) : besparen 11-788
v66rkomen en voork6men (v)

11-938
voorleggen (iets ter beslissing -)

11-243
voorlichtingskunde 11-934

'* voorliggen : voorhanden 111-231

*

'*
'*

voornaamwoordelijke bijwoorden
(waarvoor, daaraan enz.) I-57;
11-902
voornaamwoorden 1-311; IV-182
voomoemd 11-318
vooropstellen (= als waar aannemen) 11-187; 111-267
(verkeerd gebruik van-)
11-811; 111-227, 235
vooropzeg: opzegging 111-234
(iemand zijn - geven) : iem.
opzeggen 11-726
vooropzetten 111-267
voorraad (bij -) = a titre provisionnel 11-1069
(uitdrukkingen met -) II-231
voorraadadministratie 11-270
voorrang z. verkeer
voorsehot en provisie (v) 11-46
voorsehriften (algemene -)
11-1006
voorsorteringsbord IV-234
voorspelkraeht 11-884
voortdurende seholing II-1153
voortijdig en vervroegd (v) 11-482
voortvarend 11-1413
voortvloeien (als stoplap) 11-90
voortzending (aanvraag tot -) :
nazending 111-177
vooruitberekening 11-885
voorverkoop = location 11-46
voorwaarden (algemene -)
11-1006
voorwaarden (in de -) : onder v.
111-73
voorwerp en onderwerp (v) 11-501,
774
voorwerp uitmaken (als stoplap)
11-342, 501
voorzeggen (= influisteren)
IV-272
voorzien (in) 1-86; 11-5, 321
(- in een vaeature) 11-1005

* voorzien : bedoelen 1-467;

(voorzien in) 11-1011
(verkeerd gebruik) 111-197,
215, 248, 250

'*
'*
'*
*

'*

*

(zoals - in art. 32) : bedoeld,
bepaald, voorgeschreven
1-86; 11-5
(de agenda voorziet) : vermeldt
1-86
(een krediet voorzien): uittrekken, inschrijven 1-86
(de wet -) : voorziet in 1-86;
11-6
voorziening (betekenissen en samenst.) II-999
voorziening en bedeling (v) 11-420
voorzieningen 11-3
voorzitter en voorzitster 1-432
vorkheftruek II-1202
vorm (in de - van) IV-369
vorm (onder - van) : in de vorm
van II-262, 300
(onder hetzij welke -): in
welke vorm ook 111-217
vormen (een nummer -) : draaien
111-123
vorser, navorser : onderzoeker
11-331, 397, 577
vorsten (ooze -) : ons vorstenpaar
11-979
voter un deeret = een d. aannemen, goedkeuren 11-1071
voter un projet = een ontwerp
aannemen, goedkeuren 1-85
voucher = bon 11-1007
vous (si j'etais de -) = als ik u was
11-1084
vouwen en plooien (v) V-21
vraag (de - stelt zieh) : de vraag
rijst 11-877; 111-252
(in - stellen) : aan de orde
stellen 111-151, 203; in twijfel
trekken 11-964, 982
(- tot advies) : - om advies
11-273; 111-170
vraagteken z. leestekens
vrae (en -) = in bulk, los 11-690
vreemde woorden 1-1, 4, 609,
799-803, 825; IV-47, 210
vrij (af) (hebben, krijgen) IV-285,
286
vrije dagen IV-341
vrijwillig en opzettelijk (v) IV-139
99

*

vrijzinning 11-1392
vrouwelijke beroepsnamen 1-829835; IV-147, 210
vrouwenhuis 1-672
vrucht (met de grootste - slagen) : onderscheiding 111-93
vu = gegeven II-992
vue (a premiere -) = op het eerste gezicht 11-776
vu que = aangezien, daar 11-992
waaier en synoniemen 11-737
: terwijlll-271;
111-214
waarde : geachte III-126
waardepapieren 11-571
waardevast (loon) 11-320
waardevermeerdering, -vermindering 111-10
waarmee, met wie 11-1316, 1323
waarnemend (afkorting wnd. of
wd.) 11-1080
waamemend en dienstdoend (v)
11-176
waarnemingsvergoeding II-483
wacht (van - zijn) : de wacht hebben 1-113; 11-725
wachtdienst 11-788
wachten op IV-150
wachtkamer 11-1093
wachtplaats : wachtkamer 11-1093
wagen, wagon 11-1229
wagenziekte V-101
waken over, waken voor en waken
tegen (v) 11-410, 536, 1187
wanbedrijf IV-135
wanbof(fen) 11-578, 838
wandelen (- zenden) : afschepen
11-658
wandelsport 11-366
wandschild, gevelschild 11-433
wapenschouw: wapenschouwing
IV-118
was, wasserij (en samenst. met-)
IV-150
wasbordoppervlak 11-911
wasemkap (= dampkap) IV-215
wasserette, wassalon enz. IV-150

* waar, daar -

*

*

*

*
*

100

*

*

*

waterleidingsmaatschappij 11-447
watersport (terminologie) 11-812,
818, 827, 841
waterverontreiniging 11-484, 554,
1393
waterzuivering 11..1395
wattman: bestuurder 11..416
WA..verzekering 11..373
wedde en loon 111-43
weder, weer 11..1229-1230
wederopvoering 11-556
wederuitzending : herhaling 11-155
wedrennen 11-374
wedstrijd en repetitie (v) 111-71
we en wij IV-310
weer en terug (v) 11-299, 542
weerhouden (verkeerd gebruik)
11-33, 422, 513, 518, 680, 1435
weerhouden: verhinderd enz.
11-1164; IV-274; afwezig met kennisgeving 11..858
(de aandacht -) : hebben, trekken 11-34
(uit een rede -) : onthouden
11-34
(een kandidatuur -) : in aanmerking nemen 11..34 .
(door ambtsbezigheden -):
verhinderd 11-34
(een voorstel -) : in aanmerking, in overweging nemen
11-1164; IV..310
(een onderdeel dat werd -) :
aangenomen 111-261
(bepaalde spelers zijn -) : aangewezen 11-1436
weerslag en terugslag 11-930
weerspannig(heid) IV-133

* weerstaan
(niet - aan kritiek) :
niet . bestand zijn tegen kritiek
11-880
weerwinkelll-1043
weg (en samenst. met-) z. verkeer
(hoofd- eJ.1 secundaire -)
11-959
wegbebakening 11-1241

* wegenis
(- inbegrepen): kosten
straataanleg i. II-172; 111-78

* wegens (- redenen van) : om rede-

*

werkster 11-545
werkstudent 11-49
werkstuk (schriftelijk -) 11-760
werktijden (glijdende - , flexibele
- , vaste -) 11-727, 730
(gestaffelde -) II-733
werkverzuim 1-382
werkwillige II -927
werkwoorden (volgorde) 1-875
werpen (zich - in) : uitmonden in

*

wet (taalgebruik in - en verordening) 1-477
wetboeken IV-37, 43, 48, 58, 115
wetenschap (samenst. en verbindingen met -) 11-702
wetenschappen (doctor in de -) :

n(en) van 11-962; 111-247
(- de secretaris): namens

111-157
weglatingsteken 11-1171
wegpiraat 1-346
wegwedstrijd en baanwedstrijd (v)

11-1144
wegwerpterminologie 11-1183
weI (- ontvangen) : in goede orde

*
o. 111-167
* weI, zeer - ,

tamelijk -

(huis-

werk) : goed 111-99

* welgekomen: welkom 111-125
weliswaar 11-491
* welk.... (is11-802
het verschil tussen) : wat

*

welke I-54
welzijnsmaatschappij 11-771
wensen II-694
wensen (niets beter -) : niets liever

wensen II-658
wereldwinkel II-1043
werf en werk (v) 11-336, 849, 926;

VI-73

*

werkbezoek, -lunch 1-414
werkcoupe 11-928
werken (en samenst. met-)

11-898

* werken
: huiswerk II-1243; werk in
uitvoering 11-336 .
* werkend rechter : rechter 1-475

IV- 25, 35, 58

11-265
832,926
werkloosheid (verborgen -) 1-713
werkman, -nemer en arbeider

11-265, 295, 545

*

werknemersorganisaties 11-1379
werk op de plank : werk aan de

winkel 11-559, 657; 111-223
werkplaats (beschutte -) 11-44
werkplaats en arbeidsplaats (v)

11-1375, 1416

* werkplaats : fabriek, bedrijf II-832
werkplek 11-927

natuurwetenschappen 1-366
(farmaceutische -) : artsenijbereidkunde 1-366
(wiskundige -) : wiskunde
1-366
wetenschapsbeoefening 11-331
wetgevende verkiezingen: parlementsverkiezingen 1-68; 111-206
wetgevingstechniek 1-477, 869
wetlands 11-1361
wetsbesluit 1-21
wetsdokter, justitiearts 11-280
wetswinkel 1-370; 11-1043
wetten (Hjst v. Nederlandse-)

werkforens 11-946
werkgever, baas en patroon (v)
werkgeversorganisaties 11-1379
werkhuis en werkplaats (v) 11-271,

11-808

*
*

wezen en gelaat (v) V-81
wiebeltax 1-376
wielerbaan 11-365
wielerwedstrijden 11-1144
wijd : ver 11-1254
wijds : weids 111-174
wij en we 11-289
wijfjes 11-667
wijkverpleegster 1-110
wijsbegeerte of filosofie 1-543

* wijsheidstand
: verstandskies
11-880

wijten en danken (v) 111-189
wijziging (wetsontwerp houdende

-) 11-238
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"*
"*
"*
"*
"*
"*

winkel (samenst. met -) 11-1043
winkel, handelshuis en pand (v)
IV- 386
winkelcentrum 11-581; VI-51
winkelhuis of winkelpand 11-981
winkels kijken 11-1402
winkelwagentje 11-1043
winket : loket 1-351; 11-129
winnen en verdienen (v) 11-831
winstgevend saldo: batig saldo,
winstsaldo 11-1054
wintersporten : wintersport 11-748
wissel : valutaverkeer 11-852
wisselagent II-853
wisseloplossing, -meerderheid : alternatieve oplossing, meerderheid 11-1098; 111-199
wisseIstukken: (reserve) onderdelen, vervangstukken 11-372, 1099;
111-235
WNT 1-591
woningbureau II-1372
wooncentrum 1-584
woning en -bouw z. afzond. lijst
woonerf 1-584
woonforens 11-946
woon- werkverkeer 11-950
Woordenboek der Ned. Taal
(W.N.T.) 1-377; V-30
woordenboeken 1-591
(vak-) VI-199
- (Van Dale Supplement)
1-331
Woordenlijst v. d. Ned. Taal
1-127; IV-4, 18
woordenschat 1-811
woordfrequentie 1-646
woordlengte 1-646
woordstructuur 1-650
woordvolgorde 1-28, 58, 118;
11-235, 298, 328, 391
(- in werkwoordeIijke eindgroep) 111-202; VI-53
woorden (noodz. gebruik van -)
11-315; VI-23
wortel (met - en tak) II-696
woud en bos (v) II-991
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"* yachting : zeilen en andere vertalingen 11-818, 827
yachtsman (vertalingen) 11-827

"*

"*

z (u.) 1-374
zaakvoerder 11-291
zachte Ieningen, zachte sector
IV-364
Zairees IV-224; V-84, 88
zaken en goederen IV-159
zakencijfer: omzet 1-132; 11-607,
822
zandwoestijnen 11-1309
zaniken (= zeuren) II-465
ze en zij IV-310
zeepnis IV-362
zeepspaarder IV-363
zeeptuimelaar IV-363
zeevervuiling 11-1393
zegge 11-506
zeggen (om zo te -) 11-506
zeggen dat (en -) : en dan te bedenken dat ... 11-1009
('t is te zeggen) : d. w.z. 11-506
zeilen (en samenst. met -) 11-819,
833

"* zeker : bepaald III-195
"* zekere : sommige 111-201
zekere en sommige (v) 11-509
zekere mensen en sommige mensen
(v) 11-840
zelfbediening 11-1375
zelfdoding II-1445; IV-368
zelfhulpgroep 1-836
zelfmoord IV-368

"* zelfmoorden (zich -) : zelfmoord
plegen 11-866

zelfverbranding 11-1421
zelfvoorziening 11-1000
zelfzucht, ikzucht en egoisme 1-629

"* zenden : richten 1-464

zestig (de jaren -) 11-954
zestiger 11-954
zetel (bedrijfs-, hoofd-) 1-475;
11-349

'* zetelv. d.(maatsehappelijke
-) : zetel
vennootschap 11-333
(op de -) : ten zetel 1-131

'* zetelen
: zitting houden, hebben
1-475, 699; IV-246
*
*
*

'*

'*
'*

*
*
*
*

'*

zetten (zieh -) II-1373
zeugma 1-310
zeuren : spieken (bij examens)
11-465; IV-271
zieht (op het eerste -) : gezicht
11-776; 111-205, 258
ziehtbaarheid : zieht 1-676
ziehtkaart : prent(brief)kaart 1-354
ziehtmeter IV-234
ziekenbond, -kas : ziekenJonds
1-110; 11-749
ziekenhuis (taalgebruik in het -)
11-1085;
(eategoraal-) 11-1086
ziekenhuis, hospitaal en kliniek (v)
11-1299; IV-303
ziekenzorg 11-1073
ziekteverzekering z. afzond. lijst
ziekteverzuim 11-732
ziek vallen : ziek worden IV-324
zielenzorg 1-113
zielepoot IV-209
zien (te - hebben met) : te maken
hebben 1-117
(niets mee te -) : maken
11-1243
zij het 11-1247
zijn of hebben 11-390
zijn te + infinitief 11-186
zijn strand, museum enz. 11-470
zijn (wij - vandaag de 15de ) : het is
vandaag ... , wij hebben vandaag
... 11-919
zijn : worden 1-465
zijt u : bent u 11-290, 690; 111-22
zijt (u -) : u bent, u is 111-191
zin (de misleidende -) 1-309
(lengte van de -) 1-652
zinseonstruetie 11-1232-1234
zitkuil 1-510
zitpenningen en presentiegeld
IV-310
zitsehelp IV-215

zittenblijver 11-1055

'* zitting
(in kantine) : bediening
11-1064

'*
'*
*
*

'*
*
*
*

(twee zittingen): bedieningen
11-189
zitting en spreekuur (v) 11-1452
zitting en vergadering (v) 11-1381
zittingsblad 1-470
zittingsjaar, -periode IV-110
zoals en gelijk 11-821
zodanige en dergelijke (v) 11-162
zodra (van -) : zodra 11-289
zoemfiets 1-420
zogenaamd en zogenoemd 1-372
zo'n, zulk een 11-462, 602
zo'n 20 jaar (= ongeveer ....)
11-1113
zo'n aardige mensen : zulke ...
11-1113
zondagsrijder 11-371; V-95
zone de reeul = aehteruitbouwstrook 11-493
Zonienwoud : Zonienbos 111-269
zoning (industriele -) : industriepark 11-357
zonnepanelen 11-1442
zonneslag : zonnesteek 11-917
zorg II-1456
(mij een - !) = Fr. e'est Ie cadet de mes soucis II-645
zorgen (er voor - dat) 11-536
zorgen : verzorging 111-213
zorgenverstrekkers :
medische
hulpverleners IV-344
zou 11-996
(overbodig gebruik) 11-137
zou(den) (overbodig gebruik)
11-1182
zuiders : zuidelijk 11-1031
Zuidnederlands 1-3, 114, 128, 685,
837-846
(- in Van Dale) 1-567
(- woordenboek W. de
Clerek) IV-389
zuidpool (u.) IV-311
zuigelingenzorg 1-113
zuinig kijken (= ontstemd zijn)
IV-209
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*

zuiveren, aan- (documenten -)
11-267
zuiveringsheffing 11-762
zulk een, zo'n, zulke 11-462, 602
zulkdanig: zodanig, zo'n 11-162;
111-202
zullen en gaan (voor toekomende
tijd) 11-1050
zwaailicht 11-367
zwaar op de hand IV-359
zwang (in -) 11-12
zwangerschapsgymnastiek II-1456

104

*
*

zwarte en neger 11-481
zwartkijker (wie geen kijkgeld betaalt) IV-146; V-95
zwartrijder V-95
zweefvliegen IV-182
zwemdok : zwembad 111-117
zwemkom: zwembad 111-117, 180
zwerfkapitaal 11-805
zwerfvuil 11-912
zwevend en vlottend (v) II-803
zwevende koopkracht II-805

EEN RESOLUTIE VAN DE CULTUURRAAD
Op 18 april 1978 heeft de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap eenparig de onderstaande resolutie betreffende het tijdschrift Taalbeheersing in de administratie
aangenomen :
'De Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap beveelt de Regering aan wat volgt :
1. de zorg voor de verspreiding van het tijdschrift Taalbeheersing in de
administratie wordt opgedragen aan het ministerie van Nederlandse Cultuur
en van Vlaamse Aangelegenheden;
2. aan alle overheids- en gesubsidieerde instanties wordt aanbevolen het
gebruik van de publikatie bij hun personeel te bevorderen;
3. de kredieten nodig voor de uitvoering van deze resolutie worden voortaan
uitgetrokken op een culturele begroting;
4. van de betrokken ministers wordt verwacht dat zij zullen instaan voor de
uitvoering van deze resolutie.'

In zijn toelichting bij het desbetreffende voorstel
de indiener 0.m. :

(I)

schreef

'Het tijdschrift Taalbeheersing in de administratie is in 1962 - met zijn
Franse tegenhanger Langue et administration - door de toenmalige regering
gewild als een initiatief ter bevordering van betere taal en stijl in ambtelijke
kring.
Van den beginne af hebben beide tijdschriften volkomen zelfstandig geleefd : twee aparte redactieraden, totaal verschillende inhoud, respectievelijk
afgestemd op de specifieke taalbehoeften van twee gemeenschappen.
Budgettair ressorteren zij onder de diensten van de eerste-minister - sector
Openbaar ambt - die voor de verspreiding instaan via een systeem van
abonnementen waarop het rijk intekent.
Het tijdschrift verschijnt onder de hoge bescherming van de regering, van de
voorzitters van Kamer, Senaat en Cultuurraad.
Waarde en verdiensten van Taalbeheersing in de adminiscratie vonden 0.m.
erkenning in de 'Visser-Neerlandiaprijs' 1973, die aan de oprichter van het
tijdschrift is toegekend om zijn baanbrekend werk bij het bevorderen van beter
ambtelijk Nederlands in Belgische overheidsdiensten.
Opzet en doelstelling van initiatief en tijdschrift vielen inmiddels uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap krachtens de wet van 21 juli 1971 betreffende de bevoegdheid en
de werking van de Cultuurraden voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en
voor de Franse Cultuurgemeenschap.
Ingediend door de heer D. Coens, medeondertekend door de heren
M. Galle, J. Henckens, A. Kempinaire, G. Van In. Cultuurraad, stuk 88
(1977-1978), nr. 1 van 21 februari 1978.
(I)

Het ligt dus volkomen in de lijn van de culturele autonomic dat Taalbeheersing in de administratie van het centrale departement Openbaar ambt wordt
overgeheveld naar een culturele begroting, te meer daar nu a1 de belangrijkste
adviezen van de Raad voor taaladvies in het bovengenoemde blad gepubliceerd worden.'

Het verslag ( I ) over de behandeling van het voorstel in de
bevoegde commissie van de Cultuurraad luidt als volgt :
'Het tijdschrift Taalbeheersing in de administratie, als instrument ter bevordering van de betere taal en stijl in de ambtelijke kring, ressorteert tot nog
toe onder de minister van Openbaar ambt, belast o m . met de vorming en de
voorlichting van de ambtenaren. Gezien de taalbeheersing sinds de invoering
van de cultuurautonomie behoort tot de culturele materies, zouden de kredieten bestemd voor de verspreiding van dit tijdschrift moeten worden 'geculturaliseerd' en derhalve overgeheveld van de begroting van het centrale departement van Openbaar ambt naar een culturele begroting. De indieners en ook de
commissie hebben in het midden gelaten naar welke culturele begroting.
Legt men het accent op het aspect vorming van de ambtenaren, dan zou de
meest aangewezen plaats een culturele begroting sector Openbaar ambt zijn.
Verschillende commissie:eden waren van oordeel dat de titel van het tijdschrift Taalbeheersing in de administratie, dat overigens, zoals uit de memorie
van toelichting reeds ten overvloede blijkt, een uitstekend werk is, nog
onvoldoende de waarde van dit tijdschrift uitdrukt. Het beslaat immers een
veel ruimer gebied dan de taalbeheersing in de administratie en wekt de
interesse van iedereen die bezorgd is om een correct taalgebruik. In dat licht
zou het tijdschrift in zijn geheel mede tot de bevoegdheid van de minister van
Nederlandse Cultuur moeten behoren.
Terloops wordt ook opgemerkt dat het sneller publiceren van de klapper op
het tijdschrift de bruikbaarheid ervan nog zou verhogen'.

Het voorstel van resolutie werd eenparig aangenomen.

('1 Verslag namens de Commissie voor taalwetgeving en taalbescherming,
uitgebracht door de heer F. Cauwenberghs. Cultuurraad, stuk 88 (1977-1978),
nr. 2 van 10 april 1978.

KLAPPER
op de nummers 201·209

(jaargangen 1983 en 1984)

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK
1. Het Romeinse cijfer duidt de rubriek aan; het Arabische cijfer verwijst naar de bladzijde van de betreffende rubriek.
2. Het sterretje "* dat voor bepaalde woorden is geplaatst, houdt
een waarschuwing in : het woord dat voIgt, wordt afgekeurd.
De gecursiveerde verbetering staat na het afgekeurde woord,
b.v. "*baanvak : wegvak.
Soms staat het waarschuwingsteken "* ook voor een correct
woord dat weI eens gebruikt wordt in een verkeerde uitdrukking, b.v. "* bier (geen klein -) : geen kleinigheid, niet mise
3. Het teken = wordt in drie betekenissen gebruikt, namelijk om
aan te geven hoe een vreemd woord in het Nederlands luidt
(b.v. direct mailing = brievenbusreclame), hoe een Nederlands woord in het Frans wordt weergegeven (h.v. voorverkoop = location) en welk woord (ongeveer) als synoniem van
het andere kan worden beschouwd (b.v. eerder = liever).
4. Voorts worden de volgende tekens en afkortingen gebruikt :
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
(v)
verschil tussen twee woorden, b.v. kostbaar en kostelijk (v). Het verschil wordt op de aangegeven plaats
verduidelijkt.
v.
van
z.
zie

* aan (- een snelheid) : met 111-271

*
*

(geld beleggen - 5 %) : tegen
111-271
(- de prijs van) : tegen, voor
111-271
(rijden - 100 km per uur) : 100
km p.u. rijden 111-271
(- mijn leeftijd, - zijn hoogtepunt) : op 111-271
(verboden toegang - onbevoegden) : voor 111-271
aanbieden en aanmelden (v)
11-1485
aandelenpakket 111-1500
aandringen opdat : erop aandringen
dat 111-277
aanmelden en aanbieden (v)
11-1485
abonneetelevisie 11-1479, 1482
abstractie gemaakt van: afgezien
van 111-276
action = aandeel IV-451
aderverkalking 11-1516
administrateur = bestuurder

anorexia nervosa 11-1513; IV-432
apparatuur en uitrusting 11-1482
arbeidstijd 11-1480
Ardennees IV-427
ardenner IV-427
ardens IV-427
assertief 11-1521
assertiviteit 11-1521
assertiviteitstraining II-1522
atherosclerose (arteriosclerose)
11-1516
auspicien (onder - van) II-1465
automaat (en samenst. met -)
11-1496
automatisch 11-1495, 1505
autopapieren IV-447
autostoffeerder 11-1476
autostop doen : liften II-1498

*
baanvak II-1484
* baanvak : wegvak II-1484

bak (aan de - komen) 11-1527
(geen slag aan de - kunnen
krijgen) 11-1528
bakkie II-1533

IV-452

*

2

administrateur-delegue = gedelegeerd bestuurder 11-1501
administration = bestuur IV-452
atbekken IV-437
afkortingen IV-411
(Europese -) IV-412
afleggertje IV-437
afslag IV-427
afspraak maken II-1486
afstandsonderwijs 11-1537
aftredend en uittredend (v) 111-274
afzien IV-448
agent = zaakgelastigde, vertegenwoordiger; politieagent 111-273
agent: overheidspersoon, ambtenaar, beambte 111-273
alarmering 11-1482
allooi IV-416
alpine-skien 11-1529
ambtshalve 11-1495, 1505
amusement (Fr. divertissement)
11-1469

*

bankabel II-1508
bankloper (geldloper) 11-1524
barbertje IV-427
basisarts .II-1510
basisgemeenschap 11-1532
basisgemeente 11-1532
bat, batje 11-1494
bedrijfsleven 11-1462
bedrijfstijd 11-1480
bedrijfsverzamelgebouw 11-1489
beeldomroep, -radio 11-1467
behanger 11-1476
beheer (raad v. -) 11-1501; IV-451
beheerder IV-451
bekendmaking, bekend maken
IV-455
bellen (= telefoneren) 111-275
benadrukken 11-1491
beroep doen op : een beroep doen
op 111-273
bespreken en reserveren (v) IV-434
best, het best(e) (v) 11-1484

*
*

*

bestedingspakket II-1500
bestuurder (gedelegeerd -)
11-1501
bestuurder en directeur (v) 11-1501;
IV-451
betaaltelevisie 11-1479
betekenen (van exploten) 1-966
bier (geen klein -) : geen kleinigheid, niet mis III-272
bijkomende inlichtingen: aanvullende - II-1485
binnenvetter IV-440
biogas 11-1496
biogasinstallaties 11-1496
biomassa 11-1496
bloed (samenst. met -) 11-1521
bloedlink 11-1521
bloedmooi 11-1521
bloedvorm II-1521
boordpapieren : autopapieren
IV-447
boulimie 11-1513
bouw, oprichting, vestiging 111-275
bouwpakket 11-1500
bouwterrein 11-1505
boven (-bedoeld,· -genoemd, -gezegd,. -vermeld) IV..447
briefwisseling (in - zijn, staan, onderhouden of voeren) II-1487
brieven II-1488
brievenbusreclame 11-1479, 1493
brood (zegswijzen met -) 111-278
brunch IV-448
Brusselse Vlaming en Vlaamse
Brusselaar (v) 11-1476
budget 11-1480
budgetteringssysteem II-1480
buitenspel (- zetten) II-1526
bulk 11-1517
bulkboek 11-1517
bulkgoederen 11-1517
bureau 11-1490
bureautica 11-1490
bureautique = kantoorautomatisering 11-1508
caissiere 11-1515
cassiere 11-1515

C B (afkorting v. citizens band)
11-1533
chantier = werk, werkplaats, opslagplaats 111-278
chap(pe) = ondervloer (van lichtbeton) 11-1530
chelatietherapie 11-1505
chocola (geen - van iets kunnen
maken of bakken) II-1535
cirkelrok IV-471
Ciske de rat IV-439
citizens band (CB) 11-1533
dicket II-1525
commerciele beleidsvorming
11-1479
Commissie - Van Dievoet (belast
met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten:
1954-1981) IV-449
compositiefoto (montagefoto)
11-1519
compositietekening 11-1519
computerspelll-1532
computeruitdraai 11-1511
conscientisatie 11-1497
conscientiseren 11-1497
conseil d'administration = raad van
bestuur IV-452
contact opnemen (en alternatieven)
11-1492
contract 11-1507
coureur IV-436
cultuur en taalvaardigheid 1-942
cybernetica 11-1533
dagvaardingen 1-963-970
dagvaardingsmodellen 1-963-970,
971-986
dakkapel IV-413
dakruiter IV-413
daling van/met 11-1477
dalurenkaart 11-1522
daluur 11-1522
dalven 11-1510
darren (ronddarren) IV-413
dat of die 11-1538; 111-276

3

"*

"*
"*

4

databank (terminologische -)
1-931-940
deltavliegen 11-1535
deltazeilen 11-1535
de minima 11-1481
denomination, denomination particuliere, denomination sociale
(Fr.) IV-452
deprogrammeren 11-1499
desurbanisatie II-1499
die of dat 11-1538; 111-276
dienstenpakket 11-1500
directeur en bestuurder (v) 11-1501;
IV-451
direct mailing = brievenbusreclame
11-1479, 1493
disposer (vous pouvez -) = u kunt
gaan 111-275
distributie: overhandiging, uitdeling, uitreiking 11-1488
doerak IV-439
d'office = automatisch, zonder
meer II-1495
doodspelen 11-1517
doorheen (verkeerd gebruik)
111-271
doorrijden IV-438
dotteren IV-437
draadomroepinrichtingen II-14671469
dubbelverdieners 11-1523
dweilen (- met de kraan open)
11-1523
echoscopie 11-1500
eerder = liever III-274
eerder : tamelijk, nogal, vrij
11-1487
eerder en veeleer (v) 111-274
eerstelijnszorg 11-1481
eigennamen (schrijfwijze) 11-1476
eindejaarsfeesten : kerstdagen
11-1462
elektronica 11-1490, 1533
embargo IV-413
enquete Lv.m. 20 jaar Taalbeheersing 1-953-958
erelijst 11-1519

ether (en samenst. met -) 11-1471
etherofoon 11-1471
etherpiraat 11-1471
etnische zelfstandigen, etnische
minderheden 11-1488
etre de garde (Fr.) = de wacht hebben 111-275
Eurodicautom 1-931-940
exploot 1-966
eye-liner (oogpotlood) 11-1478,
1497
facsimile ( - apparaat) 11-1533
falie IV-448
faliekant IV-447
fax (facsimile) (en samenst.)
11-1533
fax-apparaat 11-1533
firma IV-453
flut (en samenst. met -) IV-431
flutterig IV-431
follow-up milk (Eng.) = opvolgvoeding II-1495

"*

"*

gallicismen 1-895
garagebedrijf 111-272
garagist : garagehouder
111-272
garneren 11-1475
gat in de markt II-1494
gebbetjes IV-439
gedelegeerd bestuurder 11-1501
gedelegeerd commissaris 11-1502
gedenkwaardig 11-1508
geldautomaat 11-1496
geldloper (bankloper) II-1523
gelijkvloers (op het - wonen) : gelijkvloers wonen IV-413
geneesmiddelen 11-1472
genus 1-877
gerechtsdeurwaarder 1-965-967
geslacht 1-877
-gevoelig (samenst. met -) 11-1528
glider (Eng.) = zeilvliegtuig of deltavliegtuig 11-1535
glijder 11-1536

globaal (= ruw geschat) 111-272
global (Fr.) = volledig 111-272
gokautomaat 11-1496
gram (zijn - halen) IV-431
grijs rijden 11-1512
groeibaan 11-1511
groeimarkt 11-1536
groen (gebruik en samenst. met -)
11-1534
groene lijst 11-1534
groenen II-1534
groene partij 11-1534
grosse (rechtstaal) 1-966

*

*

haar of hun ? 1-889
haar of zijn ? 1-877, 882
hal 11-1483
handelsvennootschappen II-1501;
IV-449-455
handgesprekken IV-455
hangglider (Eng.) = zeilvliegtuig of
deltavliegtuig II-1536
hangglijder 11-1536
hapgraag II-1497
hapklaar 11-1497
happen (= bijten) 11-1497
hardmaken 11-1524
hernemen (de bespreking, het werk
-) : hervatten IV-428
hernemen en hervatten (v) IV-428
herstel (en samenst. met-) 11-1504
herstellen en repareren (v) 11-1503
hervatten en hernemen (v) IV-428
hierbij en hiermede (v) 11-1505
hiervoor IV-447
hollanditis II-1515
hollandse ziekte = hollanditis
11-1515
hoogst (samenst. met -) II-1491
hospitalisatie : opname
11-1487
huiscomputer 11-1518
huisstijlll-1489
hulpwerkwoorden (plaats v.d. -)
11-1465

hun en haar 1-889
hyperventilatie 11-1516
industriele omschakeling 11-1493

* industriele
reconversie : industriele
omschakeling 11-1493

*
*

infant formula (Eng.) = zuigelingenvoeding 11-1495
informatica 11-1490, 1509, 1532
informatieapparatuur 11-1482
informatiemaatschappij 11-1482
inhuldigen : inzegenen (kerk)
11-1483
inktbom 11-1514
innemen (poeders, pillen, tabletten) 111-271
inplanten 111-275
inplanten : bouwen, opnemen, oprichten, vestigen 111-275
inprenten 111-275
inschatten 11-1518
inseinen 11-1518
intern verzuim 11-1512
invullen II-1525
jet-stream (Eng.)
11-1535
jongstleden 111-276

straalstroom

kaartjesautomaat 11-1496

* kalender : tijdschemall-1538
kamers III-277
kandideren IV-456
kangoeroe-auto IV-472
kangoeroeschip IV-472
kangoeroewagon IV-472
kansarm 11-1496
kansloos II-1496
kantoor (en samenst. met-)
11-1490
kantoorautomatisering
11-1490,
1507
karaat (achttien-karaats) IV-416
kassiere 11-1515
keet IV-436
keihard 11-1531

5

* kennen
(succes -) : oogsten
111-273
(overstromingen -) III-273
(belangstelling -) : wekken,
gaande maken III-273
(resultaten -) : behalen, bereiken, opleveren 111-273
(tekort -) : hebben, (ver) tonen
111-273
kerstdagen 11-1462
kerstgratificatie 11-1462
keuzemogelijkheden III-274
kiezelhard 11-1531
klantenbezoeker II-1498
klassebak II-1531
klassieker (= klassieke wegwedstrijd) IV-436
knielbus 11-1489
knoert II-1531
knoerthard 11-1531
koffieautomaat 11-1496
koffieleut IV-414
korrel zout 111-278
kortelings 111-276
kortgelegen 111-276
kostbaar en kostelijk (v) 111-277
kostenpakket 11-1499
kredietwaardig 11-1508
kriegel of kregel IV-440
kring (numismatische - of numismatiek-) 11-1492
kroonlijst IV-413

*
6

laagstgeschoolden, laagst geschoolden 11-1491
laatbloeier IV-431
iaatstleden 111-276
lait de suite = opvolgvoeding
11-1495
langlaufen 11-1529
leerhuis 11-1531
leut IV-414
levensmiddelenpakket 11-1500
lift (paternosterlift) IV-439
liftstop 11-1498
lint (door het - gaan) 11-1523
locatie : voorverkoop IV-434

loonpakket 11-1499
lunch IV-448
lunchpakket II-1500

* magistrale
bereiding : recept
11-1472
magistrale receptuur 11-1472
maken (laten -) II-1504
mantelzorg 11-1481
marche pluriannuel = meerjarencontract II-1507
marketing 11-1480
marktanalyse 11-1498
marktbewerker 11-1498
marktgericht beleid II-1494
marktonderzoek 11-1498
Massa (en samenst. met -) 11-1457
M.e. (afkorting van megacycle)
11-1533
media (en samenst. met -) 11-1447
meerjaren- (samenst. met-)
11-1507
meerjarig 11-1507
meervoud van functiebenamingen
11-1474
megacycle (Me) 11-1533
meidenziekte (anorexia nervosa)
11-1513; IV-432
memorabel 11-1508
mensjaren 11-1488
menskracht 11-1488
merchandiser (Eng.) = verkoopadviseur, produktstrateeg, klantenbezoeker, marktbewerker
11-1498
middag IV-440
milieu-accountant II-1489
milieuvriendelijk 11-1506
minima (de -) 11-1481
minkukel 11-1516
mis (het - hebben) 111-272
mits (juiste gebruik) 11-1486
modegevoelig 11-1528
montagefoto (compositiefoto)
11-1519
muntautomaat 11-1496
*: mutualiteit : ziekenfonds 11-1484

naslag~~rken en
ken V~102-107,

*

*
*

*

*

vakwoordenboe108-113, 114-119
'

121-128
Nederlands
(aspecten van het - in Vlaanderen) 1-891
(zuidnederlands, gewestelijk,
verouderd) 1-893
(het - als taal van de wetenschap) 1-958-962
niettegenstaande 111-271
nipt II-1527
nogmaals 111-271
noodopname : spoedopname
11-1483
nopens II-1464
nulgroei II-1536
numismatiekkring, numismatische
kring II-1492
oeil-de-boeuf = osseoog IV-413
oenig IV-431
ogenpotlood 11-1497
omhoogvallen 11-1536
omroep (= radiobedrijf) 11-1467
(samenst. met -) 11-1467-1471
omroeper (= radio-omroeper radio-omroepster) 11-1467
'
omschakeHng (industriele -)
11-1493
omstaand IV-431
omstander IV-431
onafgezien van : ongeacht III-273
onderhandse akte II-1462
ondervloer (van lichtbeton) 11-1530
onderwijs doen: onderwijs genieten 111-271
onderwijs en taalvaardigheid 1-945
onlangs (kortgeleden, kortelings)
111-276
onooglijk IV-414
ontdekken en uitvinden (v) IV-415
onthaal en ontvangst (v) 11-1485
onthaalcentrum : ontvangstcentrum
11-1485
onthaaldame : gastvrouw 11:'1485
ontvangst en onthaal (v) 11-1485
ontwikkeHngswerker (en samenst.
met ontwikkelings-) 11-1490

*

*

ontzuiling 11-1470
oogpotlood 11-1478, 1497
op 111-274
(- dit ogenblik, steunen -)
111-274
opbellen naar nr ... : nr ... opbellen
111-275
opdelen en opsplitsen.II-1525
openbaarmaking, openbaar maken
IV-455
ophoesten 11-1524
oploskoffie IV-414
opnieuw en terug (v) 111-271
oprichting 111-275
oprotpremie 11-1511
opsplitsen en opdelen II-1525
opsteller en redacteur (v) 11-1473
opticien IV-435
optie (juiste betekenis) 111-274
optiek (winkel van -) IV-435
opvolgvoeding 11-1495
osseoog IV-413
oudejaar (samenst. met -) 11-1463
ouderschapsverlof 11-1481
overeenkomst 11-1507
palette = bat, batje 11-1494
palmares = Hjst met uitslagen
11-1519
parking: parkeergarage, parkeergelegenheid, parkeerplaats, parkeerruimte, parkeerterrein
11-1460, 1483
part of action beneficiaire = winstaandeel IV-451
part of action de fondateur = oprichtersaandeel IV-451
part of part sociale = (maatschappelijk) aandeel IV-451
particulier, prive en privaat (v)
11-1460-1462
particulier bedrijf 11-1462
particulieren 11-1461
paternosterlift IV-439
penningautomaat 11-1496
pensioenbreuk 11-1479
permettre = veroorloven 11-1486
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pet (uitdrukkingen met -) IV-440
pillen 111-271
pispaal IV-472
pissig IV-472
plankzeilen IV-415
planning (eng.) = tijdschema
11-1538
poederkoffie (oploskoffie) IV-414
poeders III-271
polikliniek 11-1483
politique des crenaux = gat in de
markt, marktgericht beleid
11-1494
politiseren IV-438
post 11-1488
postpakket 11-1500
postreclame 11-1493
postzegelautomaat 11-1496
prejuge favorable (Fr.) 111-278
preparation pour nourrissons = zuigelingenvoeding 11-1495
privaat (en samenst. met-)
11-1461
privaat, prive en particulier (v)
11-1460-1462
prive (en samenst. met -) II-1460,
1462
produktaansprakelijkheid II-1480
produktstrateeg 11-1498
programmatuur 11-1482
programmeren 11-1499
projectencentrum 11-1489
proletarisch winkelen II-1488
publication (Fr.) IV-454
publicite (Fr.) IV-454
publier (Fr.) IV-454
publipostage (Fr.) 11-1494
raad van beheer 11-1501; IV-451
raad van bestuur 11-1501; IV-451
Raad van de Europese Gemeenschappen - Afkortingenlexicon
IV-411
radio (en samenst. met -) 11-1467,
1469
radiobedrijf (= omroep) 11-1467
raison de commerce (Fr.) IV-452

8

*

*
*

raison sociale = handelsnaam, firma IV-452
rauwdouwer 11-1534
recept II-1472
reconversion industrielle = industriele omschakeling 11-1493
recycleren = terugwinnen 111-275
redacteur en opsteller (v) II-1473
regen (zure -) 11-1537
reparatie (en samenst. met -)
11-1503
repareren en herstellen (v) 11-1503
reprendre (verkeerde vertaling)
IV-428
(terugnemen, overnemen, weer
innemen, weer opnemen,
hervatten, herleven, weer opbloeien, weer opleven)
IV-428
reprise (Fr.) = herhaling, overdoen
IV-428
reserveren en bespreken (v) IV-434
respecteren : zich houden aan
11-1487
reiirbanisatie 11-1499
rijbaan 11-1484
rijenbouw 11-1498
rijstrook 11-1484
rijtjeshuis 11-1497
robotfoto : compositiefoto, compositietekening, montagefoto
11-1519
robotica : robotisering 11-1490
ronddarren (darren) IV-413
roostervrije dagen 11-1480
rouwdanus 11-1534
rouwdouw (- er) 11-1534
row, row-de-dow, rowdy-dowdy
(Eng.) 11-1534
schuren IV-455
scriptie (werkstuk) IV-433
servicepakket 11-1500
sfeergevoelig 11-1528
sigarettenautomaat 11-1496
skiwandelen 11-1529
sloophamer 11-1520
sloopkogel 11-1520

'*

sneu IV-439
solarium 11-1513
solvabel II-1508
specialiteiten (geneeskundige -)
11-1473
spelcomputer 11-1532
spoedopnamen (en samenst. met
spoed-) II-1483
spookrijder 11-1517
spreekkamer 11-1483
stacaravan 11-1527
statent II-1527
stek 11-1520
stekkie 11-1520
sterfhuisconstructie 11-1509
steunen (zich - op) : steunen op
111-274
stijging van/met 11-1477
stoethaspel IV-415
stoffenregistratie 11-1489
stofferen 11-1475
stop (halte) II-1498
stoppen 11-1504
straalstroom 11-1535
strijkage IV-439
stroppenpot 11-1536
stuc 11-1514
studiepakket 11-1499
stukken 11-1514
stuntel, stuntelen, stuntelig IV-414
suivi (Ie -) = voortzetting, verder
verloop II-1507
surfen (plankzeilen) 11-1502;
IV-415
symboolgevoelig 11-1529
taakgroep 11-1509
Taalbeheersing in de Administratie. - Enquete n.a.v. 20 jaar
Taalbeheersing 1-953-958
taalpolitieke beschouwingen over
het Nederlands (Taal of taaltje)
1-893
ta~lvaardigheid en cultuur 1-941952
tabletten 111-271
tamponziekte 11-1506

'*
'*
'*

tankautomaat 11-1496
task force (Eng.) = taakgroep
11-1509
teksttelefoon 11-1533
telebankieren 11-1482
telecommunicatie 11-1532
telefoneren, bellen of opbellen
111-275
telematica 11-1509, 1532
telewinkelen 11-1482
telex II-1534
terminologische databank (Eurodicautom)· 1-931-940
terug : weer, nogmaals 111-271
terugfluiten 11-1526
terugwinnen (papier) 111-275
tijdschema 11-1538
tijd vrijmaken : tijd nemen of vinden 11-1487
tilt (op - springen, staan, raken)
11-1522
titel (op persoonlijke -) 11-1528
toelaten : in staat stellen, toestaan
11-1486
transferpunt 11-1512
treklipje 11-1481
trendsetters 11-1478
trendvolgers 11-1478
Tros 11-1469
trukendoos 11-1513
tweedekansonderwijs 11-1537
tweedekansstudent 11-1537
tweedelijnszorg II-1481
tweerichtingskabelnet 11-1482
tweeverdieners 11-1478, 1523
tweewegkabel 11-1482
uitbater IV-456
uitbating IV-456
uitdraai 11-1511
uitkeringstrekkers 11-1481
. uittredend en aftredend (v) 111-274
uitvinden en ontdekken (v) IV-415
urbanisatie 11-1499

'* vak : baan of strook 11-1484
vakbondsverantwoordelijke (en samenst. met vakbonds-) 11-1475

9

*
*

*
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vakwoordenboeken en naslagwerken V-102-107, 108-113, 114-119,
121-128
Van Dale
Groot woordenboek Frans-Nederlands IV-417-427
Groot woordenboek Duits-Nederlands IV-441-446
Groot woordenboek EngelsNederlands IV-457-464
Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde, herziene
druk IV-465-471
Johan Hendrik - en zijn opvolgers (dr. P.GJ. van Sterkenburg) IV-429-430
veeleer = m~er, vrij, nogal 111-274
veeleer en eerder (v) III-274
vennootschappen IV-452
verantwoordelijke: leider, hoofd,
medewerker 11-1474
verdiep : verdieping 11-1486
verhoging van/met 11-1477
verkeersdrempel IV-433
verkokeren 11-1511
verkoopadviseur 11-1498
verlaging van/met 11-1477
verpleegdag 11-1487
verpolitieken IV-438
verrechtvaardigen: rechtvaardigen
11-1487
verstellen 11-1504
vertrekken 111-277
vertrekpremie II -1~11vertrossing 11-1469
vervoersinformanten 11-1512
verzekeren (onjuist gebruik)
11-1463
verzuiling 11-1470
verzuim (intern -) 11-1512
vestiging 111-275
videospel 11-1532
vierbaansweg 11-1484
Vlaamse taal 1-892
VlaamslNederlands 1-891
Vlaams Brusselaar en Brusselse
Vlaming (v) 11-1476
Vlaanderen en taalvaardigheid
1-949

* vluchtmisdrijf : doorrijden IV-438
voedselpakket 11-1500
* voorbehouden
: bestemd voor
11-1484

*
*

voorgaand IV-447
voorhebben (de verkeerde -)
111-272
voorhebben = bedoelen 111-272
voornoemd IV-447
voortouw (het - nemen) IV-435
voorverkoop = location IV-434
voorzien (als stoplap) II-1484
voorziene dag : vastgestelde dag
11-1485
vorm (onder - van) : in de vorm
van 11-1466; IV-437
vriendelijk (samenst. met -)
11-1506
vrouwvijandig 11-1506
wandelskien 11-1529
wasautomaat 11-1496
water (van het zuiverste -) = achttien-karaats IV-416
weer en terug (v) 111-271
wegenvak 11-1484
werk II-1505
werf en werk (v) 111-278
werk 11-1505
werkplaats 11-1505
werkstuk (scriptie) IV-433
Wetboek van koophandel 11-1501;
IV~449-455

wetenschap (Het Nederlands als
taal van de -) 1-958-962
windsurfing IV-415
windvaan IV-413
winkel (zegswijzen met -) 111-278
wintertijd IV-428
wisselautomaat 11-1496
Woordenboek der Nederlandse
Taal (W.N.T.) IV-417
woordenboeken
Van Dale's Frans-Nederlands
woordenboek IV-417-427
Een leidraad door de Nederlandse lexicografie (Dirk
Geeraerts) 1-897-918, 919930

Johan Hendrik van Dale en zijn
opvolgers (dr. P.G .J. van
Sterkenburg) IV-429-430
van Dale's Duits-Nederlands
IV-441-446
Vakwoordenboeken en naslagwerken V-102-107, 108-113,
114-119, 121-128
Nieuwe van Dale (elfde herziene druk) IV-465-471
van Dale's Engels-Nederlands
IV-457-464
zandpapier IV-455

* zandpapier : schuurpapier IV-455

*

zeiltreintje 11-1520
zeilvliegen 11-1535
zeil~agen II-1520
zelfde (een -) II-1494
zie boven IV-447
zie hoger: zie boven, hiervoor,
voorgaand, voornoemd, bovenvermeld, bovengenoemd IV-447

*

ziekenfonds 11-1484
ziekenfondspakket 11-1500
ziekenomroep 11-1469
zijn gram halen IV-431
zijn of haar ? 1-877, 882
zodra II-1484
zomertijd IV-428
zonder meer II-1495, 1505
zonnebank 11-1513
zorgen : verzorging 11-1485
Zuidnederlands, gewestelijk, verouderd 1-893
zuigelingenvoeding 11-1495
zuil 11-1470
zure regen 11-1537
zwartrijder 11-1512
zweefboot IV-433
zweefpotlood IV-433
zwijnen IV-432
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KLAPPER
op de nummers 201·214

(jaargangen 1983, 1984 en 1985)

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK
1. Het Romeinse cijfer duidt de rubriek aan; het Arabische cijfer verwijst naar de bladzijde van de betreffende rubriek.

"*

2. Het sterretje dat voor bepaalde woorden is geplaatst, houdt
een waarschuwing in : het woord dat voIgt, wordt afgekeurd.
De gecursiveerde verbetering staat na het afgekeurde woord,
b.v.
baanvak : wegvak.
Soms staat het waarschuwingsteken
ook voor een correct
woord dat weI eens gebruikt wordt in een verkeerde uitdrukbier (geen klein -) : geen kleinigheid, niet mise
king, b.v.

"*

"*

"*

3. Het teken = wordt in drie betekenissen gebruikt, namelijk om
aan te geven hoe een vreemd woord in het Nederlands luidt
(b.v. direct mailing = brievenbusreclame), hoe een Nederlands woord in het Frans wordt weergegeven (b.v. voorverkoop = location) en welk woord (ongeveer) als synoniem van
het andere kan worden beschouwd (b.v. eerder = liever).
4. Voorts worden de volgende tekens en afkortingen gebruikt :
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
(v)
verschil tussen twee woorden, b.v. kostbaar en kostelijk (v). Het verschil wordt op de aangegeven plaats
verduideli j kt.
v.
van
z.
zie

KLAPPER
op de nummers 201·214

(jaargangen 1983, 1984 en 1985)

* aan (- een snelheid) : met 111-271

*

*

(geld beleggen - 5 %) : tegen
111-271
(- de prijs van) : tegen, voor
111-271
(rijden -100 km per uur) : 100
km p.u. rijden 111-271
(- mijn leeftijd, - zijn hoogtepunt) : op 111-271
(verboden toegang - onbevoegden) : voor 111-271
aanbieden en aanmelden (v)
11-1485
aandelenpakket 111-1500
aandringen opdat : erop aandringen
dat 111-277
aangeschoten IV-482
(- hands) IV-482
aanmelden en aanbieden (v)
11-1485
abonneetelevisie 11-1479, 1482
abstractie gemaakt van: afgezien
van 111-276
action = aandeel IV-451
aderverkalking 11-1516
administrateur = bestuurder
IV-452
administrateur-delegue = gedelegeerd bestuurder 11-1501
administration = bestuur IV-452
adviessnelheid 11-1553
atbekken IV-437
afdrukeenheid 11-1550
afkortingen IV-411
meertalig afkortingenlexicon,
Raad van de Europese Gemeenschappen
afleggertje IV-437

* afnemen
(geld -) : geld opnemen
IV-496
afslag IV-427

2

*

afspraak maken II-1486
afstandsbaby (of afstandskind) 111559
afstandsmoeder 11-1559
afstandsonderwijs 11-1537
aftredend en uittredend (v) 111-274
afzien IV-448
agent = zaakgelastigde, vertegenwoordiger, politieagent 111-273
agent: overheidspersoon, ambtenaar, beambte 111-273
ajatolla 11-1557
alarmering 11-1482
alleenverdiener 11-1544
allooi IV-416
alpine-skien 11-1529
ambtshalve 11-1495, 1505
amusement (Fr. divertissement)
11-1469
anorexia nervosa II-1513; IV-432
ANS (Algemene Nederlandse
Spraakkunst) IV-476-481
apparatuur 11-1548
apparatuur en uitrusting 11-1482
arbeidshygienist 11-1556
arbeidstijd 11-1480
arbeidsverrichter 11-1556
Ardennees IV-427
ardenner IV-427
ardens IV-427
arteriosclerose 11-1516
assertief 11-1521
assertiviteit 11-1521
assertiviteitstraining II-1522
atherosclerose (arteriosclerose)
11-1516
auspicien (onder - van) 11-1465
autodrempel 11-1554
automaat (en samenst. met -)
11-1496
automatisch 11-1495, 1505

*

automobiel 11-1566
autopapieren IV-447
autostoffeerder 11-1476
autostop doen : iiften 11-1498
baanvak 11-1484

* baanvak : wegvak II-1484

*

bak (aan de - komen) II-1527
(geen slag aan de - kunnen
krijgen) 11-1528
bakkie 11-1533
bal (kromme -) 11-1568
banaanschot 11-1568
bandopnames (- van een concert)
11-1552
bankabel 11-1508
bankloper (geldloper) 11-1524
barbertje IV-427
basisarts 11-1510
basisgemeenschap 11-1532
basisgemeente 11-1532
bat, batje 11-1494
bedrijfsleven 11-1462
bedrijfstechnologisch centrum 111572
bedrijfstijd 11-1480
bedrijfsverzamelgebouw 11-1489
bedrijvencentrum 11-1572
bedrijvenpark 11-1573
beeldomroep, -radio 11-1467
beeldscherm 11-1550
beenwarmers 11-1561
behanger 11-1476
behangmuziek 11-1570
beheer (raad v. -) 11-1501; IV-451
beheerder IV-451
bekendmaking, bekend maken
IV-455
belbus 11-1554
beleid II-1546
bellen (= telefoneren) 111-275
benadrukken 11-1491
beroep doen op : een beroep doen
op 111-273
bespreken en reserveren (v) IV-434
best, het best(e) (v) 11-1484

*
*

*

*

bestedingspakket 11-1500
bestemmingsverkeer 11-1554
besturingsorgaan 11-1549
bestuur (raad van -) 11-1501; IV451
bestuurder (gedelegeerd -)
11-1501
bestuurder en directeur (v) 11-1501;
IV-451
bctaaltelevisie 11-1479
betekenen (van exploten) 1-966
bier (geen klein -) : geen kleinigheid, niet mis III-272
bijkomende inlichtingen: aanvullende - II-1485
binnen (- zeven dagen) IV-486
binnenkort en kortelings (v) IV-486
binnenvetter IV-440
biogas 11-1496
biogasinstallaties 11-1496
biomassa II-1496
bit (afk. binary digit) 11-1549, 1552
bloed (samenst. met -) 11-1521
bloedlink 11-1521
bloedmooi 11-1521
bloedvorm 11-1521
bonbon IV-502
boordpapieren : autopapieren
IV-447
borrelbus 11-1568
boulimie 11-1513
bouw, oprichting, vestiging 111-275
bouwpakket 11-1500
bouwterrein 11-1505
boven (-bedoeld, -genoemd, -gezegd, -vermeld) IV-447
briefkaart (per -) IV-496
briefkaart (gele -) : briefkaart IV496
briefwisseling (in - zijn, staan, onderhouden of voeren) II-1487
brieven II-1488
(sollicitatie-) 1-999
brievenbusreclame 11-1479, 1493
brood (zegswijzen met -) 111-278
BRT-ondertiteling 1-1018-1029
brunch IV-448
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Brusselse Vlaming en Vlaamse
Brusselaar (v) 11-1476
bubbelbad 11-1573
budget 11-1480
budgetteringssysteem 11-1480
buitenspel (- zetten) II-1526
bulk 11-1517
bulkboek 11-1517
bulkgoederen 11-1517
bureau 11-1490
bureautica 11-1490
bureautique = kantoorautomatisering 11-1508
byte 11-1549
caissiere 11-1515
camper (Eng.) = kampeerbus 111543
caravan (kampeerwagen, kampeerauto) II-1543
cart 11-1559
cassiere 11-1515
C B (afkorting v. citizens band)
11-1533
centrale
verwerkingseenheid
(CVE) 11-1549
chantier = werk, werkplaats, opslagplaats 111-278
chap(pe) = ondervloer (van lichtbeton) 11-1530
chapska (Fr.) = tsjapka of sjapka
11-1566
chelatietherapie II-1505
chips 11-1547
chocola (geen - van iets kunnen
maken of bakken) II-1535
cirkelrok IV-471
Ciske de rat IV-439
citizens band (CB) 11-1533
dicket II-1525
commerciele beleidsvorming
11-1479
Commissie - Van Dievoet (belast
met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten:
1954-1981) IV-449
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compositiefoto (montagefoto)
11-1519
compositietekening 11-1519
computer (terminologie van de -)
II-1547-1552
computerconfiguratie 11-1548
computerprogramma 11-1548
computerspel II-1532
computersysteem II-1548
computeruitdraai 11-1511
concert II-1552
(opnemen van een -) II-1553
conscientisatie 11-1497
conscientiseren II-1497
conseil d'administration = raad van
bestuur IV-452
contact opnemen (en alternatieven)
11-1492
contract II-1507
correspondentiekwaliteit 11-1554
coureur IV-436
cursor 11-1550
cybernetica II-1533
dagvaardingen 1-963-970
dagvaardingsmodellen 1-963-970,
971-986
daisywieldrukker 11-1551
dakkapelIV-413
dakruiter IV-413
dal (door een - gaan, in een - zijn,
uit het - raken, iemand uit het
- halen) 11-1562
daling van/met 11-1477
dalurenkaart 11-1522
daluur 11-1522
dalven 11-1510
darren (ronddarren) IV-413
dat of die 11-1538; 111-276
databank (Eurodicautom : een terminologische -) 1-931-940
deltavliegen 11-1535
deltazeilen 11-1535
demo (-bandje) 11-1561
demonstratiebandje 11-1561
denkwolk II-1546

faliekant IV-447
fax (facsimile) (en samenst.)
11-1533
fax-apparaat 11-1533
faxen II-1534
faxpost II-1534
firma IV-453
flexibele schijf 11-1552
floche (Fr.) = zijden kwast 11-1574
floppy disk (mini-floppies) 11-1552
flossen 11-1574
floszijde 11-1574
fluisterwal II-1557
flut (en samenst. met -) IV-431
flutterig IV-431
fluxus 11-1574
follow-up milk (Eng.) = opvolgvoeding 11-1495
functiebenamingen (meervoud van
-) 11-1474
functietoetsen 11-1550

'*
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gallicismen 1-895
garagebedrijf 111-272
garagist : garagehouder
111-272
garneren 11-1475
gat in de markt 11-1494
gebbetjes IV-439
gedachtenwolk 11-1546
gedelegeerd bestuurder 11-1501
gedelegeerd commissaris II-1502
gedenkwaardig 11-1508
gegevens (- worden ingevoerd,
uitgevoerd of opgeslagen, gevisualiseerd of afgedrukt 11-1550
geheugen
achtergrondgeheugen 11-1551
extern - 11-1551
geheugenchip 11-1549
halfgeleidersgeheugen 11-1549
hoofdgeheugen 11-1549, 1551
hulpgeheugen 11-1551
intern - 11-1549, 1551
kerngeheugen 11-1549
vaste geheugen II-1549
werkgeheugen 11-1549

geintegreerde schakelingen 11-1547

'* geld496afnemen: geld opnemen IV'*

geldautomaat 11-1496
geldloper (bankloper) II-1523
geld opnemen IV-496
gelijkvloers (op het - wonen) : gelijkvloers wonen IV-413
geluidswal 11-1557
geneesmiddelen 11-1472
genus 1-877
gerechtsdeurwaarder 1-965-967
geslacht 1-877
getuigschrift van middelbaar onderwijs IV-501
-gevoelig (samenst. met -) 11-1528
gifwijk 11-1558
gladakker of gladekker IV-482
glider (Eng.) = zeilvliegtuig of deltavliegtuig II-1535
glijder 11-1536
globaal (= ruw geschat)III-272
global (Fr.) = volledig 111-272
godgeleerde 1-1032
godloochenaar 1-1032
go-cart 11-1559
gokautomaat 11-1496
gram (zijn - halen) IV-431
grijs rijden 11-1512, 1553
grijsrijder 11-1553
groeibaan 11-1511
groeimarkt 11-1536
groen (gebruik en samenst. met-)
11-1534
groene lijst 11-1534
groenen II-1534
groene partij 11-1534
grosse (rechtstaal) 1-966
haar of hun ? 1-889
haar of zijn ? 1-877, 882
hachelijk (een hachelijke toestand)
IV-485
hachje (er het - bij inschieten) IV485
hachjesdag IV-485
hal 11-1483

'*

denomination, denomination particuliere, denomination sociale
(Fr.) IV-452
deprogrammeren 11-1499
desurbanisatie II-1499
die of dat 11-1538; 111-276
dienstenpakket 11-1500
dieselen II-1569
dievenpoortje 11-1557
Dievoet (Commissie-Van -) : z.
Commissie-Van Dievoet
directeur en bestuurder (v) 11-1501;
IV-451
direct mailing = brievenbusreclame
11-1479, 1493
discobus 11-1568
diskettes (mini-) II-1552
disposer (vous pouvez -) = u kunt
gaan III-275
distributie: overhandiging, uitdeling, uitreiking 11-1488
doerak IV-439
doeschool 11-1555
doevakantie 11-1555
d'office = automatisch, zonder
meer II-1495
donor moeder II-1559
doodspelen 11-1517
doorgaand verkeer II-1554
doorheen (verkeerd gebruik)
111-271
doorrijden IV-438
dotteren IV-437
draadomroepinrichtingen II-14671469
draagmoeder 11-1559
droogvriezen 11-1567
dubbelverdieners 11-1523
dweilen (- met de kraan open)
11-1523

echoscopie 11-1500
economie (informele -, overleg-)
11-1560, 1561
eelt (- op zijn ziel hebben) 11-1562
eenzaat II-1564
eerder = liever III-274

'* eerder
: tamelijk, nogal, vrij
11-1487
eerder en veeleer (v) III-274
eerstelijnszorg 11-1481
. eigennamen (schrijfwijze) 11-1476
(Samenstellingen en woordgroepen met een -) 1-10401048
eindejaarsfeesten : kerstdagen
11-1462
eindstation (terminal) 11-1551
eitje (een zacht -) 11-1573
elektronica 11-1490, 1533
embargo IV-413
enduro 11-1560
enquete Lv.m. 20 jaar Taalbeheersing 1-953-958
entree IV-502
envoi non clos IV-496
erelijst 11-1519
ether (en samenst. met -) 11-1471
etherofoon 11-1471
etherpiraat 11-1471
etnische zelfstandigen, etnische
minderheden 11-1488
etre de garde (Fr.) = de wacht hebben 111-275
euro (en samenst. met -) 11-1558
eurocheques 11-1558; IV-496
eurocommunisme 11-1558
eurocraat 11-1558
Eurodicautom: een terminologische databank 1-931-940
eurodollar II-1558
eurofles II-1558
Euromarkt 11-1559
Europarlement 11-1558
Eurovisie II-1558
euroverpakking II-1558
exploot 1-966
eye-liner (oogpotlood) 11-1478,
1497

'*

fabeltjeskrant 11-1563
facetbeleid 11-1546
facsimile ( - apparaat) 11-1533
falie IV-448
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handelsvennootschappen

II-1501 ;

infant formula (Eng.) = zuigelingenvoeding 11-1495
informatica 11-1490, 1509, 1532,

IV-449-455

*

handgesprekken IV-455
hangglider (Eng.) = zeilvliegtuig of
deltavliegtuig 11-1536
hangglijder 11-1536
hapgraag II-1497
hapklaar 11-1497
happen (= bijten) 11-1497
hard copy 11-1551
harde schijven 11-1552
hardmaken 11-1524
hardware 11-1548
heet, hete 11-1568
heet najaar 11-1568
hete herfst II-1568
lange hete zomer 11-1568
hernemen (de bespreking, het werk

1547, 1552
informatieapparatuur 11-1482
informatiemaatschappij II-1482
informele economie II-1560
ingang IV-502
inhuldigen : inzegenen (kerk)

* 11-1483
* inkom:
toegang, toegangsprijs, entree IV-502
inktbom 11-1514
in massa 11-1565
innemen (poeders, pillen, tabletten) 111-271
inplanten 111-275
*: inplanten : bouwen, opnemen, op-

richen, vestigen 111-275

-) : hervatten IV-428

inprenten 111-275
,inschatten 11-1518
inseinen 11-1518
intern geheugen II-1549
intern verzuim 11-1512
invullen II-1525

hernemen en hervatten (v) IV-428
herstel (en samenst. met -) 11-1504
herstellen en repareren (v) 11-1503
hervatten en hernemen (v) IV-428
hete herfst II-1568
hierbij en hiermede (v) 11-1505
hiervoor IV-447
hobbycomputer 11-1548
hoger, z.-tr zie hoger
hollanditis 11-1515
hollandse ziekte = hollanditis

Jan
(Jan en alleman, janhagel, janmaat, Jan met de pet, Jan
Modaal) II-1562
Jan Splinter (zo komt - door de
winter) 11-1562
Jantje-van-Ieiden (zich met een ervan afmaken) IV-485
jet-stream (Eng.) = straalstroom

11-1515

*

honderd uit IV-485
hoogst (samenst. met -) 11-1491
hospitalisatie : opname
hovenier II-1563
huiscomputer 11-1518
huisstijl 11-1489
hulpwerkwoorden (plaats v.d. -)

11-1465
hun en haar 1-889
hyperventilatie 11-1516

*

11-1535

11-1487

ijsracen 11-1569
industriele omschakeling 11-1493
industriele reconversie : industriele

omschakeling 11-1493

jongstleden 111-276

*

kaartjesautomaat 11-1496
kabelkrant 11-1563
kalender : tijdschemall-1538
kamers III-277
kampeerauto 11-1543
kampeerbus 11-1543
kampeerwagen 11-1543
kandideren IV-456
kangoeroe-auto IV-472
kangoeroeschip IV-472
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"*

kostenpakket 11-1499
krachtbal II-1559
kredietwaardig 11-1508
kregel of kriegel IV-440
kriegel of kregel IV-440
kring (numismatische - of numismatiek-) 11-1492
kromme bal II-1568
kroonlijst IV-413

kangoeroewagon IV-472
kanon II-1563
kansarm II-1496
kansloos II-1496
kantoor (en samenst. met -)
11-1490
kantoorautomatisering
11-1490,
1507
kantorencentrum 11-1573
karaat (achttien-karaats) IV-416
karting II-1560
kassiere 11-1515
keet IV-436
keihard 11-1531
keirin II-1560
kennen (succes -) : oogsten
111-273
(overstromingen -) 111-273
(belangstelling -) : wekken,
gaande maken III-273
(resultaten -) : behalen, berei-

ken, opleveren 111-273
(tekort -) : hebben, (ver)tonen
111-273
kerstdagen 11-1462
kerstgratificatie 11-1462
ketering (u.) 11-1540
keuzemogelijkheden 111-274
kiezelhard 11-1531
Kilobyte (KB) II-1549
klantenbezoeker 11-1498
klassebak 11-1531
klassieker ( = klassieke wegwedstrijd) IV-436
kleine kaart III-282
klitbank of klitteband II-1544
knielbus II-1489
knoert 11-1531
knoerthard 11-1531
koffieautomaat 11-1496
koffieleut IV-414
korrel zout 111-278
kortelings 111-276
kortelings en binnenkort (v) IV-486
kortgeleden 111-276
kostbaar en kostelijk (v) 111-277
kosten IV-490
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"*

kruisfinale II-1555
kwast 11-1574
laagstgeschoolden, laagst geschoolden 11-1491
laatbloeier IV-431
laatstleden 111-276
ladderzat 11-1568
lait de suite = opvolgvoeding
11-1495
langlaufen 11-1529
laserprinter, laserstraalprinter 111551
leenmoeder 11-1559
leerhuis 11-1531
leerjaar IV-501
leerling IV-501
leeskop 11-1552
leessnelheid 11-1552
leut IV-414
levensmiddelenpakket II-1500
lichtpen (computertechniek) 111550
lift (paternosterlift) IV-439
liftstop 11-1498
lint (door het - gaan) 11-1523
live (programma - uitzenden) 111552
locatie : voorverkoop IV-434
loonpakket 11-1499
lunch IV-448
lunchpakket 11-1500
lyofilisatie (lyofiel drogen) 11-1567

"* magistrale bereiding : recept

11-1472
magistrale receptuur 11-1472
magneetband 11-1552

*

*

*

*
*
*

ogenblik 111-274
ogenpotlood 11-1497
omhoogvallen 11-1536
omroep (= radiobedrijf) 11-1467
(samenst. met -) 11-1467-1471
omroeper (= radio-omroeper, radio-omroepster) 11-1467
omschakeling (industriele-)
11-1493
omstaand IV-431
omstander IV-431
onafgezien van : ongeacht III-273
onderhandse akte II-1462
ondersneeuwen 11-1570
ondertiteling (En bovendien vertalen ze niet alles ! Mark de Neve)
1-1018-1029
ondervloer (van lichtbeton) 11-1530
onderwijs doen : onderwijs genie-

ten 111-271
onkosten IV-490
onlangs (kortgeleden, kortelings)
111-276
onooglijk IV-414
ontdekken en uitvinden (v) IV-415
onthaal en ontvangst (v) 11-1485
onthaalcentrum : ontvangstcentrum
11-1485
onthaaldame : gastvrouw 11-1485
ontvangst en onthaal (v) 11-1485
ontwikkelingswerker (en samenst.
met ontwikkelings-) 11-1490
ontzuiling 11-1470
oogpotlood 11-1478, 1497
opbellen naar nr ... : nr ... opbellen
111-275
opdelen en opsplitsen 11-1525
openbaarmaking, openbaar maken
IV-455
Open omslag IV-496
ophoesten 11-1524
oploskoffie IV-414
opnemen (geld -) IV-496
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opnieuw en terug (v) 111-271; IV502
oprichting 111-275
oprotpremie 11-1511
opsplitsen en opdelen II-1525
opsteller en redacteur (v) 11-1473
opticien IV-435
optie (juiste betekenis) 111-274
optiek (winkel van -) IV-435
opvolgvoeding 11-1495
opzet (de - of het -) 11-1542
osseoog IV-413
oudejaar (en samenst. met -) 111463
ouderschapsverlof 11-1481
overeenkomst 11-1507
overlegeconomie II-1561

oeil-de-boeuf = osseoog IV-413
oenig IV-431
office (d' -) : zie d'office
ogenblik (voor het -): op dit

*

paginadrukker II-1551
palette = bat, batje 11-1494
palmares = lijst met uitslagen
11-1519
parking: parkeergarage, parkeerge-

legenheid, parkeerplaats,
keerruimte, parkeerterrein

par-

11-1460, 1483
part of action beneficiaire = winstaandeel IV-451
part of action de fondateur = oprichtersaandeel IV-451
part of part sociale = (maatschappelijk) aandeel IV-451
particulier, prive en privaat (v)
11-1460-1462
particulier bedrijf II-1462
particulieren 11-1461
partijendemocratie 11-1556
paternosterlift IV-439
pausmobiel 11-1543, 1566
pennetjes 11-1551
pennevriend(in) 11-1564
penningautomaat 11-1496
pensioenbreuk 11-1479
periferie-apparatuur 11-1550
permettre = veroorloven 11-1486
personal computer II-1548
perte totale (Fr.) II-1572

"*

magrieetbandeenheid 11-1552
magneetkernen 11-1549
magneetschijfeenheid,
magneetschijven 11-1552
mainframe-computer 11-1548
maken (laten -) 11-1504
mantelzorg 11-1481
marche pluriannuel = meerj arencontract II-1507
marketing 11-1480
marktanalyse 11-1498
marktbewerker 11-1498
marktgericht beleid II-1494
marktonderzoek 11-1498
massa (en samenst. met -) 11-1457
in massa 11-1565
massaal II-1565
match 1-1070
matrixbord 11-1553
matrixkwaliteit 11-1551
matrixprinter 11-1551
media (en samenst. met -) II-1447
meerjaren- (samenst. met-)
11-1507
meerjarig 11-1507
meervoud van functiebenamingen
11-1474
Megabyte (MB) II-1548
megacycle (Me) 11-1533
meidenziekte (anorexia nervosa)
11-1513; IV-432
memorabel 11-1508
mensjaren II-1488
menskracht 11-1488
merchandiser (Eng.) = verkoopadviseur, produktstrateeg, klantenbezoeker, marktbewerker
11-1498
microcomputer 11-1548
micro-elektronica 11-1548
middag (tussen de -, onder de -)
IV-440
middelbare studien: middelbaar
onderwijs IV-501
milieu-accountant 11-1489
milieuvriendelijk 11-1506
mini-bar service 111-281

"*

minicomputer 11-1548
minima (de -) 11-1481
minkukelII-1516
mis (het - hebben) 111-272
mits 11-1486; 111-284
mobilhome (Eng.) 11-1543
modegevoelig 11-1528
monkelen 11-1564
monofles II-1574
monoglas II-1574
monokini II-1574
monoloog II-1574
monopolie II-1574
monotoon II-1574
montagefoto (compositiefoto)
11-1519
Moors, J., z. woordenboeken
motorhome (Eng.) = kampeerbus
11-1543
muntautomaat 11-1496
munttelevisie IV-486
mutualiteit : ziekenfonds 11-1484
muzak II-1569
muziekbehang 11-1570

nadieselen 11-1569

"* namiddag : middag IV-440

"*

naslagwerken en vakwoordenboeken V-102-107, 108~113, 114-119,
121-128
Nederlands
De benaming van ooze taal 1891-896
Het - als taal van de wetenschap 1-958-962
Het - van jonge Vlaamse sollicitanten 1-999-1012
niettegenstaande 111-271
nipt II-1527
nogmaals 111-271
noodopname : spoedopname
11-1483
nopens 11-1464
nulgroei II-1536
numismatiekkring, numismatische
kring II-1492
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*

pet (uitdrukkingen met -) IV-440
pijp (zijn - is leeg; de - uit gaan)
11-1546, 1572
pillen 111-271
pispaallV-472
pissig IV-472
plankzeilen IV-415
planning (eng.) = tijdschema
11-1538
plooien (papier) : vouwen 111-284
poederkoffie (oploskoffie) IV-414
poeders 111-271
polikliniek 11-1483
politique des crenaux = gat in de
markt, marktgericht beleid
11-1494
politiseren IV-438
post II-1488
postpakket 11-1500
postreclame II-1493
postzegelautomaat 11-1496
praline IV-502
prejuge favorable (Fr.) = vooringenomenheid 111-278
preparation pour nourrissons = zuigelingenvoeding 11-1495
prijs (in de - inbegrepen of in de
- begrepen) 11-1571
printer 11-1550
privaat (en samenst. met-)
11-1461
privaat, prive en particulier (v)
11-1460-1462
prive (en samenst. met -) 11-1460,
1462
processor 11-1549
produktaansprakelijkheid II-1480
produktstrateeg 11-1498
programmatuur 11-1482, 1548
programmeertaal 11-1548
programmeren 11·1499, 1548
projectencentrum 11-1489
proletarisch winkelen II-1488
publication (Fr.) IV-454
publicite (Fr.) IV-454
publier (Fr.) IV-454
publipostage (Fr.) II-1494

punt (een - van iets maken) 111545
punter 11-1569
punteren II-1569

*

raad van beheer 11-1501; IV-451
raad van bestuur 11-1501; IV-451
Raad van de Europese Gemeenschappen - Afkortingenlexicon
IV-411
radio (en samenst. met -) 11-1467,
1469
radiobedrijf (= omroep) 11-1467
raison de commerce (Fr.) IV-452
raison sociale = handelsnaam, firma IV-452
RAM (Random Access Memory)
11-1549
randapparatuur II-1550
rauwdouwer 11-1534
recept II-1472
reconversion industrielle = industriele omschakeling 11-1493
recycleren = terugwinnen 111-275
redacteur en opsteller (v) 11-1473
regeldrukker 11-1551
regen (zure -) 11-1537
reiskosten IV-490
rekenorgaan 11-1549
relais differe (Fr.) = opnamen van
een concert 11-1552
reparatie (en samenst. met-)
11-1503
repareren en herstellen (v) 11-1503
reprendre = (terugnemen, overnemeo, weer innemen, weer opnemen, hervatten, herleven, weer
opbloeien, weer opleven IV-428
reprise (Fr.) = herhaling, overdoen
IV-428
reserveren en bespreken (v) IV-434
resolutie (oplossend vermogen) 111550
respecteren : zich houden aan
11-1487
restauratiewagen 111-281
restaurer (se -) 111-281
returns 1-1070
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*'
*'

skelter II-1559
skiwandelen 11-1529
sleutelfiche 11-1543
sleutelpaal 11-1543
sloophamer 11-1520
sloopkogel 11-1520
sluiproute 11-1554
sluipweg II-1554
sneu IV-439
solarium 11-1513
sollicitatie- en selectieprocedures 1-

retumwedstrij den 1-1070
reiirbanisatie 11-1499
ri jbaan II-1484
rijenbouw 11-1498
rijkelui (en samenst. met -) 1-1070
rijstrook 11-1484
rijtjeshuis 11-1497
robotfoto : compositiefoto, compo-

sitietekening, montagefoto
11-1519
robotica : robotisering 11-1490
ROM (Read Only Memory) 11-

999

1549

solliciteren 1-999
solvabel II-1508
sop 11-1568
specialiteiten (geneeskundige -)

rompstand 11-1573
ronddarren (darren) IV-413
rondes (voetbalcompetities) 1-1070
roostervrije dagen 11-1480
rot (en samenst. met -) 11-1570
rouwdanus 11-1534
rouwdouw (- er) II-1534
row, row-de-dow, rowdy-dowdy
(Eng.) 11-1534
Samenstellingen en woordgroepen
met een eigennaam 1-1040-1048
scharreleieren 11-1565
scharrelkip 11-1565
seharrelvarken 11-1565, 1566
seharrelvarkensvlees 11-1566
schijf (flexibele - , harde - , magneet -) II-1552
schijfeenheid, zie magneetsehijfeenheid
scholier IV-501
schrijfdichtheid 11-1551
schrijfkop 11-1552
schrijfsnelheid 11-1552
schuimbad 11-1574
schuren IV-455
scriptie (werkstuk) IV-433
selectieprocedures (sollicitatie- en

-) 1-999
sergeantsstrepen 11-1544
servieepakket 11-1500
sfeergevoelig 11-1528
sigarettenautomaat 11-1496
sjapka 11-1566
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11-1473

'*

spelcomputer 11-1532
spoedopnamen (en samenst. met
spoed-) II-1483
spookrijder 11-1517
spraakkunst (ANS) IV-476-481
spraakversneller 11-1546
spreekkamer 11-1483
staearavan 11-1527
statent II-1527
stek II-1520
stekkie II-1520
sterfhuisconstructie 11-1509
steunen (zich - op) : steunen op

111-274
stijging van/met 11-1477
stoethaspel IV-415
stoffenregistratie 11-1489
stofferen 11-1475
stop (halte) II-1498
stoppen 11-1504
stortgas II-1556
straalstroom II-1535
straathoekwerker 11-1561
strii.kage IV-439
stroppenpot 11-1536
stue 11-1514
student IV-501
studiejaar IV-501
studiepakket 11-1499

-

stuken 11-1514
stuntel, stuntelen, stuntelig IV-414
sublimatiedrogen 11-1567
suivi (Ie -) = voortzetting, verder
verloop II-1507
superheffing II-1567
surfen (plankzeilen) 11-1502;
IV-415
symboolgevoelig 11-1529
taakgroep 11-1509
Taalbeheersing in de Administratie. - Enquete n.a.v. 20 jaar
Taalbeheersing 1-953-958
Titelwijziging: « Taalbeheersing in de praktijk ». - Ten
geleide (jan. febr. 1985)
Taalbeheersing in het Parlement 1987-990
Taalgebruik in de wetgevingstechniek IV-483
Taalvaardigheid en cultuur 1-941952
Taalwerk
- Dilettantische beschouwingen over televisie en taal
(William van Laeken) 1-991998
- En bovendien vertalen ze
niet alles ! (Mark de Neve) 11018-1029
- Vertaler tussen twee stoelen
(Eric Cuypers) 1-1033-1039
- Een efficiente taaldienst in
een modern bedrijf (Hugo
Vanhove) 1-1049-1053
tabletten 111-271
tamponziekte 11-1506
tandzijde 11-1574
tankautomaat 11-1496
task force (Eng.) = taakgroep
11-1509
tekendrukkers 11-1551
tekstballon 11-1546
teksttelefoon 11-1533
tekstverbetering (Proeve van -)
- Folders van de Compagnie
internationale des wagons-tits
et du tourisme. - Commentaar III-279-282

'*

'*

'*

Aangifteformulier van de
Administratie der directe belastingen (Code nf 276.4/
1985) III-283-286
tekstverwerker 1-1013-1017
telebankieren II-1482
telecommunicatie 11-1532
telefoneren, bellen of opbellen
111-275
telematica II-1509, 1532
televisiejournalistiek (dilettantische
beschouwingen over televisie en
taal) 1-991
telewinkelen 11-1482
telex 11-1534
terminal 11-1551
terminografie 1-1067
terminologie en vaktaal 1-1054-1069
terminologiewerk
(tekstverwerking) 1-1015
terminologische databank (Eurodicautom : een -) 1-931-940
terug IV-502
terug : weer, nogmaals 111-271
terugfluiten 11-1526
terugwedstrijd 1-1070
terugwinnen (papier) 111-275
thuiscomputer 11-1548
thuiswedstrijd 1-1070
tijdschema 11-1538
tijd vrijmaken : tijd nemen of vin4

den 11-1487
tilt (op - springen, staan, raken)
11-1522
titel (op persoonlijke -) 11-1528
toeclip II-1555
toegang IV-502
toegangsprijs IV-502
toelaten : in staat stellen, toestaan
11-1486
toesnijden 11-1545
toetsenbord 11-1550
alfanumeriek toetsenbord 111550
numeriek toetsenbord 11-1550
programmeerbare toetsen 111550
totaaltheater 11-1555

13

totaal verlies II-1572
totaalvoetbal 11-1555
totaalweigeraar 11-1555
total loss 11-1572
touch screen 11-1550
transferpunt 11-1512
transistor 11-1547
trapauto 11-1560
trapwagen 11-1560
treklipje 11-1481
trendbeleid 11-1545
trendsetters 11-1478
trendvolgers 11-1478, 1545
trukendoos 11-1513
tsjapka 11-1566
tuinder II-1564
tuinier II-1564
tuinman II-1564
tweedekansonderwijs 11-1537
tweedekansstudent 11-1537
tweedelijnszorg 11-1481
tweerichtingskabelnet 11-1482
tweeverdieners 11-1478, 1523
tweewegkabelll-1482

'*

uitbater IV-456
uitbating IV-456
uitdraai 11-1511
uitgesteld relais : opnamen van een
concert 11-1552
uitkeringstrekkers 11-1481
uitpakken (met iets -) 11-1553
uitponden IV-486
uitpondproject IV-486
uitspraak (- van Engelse woorden) 11-1540
uittredend en aftredend (v) 111-274
uitvinden en ontdekken (v) IV-415
uitwedstrijd 1-1070
urbanisatie 11-1499
vaderschapsverlof 11-1561

'* vak : baan of strook II-1484
vakbondsverantwoordelijke (en samenst. met vakbonds-) 11-1475
Vaktaal en terminologie 1-10541069
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Vakwoordenboeken en naslagwerken V-102-107, 108-113, 114-119,
121-128
van Dale
Groot woordenboek Frans-Nederlands IV-417-427
Groot woordenboek Duits-Nederlands IV-441-446
Groot woordenboek EngelsNederlands IV-457-464
Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde, herziene
druk IV-465-471, 473, 497501
Johan Hendrik - en zijn opvolgers (dr. P. G .J. van Sterkenburg) IV-429-430
vastentijd (veertigdagentijd) 111569
vaste schijven, vaste-schijveneenheid II-1552
VBO-Vertaaldienst. Vertaler
tussen twee stoelen (Eric Cuypers) 1-1033-1039
veeleer = meer, vrij, nogal 111-274
veeleer en eerder (v) III-274
veertigdagentijd (vastentijd) 111569
vennootschappen IV-452
verantwoordelijke: leider, hoofd,

'* medewerker 11-1474
'* verdiep : verdieping 11-1486

'*

vergeetboek (in het - raken, uit
het - halen) IV-501
verhoging van/met 11-1477
verkeer (doorgaand -) II-1554
verkeersdrempel IV-433
verkokeren 11-1511
verkoopadviseur 11-1498
verlaging van/met 11-1477
verplaatsingskosten IV-490
verpleegdag 11-1487
verpolitieken IV-438
verrechtvaardigen: rechtvaardigen
11-1487
verstellen 11-1504
vertrekpremie 11-1511
vertrossing 11-1469
vervoersinformanten 11-1512

*
*

*

*
*

verwerkingseenheid (centrale -)
11-1549
verwijsbord II-1563
verzekeren (onjuist gebruik)
11-1463
verzuiling 11-1470
verzuim (intern -) 11-1512
vestiging 111-275
vetjes 111-284
videospel 11-1532
vierbaansweg II-1484
visgraatparkeren 11-1563
VlaamslNederlands 1-891
Vlaams Brusselaar en Brusselse
Vlaming (v) 11-1476
vloszijde 11-1574
vluchtmisdrijf : doorrijden IV-438
voedselpakket 11-1500
voiture (- -buffet, - -bar, - -restaurant) 111-281
voorbehouden : bestemd voor
11-1484
voordeurdelers 11-1562
voorgaand IV-447
voorhebben (de verkeerde -)
111-272
voorhebben = bedoelen 111-272
vooringenomenheid 111-278
voornoemd IV-447
vooroordeel (gunstig -) : vooringenomenheid 111-278
voorrijden IV-490
voorrijkosten IV-490
voortouw (het - nemen) IV-435
voorverkoop = location IV-434
voorzien (als stoplap) II-1484
voorziene dag : vastgestelde dag
11-1485
vorm (onder - van) : in de vorm
van 11-1466; IV-437
vriendelijk (samenst. met-)
11-1506
vriesdrogen 11-1567
vrouwvijandig 11-1506

wagon (- -bar, 281

-restaurant) 111-

wandelskien 11-1529
wasautomaat 11-1496
water (van het zuiverste -) = achttien-karaats IV-416
wedstrijd 1-1070
weer IV-502
weer en terug (v) 111-271
wegenvak II-1484
werf II-1505
werf en werk (v) 111-278
werk II-1505
werkplaats 11-1505
werkstation 11-1551
werkstuk (scriptie) IV-433
werkverschaffende instantie 11-1556
werkverschaffer 11-1556
Wetboek van koophandel 11-1501;
IV-449-455
wetenschap (Het Nederlands als
taal van de -) 1-958-962
wetgevingstechniek (Taalgebruik in
de -) IV-483
whirlpool II-1574
windsurfing IV-415
windvaan IV-413
winkel (zegswijzen met -) 111-278
wintertijd IV-428
wisselautomaat 11-1496
woongroep 11-1574
woordenboeken
Van Dale's Frans-Nederlands
woordenboek IV-417-427
Een leidraad door de Nederlandse lexicografie (Dirk
Geeraerts) 1-897-918, 919930
Johan Hendrik van Dale en zijn
opvolgers (dr. P.G.J. van
Sterkenburg) IV-429-430
Van Dale's Duits-Nederlands
IV-441-446
Vakwoordenboeken en naslagwerken V-I02-107, 108-113,
114-119, 121-128
Nieuwe van Dale (elfde herziene druk) IV-465-471, 473,
497-501
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Van Dale's Engels-Nederlands
IV-457-464
De nieuwe Moors (J. Moors,
Dictionnaire juridique Fran~ais- Neerlandais,
Juridisch
woordenboek NederlandsFranse woordenlijst) IV-487
woordgroepen (Samenstellingen en
- met een eigennaam) 1-10401048

*

*

zacht eitje 11-1573
zandpapier IV-455
zandpapier : schuurpapier IV-455
zeiltreintje 11-1520
zeilvliegen 11-1535
zeilwagen II-1520
zelfde (een -) 11-1494
zie boven IV-447
zie hoger: zie boven, hiervoor,
voorgaand, voornoemd, bovenvermeld, bovengenoemd IV-447

ziekenfonds 11-1484
ziekenfondspakket 11-1500
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*

ziekenomroep II-1469
zijn of haar ? 1-877, 882
zodra II-1484
zomer (lange, hete -) II, 1568
zomertijd IV-428
zonder meer II-1495, 1505
zonnebank 11-1513
zonnecel II-1544
zonnecollector 11-1544
zonnepanelen 11-1544
zorgen : verzorging 11-1485
zout (iets met een korrel(tje) - nemen) III-278
Zuidnederlands z. Nederlands, De
benaming van onze taal
zuigelingenvoeding 11-1495
zuil 11-1470
zure regen II-1537
zwartrijder 11-1512
zweefboot IV-433
zweefpotlood IV-433
zwerfauto (kampeerauto) 11-1543
zwijnen IV-432

KLAPPER
op de nummers 201·229

(jaargangen 1983 tim 1988)

TOELlCHTlNG Bll HET GEBRUlK
1. Het Romeinse cijfer duidt de rubriek aan; het Arabische cijfer verwijst naar de bladzijde van de betreffende rubriek.

*

2. Het sterretje dat voor bepaalde woorden is geplaatst, houdt
een waarschuwing in : het woord dat voIgt, wordt afgekeurd.
De gecursiveerde verbetering staat na het afgekeurde woord,
b.v.
baanvak :wegvak.
Soms staat het waarschuwingsteken
ook voor een correct
woord dat weI eens gebruikt wordt in een verkeerde uitdrukking, b.v.
bier (geen klein -) : geen kleinigheid, niet mise

*

*

"*

3. Het teken = wordt in drie betekenissen gebruikt, namelijk om
aan te geven hoe een vreemd woord in het Nederlands luidt
(b.v. direct mailing = brievenbusreclame), hoe een Nederlands woord in het Frans wordt weergegeven (b.v. voorverkoop = location) en welk woord (ongeveer) als synoniem van
het andere kan worden beschouwd (b.v. eerder = liever).
4. Voorts worden de volgende tekens en afkortingen gebruikt :
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
(v)
verschil tussen twee woorden, b.v. kostbaar en kostelijk (v). Het verschil wordt op de aangegeven plaats
verduidelijkt.
v.
van
z.
zie

KLAPPER
op de Bummers 201·229
(jaargangen 1983 tim 1988)

* aan (- een snelheid) : met 111-271

achteruit 11-1649
acte unique europeen (Fr.) = Europese akte 11-1651

(geld beleggen - 5 %) : tegen
111-271
(- de prijs van) : tegen, voor
111-271
(rijden - 100 km per uur) : 100

actievoerder 11-1632
action = aandeel IV-451
activist (activisme) 11-1636
aderverkalking 11-1516
adieren 1-1248
administrateur = bestuurder
IV-452
administrateur-delegue = gedelegeerd bestuurder 11-1501

km p. u. rijden 111-271

*

(- mijn leeftijd, - zijn hoogtepunt) : op 111-271
(verboden toegang onbevoegden) : voor 111-271
aanbieden en aanmelden (v)
11-1485
aandelenpakket 111-1500
aandringen opdat : erop aandringen

*

aangeschoten IV-482
(- hands) IV-482
aankeiler 11-1719
aankijken (iemand op iets-)
11-1636
aanleunwoning 11-1653
aanmelden en aanbieden (v)
11-1485
aanraakscherm (computertaal)
11-1580
aansluitingstreffer 11-1664
aanspreekvormen 11-1594
aanvaring = meningsverschil
11-1607
aanvuren II-1720
abonneetelevisie 11-1479, 1482
abstractie gemaakt van: afgezien

dat 111-277

afbekken IV-437
afbranden 11-1689
afdrukeenheid 11-1550
afgetekend 11-1599
afhaalrestaurant 11-1612
afkortingen IV-411
meertalig afkortingenlexicon,
Raad van de Europese Gemeenschappen IV-411-412

van 111-276
accordeonsysteem 11-1619
account 11-1692
account-director 11-1692
account manager = dienstenpakketmanager 11-1692
achterban IV-568
achtertuin 11-1681
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administration = bestuur IV-452
adres (brieven) 1-1259
adressenbank 11-1637
adviessnelheid 11-1553
advocaten ('confraternele' brief van
de stafhouder van de orde van
advocaten bij een rechtbank van
eerste aanleg) 111-291-298

*

(genus) 11-1595
afkortingen en symbolen 11-774;
IV-570
«p»of«pp»II-1713
afko's IV-570
afleggertje IV-437
afmaker 11-1590
afnemen (geld -) : geld opnemen
IV-496
afroepcontract 11-1606, 1721;
IV-516
afroepkracht 11-1606, 1721; IV-516

afslag IV-427
afspraak maken 11-1486
afstand (met -) II-1599
afstandsbaby (of afstandskind)
11-1559
afstandsmoeder 11-1559
afstandsonderwijs II-1537
aftredend en uittredend (v) 111-274
afzien IV-448
agent = zaakgelastigde, vertegenwoordiger, politieagent 111-273

'* agent:
overheidspersoon,
naar, beambte 111-273

ambte-

ajatolla 11-1557
akkoord gaan II-1623
Akte (Europese -) 11-1651
alarmering 11-1482
alcomobilisme 11-1720
alfa (samenst. met -) II-1721
alfahulp 11-1721
alleenverdiener 11-1544
alles (in samenst.) 11-1662
allesbrander 11-1589, 1661
alleseter 11-1661
alleskunner 11-1661
allesreiniger 11-1661
allooi IV-416
alpine-skien 11-1529
ambtshalve 11-1495, 1505
amusement (Fr. divertissement)
11-1469
analoog (computertaal) 11-1575
analoog aan/met II-1711
andijviesla of salade 11-1663
anorexia nervosa 11-1513; IV-432
ANS (Algemene Nederlandse
Spraakkunst) IV-476-481
anti-hondenstok 11-1658
anti-rakettenschild °11-1682
apparatuur 11-1548
(analoge en digitale -)
11-1575
apparatuur en uitrusting 11-1482
apparentering 11-1622
applausvervanging 11-1687
applauswissel 11-1715

arbeidshygienist 11-1556
arbeidskaart 11-1636
arbeidstijd 11-1480
arbeidsverrichter 11-1556
Ardennees IV-427
ardenner IV-427
Ardens IV-427
aristocratie 11-1693
arrestant IV-563
arteriosclerose 11-1516
asielzoeker 11-1651
asileren 11-1651
assertief 11-1521
assertiviteit 11-1521
assertiviteitstraining 11-1522
atherosclerose (arteriosclerose)
11-1516
auspicien (onder - van) 11-1465
autobom II-1678
autodrempel 11-1554
automaat (en samenst. met -)
11-1496
automatisch 11-1495, 1505
automobiel 11-1566
autopapieren IV-447
autostoffeerder 11-1476

* autostop doen : Liften II-1498
autovignet 11-1688
autowegenvignet 11-1688
A-wegen 11-1586
baanloos (baanloze) 11-1606
baanvak II-1484

* baanvak : wegvak II-1484

bak (aan de - komen) II-1527
(geen slag aan de - kunnen
krijgen) 11-1528
(een volle -) 11-1627
bakkie 11-1533
bal (kromme -) II-1568
balletje - balletje 11-1682
banaanschot 11-1568
band (platte -) 11-1640
bandbreuk 11-1640
bandopnames (- van een concert)
11-1552
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bank (samenst. met -) 11-1637
bankabel 11-1508
bankloper (geldloper) 11-1524
barbertje IV-427
barricaden (op de - voor iets)
11-1600
basisarts 11-1510
basisgemeenschap 11-1532
basisgemeente 11-1532
basishuis IV-542
basisschool 11-1586
bat, batje 11-1494
baud (computertaal) 11-1576
bed (dat is ver van mijn -) 11-1588,
1699
bedrijfsklaar 11-1643
bedrijfsleven 11-1462
bedrijfstechnologisch centrum
11-1572
bedrijfstijd 11-1480
bedrijfsverzamelgebouw 11-1489
bedrijvencentrum 11-1572
bedrijvenpark 11-1573
beefburger 11-1675
beeld (in het - komen of zijn, uit
het - raken) II-1700
beeldomroep, -radio 11-1467
beeldplaat 11-1684
beeldscherm 11-1550
been (iemand op het verkeerde zetten) 11-1622
beenwarmers 11-1561
begaan zijn met 11-1704
behanger 11-1476
behangmuziek 11-1570
beheer (raad v. -) 11-1501; IV-451
beheerder IV-451
behoren tot IV-563
bekendmaking, bekend maken
IV-455
belastingparadijs 11-1663
belbus 11-1554
beleid 11-1546
(flankerend -) 11-1722
belhamel IV-568
bellen (= telefoneren) 111-275

4

benadrukken 11-1491
benzine (gelode, ongelode, loodvrije -) 11-1708

* beroep
doen op : een beroep doen
op 111-273

*

bescheuren 11-1590
bescheurkalender 11-1590
beschuitijs 11-1605
beslisboom II-1607
besmuikt IV-524
bespreken en reserveren (v) IV-434
best, het best(e) (v) 11-1484
bestedingspakket 11-1500
bestelmoeder IV-523
bestemmingsverkeer 11-1554
besturingsorgaan 11-1549
besturingssysteem (computertaal)
11-1577
bestuur (raad van -) 11-1501;
IV-451
bestuurder (gedelegeerd -)
11-1501
bestuurder en directeur (v)
11-1501,1591; IV-451
betaaltelevisie 11-1479
betekenen (van exploten) 1-966
betonrot 11-1600
betreft (wat, voor wat -) 11-1703
beurs (de knip op de - houden)
11-1638
bevelvoerder 11-1632
bewegingswetenschap 11-1684
bezorgd zijn voor 11-1704
bidon 11-1640
bier (geen klein -) : geen kleinigheid, niet mis III-272

* bijkomende

inlichtingen: aanvul-

lende - II-1485

bijsluiters 1-1071-1102
patientvriendelijke - 1-1088
structuur, formulering, vakterminologie 1-1094-1102
l?ijsnijden (een ontwerp -) 11-1722
binnen (- zeven dagen) IV-486
binnenkomertje IV-545
binnenkort en kortelings (v) IV-486
binnenplaats 11-1649

*

*

binnenplein 11-1649
binnenvetter IV-440
bio 11-1677
biogas II-1496
biogasinstallaties 11-1496
biomassa II-1496
biomateriaal II-1677
bioscoopladder 11-1634
biotuinder 11-1677
biotuinieren 11-1677
bit (afk. binary digit) 11-1549, 1552,
1576, 1579
blijf-van-mijn-lijf-huis 11-1612,
1644
blik (de - op oneindig) 11-1680
blisterverpakking 11-1589
bloed (samenst. met -) 11-1521
(- aan de paal) 11-1635
bloedappel II-1678
bloedbank 11-1637
bloedgroep 11-1653
bloedlink 11-1521
bloedmooi 11-1521
bloedsinaasappel 11-1678
bloedvorm II-1521
blotevoetendokter II-1700
bocht (door de - gaan) IV-541
Boeken en tijdschriften
Dwaalduiders, schijngelijkenis
tussen Engelse en Nederlandse woorden (J. Hendrickx en
P.-V. Hendrickx) IV-559
bol (uit de (of zijn) - gaan of raken) 11-1638, 1699
bolletje 11-1702
bolwoning 11-1681
bomauto 11-1678
bommoeder (bewust ongehuwde
moeder) 11-1619
bonbon IV-502
bonsai 11-1685
boordpapieren : autopapieren
IV-447
borrelbus 11-1568
bot (tot op het -) 11-1661
bottenkraker, bottenkraakster
11-1617

*

boulimie 11-1513
bouw, oprichting, vestiging 111-275
bouwpakket 11-1500
bouwterrein 11-1505
boven (-bedoeld, -genoemd, -gezegd, -vermeld) 111-309, 310;
IV-447
BOV-vader (bewust ongehuwde
vader) 11-1619
Breukgetallen en de Grondwet
1-1212
briefkaart (per -) IV-496
briefkaart (gele -) : briefkaart
IV-496
briefwisseling (in - zijn, staan, onderhouden of voeren) II-1487
brieven II-1488
(sollicitatie-) 1-999
(gebruikswaarde van standaardbrieven) 111-299-307
brievenbusmaatschappij 11-1663
brievenbusreclame II-1479, 1493
Brieven uit Knokke (P. Buyse)
1-1197-1201, 1247-1251
brilstand II-1610
brood (zegswijzen met -) 111-278
brooddronken IV-517
BRT-ondertiteiing 1-1018-1029
brunch IV-448
Brusselse Vlaming en Vlaamse
Brusselaar (v) 11-1476
bubbelbad 11-1573
budget 11-1480
budgetteringssysteem II-1480
buitenlandse namen (Schrijfwijze)
(F. Beersmans) 1-1252-1258
buitenspel (- zetten) 11-1526
bulk 11-1517
bulkboek 11-1517
bulkgoederen 11-1517
bureau 11-1490
bureau en kantoor (v) IV-509
bureautica 11-1490
bureautique = kantoorautomatisering 11-1508

* bureel : kantoor, bureau IV-509
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- burger (beef-, cheese-,
ham-, .kaas-, vis-, poesta-,
kip-, nasi-, pizza-, shoarma-) 11-1675
burgerinformatica 11-1723
byte 11-1549
B-wegen 11-1586
caissiere 11-1515
camper (Eng.) = kampeerbus
11-1543
cara II-1685
caravan (kampeerwagen, kampeerauto) 11-1543
carrierecrisis 11-1709
carriereplan 11-1664
carrousel 11-1722
carrouselfraude 11-1722
cart 11-1559
cassiere 11-1515
catacomben 11-1665
BC B (afkorting v. citizens band)
11-1533
cent (een fluitje van een -) II-1643
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Commissie - Van Dievoet (belast
met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten:
1954-1981) IV-449
compatibiliteit (computertaal)
11-1578
IBM-compatibelll-1578
compositiefoto (montagefoto)
11-1519
compositietekening 11-1519
computer
(de taal van de informatiemaatschappij) 11-1547-1552, 15751580
(de - als taaladviseur) 1-11221128
(de verantwoordelijke - ?;
proeve van tekstverbetering)
111-287-290
computerconfiguratie 11-1548
computerprogramma 11-1548, 15771578

centrale verwerkingseenheid

computerspel II-1532

(CVE) 11-1549
cerviduct II-1698
chantier = werk, werkplaats, opslagplaats 111-278
chap(pe) = ondervloer (van lichtbeton) 11-1530
chapska (Fr.) = tsjapka of sjapka
11-1566
charcutiers (Fr.) = edelslager,
keurslager 11-1617
chelatietherapie 11-1505
chipkaart 11-1645
chips 11-1547
chiropracticus of chiropractor
11-1617
chocola (geen - van iets kunnen
maken of bakken) 11-1535
cirkelrok IV-471
citizens band (CB) 11-1533
clicket II-1525
cluster 11-1577
cluster controller 11-1577
commerciele beleidsvorming
11-1479

computersysteem 11-1548
computertaal IV-570
computeruitdraai 11-1511
computervirus 11-1717
concentrator 11-1577
concert 11-1552
(opnemen van een -) II-1553
confiture(n) 11-1634
'Confraternele' brief van de stafhouder van de orde van advocaten bij een rechtbank van eerste
aanleg 111-291-298
conscientisatie 11-1497
conscientiseren 11-1497
conseil d'administration = raad van
bestuur IV-452
contact opnemen (en alternatieven)
11-1492
contra ('s) 11-1637
contract 11-1507
correspondentiekwaliteit 11-1554
cour = speelplaats 11-1649
coureur IV-436

rour interieure = binnenplaats
11-1649
cursor 11-1550
cybernetica 11-1533
dagelijks bestuur IV-509
dagvaardingen 1-963-970
dagvaardingsmodellen 1-963-970,
971-986
dagvers 11-1628
daisywiel = margriet II-1579
daisywieldrukker 11-1551
dak (uit zijn - gaan) 11-1699
dakkapellV-413
dakruiter IV-413
dal (door een - gaan, in een zijn, uit het - raken, iemand uit
het - halen) 11-1562
dal = arm 11-1693
daling van/met 11-1477
dalurenkaart 11-1522
daluur 11-1522
dalven 11-1510, 1693
dames - (samenst. met -) 11-1665
darren (ronddarren) IV-413
dassentunnelll-1698
data 11-1575
databank 11-1637
(Eurodicautom: een terminologische -) 1-931-940
datacommunicatie 11-1575
dat kan lezen en schrijven 11-1698
dat of die 11-1538; 111-276
deca IV-570
deelgemeente 11-1588
deeltijdarbeid IV-516
deeltijdwerker IV-516
delit de fuite (Fr.) = doorrijden
11-1699
deltavliegen 11-1535
deltazeilen 11-1535
demo (-bandje) 11-1561
democratie 11-1693
demodulatie 11-1575
demonstratiebandje 11-1561
demotivatie 11-1618
demotiveren 11-1618

*

denivelleren, denivellering 11-1618
denktank 11-1680
denkwolk 11-1546
denomination, denomination particuliere, denomination sociale
(Fr.) IV-452
density (Eng. computertaal): z.
dichtheid
depri IV-570
deprogrammeren II-1499
desinformatie 11-1657
desurbanisatie 11-1499
deuk (in een -Iiggen) 11-1699
dichtheid (computertaal) 11-1579
die of dat 11-1538; 111-276
dienstenpakket 11-1500
dienstenpakketbeheerder 11-1692
dienstenpakketmanager 11-1692
dienstenpakketverkoper 11-1692
diepe (iemand in het - gooien)
11-1681
diepgaan II-1?16
dieselen 11-1569
dievenpoortje 11-1557
Dievoet (Commissie-Van -): z.
Commissie-Van Dievoet
dilemma IV-562
digitaal (computertaal) 11-1575
dinkies IV-569
directeur en bestuurder (v) 11-1501,
1591; IV-451
directeur-generaal van het bestuur
11-1624
direct mailing = brievenbusreclame
11-1479, 1493
disco (en samenst. met -) IV-562,
570
discobus II-1568
discotrein IV-562
diskettes (mini-) 11-1552
disposer (vous pouvez -) = u kunt
gaan 111-275
distributie: overhandiging, uitdeling, uitreiking II-1488
doel (in of voor open - scoren)
11-1584
in eigen - schieten 11-1584
doener 11-1661
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doerak IV-439
doeschool 11-1555
doevakantie 11-1555
doffer IV-569
d'office (Fr.) = automatisch, zonder meer II-1495
domino-effect 11-1612
donormoeder 11-1559; IV-523
donsdeken 11-1618
dood (- zitten) 11-1701
doodschop 11-1686
doodspelen 11-1517
doordrukstrip 11-1589
doordrukverpakking 11-1589
doorgaan 111-309
doorgaand verkeer II-1554
doorheen (verkeerd gebruik)
111-271
doorrijden 11-1699; IV-438
doorrijder 11-1699
doorsluizen 11-1642
doorstralen 11-1642
doos (een sigaar uit eigen -)
11-1720
dossierbeheerder 11-1667
dotteren IV-437
draadomroepinrichtingen
11-1467-1469
draagmoeder 11-1559; IV-523
draagmoederschap IV-523
draaihek IV-526
draconisch IV-547
drieletterwoord 11-1618
driepuntsgordel 11-1603
droogvriezen 11-1567
droomkans 11-1684
droomrijden 11-1698
dubbel (samenst. met -) II~I660
dubbelblanke stand 11-1610, 1660
dubbelen 11-1603
dubbelpunt 11-1660
dubbelslag 11-1660
dubbelstekker (verdeelstekker)
11-1160
dubbelverdieners 11-1523
duizendpoot 11-1603

duurloop 11-1660
duurrecord 11-1660
duursport II-1660
dwaalduiders IV-559
dwarsstraat 11-1589
(een - noemen) II-1589
dwarsverband 11-1589
dwarsverbinding 11-1589
dweilactie II-1701.
dweilen 11-1701
(met de kraan open) II-1523
dweilploeg 11-1701
dynamica II-1659

*

*

echoscopie 11-1500
economie (informele -, overleg-)
11-1560, 1561
econoom (flesseschraper) 11-1620
edelslager 11-1617
eelt (- op zijn ziel hebben) 11-1562
een-tweetje 11-1611
eenheidswet 11-1650
eenzaat 11-1564
eerder = Hever 111-274; IV-564
eerder : tamelijk, nogal, vrij
11-1487; IV-564
eerder en veeleer (v) 111-274
eerstelijns 11-1631
eerstelijnsgezondheidszorg
11-1481, 1631
eerstelijnszorg 11-1481
eigendom (verdiepingseigendom,
horizontale eigendom) 11-1643
eigennamen (uitspraak en schrijfwijze) 1-1252-1254; 11-1476
(samenstellingen en woordgroepen met -) 1-1040-1048,
1252, 1258
eigentijds Nederlands (Hedendaags
Nederlands (1984) en - (1986)
aan elkaar gewaagd ?) (A. Rohaert) IV-527
eindejaarsfeesten : kerstdagen
11-1462
eindstation (terminal) 11-1551
eitje (een zacht -) 11-1573
elektronica 11-1490, 1533
embargo IV-413

enduro 11-1560
enig II-1650
enquete Lv.m. 20 jaar Taalbeheersing 1-953-958
i.v. m. vernieuwing van vorm en
lay-out (n f 228, sept.-okt.
1988)
entree IV-502
enveloppes (harmonica -) II-1582
envoi non clos (Fr.) IV-496
erelijst 11-1519
erop/er ... op II-1703
eskimoteren 11-1680
ether (en samenst. met -) 11-1471
etherofoon 11-1471
etherpiraat 11-1471
etnische zelfstandigen, etnische
minderheden 11-1488
etre de garde (Fr.) = de wacht hebben 111-275
euro (en samenst. met -) 11-1558,
1648
eurocheques 11-1558; IV-496
eurocommunisme 11-1558
eurocraat 11-1558
Eurodicautom: een terminologische databank 1-931-940
eurodollar 11-1558
eurofles 11-1558
Euromarkt 11-1559
Europarlement 11-1558, 1648
Europese akte 11-1651
eurosuper 11-1648
euroverpakking 11-1558, 1648
Eurovisie 11-1558
E-wegen 11-1586
explantatie 11-1597
exploot 1-966
eye-liner (oogpotlood) 11-1478,
1497
facetbeleid 11-1546
facsimile ( - apparaat) 11-1533,
1576
falie IV-448
faliekant IV-447
familieleven 11-1689

fax (facsimile) (en samenst.)
11-1533, 1576
fax-apparaat 11-1533, 1576
faxen 11-1534, 1576
faxpost 11-1534, 1576
fier 11-1712
fierljeppen 11-1665
fietsbus II-1619
fietscomputer IV-542
fietstermen 11-1625
firma IV-453
fitheidsmeter 11-1620
fitheidsoefeningen 11-1620
fitness (en samenst. met -) 11-1620

* fitometer : fitheidsmeter 11-1620

flankeren, flankerend beleid
11-1722
fles (de geest is uit de -, de geest in
de -) 11-1722
flesseschraper (econoom) 11-1620
flexibele schijf 11-1552
flitstrein 11-1676
floche (Fr.) = zijden kwast 11-1574
floppy disk (mini-floppies) 11-1552
flossen 11-1574
floszijde 11-1574
fluisterwal 11-1557
fluitje (een -van een cent) 11-1643
flut (en samenst. met -) IV-431
flutterig IV-431
fluxus 11-1574
follow-up milk (Eng.)
opvolgvoeding II-1495
forfait 11-1645
formatteren (computertaal) 11-1578
forme (sous - de) (Fr.) = in de
vorm van IV-563
formulieren (De gebruikswaarde
van standaardbrieven) 111-299307
forum (-gesprek, -discussie,
-lid) IV-523
franchising IV-510
Frans - Vlaams - Nederlands (G.
Geerts) 1-1259-1260
front end processor (Eng.) 11-1577
fruitkast (gokautomaat) IV-525

9

functiebenamingen (meervoud van

-) 11-1474, 1691
functietoetsen 11-1550

*

gadget (Eng.) = piefje IV-546
gallicismen 1-895
(Taalzuivering kritisch bekeken: een nieuw onderzoek
naar -) 1-1173-1186
garagebedrijf 111-272
garagist : garagehouder

111-272
garneren 11-1475
gas geven II-1621
gatenkaas 11-1689
gat in de markt 11-1494
gebakken zitten 11-1596, 1719
gebbetjes IV-439
gebeiteld zitten 11-1596, 1719
gebonden (gevat) 1-1156
- gebonden (samenst. met -)

11-1679
gedachtenwolk 11-1546
gedeisd (hou je - ) IV-524
gedelegeerd bestuurder II-150 I,

1592
gedelegeerd commissaris 11-1502
gedenkwaardig 11-1508
gedogen II-1602
gedoogsteun 11-1602
geest (de - is uit de fles, in de fles)

11-1722
gegevens (- worden ingevoerd,
uitgevoerd of opgeslagen, gevisualiseerd of afgedrukt) 11-1550
gegijzelde IV-563
geheugen
achtergrondgeheugen 11-1551
extern - 11-1551
geheugenchip 11-1549
halfgeleidersgeheugen 11-1549
hoofdgeheugen 11-1549, 1551
hulpgeheugen 11-1551
intern - 11-1549, 1551
kerngeheugen 11-1549
vaste geheugen II-1549
werkgeheugen 11-1549
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geintegreerde schakelingen 11-1547
geitehaar 11-1697
geiteharen sokken 11-1697
geitewollen sokken II-1697
geitewollen-sokkenromantiek

11-1697
gekheid 11-1656
gekke (dat is van de -) 11-1656;

IV-522
gekkisme 11-1656
gekte 11-1656
gekwetst en gewond (v) 11-1587

* geldIV-496
afnemen : geld opnemen

geldautomaat 11-1496
geldloper (bankloper) 11-1523
geld opnemen IV-496
gelederen (de - sluiten) 11-1599
gelijke monniken, gelijke kappen

IV-568

* gelijkvloers
(op het - wonen) : gelijkvloers wonen IV-413
gelode benzine 11-1708
geluidswal 11-1557
geneesmiddelen 1-1071-1102,

11-1472
geneesmiddeleninformatie 1-1083-

1087
genieten 111-309
genus en geslacht 1-877
(- van afkortingen) 11-1595
geramd zitten 11-1596, 1719
gerechtsdeurwaarder 1-965-967
geruchtenmachine 11-1671
geruchtenmolen 11-1671
geschoonde mosselen IV-517
geslacht en genus 1-877
gestionnaire de dossier (Fr.) = dossierbeheerder 11-1667
getuigschrift van middelbaar onderwijs IV-501
gevat (- worden door) 1-1151-1156
gevat, gebonden 1-1156
-gevoelig (samenst. met -) 11-1528
gewond en gekwetst (v) 11-1587
gezagvoerder 11-1632
gezinsdynamica 11-1659

gezinshuis 11-1689
gidsgemeente 11-1721
gidsland 11-1721
gidsstad II-1721
gifwijk 11-1558
gijzelaar IV-563
gipsvlucht 11-1584
girobetaalkaart 11-1644
giromaat 11-1644
giromaatpas 11-1644
giropas II-1644
gladakker of gladekker IV-482
glasnost 11-1657
glasvezelkabels 11-1576
glider (Eng.) = zeilvliegtuig of deltavliegtuig 11-1535
glijder 11-1536
globaal (= ruw geschat) 111-272
global (Fr.) = volledig 111-272
glossarium IV-509
glossator IV-509
glossen, glosse, glos IV-509
go-cart 11-1559
godfather (Eng.) = peetvader
11-1694
godgeleerde 1-1032
godloochenaar 1-1032
godsvrede 11-1632
gokautomaat 11-1496
(fruitkast) IV-525
gordijnen (dan zit de kat in de -,
iemand in de - jagen, in de klimmen, in de - vliegen)
11-1629
gram (zijn - halen) IV-431
gras (te hooi en te -) IV-541
grijpklaar 11-1642
grijs rijden 11-1512, 1553, 1683;
IV-517
grijsrijder 11-1553, 1683
grijs werken 11-1683
grijswerker 11-1683
groeibaan 11-1511
groeigroep 11-1608
groeimarkt 11-1536
groen (gebruik en samenst. met-)
11-1534

groene Iijst 11-1534
groenen 11-1534
groene partij 11-1534
groepsdynamica 11-1659
Grondwet (breukgetallen en de -)
1-1212
grosse (rechtstaal) 1-966
grossieren II-1596
groot, groter IV-518
h (24/24 u/h) II-1704
haar of hun ? 1-889
haar of iijn ? 1-877, 882
hachelijk (een hachelijke toestand)
IV-485
hachje (er het - bij inschieten)
IV-485
hachjesdag IV-485
hakbal 11-1611
hakje 11-1611
hal 11-1483
hamburger 11-1675
hand - (samenst. met -) 11-1678
hand (uit de losse -; met losse handen rijden) 11-1597
(de - op de knip houden)
11-1637
handbediend 11-1678
handelsvennootschappen II-1501,
1592; IV-449-455
handgeklokt 11-1678
handgemaakt 11-1678
handgeschakeld 11-1678
handgesprekken IV-455
hangglider (Eng.) = zeilvliegtuig of
deltavliegtuig II-1536
hangglijder 11-1536
hangkast 11-1648
hangpunt 11-1612
hapgraag II-1497
hapklaar 11-1497
happen (= bijten) 11-1497
hapsnap II-1679
haptonomie 11-1683
haptonoom 11-1683
hard copy 11-1551
harde schijven 11-1552
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hardmaken 11-1524
hardware II-1548
haren (iemand tegen de - in strijken) 11-1630
harmonica-enveloppes 11-1582
harmonika 11-1671
harmonikabus 11-1671
harmonikadeun 11'-1671
harmonikatrein 11-1671
harmonikawand 11-1671
Hedendaags Nederlands (1984) en
eigentijds Nederlands (1986) aan
elkaar gewaagd ? (A. Rohaert)

hoge-snelheidstrein (HST) 11-1676
hollanditis 11-1515
hollandse ziekte = hollanditis

11-1515

IV-527
heet, hete 11-1568
heet najaar 11-1568
hete herfst II-1568
lange hete zomer II-1568
hekkesluiter 11-1601
hemet (de sterren van de - spelen
of zingen) 11-1600
hen of hun 11-1614, 1615
hengst IV-569
hernemen III-310

* hernemen
(de bespreking, het werk
-) : hervatten IV-428

hernemen en hervatten (v) IV-428
herstel (en samenst. met-) 11-1504
herstellen en repareren (v) 11-1503
hertenviaduct 11-1698
hervatten en hernemen (v) IV-428
hes(je) IV-541
hete herfst 11-1568
Het juiste woord 1-1111-1122
hierbij en hiermede (v) 11-1505
hiervoor IV-447
hobbybeurs 11-1659
hobbycomputer 11-1548
hoed (uitdrukkingen en zegswijzen
met -) 11-1688, 1716
hoeken (aile - van de kamer zien)

11-1682

* hogervermeld,
hogergenoemd : bovengenoemd, bovenvermeld, bovengemeld, voornoemd, voormeld, hierboven genoemd 111-310
hoge-snelheidslijn (HSL) 11-1676
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*

holocaust 11-1693
honderd uit IV-485
hondsbrutaal 11-1608
hondsgevaarlijk 11-1608
hondsmoe II-1608
hondsmoeilijk 11-1608
honk 11-1664
hoofdletters 11-1711
hoogpolig (tapijt) 11-1651
hoogst (samenst. met -) 11-1491
hooi (te - en te gras) IV-541
horizontale eigendom 11-1643
hospitaiisatie : opname

11-1487
hotelketen 11-1688
hotemetoot II-1674
hovenier 11-1563
huidbank 11-1637
huidtherapeut(e) 11-1620
~uidtherapie

11-1620

huiscomputer 11-1518
huisman II-1632
huisstijl 11-1489
huisvrouw 11-1632
huiswerk IV-545
huiswerkassistente IV-545
huiswerkcursus IV-545
huiswerklijn IV-545
hulk 11-1621
hulpwerkwoorden (plaats v.d. -)

11-1465
hun en haar 1-889; 11-1614-1615
hun of hen 11-1614, 1615
huurwaardeforfait 11-1645
huwelijksaankondigingen 1-1260
hyperventilatie 11-1516
hypnotherapie 11-1596
iemand in het diepe gooien II-1681
iemand op iets aankijken 11-1636
ij (hoofdletter - schrijfwijze en gebruik) 11-1615

"*

*
*

ijsbreker 11-1601
ijsracen 11-1569
impulsaankoop IV-524
impulsboek IV-524
impulsieve reclame IV-524
impulsverkoop IV-524
inbakken II-1696
in de toekomst 11-1704
in de vorm van IV-563
indikken 11-1607
industriele omschakeling 11-1493
industriele reconversie : industriele
omschakeling 11-1493
infant formula (Eng.) = zuigelingenvoeding 11-1495
infografie 11-1723
informatica 11-1490, 1509, 1532,
1547, 1552, 1575-1580, 1723
informatieapparatuur 11-1482
informatiebank 11-1637
informatiekunde 11-1723
informatiemaatschappij
II-1482,
1547-1552
(taal van de -) 11-1547-1552,
1575-1580
informatieverwerking
II-1509,
1532, 1547-1552, 1575-1580
informele economie 11-1560
ingang IV-502
ingebakken (- vooroordelen, wantrouwen, conflictstof, aard)
11-1696
inhuldigen : inzegenen (kerk)
11-1483
inklappen 11-1611
inkom: toegang, toegangsprijs, entree IV-502
inkomensplaatje 11-1585
inktbom 11-1514
inktstraalprinter 11-1579
inloopbureau 11-1629
inloophuis 11-1629
in massa 11-1565
in memoriam Jan Verhasselt (P.
Buyse) 1-1207
innemen (poeders, pillen, tabletten) 111-271
inplanten 111-275

"* inpl.anten : bouwen, opnemen, oprlchten, vestigen 111-275
inprenten 111-275
inschatten 11-1518
inseinen 11-1518
instrijken 11-1630
integraalhelm 11-1609
interface 11-1577
intern geheugen II-1549
intern verzuim 11-1512
in-vitrobevruchting 11-1597
invullen 11-1525
ISO-code 11-1580-1582

jam 11-1634
Jan
(Jan en alleman, janhagel, janmaat, Jan met de pet, Jan
Modaal) 11-1562
Jan Splinter (zo komt - door de
winter) 11-1562
Jantje-van-leiden (zich met een ervan afmaken) IV-485
Jan Verhasselt (in memoriam -. P.
Buyse) 1-1207
jet-stream (Eng.) = straalstroom
11-1535
jojo (klimtouw) 11-1696
jojosysteem 11-1696

jongstleden 111-276
jumelage 11-1695
jumeleren 11-1695

*

kaartjesautomaat 11-1496
kaarttelefoon 11-1605
kabelkrant 11-1563
kabouters 11-1719
kakelvers 11-1628
kalender : tijdschema 11-1538
kamer (aile hoeken van de - zien)
11-1682
kamers 111-277
kampeerauto 11-1543
kampeerbus 11-1543
kampeerwagen 11-1543
kandideren IV-456
kangoeroe-auto IV-472
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kangoeroeschip IV-472
kangoeroewagon IV-472
kannibaliseren IV-565
kanon II-1563
ok kans 11-1608
kansarm 11-1496, 1608
kanseltijger 11-1718
kansloos 11-1496, 1608
kansrijk II-1608
kantoor (en samenst. met -)
11-1490; IV-509
kantoor en bureau (v) IV-509
kantoorautomatisering
II-1490,
1507
kantorencentrum 11-1573
kapoen IV-569
kapot (zegswijzen) 11-1701
kappen (gelijke monniken~ gelijke
-) IV-568
kar (de - trekken) 11-1700
karaat (achttien-karaats) IV-416
kartel 11-1602, 1622
karting II-1560
kast
(iemand op de - jagen) 11-1629
(alles uit de - halen, gooien of
rijden) 11-1683
kassiere 11-1515
katvanger 11-1590
keet IV-436
keihard 11-1531
keilen 11-1719
keirin 11-1560
ok kennen (succes -) : oogsten
111-273
(overstromingen -) III-273
(belangstelling -) : wekken,
gaande maken III-273
(resultaten -) : behalen, bereiken, opleveren 111-273
(tekort -) : hebben, (ver)tonen
111-273
kerstbal 11-1621
kerstdagen 11-1462
kerstgratificatie 11-1462
keten II-1688
ketering (uitspr.) 11-1540
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keurslager 11-1617
keuzemogelijkheden 111-274
kick 11-1584
kickboksen 11-1584
kiezelhard 11-1531
Kilobyte (KB) 11-1549
kip (zo blind als een -, blinde-)
IV-546
kipburger 11-1675
kippig IV-546
kistwerk 11-1662
klaar (klip en -) 11-1679
klachtenbank 11-1637
klantenbezoeker 11-1498
klapschaats 11-1600
klassebak 11-1531
klassieker (= klassieke wegwedstrijd) IV-436
kleine kaart III-282
klemtang 11-1715
klikken IV-525
klikspaan IV-525
klimlening 11-1658
klimtouw (jojo) 11-1696

klip en klaar 11-1679
klis (of klit) 11-1585
klitband of klitteband 11-1544, 1585
klompen (op, met zijn - aanvoelen) 11-1690
klunen 11-1626
knaak II-1628
knielbus 11-1489
knip (de hand op de - houden, de
- op de beurs houden) 11-1637
knoeien IV-525
knoert 11-1531
knoerthard 11-1531
knop (de - omdraaien, de - bij
iemand omdraaien) 11-1638
knuffelmuur 11-1601
kocher, kochertang 11-1715
ok koer : binnenplaats 11-1649

koffieautomaat 11-1496
koffieleut IV-414
komkommersla of - salade II-1663
komma (gebruik) 11-1668

koningin 11-1716
koninginnerit 11-1716
konijn (zegswijzen) 11-1716
koopkrachtplaatje 11-1585
kop (op zijn - zetten of staan)
11-1701, 1702
koppelgemeente 11-1695
koppelsteden 11-1695
koppelteken 11-1710
korrel zout 111-278
kortelings 111-276
kortelings en binnenkort (v) IV-486
kortgeleden 111-276
kostbaar en kostelijk (v) 111-277
kosten IV-490
kostenpakket 11-1499
kraakster 11-1617
krabsla of - salade II-1663
krachtbal 11-1559
krachthonk 11-1664
kraker 11-1617
kredietwaardig 11-1508
kregel of kriegel IV-44O
kring (numismatische - of numismatiek-) 11-1492
kroegtijger 11-1718
kromme bal 11-1568
kroonlijst IV-413
kruisfinale 11-1555
kuitenbijter 11-1702
kuuroord 11-1674
kwast 11-1574
kwijtspelen 11-1604
laadbord IV-564
laagstgeschoolden, laagst geschoolden 11-1491
laatbloeier IV-431
laatstleden 111-276
lab (en afleidingen) II-1712
labboon 11-1712
ladder 11-1634
ladderzat 11-1568
laf (en afleidingen) 11-1712
lait de suite (Fr.) = opvolgvoeding
11-1495

lamleggen 11-1611
lampje (er gaat een - branden)
11-1684
landfarming 11-1714
langlaufen 11-1529, 1604
laserprinter, laserstraalprinter
11-1551, 1579
last (Leiden is in -, Hjden en -)
IV-526
leenmoeder 11-1559; IV-523
leerhuis II-1531
leerjaar IV-501
leerling IV-501
leeskop 11-1552
leessnelheid 11-1552
legkast II-1628
Leiden (- is in last) IV-526
letterbol II-1702
letterkop II-1702
leut IV-414
levensmiddelenpakket 11-1500
lezen (dat kan - en schrijven)
11-1698
Iichtpen (computertechniek)
11-1550, 1580
lift (paternosterlift) IV-439
liftstop II-1498
ligfiets II-1596
lijden en last IV-526
lijn 11-1631
lijnsnelheid 11-1577
lijstduwer 11-1647
lijstverbinding 11-1602, 1622
limo IV-570
lint (door het - gaan) 11-1523
live (programma - uitzenden)
11-1552
ok locatie : voorverkoop IV-434
logo 11-1641
lokagent 11-1690
loodvrije benzine 11-1708
loongolf 11-1601
loonpakket 11-1499
loopbaanplan 11-1663
loopfiets 11-1602
loopradio 11-1717
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los (iets uit de losse pols doen, uit
losse hand, met losse handen rijden) 11-1597
luchtfietser 11-1602
lunch IV-448
lunchpakket 11-1500
lyofilisatie (lyofiel drogen) 11-1567

*
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maatjesnaaier 11-1635
machinevoerder 11-1632
magistrale bereiding : recept
11-1472
magistrale receptuur 11-1472
magneetband 11-1552
magneetbandeenheid 11-1552
magneetkernen 11-1549
magneetschijfeenheid,
magneetschijven 11-1552
mainframe-computer 11-1548
maken (laten -) 11-1504
makke (niets, geen cent, de (te) hebben) 11-1598
makkie 11-1598
manager 11-1692
managerziekte 11-1692
mantelzorg 11-1481, 1652
marche pluriannuel (Fr.) = meerjarencontract II-1507
marketing 11-1480
marktanalyse 11-1498
marktbewerker 11-1498
marktgericht beleid 11-1494
marktonderzoek 11-1498
marktsegmentatie 11-1659
massa (en samenst. met -) II-1457
in massa II-1565
massaal II-1565
match 1-1070
matrixbord 11-1553
matrixkwaliteit 11-1551
matrixprinter 11-1551, 1579
me (of mij) 11-1614, 1615
mecanicien en monteur (v) IV-524
medelander 11-1609
media (en samenst. met -) 11-1447
medicijnknaak 11-1628
meeneemprijs 11-1641

meeneemrestaurant 11-1612, 1641
meenemer 11-1641
meerjaren- (samenst. met-)
11-1507
meerjarig 11-1507
meervoud van functiebenamingen
11-1474, 1691
.
meewerkend voorwerp
(de vorm van het -) 11-16131615
Megabyte (MB) 11-1548
megacycle (Me) 11-1533
meid 11-1644
meidenhuis 11-1644
meidenwerk 11-1644
meidenziekte (anorexia nervosa)
11-1513; IV-432

* mekanieker:
mecanicien of monteur IV-524

memorabellI-1508
menselijkheid 1-1227
mensjaren 11-1488
menskracht 11-1488
merchandiser (Eng.) = verkoopadviseur, produktstrateeg, klantenbezoeker, marktbewerker
11-1498
met afstand II-1599
microcomputer 11-1548
micro-elektronica 11-1548
middag (tussen de -, onder de-)
IV-440

* middelbare
studien:
onderwijs IV-501

middelbaar

milieu-accountant 11-1489
milieu-activist (activisme) 11-1636
milieuvriendelijk 11-1506
militant 11-1647
mini-bar service 111-281
minicomputer 11-1548
minima (de -) 11-1481
minimumlijder 11-1648
minimumloner 11-1648
minkukel 11-1516
minst (niet het -, niet in het -)
IV-510
mis (het - hebben) 111-272

*

*

Misdrijven tegen de menselijkheid
(J. Demol) 1-1227-1229
mits 11-1486; 111-284
mobilhome (Eng.) 11-1543
modegevoelig 11-1528
modelgemeente 11-1721
modelland II-1721
modelstad 11-1721
modem (computertaal) 11-1575
modulatie 11-1575
moederhaard 11-1672
monkelen 11-1564
monniken IV-568
monotles II-1574
monoglas II-1574
monokini 11-1574
monoloog 11-1574
monopolie 11-1574
monotoon 11-1574
montagefoto (compositiefoto)
11-1519
montagelijn 11-1631
monteur en mecanicien (v) IV-524
Moors, J., z. woordenboeken
moraal en moreel (v) 11-1587
moral (Ie -) (Fr.) 11-1587
morale (Ia -) (Fr.) II-1587
moratorium 11-1640
mosselen (geschoonde -) IV-517
motivatie 11-1618
motorhome (Eng.) = kampeerbus
11-1543
muis (computertaal) 11-1580
multinationaal 11-1658
multiplexer 11-1577
muntautomaat 11-1496
munttelevisie IV-486
mutualiteit : ziekenfonds 11-1484
muzak 11-1569; IV-534
muziekbehang 11-1570
muziekstuk 11-1616
naaien II-1635
naargelang (van) 11-1676
nadieselen 11-1569
namiddag : middag IV-440

nasiburger 11-1676
naslagwerken en vakwoordenboeken V-I02-107, 108-113, 114-119,
121-128, 129-138, 139-146, 147156
nat (- gaan of zijn) 11-1723
NBN X 04-001 (Nederlandse woordenlijst voor bedrijf en techniek)
1-1187-1195
Nederlands
De benaming van onze taal 1891-896
Het - als taal van de wetenschap 1-958-962
Het - van jonge Vlaamse sollicitanten 1-999-1012
Hedendaags Nederlands (1984)
en eigentijds Nederlands
(1986) aan elkaar gewaagd ?
IV-527
Bij de overheid (themadag en
lezingen van de hh. W. Penninckx en E. Berode) 1-1213
Een nieuwe gids voor correct
Nederlands van P. Gillaerts
(R. Hendrickx) IV-548-552
Frans - Vlaams - Nederlands
(G. Geerts) 1-1259-1260
neersabelen 11-1664
nek (over zijn - gaan) 11-1662
NEN 5050 (Goed woordgebruik in
bedrijf en techniek) 1-1187-1195
netwerk (computers) 11-1576
niersteenvergruizer 11-1714
niet (ontkenning) 11-1624
niettegenstaande 111-271
nipt 11-1527
nit (Eng.) = neet, luizeei; fig. stommeting, uilskuiken 11-1606
nitwit (Eng.) = iemand die zijn
functie of taak niet aankan
11-1606
nivelleren, nivellering 11-1618
nogmaals 111-271
NON-ouders (NON = nu of nooit,
now or never) 11-1619
nood II-1700
noodgang 11-1700

* noodopname
: spoedopname
11-1483
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noodvaart 11-1700
nopens II-1464
normlijsten : DE NEN 5050 en de
NBN X 04-001,1-1187-1195
nulgroei 11-1536
nulstand (nulnulstand) 11-1610
numerisation, numeriser (Fr.)
gedigitaliseerd telefoonverkeer
11-1576
numismatiekkring, numismatische
kring II-1492

*

*

*

oasis IV-543
oeil-de-boeuf (Fr.) = osseoog
IV-413
oenig IV-431
oesterzwam 11-1626
office (d' -) : zie d'office
ogenblik (voor het -): op dit

ogenblik 111-274
ogenpotlood 11-1497
okselfris 11-1603
ombudsman 11-1651
ombudsvrouw 11-1651
omhoogvallen 11-1536
omroep (= radiobedrijf) 11-1467
(samenst. met -) 11-1467-1471
omroeper (= radio-omroeper, radio-omroepster) 11-1467
omschakeling (industriele-)
11-1493
omstaand IV-431
omstander IV-431
omvlaggen 11-1714
onafgezien van : ongeacht III-273
onderhandse akte II-1462
ondersneeuwen 11-1570
ondertiteling (En bovendien vertalen ze niet alles ! Mark de Neve)
1-1018-1029
onderuit 11-1686
onderuitgaan 11-1686
onderuithalen 11-1686
onderuitzakken 11-1687
ondervloer (van lichtbeton) 11-1530
onderwijs doen : onderwijs genie-

ten 111-271
onderwijsinrichting 11-1624

tR

*
*

*

onderwijsinstelling 11-1624
oneindig (de blik op -) II-1680
ongans IV-526
ongelode benzine 11-1708
onkosten IV-490
onlangs (kortgeleden, kortelings)
111-276
onooglijk IV-414
ontdekken en uitvinden (v) IV-415
onthaal en ontvangst (v) 11-1485
onthaalcentrum : ontvangstcentrum
11-1485
onthaaldame : gastvrouw 11-1485
ontgroenen 11-1718
ontslaan 11-1710
ontvangst en onthaal (v) 11-1485
ontwikkelingswerker (en samenst.
met ontwikkelings-) 11-1490
ontzuiling 11-1470
oogpotlood 11-1478, 1497
opbellen naar nr ... : nr ... opbellen
111-275
opbranden 11-1662
opdelen en opsplitsen 11-1525
opdoffer IV-569
openbaarmaking, openbaar maken
IV-455
open omslag IV-496
operating system (besturingssysteem) 11-1577
opfokken 11-1685
ophoesten 11-1524
opinieleider 11-1672
opiniemaker 11-1672
opladen II-1646
opleggen (belasting, boete, eed, rijverbod, straf) 11-1616
opleggen en verplichten (v) 11-1616
oplichten II-1639
oploskoffie IV-414
opnemen (geld -) IV-496
opnieuw en terug (v) 111-271;
IV-502
oprichting 111-275
oproepcontract 11-1721
oproepkracht 11-1721
oprolgordel 11-1603

oprotpremie 11-1511
opschonen IV-517
opsplitsen en opdelen 11-1525
opsteker 11-1598
opsteller en redacteur (v) 11-1473
opticien IV-435
optie (juiste betekenis) 111-274
optiek (winkel van -) IV-435
opvolgvoeding 11-1495
opzet (de - of het -) 11-1542
opzouten 11-1646
orde van advocaten ('confraternele'
brief van de stafhouder van de bij een rechtbank van eerste aanleg) 111-291-298
osseoog IV-413
oudejaar (en samenst. met-)
11-1463
ouderschapsverlof 11-1481
outplace, outplacement (Eng.)
uitplaatsen, uitplaatsing 11-1709
ovenvers II-1628
overdracht (parallelle en seriele van computergegevens) 11-1579
overeenkomst 11-1507
overlegeconomie II-1561
overlevingspak 11-1652
overlevingstocht 11-1652
overlijdensberichten 1-1260
paddenzebra 11-1698
pagina (afkorting « p » of « pp »)
11-1713
paginadrukker 11-1551
pakaian (Maleis) = kleren II-1630
pakkie - an (dat is niet zijn -)
11-1630
palet IV-564
palette = bat, batje 11-1494
pallet (Eng.) = palet, laadbord IV564
palmares = lijst met uitslagen
11-1519
panel IV-523
panklaar 11-1643
parallelmarkt 11-1632
parkeerklem 11-1630

* parking
: parkeergarage, parkeergelegenheid, parkeerplaats, parkeerruimte, parkeerterrein
11-1460, 1483
parti (Fr.) = politieke partij 11-1693
particratie 11-1693
partijgebonden 11-1679
part of action beneficiaire (Fr.) =
winstaandeel IV-451
part of action de fondateur (Fr.) =
oprichtersaandeel IV-451
part of part sociale (Fr.) = (maatschappelijk) aandeel IV-451
particulier, prive en privaat (v)
II-1460-1462
particulier bedrijf 11-1462
particulieren 11-1461
partijendemocratie 11-1556
paternosterlift IV-439
patientenbijsluiters 1-1071-1102
pausmobiel 11-154~, 1566
peetvader 11-1694
pendel, pendelaar, pendelen
11-1605
pennetjes 11-1551
pennevriend(in) 11-1564
penningautomaat 11-1496
pensioenbreuk 11-1479
perestrojka 11-1657
periferie-apparatuur 11-1550
permettre (Fr.) = veroorloven
11-1486; (vertalingen) 111-310
pers (taalbeleid van de Vlaamse -)
1-1157-1172
persklaar 11-1643
personal computer 11-1548
persoonsgebonden 11-1679
persoonsnamen 1-1253
perte totale (Fr.) 11-1572
pest (de - (of de p, pee) aan iets
(gezien) hebben) 11-1641
pet (uitdrukkingen met -) IV-440
piefje IV-546
pieken II-1672
pijp (zijn - is leeg; de - uit gaan)
11-1546, 1572
pijplijn (in de - zijn of zitten)
11-1718
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pillen 111-271
pispaal IV-472
pissig IV-472
pita (samenst. met -) 11-1654
pizzaburger 11-1676
plaatje II-1585
plaatsgebonden 11-1679
plaatshebben 111-309
plankzeilen IV-415
planning (Eng.) = tijdschema
11-1538
plastic en plastiek(en) 11-1656
plat (- gaan, een zaal- hebben)
11-1638
(- vallen) 11-1640
(platte band) 11-1640
platmaker 11-1638
plek (plekje, ter plekke, plekgekte)
11-1655
pleurote (Fr.) = oesterzwam
11-1626
plichtwinkelen IV-516
ptooien (papier) : vouwen 11-1582;
111-284
plotter (computertaal) 11-1579
plurinationaal 11-1658
poederkoffie (oploskoffie) IV-414
poeders 111-271
poestaburger 11-1675
polikliniek 11-1483
politique des crenaux (Fr.) = gat in
de markt, marktgericht beleid
11-1494
politiseren IV-438
pols (iets uit de losse - doen)
11-1597
de vinger(s) aan de - houden)
11-1639
pool (tapijt) 11-1651
populisme II-1653
post 11-1488
postpakket 11-1500
postreclame 11-1493
postzegelautomaat 11-1496
praline IV-502
preektijger 11-1718

prejuge favorable (Fr.) = vooringenomenheid 111-278
premie 11-1671
premieartikel II-1671
preparation pour nourrissons (Fr.)
= zuigelingenvoeding 11-1495
prestatiebeloning IV-567
prestatieloon IV-567
pretwinkelen IV-516
prevoir (Fr.) (vertalingen) 111-309
prijs (in de - inbegrepen of in de
- begrepen) 11-1571
printer 11-1550
privaat (en samenst. met -)
11-1461
privaat, prive en particulier (v)
11-1460-1462
prive (en samenst. met -) 11-1460,
1462
processor 11-1549
produktaansprakelijkheid 11-1480
produktielijn 11-1631
produktstrateeg 11-1498
Proeve van tekstverbetering
Wagon-tits, is dat wagens-bedden? (G. Geerts) 111-279
Nr 276.4/1985 (G. Geerts) 111283-286
De verantwoordelijke computer ? (G. Geerts) III-287-290
Een « confraternele brief » (A.
Maes) 111-291-298
De gebruikswaarde van standaardbrieven (A. Maes en T.
Sanders) 111-299-307
Vlaamse ambtelijke taal in 1987
(Taalbeheersing in de praktijk: een lang verhaal P.
Buyse) 111-309
programma's (computer-)
11-1577-1578
programmatuur 11-1482, 1548
programmeertaal 11-1548
programmeren 11-1499, 1548
projectencentrum 11-1489
proletarisch winkelen II-1488
protocol (datacommunicatie)
11-1577
psychodynamica II-1659

publication (Fr.) IV-454
publicite (Fr.) IV-454
publiekswissel 11-1687, 1715
publier (Fr.) IV-454
publipostage (Fr.) II-1494
punt (een - van iets maken)
11-1545
punter 11-1569
punteren 11-1569
raad van beheer 11-1501; IV-451
raad van bestuur 11-1501; IV-451
racefiets II-1688
radio (en samenst. met -) 11-1467,
1469
radiobedrijf (= omroep) II-1467
raison de commerce (Fr.) IV-452
raison sociale (Fr.) = handelsnaam,
firma IV-452
ram (een - krijgen, met een - zitten) 11-1653
RAM (Random Access Memory)
11-1549
ramkoers II-1607
rand (van de hoed en van de - weten) 11-1688
randapparatuur 11-1550
rastakapsel II-1659
rauwdouwer 11-1534
reageerbuisbaby 11-1597
reageerbuisbevruchting 11-1597
recept II-1472
recht (betere taal is beter -) (P.
Buyse) 1-1209-1211
reclamesleep 11-1689
reclamevliegtuig 11-1689
reconversion industrielle (Fr.) = industriele omschakeling 11-1493
recreatiewinkelen IV-516
recycleren = terugwinnen 111-275
redacteur en opsteller (v) 11-1473
reddingspak 11-1652
reflectieband 11-1621, 1666
refusenik, refoesenik 11-1689, 1715
regeldrukker 11-1551
regelneef 11-1609
regen (zure -) 11-1537

*

regenboog 11-1724
regenboogfractie 11-1724
regent 11-1675
regentesk 11-1674
reiskosten IV-490
reiskostenforfait 11-1645
rekellV-569
rekenorgaan 11-1549
relais differe (Fr.) = opnamen van
een concert 11-1552
remgeld 11-1628
reparatie (en samenst. met-)
11-1503
repareren en herstellen (v) 11-1503
reprendre (Fr.) = terugnemen,
overnemen, weer innemen, weer
opnemen, hervatten, herleven,
weer opbloeien, weer opleven
111-310; IV-428
reprise (Fr.) = lterhaling, overdoen
IV-428
retenir (Fr.) (voorbeeldzinnen
1-1251)
vertalingen 111-310
reserveren en bespreken (v) IV-434
resolutie (oplossend vermogen)
11-1550
respecteren : zich houden aan
11-1487
restauratiewagen 111-281
restaurer (se -) (Fr.) 111-281
returns 1-1070
returnwedstrijden 1-1070
reiirbanisatie 11-1499
rij (op -) 11-1599
rijbaan 11-1484
rijen (de - sluiten) 11-1599
rijenbouw 11-1498
rijkelui (en samenst. met-) 1-1070
rijstrook 11-1484
rijtjeshuis 11-1497
robotfoto : compositiefoto, compositietekening, montagefoto
11-1519
robotica : robotisering 11-1490
rolbeugel 11-1699
rolski, rolskier, rolskiester 11-1604

*.
*
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ROM (Read Only Memory)
11-1549
rompstand 11-1573
ronddarren (darren) IV-413
rondes (voetbalcompetities) 1-1070
rooie (stoom op de - geven, over
de - zijn, iemand over de - jagen) 11-1598
roos (een schot in de -) 11-1597
roostervrije dagen 11-1480
rot (en samenst. met -) 11-1570
rouwcentrum 11-1670
rouwdanus 11-1534
rouwdouw (-er) II-1534
row, row-de-dow, rowdy-dowdy
(Eng.) 11-1534
royeren, royement IV-525
ruimteschild 11-1682
ruimtewapens II-1682
saisir de (Fr.) = aanhangig maken
1-1152-1156-1248; 11-292
salade (samenst. met -) 11-1663
samenstellingen en woordgroepen
met een eigennaam 1-1040-1048
scharreleieren 11-1565
scharrelkip 11-1565
scharrelvarken 11-1565, 1566
scharrelvarkensvlees 11-1566
scheuren 11-1590
scheurkalender (- met moppen)
11-1590
schijf (flexibele - , harde - , magneet-) 11-1552
schijfeenheid, zie magneetschijfeenheid
schijnvuur 11-1672
schild (anti-rakettenschild, ruimteschild) 11-1682
scholier IV-501
schonen IV-517
schoolplein 11-1649
schoon IV-517
schopstoel (op de - zitten) IV-542
schot (een - in de roos) 11-1597
schrijfdichtheid 11-1551
schrijfkop 11-1552
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schrijfsnelheid 11-1552
Schrijfwijze van buitenlandse namen (F. Beersmans) 1-1252-1258
schrijven (dat kan lezen en-)
11-1698
schrobzaag IV-523
schudden (het wei kunnen -)
11-1586
schuimbad 11-1574
schuren IV-455
scoren II-1584
scriptie (werkstuk) IV-433
sector (snelle, zachte -) IV-569
selectieprocedures (sollicitatie- en

-) 1-999
sergeantsstrepen 11-1544
servicepakket 11-1500
sfeergevoelig 11-1528
shoarma (samenst. met -) 11-1654,
1676
shoarmaburger 11-1676
sigaar (een - uit eigen doos)
11-1720
sigarettenautomaat 11-1496
sjapka 11-1566
skelter 11-1559
skilift 11-1639
skivliegen 11-1687
skiwandelen 11-1529
skiitjesilen 11-1666
sla (samenst. met -) 11-1663
slaaptherapie 11-1596
sleeplift II-1639
sleutelfiche 11-1543
sleutelpaalll-1543
sloophamer 11-1520
sloopkogel 11-1520
slopen IV-565
sluiproute 11-1554
sluipweg 11-1554
sneeuwsurfen 11-1610
snel II-1645
snelle sector IV-569
snelrecht IV-565
sneu IV-439
snoezelen 11-1724
snoezelruimte 11-1724

snoezig II-1724
sociaal accountant = dienstenpakketbeheerder 11-1692
sociaal accountant-verkoper
dienstenpakketverkoper 11-1692
socio's IV-569
solarium II-1513
sollicitatie- en selectieprocedures
1-999
solliciteren 1-999
solvabel 11-1508
sop 11-1568
spaghettiknoop 11-1670
spaghettivreter 11-1670
spaghettiwestern 11-1670
spanlaken 11-1644
speaker (Eng.) 11-1586
specialiteiten (geneeskundige -)
11-1473
speelplaats 11-1649
speksteenhaard 11-1672
speksteenkachel 11-1672
spelcomputer 11-1532
spelling en spellingsbeleid 1-1258
spitsbus 11-1647
spitsroeden (door de -Iopen)
IV-566
spitstrein 11-1647
spitsverkeer 11-1648
spoedopnamen (en samenst. met
spoed-) II-1483
spoetnik 11-1715
spookrijder 11-1517
sporen (met iets -) 11-1663
spraakkunst (ANS) IV-476-481
spraakversneller 11-1546
spreekkamer 11-1483
spreekwoorden (in de Van Dalewoordenboeken) IV-511-515
springerig II-1679
scrabbelen (- met of zonder woordenboek ?) (G. Geerts) 1-12611268
stacaravan 11-1527
stafhouder van de orde van advocaten bij een rechtbank van eerste
aanleg ('Confraternele' brief)
111-291-298

*
*

*

stand (bril-, dubbelblanke -,
nul-, nulnul-) 11-1610
standaardbrieven (De gebruikswaarde van -) 111-299-307
starthuis IV-542
statent 11-1527
steekschuim IV-543
stek 11-1520
stekkie II-1520
stellen (de vraag stelt zich) : rijst
1-1156
Stendhalsyndroom 11-1717
sterfhuisconstructie II-1509
sterren 11-1600
steunen (zich - op) : steunen op
111-274
stiftbal II-1687
stiften 11-1687
stijging van/met 11-1477
stoeltjeslift 11-1639
stoethaspel IV-415
stoffenregistratie 11-1489
stofferen 11-1475
stofkam (de - door de begroting
halen) II-1724
stofkammen 11-1724
stop (halte) II-1498
stopkogel 11-1628
stoppen 11-1504
stortgas II-1556
straalstroom 11-1535
straathoekwerker 11-1561
straatje (in iemands - zijn, passen,
op iemands - komen) 11-1599
strict: strikt 11-1624
strijkage IV-439
strijken (iemand tegen de haren in
-) 11-1630
strikt 11-1624
stripverpakking 11-1589
stroomschemall-1673
stroomstok 11-1658
stroppenpot 11-1536
stuc 11-1514
student IV-501
studiejaar IV-501
studiepakket 11-1499
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stuk (keuzestuk, muziekstuk, opgelegd - , - naar keuze, verplicht
stuk, vrij -) 11-1616
(uitdrukkingen en zegswijzen)
11-1701
stuken 11-1514
stuntel, stuntelen, stuntelig IV-414
sublimatiedrogen 11-1567
suivi (Ie -) (Fr.) = voortzetting,
verder verloop 11-1507
sungalow 11-1643
superheffing 11-1567
supersnelle trein (SST) 11-1676
supertrein 11-1676
surfen (plankzeilen) 11-1502;
IV-415
swingbo, swingboard 11-1610
symboolgevoelig 11-1529
synoniemenwoordenboeken
Het juiste woord (Brouwers)
1-1111-1122
Wolters' Woordwijzer synoniemen (Jef Anthierens) IV-519522
systeemlicentie (= franchise)
IV-510
systematische woordenboeken
1-1111-1122
taakgroep II-1509
taakverrijking 11-1673
taakverruiming 11-1673
taal (Betere taal is beter recht) (P.
Buyse) 1-1209-1211
Taalbeheersing in de Administratie. - Enquete n.a.v. 20 jaar
Taalbeheersing 1-953-958
Titelwijziging : 'Taalbeheersing
in de praktijk'. - Ten geleide (jan. febr. 1985)
Taalbeheersing in de praktijk
(Scheurkalender van een
bank) 1-1032
- (Wegwijzer : cumulatief register op taalzuiverings- en
taalbeheersingsuitgaven) IV543
- Een lang verhaal (P. Buyse)
1-1197
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Taalbeheersing in de praktijk (vervolg)
- Enquete Lv.m. vernieuwing
van vorm en lay-out (n f 228,
sept.-okt. 1988)
Taalbeheersing in het Parlement
1-987-990
Taalbeleid van de Vlaamse pers
1-1157-1172
Taalgebruik in de wetgevingstechniek IV-483
taalnormen (Idealistische en elitaire - in Vlaanderen) (G. Geerts)
1-1103-1110
De taalnormen bij het vertalen
(W. Penninckx) 1-1141-1150
Taalvaardigheid en cultuur 1-941952
Taalwerk
- Dilettantische beschouwingen over televisie en taal
(William van Laeken) 1-991998
- En bovendien vertalen ze
niet alles ! (Mark de Neve) 11018-1029
- Vertaler tussen twee stoelen
(Eric Cuypers) 1-1033-1039;
11-1583
- Een efficiente taaldienst in
een modern bedrijf (Hugo
Vanhove) 1-1049-1053
- Taal is training (Jan Wauters) 1-1202-1206
Taalzuivering kritisch bekeken:
een nieuw onderzoek naar gallicismen (R. Haest) 1-1173-1186
Wegwijzer : cumulatief register
op taalzuiverings- en taalbeheersingsuitgaven IV-543
tabletten 111-271
takke- 11-1675
takkemens 11-1675
takkeweer 11-1675
tamponziekte 11-1506
tandzijde II-1574
tankautomaat 11-1496
tartan 11-1639
tartanbaan 11-1639

task force (Eng.) = taakgroep

11-1509
tegelkachel 11-1672
tegengas geven II-1621
tegenspel bieden 11-1622
tekendrukkers 11-1551
tekstballon 11-1546
teksttelefoon 11-1533
tekstverbetering zie: Proeve van
tekstverbetering
tekstverwerking 1-1013-1017 1122-

1128

'

tekstwetenschap 11-1662
telebankieren 11-1482
telecommunicatie 11-1532
telecopieur (Fr.) = facsimileapparaat, faxapparaat 11-1576
telefoneren, bellen of opbellen

111-275
telefoonverkeer (gedigitaliseerd -)

11-1576

*

telematica 11-1509, 1532, 1575
televisiejournalistiek (dilettantische
beschouwingen over televisie en
taal) 1-991
telewinkelen 11-1482
telex 11-1534, 1576
tent (de - afbreken, sluiten)
11-1654
terminal 11-1551
terminografie 1-1067
terminologie en vaktaal 1-1054-1069
terminologiewerk
(tekstverwerking) 1-1015
terminologische databank (Eurodicautom : een -) 1-931-940
terug IV-502
terug : weer, nogmaals 111-271
terugfluiten 11-1526
terugwedstrijd 1-1070
terugwinnen (papier) 111-275
TGV (train a grande vitesse)

11-1676
think tank (Eng.) = denktank

11-1680
thuiscomputer 11-1548
thuisfluiter 11-1610
thuiswedstrijd 1-1070

tijdgebonden 11-1679
tijdrekken 11-1642
tijdsbepaling (24/24 u/h) 11-1707
tijdschema 11-1538
tijdschriften zie : Boeken en tijdschriftenladder 11-1634
-ok tijd vrijmaken : tijd nemen of vin-

den 11-1487
tijger (samenst. met -) 11-1718
tillen IV-525
(iemand -) 11-1639
tilt (op - springen, staan raken)

11-1522

'

tipscherm (computertaal) 11-1580
titel (op persoonlijke -) 11-1528
tobbedansen 11-1685
toeclip II-1555
toegang IV-502
toegangsprijs IV-502
toekomst (in de -) 11-1704
toelaten 111-310

* toelaten
: in staat stellen toestaan
11-1486
'
* toepassing
(in - , bij -) : met toepassing van 11-1623
toer II-1687
toerfiets 11-1687
toerrijders 11-1687
toesnijden 11-1545
toetsenbord 11-1550
alfanumeriek toetsenbord

11-1550
numeriek toetsenbord 11-1550
programmeerbare toetsen

11-1550
toilet 11-1649
tomatensla of -salade II-1663
totaaltheater 11-1555
totaal verlies II-1572
totaalvoetbal 11-1555
totaalweigeraar 11-1555
total loss 11-1572
touch screen 11-1550
tourniquet IV-526
transferpunt 11-1512
transistor 11-1547
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transnationaal 11-1658
trapauto 11-1560
trapwagen 11-1560
trein (het loopt als een -) II-1648
TGV, supersnelle trein (SST),
hoge-snelheidstrein (HST) ,
flitstrein 11-1676
treklipje 11-1481
trendbeleid 11-1545
trendsetters 11-1478
trendvolgers 11-1478, 1545
trendy 11-1645
triomfwagen 11-1626
tropenjaar 11-1690
trots 11-1712
trukendoos 11-1513
tsjapka 11-1566
tuinboon 11-1712
tuinder 11-1564
tuinier II-1564
tuinkabouter 11-1719
tuinman 11-1564
turbo (samenst. met -) 11-1677
turboluidspreker 11-1677

unique (Fr.) (loi - , acte -

turbotaal 11-1677
(-, van socio- babble tot
yuppie-speak) (Jan Kuitenbrouwer, Amarith, Amsterdam 1987) IV-569
turboworstjes 11-1677
tussenpaus 11-1646
tweedekansonderwijs II-1537
tweedekansstudent 11-1537
tweedelijns 11-1631
tweedelijnszorg II-1481, 1631
tweedrank 11-1600
tweerelatie 11-1619
tweeriehtingskabelnet 11-1482
tweeverdieners 11-1478, 1523
tweewegkabel 11-1482

peen) 11-1650
urbanisatie 11-1499

u. (24/24 u/h) 11-1707
u ... u of u ... zieh 11-1594
uitbater IV-456
uitbating IV-456
uitdraai 11-1511
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*

uitgeblust 11-1662
uitgeleide doen II-1704
uitgesteld relais : opnamen van een
concert II-1552
uitgeteld 11-1697
uitgevloerd II-1697
uitgewoond 11-1696
uitkeringstrekkers 11-1481
uitpakken (met iets -) 11-1553
uitplaatsen 11-1709
uitponden IV-486
uitpondprojeet IV-486
uitsmijter 11-1601; IV-545
uitspraak (- van Engelse woorden) 11-1540
uittellen 11-1697
uittredend en aftredend (v) 111-274
uitvaarteentrum 11-1670
uitvinden en ontdekken (v) IV-415
uitvloeren 11-1697
uitwedstrijd 1-1070
uitwonen 11-1696
uitzendkok 11-1612
euro-

vadersehapsverlof 11-1561

* vak : baan of strook 11-1484
vakbondsverantwoordelijke (en samen~t. met vakbonds-) 11-1475
Vaktaal en terminologie 1-10541069
Vaktaalonderwijs aan de faeulteit
van de reehten 1-1129-1139
Vakwoordenboeken en naslagwerken V-102-107, 108-113, 114-119,
121-128, 129-138, 139-146, 147156
Van Dale
Groot woordenboek Frans-Nederlands IV-417-427
Groot woordenboek Duits-Nederlands IV-441-446
Groot woordenboek EngelsNederlands IV-457-464, 491495

Van Dale (vervolg)
Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde, herziene
druk IV-465-471, 473, 497501, 503-508, 511-515
Johan Hendrik - en zijn opvolgers (dr. P.G.J. van Sterkenburg) IV-429-430
Van Dale Basiswoordenboek
van de Nederlandse taal (W.
Muylaert) IV-553-559
vastentijd (veertigdagentijd)
11-1569
vaste schijven, vaste-schijveneenheid 11-1552
vatten 1-1151, 1249
VBO-Vertaaldienst. - Vertaler
tussen twee stoelen (Eric Cuypers) 1-1033-1039; 11-1583
veeleer = meer, vrij, nogal 111-274
veeleer en eerder (v) III-274
veertigdagentijd (vastentijd)
11-1569
vennootschappen IV-452
vennootschapswet II-1592

'* verantwoordelijke:
leider,
medewerker 11-1474
'*

hoofd,

verdeelstekker (dubbelstekker)
11-1660
verdiep : verdieping 11-1486
verdiepingseigendom 11-1643
vergadertaal IV-570
vergadertijger 11-1718
vergeetboek (in het - raken, uit
het - halen) IV-501
vergrijzen 11-1718
verhoging van/met 11-1477
verkeer (doorgaand -) II-1554
verkeersdrempel IV-433
verkokeren 11-1511
verkoopadviseur 11-1498
verlaging van/met 11-1477
verplaatsingskosten IV-490
verpleegdag 11-1487
verplicht (figuren, oefeningen, stof,
vakken) 11-1616
verplichten en opleggen (v) 11-1616
verpolitieken IV-438

'* verrechtvaardigen:
11-1487

rechtvaardigen

vers II-1628
versjteren 11-1627
verstellen 11-1504
vertalen (De taalnorm bij het -)
(W. Penninckx) 1-1141-1150
vertrekpremie 11-1511
vertrossing 1-1262; 11-1469
ver van mijn bed 11-1699
vervipping 1-1261
vervoer (samenst. met -) 11-1628
vervoersinformanten 11-1512
vervoer(s)kaart (openbaar-vervoerkaart) II-1627
verwerkingseenheid (centrale -)
11-1549
verwijsbord 11-1563
verwijzingen (met « p » of « pp »)
11-1713
verzekeren (onjuist gebruik)
11-1463
verzuiling 11-1470
verzuim (intern -) 11-1512
verzusteren 11-1695
vestiging 111-275
vetjes 111-284
videoplaat 11-1684
videospel 11-1532
vierbaansweg 11-1484
vierpuntenduel 11-1665
vierpuntenwedstrijd 11-1664
vignet 11-1688
vinger(s) (de - aan de pols houden) 11-1639
vinke(n)dag IV-547
vinken IV-546
vinkenbaan IV-547
vinke(n)slag IV-547
vinkentouw IV-546
virus 11-1717
visburger 11-1675
visgraatparkeren 11-1563
vitrocultuur 11-1597
Vlaams (Frans - Vlaams - Nederlands) (G. Geerts) 1-1259-1260
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Vlaamse Brusselaar en Brusselse
Vlaming (v) 11-1476
Vlaamse pers (taalbeleid) 1-11571172
Vlaamse vereniging voor zakelijke
communicatie (V.V.Z.C.) 1-1140
Vlaams/Nederlands 1-891
vlinders (- in zijn' buik hebben)
11-1617
vloszijde 11-1574

* vluchtmisdrijf:
doorrijden 11-1699;
IV-438

*

vlugrecht IV-566
voedselpakket 11-1500
voerder 11-1632
voiture (- -buffet, - -bar, - -restaurant) 111-281
volgestort 11-1593
volstorten 11-1593
voorbehouden : bestemd voor
11-1484
voordeurdelers 11-1562
voorgaand IV-447
voorhebben (de verkeerde -)
111-272
voorhebben = bedoelen 111-272
vooringenomenheid 111-278
voorkoken 11-1633
voorlangs 11-1588
voornaamwoordelijk
bijwoord
(Het hof waarbij ...) 11-1615
voornoemd IV-447

* vooroordeel
(gunstig -) : vooringenomenheid 111-278
voorprogrammeren (applaus -)
11-1633
voorrijden IV-490
voorrijkosten IV-490
voortouw (het - nemen) IV-435
vooruitbranden 11-1720
voorverkoop = location IV-434
voor wat ... betreft II-1703
voorzien 11-1484; 111-309

* voorziene
dag : vastgestelde dag
11-1485

voorzitter, voorzitster (aanspreekvorm) 11-1594
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* vorm (onder -

van) : in de vorm
van 11-1466; IV-437, 563
vouwen en plooien (v) 11-1582
vriendelijk (samenst. met-)
11-1506
vriesdrogen 11-1567
vrouwen- (en samenst.) 11-1665
vrouwenvoetbal 11-1665
vrouwvijandig 11-1506
V.V.Z.C. (Vlaamse Vereniging
voor Zakelijke Communicatie)
1-1140

waardevast 11-1633
wacht (de - aanzeggen) IV-568
wagon (- -bar, - -restaurant)
111-281
walkman 11-1717
wandelradio 11-1717
wandelskien 11-1529
wasautomaat 11-1496
wat ... betreft II-1703
water (van het zuiverste -) = achttien-karaats IV-416
wedstrijd 1-1070
(in de - zijn, uit de - houden)
11-1642
wedstrijdfiets 11-1688
weer IV-502
weer en terug (v) 111-271
weerhouden 1-1250; 111-310
wegen (A-, B-, E-wegen) 11-1586
wegenvak II-1484
wegloophuis 11-1612, 1644
wegwijzer : cumulatief register op
taalzuiverings- en taalbeheersingsuitgaven IV-543
welvaart(s)vast II-1633
werf 11-1505
werf en werk (v) 111-278
werk 11-1505
werkland II-1694
werklandbeginsel 11-1694
werkplaats 11-1505, 1655
werkplek II-1655
werkstation 11-1551
werkstuk (scriptie) IV-433

werkverslaafde 11-1694
werkverslaving 11-1694
werkverschaffende instantie 11-1556
werkverschaffer 11-1556
werkwoordelijke eindgroep 11-1623
werpster 11-1683
wervelbad 11-1609
Wetboek van koophandel 11-1501,
1592; IV-449-455
wetenschap (Het Nederlands als
taal van de -) 1-958-962
wetgevingstechniek (Taalgebruik in
de -) IV-483
whirlpool (Eng.) 11-1574
wichelroede 11-1606
wielblok 11-1630
wielertoerisme 11-1687
wielklem II-1630
wielreflector 11-1666
wieltjesplakker 11-1635
wieltjeszuiger 11-1635
wig 11-1694
wijnsinaasappelll-1678
wildtunnel 11-1698
wildviaduct 11-1698
wildwaterbaan 11-1680
wildwaterkanoen 11-1680
wildwatervaren 11-1680
windpark 11-1693
windsurfing IV-415
windturbine 11-1693
windvaan IV-413
winkel (zegswijzen met -) 111-278
winkelketen 11-1688
wintertijd IV-428
wippen IV-542
wipstoel IV-542
wisselautomaat 11-1496
wit (Eng.) = verstand 11-1606
witgoed 11-1714
witte boorden, witte-boorden-criminaliteit 11-1631
woongroep 11-1574
woonland II-1694
woonlandbeginsel 11-1694

woordenboeken
Van Dale's Frans-Nederlands
woordenboek IV-417-427
Een leidraad door de Nederlandse lexicografie (Dirk
Geeraerts) 1-897-918, 919930
Johan Hendrik van Dale en zijn
opvolgers (dr. P .G .J . van
Sterkenburg) IV-429-430
Van Dale's Duits-Nederlands
IV-441-446
Vakwoordenboeken en naslagwerken V-102-107, 108-113,
114-119, 121-128, 129-138,
139-146, 147-156
Nieuwe van Dale (elfde herziene druk) IV-465-471, 473,
497-501, 503-508, 511-515
Van Dale's Engels-Nederlands
IV-457-464, 491-495
De nieuwe Moors (J. Moors,
Dictionnaire juridique Fran~ais- Neerlandais,
Juridisch
woordenboek
NederlandsFranse woordenlijst) IV-487
Synoniemenwoordenboeken en
systematische woordenboeken: Het juiste woord
(Brouwers) 1-1111-1122
Synoniemenwoordenboek :
Wolters' woordwijzer synoniemen (Jef Anthierens) IV519-522
Hedendaags Nederlands (1984)
en Eigentijds Nederlands
(1986) IV-527
Woordenboek over sportterminologie II-1625
De nieuwe Nederlands-Engelse
Van Dale (C. Edwards) IV535-540
Schrijven met Woordenboeken
(R. Hendrickx) 1-1229-1236,
1237-1245. Bibliografie 11246
Van Dale Basiswoordenboek
van de Nederlandse taal (W.
Muylaert) IV-553-559
Scrabbelen met of zonder woordenboek (G. Geerts) 1-12611268
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woordenboekenlijst : zie vakwoordenboeken en naslagwerken
Woordenlijst met taalkundige aanwijzingen voor bedrijf en techniek (De NEN 5050 en de NBN
X 04-(01) 1-1187-1195
woordgroepen (Samenstellingen en
- met een eigennaam) 1-10401048
woordorde (in een bevestigende
zin) 111-310
woordschepping 1-1261-1268
woordvoerder 11-1632
woordvorming 1-1261-1268
workaholic (Eng.) = werkverslaafde 11-1694
worst (het zal me - wezen) II-1686
Writer's workbench (Eng.) (de
computer als taaladviseur)
1-1124
yuppies IV-569

*

*
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zacht eitje 11-1573
zachte sector IV-569
zalmsla of zalmsalade 11-1663
zandpapier IV-455
zandpapier : schuurpapier IV-455
zeeslag II-1627
zegekar (iemand aan zijn - binden, spannen) 11-1626
zegewagen 11-1626
zeiitreintje 11-1520
zeilvliegen 11-1535
zeilwagen II-1520
zelfbouwer 11-1629
zelfde (een -) 11-1494
zelfdoener 11-1629
zenderkleuring 11-1634; IV-565
zie boven IV-447
zie hoger: zie boven, hiervoor,
voorgaand, voornoemd, bovenvermeld, bovengenoemd IV-447
ziekenfonds 11-1484

*

ziekenfondsbrilletje 11-1609
ziekenfondspakket 11-1500
ziekenhuisbal 11-1665
ziekenomroep 11-1469
ziekte (de - aan iets hebben, de over iets inhebben) 11-1641
zijn of haar ? 1-877, 882
zijreflectie 11-1666
zijreflector 11-1666
zodra II-1484
zoetwaren 11-1606
zomer (lange, hete -) II-1568
zomertijd IV-428
zonder meer II-1495, 1505
zonnebank 11-1513, 1633
zonneboiler 11-1720
zonnecel 11-1544
zonnecollector 11-1544
zonnehemel 11-1633
zonnepanelen 11-1544
zorgbreedte 11-1695
zorgen : verzorging 11-1485
zorgsector 11-1695
zorgyerbreding 11-1695
zoveel (- keer groter) IV-518
zout (iets met een korrel(tje) - nemen) 111-278
Zuidnederlands z. Nederlands, De
benaming van onze taal
zuigelingenvoeding 11-1495
zuil 11-1470
zure regen 11-1537
zustergemeente 11-1695
zusterstad 11-1695
zwaluwstaarten 11-1673
zwartrijden 11-1512, 1683; IV-517
zwart werken II-1683
zweefboot IV-433
zweefpotlood IV-433
zwerfauto (kampeerauto) 11-1543
zwijnen IV-432

CONCORDANTIETABEL
De Concordantietabel geeft aan in welk nummer een pagina van
de afzonderlijk genummerde rubrieken kan worden teruggevonden.
Rubriek I - ALGEMEEN
biz.
877 891 897 919 931 941 953 963 971 987 999 1013 1033 1049 1071 -

890
896
918
930
940
952
962
970
986
998
1012
1032
1048
1070
1105

or.

biz.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

1103 1111 1129 1141 1157 1173 1187 1197 1207 1213 1227 1237 1247 1259 -

or.
1110
1128
1140
1156
1172
1186
1195
1206
1212
1226
1236
1246
1258
1268

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Rubriek II - TERMEN - WENDINGEN
biz.
1457 1467 1479 1483 1493 1501 1507 1515 1531 1539 1547 1557 1565 157"1 -

1466
1478
1482
1492
1500
1506
1514
1530
1538
1546
1556
1564
1570
1574

or.

biz.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

1575 1591 1605 1613 1621 1623 1635 1649 1667 -

1590
1604
1612
1620
1622
1634
1648
1666
1680

1681 1691 1703 1709 -

1690
1702
1708
1724

or.

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
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Rubriek III biz.

271
273
275
277

PROEVE VAN TEKSTVERBETERING
biz.

or.

- 272
- 274
- 276
- 278

279 - 282
283 - 286

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

287 - 290

291 - 298

299 - 307
309 - 310

Rubriek IV biz.

411
417
429
433
441
449
457
465

- 416
- 428
- 432
- 440
- 448
- 456
- 464
- 472

473
483
487
491
497

- 482
- 486
- 490
- 496
- 502
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or.

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

DOCUMENTATIE

or.

biz.

or.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

503 - 510

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

511
519
527
535

- 518
- 526
- 534
- 540

541 - 544
545 - 552
553 - 566
567 - 570

Rubriek V - VARIA
biz.

102 - 107
108 - 113
114 - 119
121 - 128

or.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

biz.

129 - 138
139 - 146
147 - 156

or.

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
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I. - Algemeen
VEELTALIGHEID IN EUROPA
Het onderstaande artikel is een samenvatting van een bijdrage
van de heer L. loos in het tijdschrift Europese Gemeenschap,
n r 185, nov. 1975.
De auteur is een Frans journalist die in Brussel werkzaam is
als verslaggever bij de Europese Gemeenschappen.

De Europese Gemeenschap telt zes officiele talen : Frans,
Engels, Duits, Italiaans, Nederlands en Deens. Het Iers is
overigens ook erkend, zoals blijkt uit het verdrag van Rome en
aIle andere toetredingsdocumenten die in het Gaelic zijn vertaald. Het Ierse lid van de Commissie en de Ierse rechter bij
het Europese Hof van justitie hebben hun eed in het Gaelic
afgelegd, een taal die weliswaar nog wordt onderwezen, maar
niet in het algemeen wordt gesproken. Buiten kleine gebieden
hoort men deze taal nooit, zeker niet in Brussel bij de Europese insteUingen.
De gelijkwaardige positie van de zes officiele talen vereist
een zeer omvangrijk vertaalapparaat.
Een taal

Het idee van twee Europese parlementariers om het Latijn als
enige taal te gebruiken, lijkt dus weI heel praktisch. Het kan
ook op precedenten bogen. Zo heeft het Poolse parlement tot
aan het einde van het koninkrijk het Latijn als werktaal gebruikt. Tot aan het einde van de zeventiende eeuw hebben de
meeste geleerden hun wetenschappelijke verhandelingen in het
Latijn geschreven.
Een laatste argument is tenslotte, dat de invoering van het
Latijn het personeel van de talendiensten van de Commissie en
de Ministerraad tot het absolute minimum zou terugbrengen.
Maar... er zijn enkele maren.
In de eerste plaats zou de invoering van het Latijn de
Europese ambtenaren en parlementariers verplichten die taal
opnieuw te leren. Het is te betwijfelen of meer dan twee
percent van de bevolking beneden de zestig jaar zich nog
enigszins redelijk in de taal van Caesar kan uitdrukken. Nu
kan men de betrokkenen herscholen. Daardoor zou men echter
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juist op het moment waarop wordt getracht het Europese
Parlement een ruimere democratische onderbouw te geven, via
het Latijn een nieuwe scheidslijn trekken tussen dit parlement
en de Europese volkeren.
Superioriteitsmythe

Is er dan niets te ondememen ? Toch weI. Eerst moet worden
vastgesteld, dat de nadelen van de grote veeltaligheid bij de
dagelijkse administratieve gang van zaken in de Europese
Commissie zich in het dagelijks leven veel minder sterk doet
gevoelen dan men zou kunnen denken. In Brussel heeft men
afgedaan met de mythe van de superioriteit van deze of gene
taal. Dat kan van de gemiddelde Europeaan nog niet worden
beweerd.
Daar wij allen erfgenamen zijn van de negentiende eeuw, die
de uitvinder was van het algemeen lager onderwijs en het
politiek nationalisme, zijn wij allen opgevoed in de bewondering van onze taal, die buiten kijf de beste en volmaaktste is.
Aan dit axioma twijfelen staat bijna gelijk met verraad. Nu is
het vervelende, dat de Italianen evenzeer overtuigd zijn van de
superioriteit van de taal van Dante als de Fransen van die van
Moliere. Toegegeven zij, dat deze overtuiging bij de Nederlanders en de Duitsers minder onwrikbaar schijnt te zijn. De
gevolgen daarvan zijn onmiddellijk te zien. De bewoners van
deze landen heten het meest begaafd te zijn voor vreemde
talen, wat in feite weI zal betekenen dat deze 'gave' niets
anders is dan een psychologische instelling. Wie de betrekkelijkheid van de waarde van de nationale taal erkent, is ook
bereid andere talen te leren.
Betrekkelijke 'volmaaktheid'

Op het gevaar af tegen heilige huisjes aan te trappen volgen nu
enkele argumenten voor de stelling dat de volmaaktheid van
het Frans slechts betrekkelijk is. Op 28 oktober 1966 verklaarde generaal de Gaulle tijdens een persconferentie : 'Bien
qu'if y ait, bien qu' if y aura toujours des mecontents ...' Zo zag
een van de meest vooraanstaande stilisten van onze tijd zich
gedwongen een ernstige grammaticale fout te begaan, omdat
het Frans, dat geen aanvoegende wijs in de toekomst kent, niet
de mogelijkheid biedt de gedachten voldoende genuanceerd uit
te drukken.
Er zijn nog andere onvolkomenheden. Zo is het erg hinderlijk dat samengestelde woorden zo moeilijk te vormen zijn.
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Hierdoor wordt men met ware taalkundige lintwormen opgescheept, die vooral in administratieve teksten veelvuldig voorkomen. am dergelijke gedrochten te vermijden geven de Fransen de voorkeur aan in hun oorspronkelijke vorm overgenomen vreemde woorden, op het gevaar af dat deze vervolgens
heel omslachtig door de commissies voor het Franse technische woordgebruik weer worden verwijderd.
Een voorbeeld biedt het woordfootball; het is afkomstig uit
het Engels en is zonder enige moeite in het Nederlands, Duits,
enzovoort aan te passen (voetbal, Fussball). In de Latijnse
talen zijn er maar drie mogelijkheden, die geen van aIle bevredigend zijn:
1. het woord als zodanig overnemen;
2. het woord overnemen, maar de schrijfwijze verbasteren;
3. een kunstmatige term uitvinden.
Niemand kan de relatieve armoede van het Frans ontkennen
als het gaat om het beschrijven van geluiden, bewegingen,
smaken en geuren. Het Engels blinkt daarin uit, op korte
afstand gevolgd door het Duits. Ook is er een bijna totaal
gebrek aan verklein- en vergrotingswoorden in het Frans,
welke juist veel kleur geven aan het Portugees, Spaans, Italiaans en Russisch.
De gevoelswaarde die de gewijzigde vorm aan deze uitdrukkingen geeft, bestaat niet in het Frans, waar de woorden in het
algemeen elke affectieve waarde missen. Het koele en heldere
karakter van de taal wordt zo soms duur betaald. Onvertaalbaar is bij voorbeeld het Duitse heimatlos. Apatride geeft de
betekenis van het Duitse woord helemaal niet weer, aangezien
Heimat niet hetzelfde is als patrie.
Ambivalentie van het Frans
De nuchterheid van de Franse taal heeft ook aanzienlijke
voordelen. 'Jullie Fransen hebben toch maar geluk', zei een
Nederlandse vriend eens, 'dat jullie een dode taal kunnen
spreken.' Een dode taal ? Er is veel waars in die bewering.
Ondergetekende had altijd gemeend, dat de afgemeten indruk
die het Frans vaak maakt toe te schrijven was aan een uit
mensenkennis voortvloeiende kiesheid, een instinct tot zelfbehoud bij het individu, dat de taal evenzeer gebruikt als een
schild tot berscherming van de eigen persoon als om objectief
met de buitenwereld te kunnen communiceren.
Een andere bron van ambivalentie in de Franse taal is het
gebruik van abstracte in plaats van concrete en 'voorstelbare'
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begrippen. Dit is niet noodzakelijk een voordeel. Het maakt
het leren van het Frans moeilijker zonder dat het de schoonheid van de taal bevordert.
Wanneer een Fransman spreekt van ornithorynque, waar de
Engelsman duckmole zegt, roept dat woord geen voorstelling
bij de Fransman op als hij het betrokken dier nooit heeft
gezien en geen Grieks kent ; de Engelsman daarentegen vormt
zich onmiddeIlijk een beeld van het uiterlijk van het aldus
aangeduide zoogdier, ook al heeft hij het nooit gezien. Zo heeft
een Nederlander er geen moeite mee zich een aardvarken voor
te steIlen, terwijl een Franse scholier in zijn boeken op een
orycterope stoot en dan niet veel wijzer is dan wanneer men
hem van cephalopode of amphioxus had gesproken.
Het Frans is ontegenzeglijk wetenschappelijker, maar juist
daardoor is het veroordeeld tot een geringere verbreiding.
Dit waren dan enkele op goed geluk gekozen voorbeelden
van de onvolmaaktheid van het Frans. Het zal ongetwijfeld
genoeg zijn om de zeer zware verdenking op de schrijver te
laden dat hij is omgekocht door Amerika, dat hij onder Duitse
invloeden staat of Russische belangen heeft, zo hij al geen
geheim agent van Spanje is.
Daarom zij hier haastig gezegd, dat aIle andere Europese
talen, voor zover ondergetekende dat kan beoordelen, niet
beter zijn dan het Frans en soms zelfs minder goed.
Onnauwkeurigheid van het Engels

Men kan de soepelheid en de grammaticale kneedbaarheid van
het Engels bewonderen, het directe vruchtbare contact met de
spreektaal en dat vuurwerk van onomatopeeen (door klanknabootsing gevormde woorden), waarvan een zin als 'the car
crashed with a bang into another and slashed it in two' een
mooi voorbeeld is. In het Frans zou het niet mogelijk zijn een
dergelijk ongeval met dezelfde intensiteit weer te geven.
Naast deze voordelen zijn er ook nadelen. De neiging tot
nivellering van het verschil tussen werkwoord, zelfstandig
naamwoord en bijvoeglijk naamwoord (to iron a shirt, the
metal iron, an iron coin) en de 'verwatering' van de grammatica leiden er weI toe, dat het Engels in sommige opzichten op
het Chinees lijkt, dat het in extreme gevallen raadseltjes opgeeft die op cryptogrammen lijken.
De onnauwkeurigheid van het Engels is niet alleen het
gevolg van de armoede aan vormen en de al te sterke vereen1-542

voudiging van de grammatica, maar is ook toe te schrijven aan
verschillen in betekenis van bepaalde woorden. In verband
met het uiteenlopende spraakgebruik in Groot-Brittannie en de
Verenigde Staten kunnen hierdoor flagrante tegenstrijdigheden
ontstaan. De eenvoud van de taal, die de verbreiding ervan
bevordert, wordt zo tot een ernstig nadeel.
Kreupele voorvoegsels

In het Duits zijn de werkwoordsvormen een voortdurende
bron van moeilijkheden, vooral doordat sommige voorvoegsels
losgekoppeld kunnen worden en dan hinkend achteraan komen
in een zin waarvan men het hoofdwerkwoord inmiddels heeft
vergeten. Hierbij komt dan nog de verbijsterende gelijkheid in
schrijfwijze van bepaalde samengestelde werkwoorden, waarbij een simpele verschuiving van de klemtoon, welke voor
Franse oren bij voorbeeld zo moeilijk is waar te nemen, de
betekenis grondig verandert. Zo betekent jemanden uberfahren met het accent op de eerste lettergreep iemand overzetten, terwijl het met de klemtoon op de voorlaatste lettergreep
betekent : iemand overrijden.
De Duitsers scheppen een duivels genot in het vormen van
eindeloos lange woorden : die osterreichische Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, de Oostenrijkse maatschappij voor de
stoomvaart op de Donau. Men begrijpt waarom de Oostenrijkers liever de afkorting ODD gebruiken.
Wie een Duitser probeert duidelijk te maken, dat dit een
monsterachtige term is, kan ten antwoord krijgen, dat men dat
juist verrukkelijk vindt; aIleen al bij het noemen van de naam
van deze maatschappij kan een Duitser het fluiten van de ketel
horen en het gesis van de uit de cilinders ontsnappende stoom.
Vondsten van het Nederlands

Het Nederlands, een vaak miskende taal, kan hier en daar
bogen op verbazend slimme vondsten. Een Fransman kan
deze taal van een betreurenswaardige logheid vinden, als hij
aan het einde van een zin plotseling oog in oog staat met een
opeenhoping van werkwoordsvormen, die eerst eens behoorlijk op een rijtje schijnen te moeten worden gezet: ... dat
berichten in de twee landstalen zouden moeten gesteld zijn, bij
voorbeeld. Maar toegegeven moet worden dat wijsbegeerte
voor filosofie een meesterlijke vondst is, die de eigenlijke
betekenis van het woord volledig juist weergeeft. Geen enkele
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andere taal heeft het Grieks op dit punt zo afdoende naar de
kroon gestoken. Het moderne Nederlands is eveneens de enige
taal die een nauwkeurige en originele vertaling heeft gevonden
van het Engelse interview, namelijk vraaggesprek.

Valse redenering
Vit dit alles blijkt weI, dat het Frans slechts een onder vele
talen is die elk hun schoonheid en hun voordelen, maar ook
hun onvolmaaktheden en hun lelijke kanten hebben. Toch is
het Frans al eeuwenlang de diplomatieke taal. Dat zou een
bewijs moeten zijn voor zijn superioriteit. Die redenering is
echter zowel fout als gevaarlijk.
De blinde bewonderaars van het Frans verliezen steeds uit
het oog dat het de op een numeriek overwicht gebaseerde
Franse hegemonie is geweest die sedert Lodewijk XIV heeft
gezorgd voor de verbreiding van de Franse taal en op grond
daarvan voor zijn voortdurende verfijning.
De gebroeders Grimm en sommige slavisten na hen hadden
beweerd dat aIleen de Germaanse (resp. Slavische) volkeren in
staat waren zich volledig conform hun meest innerlijke gedachten uit te drukken; zij immers spraken de taal die tegelijk met
hun ras was geboren, terwijl de Latijnse volkeren het moesten
doen met een taal die hun door de Romeinse overwinnaars was
opgedrongen. Terloops zij opgemerkt, dat Grimm en de Slavisten ongelijk hadden. Gelukkig hebben de Fransen zich nooit
met dit taalkundig racisme ingelaten. Bij hen werkt de taal
bevrijdend, verlichtend en veredelend: Aznavour is een sieraad voor het Franse lied, terwijl de kleermaker Bedossian
maar een vreemde snoeshaan blijft; alle Grieken zijn Levantijnse bedriegers, maar Jean Moreas strekt tot eer van de
Franse letteren. Ondanks hun Franse afkomst hebben Chamisso en La Motte-Fouque een belangrijke plaats in de Duitse
letterkunde ingenomen. Niets zou de betrekkelijkheid van de
waarde van deze of gene taal beter kunnen aantonen. Op de
dag dat iedereen daarvan overtuigd is, zal het taalkundig
narcisme uit de wereld zijn en zal zowel in Frankrijk als elders
de bereidheid ontstaan de waarde van de ander te erkennen.
Als men dat inziet, is het probleem van de veeltaligheid in
Europa weer tot een bescheidener omvang teruggebracht.

Louis C.D. Joos
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I. - Algemeen
TAAL VAN DEN HAAG
Op 1 november 1975 yond in het circustheater te Scheveningen
het tiende congres plaats van het Nederlandse genootschap
Onze taal.
Ret is een traditie bij Onze taal om taalkundige onderwerpen
niet op pedante, zwaarwichtige manier te benaderen. Zowel in
het maandblad (*) als op de tweejaarlijkse congressen is steeds
een speelse en relativerende ondertoon waar te nemen, waardoor het lezen van het tijdschrift en het bijwonen van een
congres van Onze taal voor iedereen een aangename en toch
leerzame bezigheid is.
Ret onderwerp van dit congres liet op zichzelf zo'n aanpak
niet vermoeden : het ging namelijk om de 'taal van de overheid', de ambtelijke taal, en al wie met deze taal in aanraking is
geweest, heeft claar niet zo goede herinnering aan.
Maar het bestuur van Onze taal heeft de traditie hoog
gehouden : er werd op het congres veel en hartelijk gelachen.
De spreker~ hadden veel .kritiek, maar toonden ook begrip
voor het feit dat b.v. wetsteksten onvermijdelijk ingewikkeld
zijn, al is dat geen excuus om ze onleesbaar te maken.

'n

De overheid spreekt naar zij gebekt is

Als eerste spreker betoogde mr. H.A.M.T. Kolfschoten, oudburgemeester van Den Haag, dat de taal dikwijls misbruikt
wordt om de ware aard van politieke ideologieen te versluieren
en de burgers door een misleidende woordkeuze tot een onjuiste politieke keuze te bewegen...
De jongste geschiedenis heeft daarvan helaas vele voorbeelden opgeleverd. Met citaten uit redevoeringen en geschriften
van Mussolini en Hitler toonde spreker aan dat de woorden
van deze dictators eigenlijk volledig in tegenspraak waren met
de feiten. De woordkeuze en de formulering waren echter van
dien aard dat zij op velen een enorme aantrekkingskracht
uitoefenden en bij anderen een sussend effect hadden, waardoor uitdrukkelijk verzet en oppositie werden verzwakt.
(*) ~Onze taa/', 6,76 gulden per jaar, giro 31.10.100, Den Haag, Bureau van het
genootschap: postbus 1, Den Haag.
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Het communisme, met zijn wetenschappelijke grondslag,
vertoonde dit gebrek aanvankelijk niet. Onder Stalin evenwel
werd dit anders. De taal van de openbare aanklagers in de
massaprocessen van de jaren dertig vertoont hetzelfde beeld
als die van de nazi's en de fascisten.
Democratieen naar westers model blijven overigens evenmin
gespaard van misbruik van de taal om het beleid van de
overheid goed te praten en te verdoezelen. In de VS, het land
dat zich opwerpt als de kampioen van de democratische vrijheden, werden concentratiekampen tijdens de Vietnam-oorlog
'pacificatiekampen' genoemd en in vele toespraken van Nixon
over de Watergate-affaire was misleidend taalgebruik een vast
gebruik.
Ook in een democratie is het dus van belang dat de burgers
op hun hoede zijn voor versluierende woordkeuze bij de
gezagsdragers.
Parlementair taalgebruik

Prof. dr. N. Cramer en mr. A. Stempels hielden vervolgens
een gesprek over het taalgebruik bij de volksvertegenwoordigers.
Dit taalgebruik neemt vele vormen aan. Er is schriftelijk
taalgebruik in de parlementaire stukken en er is mondeling
taalgebruik bij de redevoeringen, waarvan de tekst echter
gewoonlijk vooraf reeds geschreven is.
Het eigenlijke spontane taalgebruik treft men alleen aan bij
interrupties, die de laatste jaren in aantal en omvang zijn
toegenomen.
Of er duidelijke taal wordt gesproken in de Staten-Generaal
is nog zeer de vraag. De sprekers richten zich tot een kleine
kring en hun taal zou voor de buitenstaanders gewoonlijk
onbegrijpelijk zijn als de parlementaire verslaggevers niet in
staat waren de besprekingen in duidelijke taal om te zetten.
Zowel van regeringszijde als bij de oppositie komt het trouwens voor dat de taal gebruikt en misbruikt wordt om een
beleid te rechtvaardigen of een standpunt in een gunstig daglicht te stellen.
Prof. Cramer noemde verschillende voorbeelden daarvan uit
diverse tijdvakken van de parlementaire geschiedenis.
Over de vraag of de volksvertegenwoordigers in het parlement duidelijke taal spreken liet mr. Stempels zich vrij kritisch
uit. Er is in de eerste plaats het vakjargon, vooral op sociaal
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en economisch gebied : de 'modale' werknemer, de 'trendmatige' ontwikkeling, de 'projectmatige' aanpak.
Ook de gewone parlementaire terminologie is voor velen
onbekend terrein : wat denkt de 'modale' werknemer als men
het heeft over 'amendementen' en 'initiatiefvoorstellen' ?
Minder duister, maar weI typerend is de binding tussen
taalgebruik en politieke gezondheid: het partijjargon. Een
kamerlid die het over 'een aangelegen zaak' heeft en de wending 'naar de mens gesproken' bezigt, komt meer dan waarschijnlijk uit de calvinistische hoek.
Dit taalgebruik zet zich trouwens ook buiten de vergaderzaal
voort. Toen een struikelende dienster een kop koffie over het
zwarte pak van een volksvertegenwoordigende dominee morste, zou deze hebben uitgeroepen : 'Is er soms een heiden in de
buurt, die namens mij iets zou willen zeggen ?'
Er is tenslotte nog het folkloristisch taalgebruik in het parlement : woorden en uitdrukkingen die de herinnering aan een
bekend persoon of een gebeurtenis oproepen : Vader Willem,
Jelle zal weI zien, de gave gulden van Colijn.
Tot de parlementaire folklore behoort ook de regel dat
sommige kwalificaties alleen in omschreven vorm tot uiting
worden gebracht. Men mag een minister veel verwijten, maar
als iemand hem een 'bedrieger' noemt, komt de voorzitter in
het geweer. Dan zegt de spreker : 'Laat ik het dan zo stellen
dat de minister thans een heel andere mening naar voren beeft
gebracht dan vroeger'.

Duidelijker taal
Prof. Garmt Stuiveling, zoals gebruikelijk een toonbeeld van
taalbeheersing en welsprekendheid, handelde over de vraag
hoe het taalgebruik duidelijker kan worden gemaakt.
Woorden op zichzelf zijn niet duidelijk : de meeste woorden
hebben meer dan een betekenis en dat is althans voor cabaretiers een goede zaak. Cabaret is voor een groot deel gebaseerd
op woordspelingen, waarbij de verschillende betekenissen van
een woord een belangrijk hulpmiddel vormen.
Bovendien vertonen de taalbeheersing en het taalgebruik
van hen die de taal als communicatiemiddel gebruiken vele
tekortkomingen.
De spreker kan nooit voor 100 % verwoorden wat hij precies
bedoelt. De toehoorder begrijpt nooit helemaal wat de spreker
heeft gezegd. Ais de spreker voor 3/4 weergeeft wat hij bedoelt
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en de toehoorder begrijpt 3/4 van wat hem wordt medegedeeld,
dan heeft deze iets meer dan de belft begrepen van wat de
spreker bedoelde te zeggen.
De schrijver beeft het nog moeilijker om duidelijk te zijn.
Terwijl de spreker door zijn mimiek, door zinsmelodie en
klemtoon kan verduidelijken wat hij zegt, beeft de schrijver
aIleen bet gescbreven woord en de leestekens om zijn gedachten weer te geven. De lezer mist bet rechtstreekse contact en
de sfeer, die bij het mondelinge taalgebruik veel tot de duidelijkheid kunnen bijdragen.
Om een duidelijker taalgebruik te bevorderen, is het van
belang rekening te houden met degene tot wie de mededeling is
gericht. Wat is zijn opleiding, hoe groot zijn taalbeheersing ?
De auteur moet zich in de plaats stellen van de lezer. Hij
moet een aantal regels in acht nemen die de duidelijkheid van
de taal bevorderen : meer korte zinnen, minder lange zinnep;
rneer hoofdzinnen, minder bijzinnen; meer eenvoudige woorden, minder samenstellingen en moeilijke woorden; rneer Nederlandse woorden, minder vreemde woorden.

Bang zijn voor woorden
Ais laatste spreker voerde dr. J. Veering, redacteur van het
tijdschrift Onze taal, het woord.
Hij vroeg zich af of er zo iets bestaat als 'vakpolitieke' taal.
Dat is weI degelijk het geval. In andere landen, o.m. in
Duitsland, is de taal van politici wetenschappelijk onderzocht.
In Nederland echter niet.
Het politieke taalgebruik wordt o.m. gekenmerkt door z.g.
imponeerwoorden, de 'sloganistiek', woorden die indruk maken, ook al ontgaat velen de juiste betekenis ervan.
Kenmerkend voor de taal van de overheid is voorts het
autoritaire karakter ervan. In een brief van de overheid waarin
een verzoek om subsidiering wordt afgewezen, beroept de
betrokken ambtenaar zich op de 'rangordebepaling' die aan de
afwijzing ten grondslag ligt. Maar hoe die 'rangordebepaling'
geschiedt, wordt niet gepreciseerd: dat 'maakt de overheid uit.'
Tot besluit werd nog van gedachten gewisseld over de vraag
hoe de eenheid in het ambtelijke taalgebruik binnen het Nederlandse taalgebied (Noord-Zuid) kan worden bevorderd.
W.Px.
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I. - Algemeen
OPINIES VAN VLAMINGEN OVER BET
NEDERLANDS (I)

De Vlamingen bevinden zich met betrekking tot hun taal
ongetwijfeld in een complexe situatie. Maar uniek is die toestand zeker niet; en door het toepassen van bepaalde onderzoektechnieken is het mogelijk de indruk van verwarring die
ze oproept althans gedeeltelijk te ontrafelen.
Dat we niet de enigen zijn die taalkundig gezien nogal
ingewikkeld Iijken is duidelijk te maken met een verwijzing
naar de vele andere taalgemeenschappen die moeite (hebben)
moeten doen om hun eigen taal tegen een vreemde te beschermen of problemen hebben met het bepalen van een
algemeen aanvaarde norm, of twee of meer varianten van
dezelfde taal hebben die in verschillende omstandigheden gebruikt worden.
Niet aileen

De Franse Canadezen worden voortdurend door het Engels
bedreigd; de Oostenrijkers zijn voor een eigen en dus tegen
een algemene Duitse taal, of omgekeerd, en in vele Arabische
landen bestaan verschillende vormen van het Arabisch naast
elkaar. Zo is bekend dat christelijke Arabieren in Bagdad
onder elkaar christelijk Arabisch spreken, terwijl ze in een
gemengd gezelschap mohammedaans Arabisch spreken.
Ook de Griekse taalgemeenschap heeft twee Griekse varianten in gebruik: het Katharevusa en het Dhitnotiki; de eerste
wordt ook weI het klassieke Grieks, de tweede het populaire
Grieks genoemd. Het klassieke Grieks is essentieel de schrijftaal, het Dhimotiki. is de dagelijkse omgangstaal in het modeme Griekse Ieven.
De Zwitserse situatie wordt vaak als voorbeeld gegeven,
ook al is die weI wat gecompliceerder. In Zurich b.v. is zowel
de Hoogduitse 'Schriftsprache' als het Zwitserse 'Hochtuiisch'
in gebruik. Maar bovendien is er ook nog een Zwitserduits
dialect bekend. Het deel van Zwitserland waar Duits wordt
gesproken maakt deel uit van het Duitse taalgebied, terwijI het
niet binnen het staatkundige en cultureel gezien belangrijkste
land van het Duitse taalgebied, nl. Duitsland, ligt. En dat
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verklaart de complexiteit van de Zwitserse problemen voor
een belangrijk deel.
Overeenkomst met Zwitserse situatie

Onze situatie is misschien weI het best met de Zwitserse te
vergelijken. Het Belgische deel van het Nederlandse taaIgebied ligt immers buiten Nederland, het grootste en cultureel
gezien belangrijkste deel van het Nederiandse taalgebied.
De Zwitserse en de Belgische situatie hebben in het verleden
aanleiding .gegeven tot het ontstaan van bepaaide vormen van
taainationalisme, ook al vanwege de dreigende verfransing, die
afhankelijk van politieke factoren minder of meer acuut is
geweest en ook nu nog weI tekenen van vitaliteit vertoont.
Dat taalnationalisme ligt aan de basis van een streven naar
taalkundige zelfstandigheid, dat zich manifesteert in pogingen
om voor het eigen deel van het taalgebied een eigen
standaardvariant van de - blijkens oorsprong, geschiedenis en
kenmerken - gemeenschappelijke taal van het taalgebied te
vormen. H. Kloss heeft voor dergelijke talen - tussen plaatselijke dialecten en algemene standaardtaal in te situeren - de
term 'Halbsprache' bedacht.
Het Zwitserduits is zo'n 'Halbsprache'; daarnaast heeft de
Duitstalige Zwitser te maken met het Hoogduits. En op analoge wijze heeft de Vlaming van doen met het Nederlands uit
het Noorden.
In beide gevallen zijn er ook nog de plaatselijke dialecten,
die heel vaak de moedertaal van de leden van de taalgroepen
zijn. Zo staan Nederlandstalige Belgen die van huis uit dialect
spreken, behalve in bepaalde omstandigheden voor de keuze
tussen Nederlands en Frans, ook altijd voor de vraag welke
vorm van het Nederlands ze als schrijftaal en als spreektaal of
eventueel slechts voor een van beide gebruiksmogelijkheden
zullen gebruiken. En dat is een keuze die in de praktijk niet
eens en voor altijd gemaakt blijkt te kunnen worden; bovendien kan ze zeker niet altijd in aIle sereniteit, los van niettaalkundige omstandigheden, gedaan worden.
Noord en Zuid

Ik hoef u de historische feiten niet in herinnering te brengen
die hebben geleid tot de opdeling van het Nederlandse taalgebied in een groot noordelijk en een klein zuidelijk deel. Het is
bekend dat de geschiedenis van de Nederlandse taalgemeen1-550

schap zo is verlopen dat het groeiproces van de standaardtaal
zich voor een groot en belangrijk deel boven de Moerdijk heeft
voltrokken.
Dat is de basis van de verwikkelingen van vandaag. De
noodzakelijke standpuntbepaling moet gebeuren tegen de achtergrond van deze ontwikkeling. Het niet willen aanvaarden
van dat gegeven is de grond van het zuidelijke taalparticularisme, dat de atmosfeer waarin de genoemde keuzen gemaakt
moeten worden min of meer kan vertroebelen.
Mensen met particularistische opvattingen of neigingen proberen de keuze van hun medeleden te beinvloeden door de
verdachtmaking te hanteren dat taaIpoIitici, taaltuiniers, taalleraren e.a. die de eenheid met het Noorden noodzakeIijk achten
de Vlamingen Hollands willen Ieren spreken.
Daardoor wordt duideIijk ingespeeld op separatistische sentimenten uit het verleden en op allerlei vooroordelen met
betrekking tot Nederland en de Nederlanders, waarover hier
verder beter niets gezegd wordt. Daarmee wordt vaak bereikt
dat de taalgebruikers die voor hun keuze staan zich tussen
redelijkheid en sentiment, tussen verraad en vaderiandsliefde,
tussen verstand en trouw geplaatst voelen.
'Meer dan de helft van de Hoeselaren', zo Iezen we in een
rapport over de opvattingen van de inwoners van Hoeselt over
het Nederlands in Vlaanderen (J. Aspeslagh e .a. in K wartaalschrift wetenschappelijk onderwijs Limburg 1974, bIz. 203246), 'wijzen het woordgebruik en de uitspraak van de 'Hollanders' af, n1. 54,1 % van de groep van de minder gestudeerden en al 67,4 % van de meer gestudeerden.' Maar anderzijds
bIijkt een aanzienIijk aantal Hoeselaren ervan overtuigd te zijn
dat ze bij de Nederlanders in de leer moeten gaan: 45,4 % van
de~ minder gestudeerden vindt dat en 63,2 % van de meer
gestudeerden.
Dergelijke cijfers tonen aan dat de ove'rtuiging dat er een
algemene taal moet zijn voor het hele: N ederlandse taalgebied
zeker nog geen gemeengoed is.
Afwijzing van 'Hollands'
IntegendeeI, ik vermoed dat vele standaardsprekers er op
bedacht zijn uit hun gebruik die elementen te weren die zelfs
maar de minste zweem van 'Hollandsheid' kunnen suggereren:
je mag weI aigemeen Nederiands spreken, maar je mag in het
geheel niet de indruk wekken dat je sympathie hebt voor het
'Hollands' of misschien weI voor de Hollanders.
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Uit een opinie-onderzoek dat door de vakgroep Nederlandse
taalkunde van de KU Leuven is ondemomen blijkt inderdaad
dat Hoeselt geen uitzondering is. Slechts 42 % van aIle Vlamingen waardeert het Nederlands, zoals het door Nederlanders gesproken wordt, positief. En op de vraag of ze dat
Nederlands zelf zo zouden willen spreken, antwoordt slechts
35 % bevestigend. De voorkeur gaat uit naar 'Vlaams Nederlands' - in feite betekent dat, zoals verderop nog ter sprake
komt, Nederlands met een sterke Brabantse inslag.
Vandaar dat het ons niet hoeft te verbazen dat die voorkeur
bij de Brabanders het sterkst is : met 69 % ligt die 14 % boven
het gemiddelde. De Antwerpenaars hebben die voorkeur in
veel geringere mate : zij blijven met 45 % duidelijk onder het
gemiddelde. Zij blijken dan ook - waarschijnlijk tot veler
verbazing - met 43 % de wens te koesteren om Nederlands te
kunnen spreken zoals de Nederlanders.
Het is overigens ook zo dat er m.b.t. de waardering van het
Nederlands van de Nederlanders een aanmerkelijke stijging is
bij de jongere informanten.
Maar het is een feit dat zelfs het meest positieve cijfer onder
de 50 % blijft. Wie kan zich voorstellen dat de Franssprekende
Belgen ook zo over het Frans van hun Franse taalgenoten
denken?
N ederlandse standaardtaal

AIleen een juister inzicht in de herkomst en de status van de
Nederlandse standaardtaal zal het aanzien daarvan kunnen
helpen verhogen. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat het
vooroordeel opgeheven wordt dat het algemeen Nederlands
meer 'Hollands' zou zijn dan 'algemeen'. Voorts moet men
daarvoor inzien dat wat men Vlaams noemt (of Zuidnederlands) in hoge mate een Brabantse (en dus regionale) variant
van het Nederlands is.
De historische omstandigheden die er de oorzaak van geweest zijn dat de Nederlandse cultuurtaal hoofdzakelijk in het
Noorden haar modeme standaardvorm heeft gekregen, hebben
er niet toe geleid dat de Hollandse dialecten daar eengrotere
inbreng in zouden hebben gehad dan andere gewesttalen. Ais
dat weI het geval was geweest, dan zou de standaardtaal niet
bracht en dacht hebben, maar brocht en docht, en niet aan,
maar an, niet zal, maar zel, niet met, maar mit, niet rat, maar
rot, niet af, maar of (Weijnen, Het Aigemeen Beschaafd
Nederlands historisch beschouwd, 21, 1974).
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De standaardtaal heefteen verleden-deelwoordsvorm met
ge-, terwijl Hollandse dialecten een vorm zonder ge hebben :
deen (Lp.v. gedaan), annekomme (i.p.v. aangekomen), ewult
(i.p. v. gewild) enz. Woorden als wegvagen, uitvaagsel, vagevuur zijn, blijkens de -a~, uit het zuiden van het Nederlandse
taalgebied afkomstig (zie ook Paardekooper, ABN en dialekt
34, 1966); hetzelfde geldt voor het bijvoeglijk naamwoord
veeg, voor schede, betoging, beiaard en een niet te verwaarlozen aantal andere woorden. Het allerbelangrijkste is evenwel
dat men de duizenden woorden niet over- het hoofd ziet die
Noord en Zuid met elkaar gemeen hebben en die aUe leden van
de taalgemeenschap voortdurend gebruiken. Dat zijn de meest
gewone, dagelijkse woorden : tafel, st.O,e,l, brood, vlees, melk,
water, leven, dood, eten, drinken, graan, staan, dik, dun,
groen, rood, geel enz.
Het gemeenschappelijke is zo overweldigend groot dat het
gekibbel over enkele tientaUen woorden en uitdrukkingen erdoor overstemd wordt. De constatering dat m.b.t. nieuwigheden het gebruik van een enkel woord in het hele Nederlandse
taalgebied steeds meer regel en gebruik wordt - denk b.v. aan
bromfiets, gastarbeider, zwartkijker, maanlanding, zebrapad,
bankkaart, sneeuwbaleffect, sleutelkind, sleutelhanger, snelkookplaat, scheerapparaat, spuitbus, automaat, mistlamp,
nagellak, straattoneel, vouwfiets , laagstammig, ruimtevaart,
parkeermeter, maakt het waarschijnlijk dat het gekibbel in
kwestie binnen afzienbare tijd tot het verleden zal behoren.
Noodzaak van een keuze

Maar ondertussen zitten we in een situatie die uiteraard ook
het produkt is van ontwikkelingen in het verleden. Toen
Vlaanderen een honderdtal jaren geleden behoefte kreeg aan
een algemeen communicatiemiddel - ter vervanging van het
Frans - kwam het als het ware voor de keuze te staan zelf
een standaardtaal te ontwikkelen of de ondertussen al tot stand
gekomen Nederlandse standaardtaal over te nemen.
We moeten nu evenwel constateren dat er geen duidelijke,
bewuste keuze gemaakt is. Misschien moeten we daaraan
toevoegen: tot nog toe. Vervlaamsing was niet meer dan
afwijzing van het Frans. Wat er voor het Frans in de plaats
moest komen is nooit duidelijk geformuleerd. Er is nooit een
instantie geweest die voldoende deskundigheid en voldoende
gezag bezat om de bedoelde fundamentele taalpolitieke beslissing te nemen.
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Er is nu weI, sedert kort, de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. En die heeft vastgesteld dat onze
taal het Nederlands is, maar gedetailleerde, praktische consequenties - in de vorm van concrete taalpolitieke maatregelen
- zijn daar niet aan verbonden.
Onzekerheid

Door die omstandigheden is er bij vele taalgebruikers vaak
onzekerheid m.b.t. de norm die ze moeten volgen als ze
standaard willen spreken. Die onzekerheid is nog vergroot
doordat b. v. een woord als paraplu aanvankelijk is afgewezen
- het goede Nederlandse woord zou regenscherm geweest
zijn - en later toch weer aanvaard. Op die manier is er sprake
van twee normen.
AI of niet opzettelijk hebben 'taalpolitici' in hun ijver om het
Frans en de dialecten door een eigen standaardtaal te vervangen de geschiedenis en de fundamentele Iingulstische eenheid
van het Nederlandse taalgebied over het hoofd gezien. En dat
is nu jammer genoeg nog weI eens het geval. Ze bestrijden dan
ook vaak dingen die niet gemist kunnen worden. En ter
vervanging van die onmisbare gegevens propageren ze fouten.
Zo gebeurt het dat kinderen die in hun moedertaal schroef
zeggen op school te horen krijgen dat 'schroer dialect is, dat
het dan ook niet meer gezegd mag worden en dat het juiste
woord vijs is. Hetzelfde gebeurt met woorden als kapelaan,
dat onderpastoor zou moeten worden, schoonmaken dat voor
kuisen zou moeten wijken, wastafel dat door lavabo, la dat
door schuif en gelei dat door konfituur vervangen zou moeten
worden. De toegepaste redenering is telkens identiek: het
woord in kwestie is dialect, dus : het is fout. Bij paraplu en
portemonnee komt daar nog bij dat die woorden van Franse
oorsprong zijn. Een bezwaar dat m.b.t. lavabo en konfituur en
tas (kopje) dan weer niet geldt !
Brabantse expansie

Uit recente publikaties van Leenen, Goossens en Debrabandere is gebleken dat de verklaring van die wispelturigheid
gezocht moet worden in het superioriteitsgevoel van en de
eerbied van de andere Zuidnederlanders voor de Brabanders.
Goossens heeft het verschijnsel in kwestie de 'Brabantse
expansie' genoemd. Het bestaat hierin, dat zowel Limburgers
als (West-)vlamingen die de standaardtaal gebruiken Brabantse
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elementen in hun taaluitingen de plaats laten innemen van
Limburgse of Vlaamse gegevens, zelfs als die volledig overeenkomen met de standaardtaal.
Leenen (in Taal en tongval 21, 186-189 (1969) en 22, 118-123
(1970) heeft m.b.t. de Brabantse invloed op de algemene taal
van Limburgers o.m. de volgende voorbeelden opgetekend :
Limburgs- enStandaardnederlands - in aile geval wordt
vervangen door het brabantisme alleszins; bij zich hebben door
bij hebben, nogal door eerder (b. v. het is hier nogal koud),
val/en van de avond door valavond, (ziek)MJ()rden door
(ziek)vallen, alMJeer door weeral, nee! door kozijn.
En Goossens (in De nieuMJe taalgids, Van-Haeringennummer 54-70 (1970») heeft zowel de Limburgse voorbeeldenreeks uitgebreid (o.m. met de woorden patat, rijf, telloor,
schoonbroer, onderpastoor, pens, hesp, kuisen, die de inheemse en standaardnederlandse woorden aardappel, hark,
bord, zwager, kapelaan, bloedMJorst, ham en schoonmaken
verdringen) als aangetoond dat hetzelfde ook in het westen van
ons taalgebied gebeurt.
Zo wordt schort daar ten onrechte vervangen door het
Brabantse voorschoot, spugen door spouwen en de je-vorrn
van het persoonlijk voornaamwoord door gij. Debrabandere
(in Taal en tongval 23, 88-93 (1971)) heeft m.b.t. de Westvlaamse situatie nog gewezen op de verdringing van centimeter door het Brabantse lintmeter en van (ge)heel door gans.
We kunnen voorts wei aannemen dat de talrijke Belgische
barbarismen van het type facteur (postbode), confiture, lavabo
vanuit het administratieve en industriele centrum van het land
hun weg naar oost en west hebben gevonden en dat het niet
bekend zijn van de Nederlandse equivalenten van dergelijke
woorden behalve aan het bestaan van de rijksgrens tussen
Belgie en Nederland ook geweten moet worden aan de omstandigheid dat Brabant er anders over gedacht heeft. En als
Brabant gesproken heeft, menen Vlaanderen en Limburg
blijkbaar aIleen nog maar tot navolging over te kunnen gaan.
'Drie en een halve eeuw nadat Bredero zich over de beschaving van de Spaanse Brabander vrolijk maakte, wordt dat
wezen door zijn argeloze wester- en oosterburen nog steeds
voor een volwaardig cultuurdrager gehouden' sniert Goossens
(1970, 68), minder argeloos dan zijn streekgenoten ...
Dat het politieke en economische centralisme daarin een rol
hebben gespeeld is meer dan waarschijnlijk. Verder zal ook
gedacht moeten worden aan de invloed van landelijke dagbla1-555

den, van de Leuvense universiteit, van het aartsbisdom Mechelen en last but not least van het voorbeeld van radio en
televisie. Brabantse taalelementen die via een van de genoemde gezagscentra in de standaardtaal binnengehaald worden krijgen uiteraard een 'kwaliteitslabel' en zijn daardoor
voor 'argeloze wester- en oosterburen' aantrekkelijk, 'voorbeeldig' en navolgenswaardig geworden.
Het is nooit goed !
Een betere kennis van hun ware herkomst en status zal hun
prestige waarschijnlijk in de (nabije ?) toekomst wei helpen
verminderen. Maar ondertussen bezorgen ze goedwillende
taalgebruikers toch ontzettend veel nodeloze last. Het leren
van de standaardtaal wordt daar nodeloos door verzwaard: een
groot aantal mensen worden daardoor verhinderd Nederlandse
woorden te gebruiken die ze vanuit hun moedertaal kennen en
die ook in de standaardtaal gebruikelijk zijn.
Moet het ons dan verbazen dat ze onzeker worden en gaan
twijfelen aan de zin van het leren van de standaardtaal?
Reacties als 'Alles verandert altijd weer', 'Wat we ook doen,
het is toch nooit goed' en 'Weten ze weI wat ze willen in Brussel ?' worden in dergelijke omstandigheden heel begrijpelijk.

G.G.
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I. - Algemeen
OPINIES VAN VLAMINGEN OVER HET
NEDERLANDS (II)

Hoe reeel de onzekerheid van de taalgebruikers Lo. v. de norm
is, is ons duidelijk geworden uit een onderzoek in WestVlaanderen. Dat onderzoek (opgezet door Deprez en Geerts;
resultaten zijn nog niet in een definitieve vorm gepubliceerd)
betreft het gedrag en de opvattingen van 120 mannelijke informanten uit (de omgeving van) Kortrijk en Poperinge. Het
bepaalt de keuzen van de informanten als ze geplaatst worden
voor een woordpaar dat bestaat uit een Nederlands woord dat
zowel in hun dialect als in de standaardtaal voorkomt en een
woord dat niet in hun dialect en evenmin in de algemene taal
gebruikelijk is.
Het gaat b.v. om paren als karnemelk-botermelk, schortvoorschoot (kledingstuk voor vrouwen) en vanmorgen-deze
morgen : het eerste woord is voor de informanten in kwestie
het gewone moedertaalwoord, het is ook het algemeen Nederlandse woord; het tweede behoort tot wat ik hogerop het
'Brabantse Nederlands' heb genoemd. Soortgelijke paren zijn :
paraplu-regenscherm, portemonnee-geldbeugel (waarvan het
tweede lid een purisme is) en weer-weder en ai-reeds (waarvan
het tweede lid plechtig of op z'n minst schrijftaal is).
Wantrouwen tegenover het dialect

De informanten kregen zinnetjes in hun dialect voorgelegd
waarin telkens het eerste woord uit een paar was opgenomen
en ze werden verzocht die zinnen te 'vertalen' in het algemeen
Nederlands. In die 'vertalingen' blijkt geen enkel eigen woord
het vertrouwen van aUe informanten te krijgen : karnemelk,
dat het meest gebruikt wordt, komt het hoogst met 90 %. Weer
en al worden door resp. 67 en 62 % van de informanten in het
Nederlands behouden; paraplu, vanmorgen, schort en portemonnee maar door resp. 48, 27, 27 en 21 %. In de laatste
gevallen krijgt het dialect-vreemde, niet algemeen Nederlandse
woord duidelijk de voorkeur.
Nu konden we natuurlijk wei verwachten dat een aantal
mensen eigen woorden zouden blijven gebruiken doordat ze
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niet in de gaten hadden dat ze de zin juist op dat punt konden
veranderen of doordat ze weI wisten waarover het ging, maar
zich op dat moment bet andere woord niet konden berinneren.
Je boeft niet zonder meer aan te nemen dat wie karnemelk,
weer, ai, paraplu, vanmorgen, schort en portemonnee in zijn
vertaling gebruikt dat bewust, 'opzetteIijk', uit volle overtuiging doet ! Dat kan ook uit 'onkunde' gebeuren ...
Verbrabantsing
Om inzicht te krijgen in dit aspect van de zaak hebben we,
nadat de vertaling van aIle zinnen geleverd was, de informanten de N ederiandse zinnen voorgeIegd met telkens beide
woorden van elk paar, met het verzoek om nu het woord aan
te kruisen waarvan ze meenden dat het het beste Nederlands
was. Ais we de resuitaten van deze keuzen bekijken - waarbij
we dus de normen van onze informanten te weten komen - ,
dan blijken aIleen karnemelk en weer met 68 en 53 Ok nog een
redelijk vertrouwen te genieten.
Nog maar 29 % vindt vanmorgen goed Nederiands, 22 % ai,
20 o/c parapiu, 18 % schort en 11 % portemonnee. De dialectvreemde, niet algemeen Nederlandse woorden deze morgen,
reeds, regenscherm, voorschoot en geldbeugel worden door
deze Westvlamingen als beter beschouwd.
We moeten dus vrezen dat de hierboven vermelde gebruikspercentages beel wat lager geweest zouden zijn als een aantal
informanten op het moment van de keuze (bij de vertaling)
'beter'hadden geweten. En we moeten bovendien vrezen dat
dit opvallende verschil tussen gebruik en norm in de nabije
toekomst aanieiding zal geven tot verschuivingen in het taalgebruik van de Westvlamingen ... van het Nederlands weg !
Het is immers te verwachten dat ze hun gebruik naar hun
normen zullen richten en dus in grotere mate proberen te doen
wat ze menen te moeten doen. En wie heeft er niet weI eens
gehoord dat het dialect plat, of lelijk, of onbeschaafd is, terwijl
daartegenover het 'schoon Vlaams' of het 'beschaafd Nederlands' werd aangeprezen ? Het is dus begrijpelijk dat dialectsprekers het in bepaalde omstandigheden zo goed mogelijk
willen doen en daarin dan te ver gaan, overdrijven, hypercorrect worden.
Dat juist deze houding aan de basis ligt van het geconstateerde gedrag (een basis waarop de gesignaleerde verbrabantsing uitstekend kan gedijen overigens) spreekt duidelijk uit de
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cijfers van de paren toe-dicht en weer(brengen)terug(brengen).
Het gaat in beide gevallen om woorden die misschien niet
even frequent en niet in alle streken van het taalgebied gebruikt worden, maar die overigens weI gelijkwaardig
standaardnederlands zijn en bovendien zijn toe en weer in de
Westvlaamse dialecten gebruikelijk.
Welnu, 78 % van onze informanten gebruiken in hun vertaling dicht en 87 % gebruiken terug, terwijl de eigen woorden
toe en weer niet meer dan 22 % resp. 13 % halen; de normcijfers zijn nog sprekender : 97 % voor dicht en 96 % voor terug.
In deze gevallen is het afwijzen van de eigen woorden weI
ongewoon fei. En aangezien er tussen de woorden in kwestie
geen enkel ander verschil bestaat dan dat het ene bekend is en
het andere vreemd is, blijkt uit deze gegevens overduidelijk
dat dialectsprekers het vreemde verkiezen boven het eigene.

Positieve aspecten

Gelukkig hebben we ook nog uit de resultaten m.b.t. twee
andere paren af kunnen leiden dat Westvlaamse dialectsprekers ook naar het Nederlands toe belnvloedbaar zijn. Het gaat
om de woorden porei-prei en schuif-la(de). Het Westvlaams
heeft voor prei o.m. de vorm paret, voor lade de vorm skuve.
Geplaatst voor de keuze van een Nederlandse tegenhanger
voor het dialectwoord geven 74 % van onze informanten de
. voorkeur aan pre; (norm zelfs 86 %) en 82 % aan lade (norm
zelfs 92 %).
Hier constateren we dus dat bet algemeen Nederlandse
woord heel hoge cijfers haalt, heiemaal niet bedreigd wordt
door Brabantse concurrentie. De verklaring ligt uiteraard voor
de hand: de Brabanders porei en schuif vallen ongeveer samen
met de dialectwoorden paret en skuve; vandaar dat ze zonder
bezwaar door de algemeen Nederlandse varianten vervangen
worden. Inspanningen om de standaardtaal algemeen bekend
te maken moeten in eerste instantie vanzelfsprekend juist op
dit gevoelige punt gericht zijn.
De cijfers leren bovendien ook dat er veel onzekerheid is.
Ais een Westvlaming in een situatie komt waarin het hem
nodig of nuttig lijkt de standaardtaal te gebruiken, staat hij
kennelijk herhaaldelijk voor de vraag 'wie hij nu moet geloven'. Eerst hebben 'ze' hem verteld dat hij dan geen dialectwoorden mocht gebruiken en dan is hem ter ore gekomen dat
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b.v. paraplu, vanmorgen, schort en al toch gezegd mogen
worden ... Een allesbehalve ideale situatie !

Wie moet u geloven ?
Ik kan, tenslotte, nogenkele cijfers geven die aantonen dat
Westvlaamse dialectsprekers en anderen zich inderdaad weI
eens in een dergelijke situatie moeten bevinden. We weten in
het algemeen (uit het onderzoek van de a1 eerder genoemde
Leuvense groep) dat gemiddeld 74 % van de Vlamingen het
dialect de meest geschikte taal vinden voor de omgang van
echtgenoten met elkaar, een percentage dat voor de omgang
met vrienden 69 bedraagt; voor de beroepsuitoefening is dat
61, voor gesprekken tussen ouders en kinderen 58, van volwassenen met kinderen 43, en voor de school, de radio en de
televisie 12.
Het laatste cijfer kunnen we buiten beschouwing laten,
omdat dit omstandigheden betreft waarin de gemiddelde Vlaming zich slechts uitzonderlijk zal bevinden. Maar de andere
cijfers betekenen dat in 26 tot 57 % van de situaties de opvatting bestaat dat de standaardtaal gebruikt zou moeten of kunnen worden.
Het kan best zijn dat er (nog) aanzienlijke verschillen bestaan tussen deze norm en de concrete taalgebruikssituaties.
Maar ook hier kan verwacht worden dat het gedrag zich
geleidelijk aan naar de norm zal richten. En ondertussen
mogen we weI aannemen dat een redelijk tot niet onaanzienlijk
aantal Vlamingen thuis met kinderen, met collega's en vrienden algemeen Nederlands spreekt en dus te maken heeft met
de hierboven geschetste problematiek.

Percentage dialectsprekers
Voor wie nog wat meer cijfers wil lezen, wil ik graag nog
enkele details vermelden. De opvallendste zijn dat WestVlaanderen meestal boven, Limburg op en Antwerpen duidelijk onder het gemiddelde ligt m.b.t. het gebruik van het
dialect. Zo zijn de cijfers voor de omgang tussen echtgenoten
in West-Vlaanderen 80, voor Limburg 73 en voor Antwerpen
70 %; voor·de beroepsuitoefening zijn ze resp. 76, 60 en 50 %;
voor de omgang van kinderen met volwassenen 49, 47 (een
uitzondering!) en 31 %. M.b.t. 'school', 'radio' en 'tv' blijven
ook de Westvlamingen (met resp. 6 en 7 %) onder het gemiddelde - dat overigens uitsluitend door toedoen van de merk1-560

waardige cijfers van de Oostvlamingen (29 en 25 %) zo hoog is
geworden.
Over het algemeen blijkt ook weer dat de jongeren, de beter
opgeleiden en de stadsmensen m.b.t. de standaardtaal in aIle
situaties een aanzienlijk hoger cijfer laten noteren, een gang
van zaken die ongetwijfeld aan de algemene verwachting
beantwoordt.

Stad en platteland
Het gedetailleerde onderzoek dat B. Meeus in de omgeving
van Brussel heeft uitgevoerd (Het gebruik van het ABN en het
dialect in het Vlaamse land, brochure van het ministerie van
Nationale opvoeding en Nederlandse cultuur 1973) illustreert
die ontwikkeling treffend.
Zowel op het stuk van de passieve kennis van de standaardtaal als m.b.t. de actieve kennis wordt een duidelijk verschil
geconstateerd tussen stad en platteland : 16,6 % van de stadsmensen en 22,1 % van de plattelanders hebben slechts een
passieve kennis. De overigen hebben ook een matige of een
behoorlijke actieve kennis van de standaardtaa1.
Ais we de jongeren met de ouderen vergelijken, dan zien we
dat 27 % van de plattelanders en 55,6 % van de stedelingen
onder de 30 jaar het behoorlijke niveau bereiken, tegenover
4,2 %, respectievelijk 30,8 % van de Vlamingen boven de 50.
We mogen dus verwachten dat de kennis en het gebruik van de
standaardtaal nog aanzienlijk zuBen toenemen.
Aangezien Meeus ook meedeelt dat het gebruik van de
standaardtaal het hoogst is (n1. 86,4 %) bij telefoongesprekken,
zouden we kunnen stellen dat ook het toenemende gebruik van
de telefoon het spreken van het algemeen Nederlands kan
bevorderen !

Invloed van het onderwijsniveau
Alles wijst erop dat er nog vrij grote, streekgebonden verschillen bestaan, maar grosso modo kan men, bij wijze van samenvatting, voorlopig wei stellen dat sprekers met een laag onderwijsniveau slechts bij uitzondering in de meest formele
situatie de standaardtaal spreken, terwijl sprekers met een
hoog onderwijsniveau in de steden dat ook wei in informele
omstandigheden doen (thuis, met vrienden e.d.).
Beslissende factor is in dit verband het geheel van rolverwachtingen dat typisch is voor een bepaalde situatie: als de
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vorm van het interpersoonlijke contact bepaald wordt door een
bekend rolpatroon, overweegt het dialect; in nieuwe situaties,
waarin vee I meer dan het relationele juist het transactionele
aspect van het taalgebruik van belang is en de rolverwachtingen dus moeilijk te anticiperen zijn, wordt vaker standaardtaal
gesproken.
In de kleine besloten gemeenschappen waarin het dialect
gesproken wordt (gezin, familie, vriendenkring, dorp) is het
dialect symbool van de saamhorigheid en groe.psgebondenheid.
Het symboliseert ook de solidariteit tussen de leden en het
vervult daardoor tevens een controlefunctie : om erbij te (blijYen) horen moet men dialect spreken; wie dat niet doet, sluit
zichzelf uit.
Bij verstedelijking en uitbreiding van de gemeenschap ontstaat een echte behoefte aan de standaardtaal, omdat het
aantal formele contacten veel groter wordt: met meer mensen
die men kent of slechts in officiele, professionele of zakelijke
omstandigheden ontmoet. Deze veranderende omstandigheden
zijn bepalend voor het gebruik van de standaardtaal, ze zijn er
de noodzakelijke voorwaarde voor. Naar gelang van de directheid en de intensiteit waarmee men bij die evolutie van het
rurale verleden naar de geiirbaniseerde toekomst betrokken is,
zal de persoonlijke behoefte aan een goede kennis van de
algemene taal groter of kleiner zijn.
Maar aangezien vrijwel niemand meer helemaal terzijde
staat, hebben steeds meer mensen die kennis steeds vaker
nodig. Vandaar dat de pogingen om die te verspreiden en te
vergroten door iedereen, inclusief de overheid, met inspanning
van aile krachten vermeerderd en versterkt moeten worden.

G.G.
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I. - Algemeen
GAAT HET NEDERLANDS VOORUIT IN VLAANDEREN ?
Wie zich met overtuiging inzet voor de bevordering van de
kennis van de Nederlandse standaardtaal heeft af en toe weI
eens behoefte aan behandeling van de vraag of er vooruitgang
wordt geboekt. Afhankelijk van zijn humeur zal hij soms
optimistisch reageren en de vraag in kwestie positief beantwoorden, soms pessimistisch en naar moedeloosheid neigend
'ik geloof het niet' zeggen. Ik neem aan dat aIle lezers van ons
tijtlschrift uit eigen ervaring weten wat ik bedoel.
We zien allemaal telkens weer 'dezelfde fouten' in de krant
staan. We horen in onze omg~ying toch altijd weer 'dezelfde
Franse woorden'. In de praktijk merken we het voortdurende
gebruik van klanken, vormen en woorden waarvan we al
herhaaldelijk hebben betoogd dat ze geen standaardtaal zijn ...
Om te wanhopen ? Neen, toch niet !

We gaan vooruit
We gaan weI degelijk vooruit; onze inspanningen zijn geen
boter aan de gaIg. Nu denkt u waarschijnlijk dat ik toevallig in
een optimistische bui ben. Dat ben ik ook, maar echt niet
aIleen op grond van mijn humeur. Ik wil in dit stukje een
aantal gegevens op een rijtje zetten die als basis voor de net
uitgesproken overtuiging kunnen gelden. Het zijn niet allemaal
in cijfers uit te drukken feiten; er zijn ook indrukken bij, maar
als we een en ander combineren, in een groter verband zien en
ook in een historisch perspectief plaatsen, dan slagen we er
toch weI in om de bedoelde basis een behoorlijke stevigheid te
geven. Een hechtheid waarop waarschijnlijk vele medestanders'steun kunnen vinden.

Uitspraak
De geschiedenis is bekend van een Leuvense leraar wiskunde,
die in 1829 in het Brugse atheneum zijn lessen in het Frans
moest geven 'omdat hij moeite heeft zich in het Nederduytsch
uit te drukken en daarenboven zijn Leuvensche uitspraak niet
zeer verstaanbaar is voor West-Vlamingen' (A. de Jonghe,
geciteerd in M. Deneckere, Histoire de La Langue fran~aise
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dans les Flandres (1770-1823), bIz. 293, 1954). Het komt
ongetwijfeld nog voor dat leraren de Nederlandse standaardtaal niet zo peIfeet beheersen als noodzakelijk geaeht moet
worden, maar dat ze die taal zo sleeht spreken dat ze er geen
les in kunnen geven is zeker nooit meer het geval. En dat hun
uitspraak zo dialeetiseh is dat ze buiten hun eigen omgeving
niet te begrijpen zijn, is een hoge uitzondering geworden.
Een ander historiseh feit kan de vooruitgang m.b.t. de
uits.praak nader illustreren. In 1909 heeft, volgens Willem de
Vreese (in Verslagen en mededeelingen v.d. Kon. Vlaamsche
Academie, 1909, bIz. 58), de zoon van de bekende sehrijver
Burgersdijk, na voorstellingen te hebben bijgewoond van Jozef
in Dothan (te Aarsehot) en Antigone (in Meehelen), beide
stukken in de vertaliilg van zijn vader, 'erkend dat althans een
student goed had uitgesproken'. Toeh hadden de opvoeringen
veel bijval genoten, 'niet aIleen om hun inhoud, maar ook om
de uitspraak'. De jonge 'onervaren spelers' hadden immers hun
best gedaan. Ze hadden Nederlands willen spreken, maar het
nog niet gekund. De goede bedoelingen evenwel en het feit dat
er een weI zijn doel had weten te bereiken stemden tot
voldoening. Er is geen twijfel aan dat we nu, een kleine
zeventig jaar later, helemaal niet meer hoeven te volstaan met
onze tevredenheid over 'goede bedoelingen'. Op het toneel is
nu de ene acteur die niet goed 'uitspreekt' de uitzondering, ook
als het om middelbare scholieren gaat. En hetzelfde geldt in
gelijke mate m.b.t. het hardop lezen van Nederlandse teksten.
Met de steun van een tekst is het voor jongere Vlamingen geen
probleem meer het Nederlands correct uit te spreken.
Mondelinge taalbeheersing
Maar als het op echte, zelfstandige taalactiviteiten aankomt
staan de zaken er nog minder goed voor. Los van een tekst
komt het meer voor dat er fouten tegen de uitspraak en andere
fouten worden gemaakt ! Als je je 'tekst' zelf moet verzinnen,
zijn de moeilijkheden vanzelfsprekend aanzienlijk groter. Missehien is dat op zichzelf meer het geval bij het schrijven dan
bij het spreken, omdat schrijven moeilijker is dan spreken.
Maar aangezien de taalgebruiker die een redelijke kennis van
de standaardtaal heeft bij het schrijven meer tijd heeft om na te
denken dan bij het spreken, is het niet uitgesloten dat in het
algemeen de schriftelijke taalbeheersing van standaardtaalgebruikers groter is dan hun mondelinge taalbeheersing.· Twee
voorbeelden om deze opvatting te staven en aan te tonen dat
er ook hier vooruitgang is !
1-564

In de eerste plaats wil ik dan verwijzen naar het ruime
gebruik dat in geschreven taal gemaakt wordt van de jevormen. Veertig jaar geleden, zo blijkt uit de Nederlandsche
taalgids van C.H. Peeters, was er in Vlaanderen nog helemaal
geen sprake van je of jij .' 'In onze schrijftaal is het gebruik
van gij, soms ge, nog algemeen' (bIz. 195). En in de gedachtengang van Peeters betekent dat zonder meer dat de beleefdheidsvorm U er nog niet gebruikelijk was. Aan jijDe wordt
helemaal Diet gedacht. In 1954 wijst Pauwels erop datjij 'bezig
is binnen te dringen in de schrijftaal' (In hoever geeft het
Noorden de toon aan ?, in : Nu nog 2, bIz. 1-9). Nog geen tien
jaar later stelt Verhasselt dat je algemeen gebruikt wordt,
zowel in verschillende populaire weekbladen als in kinderboeken en -tijdschriften en 'door nagenoeg aIle hedendaagse
Vlaamse schrijvers ... (en) de Vlaamse letterkundige tijdschriften' (in: Penninckx, Je, jij enjullie, ook bij ons ? in : Nu nog
14, bIz. 7). En uit een onderzoek, in 1974-75 ondernomen bij
242 eerstejaarsstudenten in de Germaanse filologie te Leuven,
is gebleken dat 84,8 % van hen in twee brieven die ze zgn. aan
een vriend moesten schrijven uitsluitend je-vormen hadden
gebruikt. De overigen hOOden vijftigmaal de beleefdheidsvorm
U (en 26 keer Uw) geschreven, maar overigens ook 313
jij-vormen gebruikt, tegenover slechts 13 keer gij (7 x gij en
6 x ge). Slechts een enkele briefschrijver had in beide brieven
uitsluitend gij-vormen gebruikt. We kunnen dus weI stellen dat
in de geschreven taal van deze (ionge, studerende) taalgebruikersjij de norm is, de 'fouten' kunnen als individuele, occasionele afwijkingen van de norm beschouwd worden (details zijn
te vinden in G. Geerts, Van gij naar jij en u in GastenboekVan Es 1975, bIz. 47-54). Natuurlijk, we mogen deze feiten
niet veralgemenen, maar de studerenden geven zonder twijfel
de richting aan van de toekomstige evolutie, een richting die
door de volgende generaties zeker gevolgd zal worden.
Woordkeuze

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de woordenschat
van de schrijftaal. Hier is de vooruitgang van het algemeen
Nederlands gemakkelijk te bepalen door teksten van enkele
jaren terug te vergelijken met teksten van nUl WeI een moeizaam werk, maar met enig overleg is er toch heel wat uit te
leren ! De grootste kans om dezelfde begrippen terug te vinden
bestaat als je soortgelijke teksten met elkaar kunt vergelijken.
Vandaar het idee om in een aantal advertentiebladen na te
gaan hoe bepaalde dingen tien, twintig jaar geleden genoemd
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werden en hoe ze nu genoemd worden. Je kunt dat uiteraard
voor honderden dingen doen, maar hier moet volstaan worden
met enkele voorbeelden die ik ontleen aan werkstukken van
enkelen van mijn studenten (J. Creten en M. Lauwers). Daarin
is aangetoond dat er in korte tijd heel wat kan veranderen.
Tussen 1949 en 1968 wordt verdiep (in St.-Truiden) slechts
heel geleidelijk vervangen door verdieping: in 1968 is de
verhouding 72 % voor het eerste en 28 % voor het tweede
woord ; van 1968 tpt 1973 stijgt het gebruik van verdieping tot
61 %. Hetzelfde geldt voor Leuven, waar verdieping in 1973
van 29 % naar 76 % stijgt. Franse woorden als voiture en
appareil worden volledig vervangen, respectievelijk door auto
of wagen en apparaat of toestel. Vrachtwagen stijgt van 37 %
naar 80 % in St.-Truiden; in Leuven bereikt het woord in 1973
nog maar 60 %, omdat het veel concurrentie ondervindt van
het schijnbaar vernederlandste kamion (met k). Centrale verwarming haalt in Leuven in 1973 de 100 %, in St.-Truiden
92 %. Fornuis verdringt cuisiniere volledig en velo wordt in
St.-Truiden geheel verdrongen door rijwiel (25 %) en fiets
(75 %), terwijl het in Leuven in 1973 nog 5 % haalt, met 95 %
voor fiets.
Zowel vanje als van de besproken standaardwoorden weten
we uit eigen ervaring dat ze in de spreektaal (veel) minder
algemeen zijn. De schrijftaal ligt in dit opzicht zeker een stuk
voor. Maar gelet op de sterke normerende werking die er van
de schrijftaal pleegt uit te gaan, is dat voor de verdere verspreiding van het standaardnederlands in Vlaanderen een
goede zaak. Doordat die geschreven taal ook gelezen wordt
neemt de passieve kennis van de algemene taalelementen toe.
En daardoor wordt de kans op actief gebruik van die woorden
weer vergroot. Ze gaan immers als norm gelden en het gebruik
wordt naar de norm gericht. Naarmate de taalgebruikers de
norm beter kennen, groeit hun vermogen om zich in hun
spreken emaar te (durven) richten.
Ik zeg ook 'durven', omdat de angst om het fout te doen
vaak zo groot is dat die de mensen ervan weerhoudt de
algemene taal te spreken en omdat het dikwijls voorkomt dat
men bevreesd is voor een aansteller gehouden te worden.
Maar de problemen die met dit aspect verbonden zijn, blijven
hier verder onbesproken.
We gaan erg langzaam vooruit, maar we zijn zeker op de
goede weg. Het sneeuwbaleffect kan niet lang meer op zich
laten wachten.
G.G.
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I. - Algemeen
'ZUIDN.' IN VAN DALE

Het feit dat de 'dikke Van Dale' bij een aantal gewestelijke
woorden niet het in vele gevallen gebruikelijke kenmerk 'gew.'
(gewestelijk) gebruikt, maar het in geografisch opzicht iets
preciezere 'Zuidn.' heeft al vaak aanleiding gegeven tot verhitte discussies. De bewerker van de laatste drukken, dr. C.
Kruyskamp, heeft er met name in'de inleiding van de 8ste en
ih het 'Voorbericht tot de tiende uitgave' duidelijk op gewezen
dat dat kenmerk geen brandmerk is. Maar veel olie heeft die
verzekering niet op de golven·kunnen gieten.
Normatief woordenboek

Dat is belangrijk als men er rekening mee houdt dat Van Dale,
vooral in Vlaanderen, niet aIleen gebruikt wordt als verklarend
woordenboek, maar, in de eerste plaats zelfs, als normatief
woordenboek.
Een verklarend woordenboek geeft antwoord op de vraag :
'Wat betekent dat', die gesteld wordt als men een woord
tegenkomt dat men nog Diet eerder heeft gehoord of gelezen,
of waarvan men via de contextuele informatie niet precies kan
uitmaken wat ermee bedoeld wordt. Zo'n woordenboek is
goed als je er niet al te vaak vergeefs de nodige informatie in
zoekt. Dat heeft te maken met de omvang (kwantitatief aspect)
en met de gegeven verklaringen (kwalitatief aspect).
Een normatief woordenboek gebruik je om antwoord te
krijgen op de vraag of een bepaald woord tot de woordenschat
van de standaardtaal behoort, of om te controleren of het in
een bepaalde (stilistische of situationele) context past. Het is
dan niet de bedoeling precies te begrijpen wat er staat of wat je
hoort, maar zelf fouten te vermijden of m.b.t. het woordgebruik van anderen het vermoeden dat er fouten worden gemaakt bevestigd of ontkend te krijgen. Een dergelijk woordenboek is goed als het veel woorden behandelt en duidelijke
uitspraken doet over het al of niet gebruikelijk zijn van een
woord in de standaardtaal of in een bepaalde stij!. Of die
uitspraken het gedrag of het oordeel van de gebruikers beinvloeden is afhankelijk van het gezag van het woordenboek.
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Gezag van Van Dale

Het gezag van een woordenboek kan officieel zijn : als de
overheid bepaalt dat de uitspraken van het woordenboek bindend zijn. (Een vergelijkbaar geval is het officiele gezag van de
Woordenlijst der Nederlandse taal van 1954 La.v. de spelling
en het genus van de woorden : wie in overheidsdienst is of
leerling op een door de overheid gesubsidieerde school moet
spellen volgens de officiele voorschriften.) Het gezag van Van
Dale is 'in beginsel niet groter dan de taalgebruiker er zelf aan
wil toekennen' (Bericht voor de tiende uitgave). Dat doet de
taalgebruiker op grond van zijn kwantitatieve en kwalitatieve
ervaringen met het woordenboek. Als vele gebruikers na talrijke ervaringen de indruk overhouden dat ze het woordenboek
weI kunnen vertrouwen, dan krijgt dat boek gezag. Blijkt het
hoek de gebruiker herhaaldelijk in de steek te laten of verkeerd
te informeren, dan verliest het zijn geloofwaardigheid (zie ook
G. Geerts, Het gezag van 'Van Dale' in Dietsche Warande en
Belfort 112, bIz. 54-65 (1967); ook in G. Geerts (ed.), Taal of
taaltje ? (Leuven 1969), bIz. 163-174).
Van Dale is een verklarend woordenboek dat ook normatief
wi! zijn : 'niet alles wat -gezegd of geschreven wordt kan als
(goed) Nederlands gelden aIleen omdat het gezegd of geschreyen wordt' (Bericht). Er is dus helemaal geen bezwaar tegen
om Van Dale ook als zodanig te gebruiken. Maar men moet
niet over het hoofd zien dat ook de normatieve uitspraken van
de bewerker als informatie bedoeld zijn. Die geven aan hoe de
bewerker over het gebruik van een woord denkt, of eventueel
hoe de bewerker denkt dat vele taalgebruikers (de taalgemeenschap of de 'spraakmakende gemeente' daarover denken. Of
men die informatie als richtlijnen of voorschriften hanteert,
bepaalt men zelf.

Couche

Misschien kan het volgende voorbeeld de uiteenzetting verhelderen. Ik heb als kind in mijn moedertaal geleerd dat huisschilders 'er nog een couche op zetten'. Als ik wat ouder word
leer ik op school dat er in mijn moedertaal nogal eens woorden
gebruikt worden die geen Nederlands zijn, maar Frans : facteur is postbode, vela is fiets enz. Nu moet ik een opstel
schrijven en ik wil het over de zoveelste couche hebben die
onze voordeur moet opfrissen. Ik aarzel, twijfel, wil weten of
couche niet te vergelijken is met facteur en velo.
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In Van Dale lees ik dat couche Frans is, maar in het
Nederlands in bepaalde teksten weI gebruikt kan worden: als
technische term in de geologie en in de schilderkunst. Ik krijg
dus informatie die ook normatief van karakter is; ik moet
evenwel nu zelf beslissen. Ik kan van oordeel zijn dat de
couche die ik bedoel ook weI met de Franse term kan worden
aangeduid, omdat dat Franse woord toch voorkomt en die
betekenis niet afgekeurd wordt; ik kan er evenwel ook de
voorkeur aan geven om uit de gegeven informatie de conclusie
af te leiden dat ik beter laag kan gebruiken.
In een tekst over mijnbouw of over schilderkunst kan ik dat
ook doen: ik kan het kenmerk 'Fr.' dat bij couche staat
beschouwen als een brandmerk, omdat ik van oordeel ben dat
de Franse term overbodig is, aangezien we het Nederlandse
woord laag hebben. Per slot van rekening bepaalt mijn norm
mijn beslissing. Dat impliceert evenwel dat anderen vanuit hun
normopvatting mijn keuze fout kunnen noemen. Afhankelijk
van het gezag dat 'men' aan mij en die anderen toekent, zal ik
of de anderen gelijk krijgen, invloed op het taalgebruik van
anderen krijgen, nagevolgd worden.
Het feit dat de bewerker van Van Dale over het kenmerk
'Fr.' geen enkele uitspraak doet, laat de gebruiker geen andere
mogelijkheid dan zelf zijn standpunt te bepalen. Van Dale
heeft geconstateerd dat,. couche in bepaalde Nederlandse teksten voorkomt. Hij heeft dat woord als Frans herkend. Hij
deelt die wetenschap mee aan de taalgebruiker, die wil weten
wat het woord betekent. In mijn vertrouwen dat het opnemen
van het woord couche met de gegeven informatie goed overwogen is, beslis ik het niet te gebruiken, omdat het Frans is, of
het niet buiten de technische context te gebruiken waarin
anderen het, blijkens Van Dale, ook gebruiken.
'Zuidn.'

= informatie, geen afkeuring

M.b.t. het kenmerk 'Zuidn.' gelden dezelfde overwegingen.
Het is door de bewerker uitsluitend informatief bedoeld : om
aan te geven dat een woord in het zuidelijke deel van het
taalgebied gebruikt wordt.
Mensen die een betekenisverklaring zoeken, krijgen iets
over de lokalisering van het woord te lezen, net zoals met 'Fr.'
het geval is. Mensen die willen weten of het woord tot de
woordenschat van de standaardtaal behoort, moeten zelf, op
basis van hun eigen opvattingen over wat de standaardtaal is,
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een beslissing nemen m.b.t. het al dan niet gebruiken van dat
woord.
Sommige Vlamingen (en Nederlanders) beschouwen 'Zuidn.'
als een brandmerk - en kiezen liever een algemeen Nederlands woord; anderen redeneren heel anders. Uit een aan de
redactie gerichte brief blijkt inderdaad dat men ertoe overgaat
een Zuidnederlands woord te gebruiken, omdat het opnemen
ervan in Van Dale gelnterpreteerd wordt als een goedkeuring :
'die Vlaamse afwijkingen,' zo luidt de brief, 'krijgen daardoor
het stempel van 'goed Zuidnederlands', hetgeen onze
taalzuiveringsa~tie niet bevordert'.
Door de omstandigheid dat de inleiding weI expliciet vertelt
wat de bedoeling van het kenmerk 'Zuidn.' is, weten we
evenwel zeker dat 'Zuidn.' niet de in de brief gesignaleerde
interpretatie mag krijgen. Het is evenmin een aanbeveling als
een afkeuring !
Als iemand wil weten wat een keppe is, kan hij in Van Dale
de informatie vinden dat het een lievelingskind is en dat dat
woord in Zuidnederlands taalgebruik is aangetroffen. Of hij het
fout wil noemen of eventueel zelf liever niet gebruikt, laat de
bewerker daarmee helemaal aan hem over.
'Zuidn.' dikwijls gewestelijk

Toch zijn daarmee niet alle problemen opgelost ! Als geografische aanduiding is de term 'Zuidn.' immers veel te onprecies.
Er worden te veel gevallen mee gekenmerkt die in werkelijkheid van elkaar onderscheiden zouden moeten worden.
Het zoeven gegeven voorbeeld keppe kan gemakkelijk ter
illustratie van deze opvatting gehanteerd worden. Dat woord is
nl. zeer zeker niet in heel het zuidelijke deel van het taalgebied
bekend; het is een Westvlaams woord (misschien is dat ook
nog te algemeen !). Als het dus in Van Dale wordt opgenomen
om b.v. mensen te gerieven die het bij het lezen van Streuvels
zouden vinden, dan zou het zonder meer het kenmerk 'gew.'
moeten krijgen. Het is niets anders dan een gewestelijk woord,
zoals er veel meer in Van Dale zijn opgenomen met precies
dezelfde verklarende bedoeling.
Het woord keppe is als Westvlaams woord ongetwijfeld ook
Zuidnederlands. Maar door het ongenuanceerde gebruik van.
het kenmerk 'Zuidn.' wordt er ten onrechte de indruk van
gewekt als zou het in 'het Zuiden' algemeen bekend zijn en
gebruikt worden. En dat is beslist niet het geval. Hier vergist
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Van Dale zich dus en is correctie nodig. Het werkwoord
aanmakelen is in een boek van Baekelmans aangetroffen, maar
dat is geen voldoende reden om dat woord als 'Zuidn.' te
kenmerken. Als mocht blijken dat het aIleen maar bij Baekelmans voorkomt, dan mag het zelfs niet 'gew.' genoemd worden. Het mag dan niets anders dan '(Baekelmans)' krijgen, net
als mercantiliseren aileen maar '(Huizinga)' krijgt.
Herztening noodzakelijk

Als de kenmerking in die zin herzien zou worden, zou het
misverstand 'dat er zoveel algemeen Zuidnederlandse woorden
zijn' ongetwijfeld spoedig verdwijnen. Het aantal woorden
immers dat in aIle Zuidnederlandse gewesten voorkomt - ook
als we die term beperken tot de noordelijke helft van Belgie en
niet in zijn in de taalkunde meest gangbare betekenis ('bezuiden de grote rivieren') gebruiken - is veel kleiner dan het
zes- a zevenduizendvoudige gebruik van 'Zuidn.' in Van Dale
suggereert. (Men verlieze niet uit het oog dat het niet om
zoveel woorden gaat : in vele gevallen betreft het kenmerk
'Zuidn.' slechts een betekenisnuance of een uitdrukking e.d.)
Volgens een steekproef, die destijds door G. Delbrouck is
uitgevoerd, komen er van de eerste 500 'Zuidn.' woorden bij
Van Dale 91 slechts in een dialectwoordenboek, 83 in twee, 83
in drie, 62 in vier, 45 in vijf, 33 in zes, 14 in zeven en slechts
7 woorden in aIle acht dialectwoordenboeken voor. V oorts
zijn er nog 86 woorden die in geen enkel dialectwoordenboek
te vinden zijn en dus waarschijnlijk uit een literaire tekst zijn
overgenomen (G. Delbrouck, Zuidnederlands en Van Dale, in
Taal en tongval 11, bIz. 76-83 (1959». Het gaat dus hoofdzakelijk om woorden met een geringe geografische verspreiding;
die kunnen beter met 'gew.' gekenmerkt worden.
Het zou ons daardoor gemakkelijker gemaakt worden oog te
hebben voor de vele tienduizenden woorden en uitdrukkingen
en zegswijzen die tot de gemeenschappelijke taalschat van
Noord en Zuid behoren.
G.G.
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NIEUWKOMERS
De modale werknemer : Lezers van Nederlandse kranten en
tv-kijkers zijn al bekend met de modale werknemer, die in de
Nederlandse politieke wereld geregeld ter sprake komt.
De modale werknemer is 'de meest voorkomende werknemer in Nederland'; hij mag niet worden verward met een
andere figuur die ook weI eens als maatstaf wordt gebruikt, de
gemiddelde werknemer, die minder verdient dan wat er grosso
modo (in Nederland) wordt verdiend.
De modale werknemer is de maat van aIle dingen. Hij heeft
twee kinderen'van minder dan 16 jaar, zijn bruto-inkomen ligt
juist beneden de laagste premiegrens van de sociale verzekeringen.
Scharreleieren : Eieren van kippen die niet in een legbatterij
opgesloten zitten, maar lustig kunnen seharrelen op het oude
erf, dat zijn scharreleieren. Maar hoe kan je in een winkel
seharreleieren en batterij-eieren onderseheiden ?
Sneeuwfiets: het seizoen van de wintersport is alweer in
aantocht. Gaat u ook sneeuwfietsen ? Een sneeuwfiets heeft
een zadel en een stUUf als een fiets, de voeten glijden in de
sneeuw en de wielen zijn vervangen door twee achter elkaar
glijdende ski's.
Surfplank : Bij de zomerse sportgenoegens hoort de windsurf.
De surfer staat op een plank (de surfplank), die voorzien is van
een mastje en een zeil. Via een dwarshout, de giek, bedient hij
het zeil om wind op te vangen en zieh aldus voort te bewegen.
Het windsurfen is een opwindende sport.
Appartementenhotel: Een hotel waar je naast een slaapkamer
ook een kleine keuken huurt, zodat je desgewenst zelf kunt
koken terwijl je toch voor het onderhoud en andere diensten
verzorgd wordt als in een gewoon hotel, is een appartementenhotel.
Draaiboek : De taal van de ftlmwereld begint door te dringen
in het algemene taalgebruik. Een vakbondsman kondigde onlangs aan dat 'het draaiboek voor hardere aeties van de
vakbonden klaar lag'.
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I. - Algemeen
DE TAAL VAN DEOVERHEID IN NEDERLAND
'Oosterse wijsheid'

Toen de Chinese wijsgeer Confucius eens gevraagd werd :
'Wat zou u doen, als u geroepen werd een land te besturen ?'
gaf hij ten antwoord: 'De taal zuiveren'. De omstanders
toonden zich over dit antwoord nogal verbaasd. Hierop verklaarde de meester : 'Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen
gezegd wordt niet hetzelfde als hetgeen wordt bedoeld. In dat
geval blijven de dingen die gedaan moeten worden ongedaan.
Het gevolg is, dat moraal en kunsten achteruitgaan, het recht
verdwijnt en de mensen in een hopeloze verwarring komen te
verkeren. Vandaar dat er niets willekeurigs mag bestaan in
hetgeen gezegd wordt. Dit nu is van het allereerste belang'.
(uit : A. Pieete, Incorrect Nederlands, Purmerend 1973 6 )
De Commissie Duidelijke taal

Ook op het Binnenhof in Den Haag is het taalgebruik voorwerp van aanhoudende zorg. Sinds 1973 is daar de Commissie
Duidelijke taal actief. Deze commissie houdt zich bezig met de
vraag: Hoe kunnen wij het schriftelijk taalverkeer tussen
overheid en burger verbeteren ? Graag wi! de commissie op
ruimere schaal bekendheid geven aan haar activiteiten. Zij
hoopt op deze manier meer steun te krijgen bij haar pogingen
de taal van de overheid te verduidelijken.
Hoe is de commissie ontstaan ? Regelmatig krijgt de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. A. Vondeling, klachten over het
ambtelijk taalgebruik. De heer Vondeling vecht al jarenlang
tegen duistere ambtenarentaal. Immers, hij heeft als voorzitter
van de Tweede Kamer tot taak leiding tegeven aan de gedachtenwisseling tussen regering en parlement. Bovendien moet hij
de tekst van de schriftelijke vragen beoordelen naar vorm en
inhoud.
Enkele jaren geleden wendde de heer H.I.A.M. Vrouwenvelder, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zich
tot de heer Vondeling. De heer Vrouwenvelder had bij de
algemene beschouwingen over de provinciale begroting kritiek
1-573

geleverd op het dikwijls onnodig gebruik van vreemde woorden en ingewikkelde zinswendingen in officiele stukken~ Rij
hield een redevoering in het Frans, met als argument: Ret
maakt niets uit of wij in deze vergadering Frans of Nederlands
spreken, want geen enkele Nederlander begrijpt ons ambtelijk
jargon.
De heren Vondeling en Vrouwenvelder besloten het oordeel
van anderen in te winnen over de mogelijkheden om het
taalgebruik van de overheid te verbeteren. Zo ontstond een
gespreksgroep waarin zitting hebben : vertegenwoordigers van
enkele departementen (Algemene zaken, Binnenlandse zaken,
Justitie, Onderwijs en wetenschappen), de Raad van State,
de Staten-Generaal, de Rijksvoorlichtingsdienst, het
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Algemeen -Nederlands verbond, het
Genootschap 'Onze taal' en de parlementaire pers. Deze gespreksgroep noemde zichzelf de Commissie Duidelijke faal.
Al spoedig bleek dat er vrij veel gedacht en geschreven was
over het taalgebruik van de overheid. Onder het materiaal
waarover de commissie kon beschikken, bevonden zich niet
aIleen adviezen,aanbevelingen en- richtlijnen van particuliere
zijde, maar ook 'Aanwijzingen inzake indeling en stijl van
ambtelijke stukken'. Maar van deze 'Aanwijzingen', die op
4 september 1970 door de minister-president zijn vastgesteld,
moest de commissie veronderstellen dat zij in ambtelijke kring
weinig bekend zijn.
In augustus 1974 bracht de commissie verslag uit van haar
eerste activiteiten. Algemeen was men van oordeel dat het
taalgebruik in vele ambtelijke stukken voor verbetering vatbaar is. In het verslag staat onder andere: 'De overheid en de
volksvertegenwoordiging zullen het voorbeeld moeten geven.
De commissie denkt daarbij aan verschillende mogelijkheden,
zoals :
- een verzoek aan de secretarissen-generaal van de departementen en met hen vergelijkbare ambtenaren van centrale
diensten om het belang- van de 'Aanwijzingen' onder de
aandacht te brengen van ambtenaren die met het opstellen
van stukken zijn belast;
- het bestuderen van de vraag of rapporten, adviezen en
aanwijzingen over het onderwerp taalgebruik in overheidsstukken op elkaar. kunnen worden afgestemd of tot een
geheel verwerkt;
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een aanbeveling om bij elke overheidsinstelling en vertegenwoordigend orgaan althans een ambtenaar in het bijzonder met het toezicht op het taalgebruik te belasten'.

Aan deze laatste aanbeveling is inmiddels gehoor gegeven
door het Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf (het knooppunt in
het taalverkeer tussen overheid en burger).
Sinds augustus 1975 is daar drs. J. Renkema werkzaam als
taalkundig adviseur. Zijn opdracht is : onderzoek verrichten
naar het taalverkeer tussen overheid en burger en publikaties
voorbereiden over taalverzorging. Ook is hij toegevoegd aan
de Commissie Duidelijke taal om adviezen te geven inzake
ambtelijk taalgebruik.
'De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer'

In het afgelopen jaar hebben de heren Vondeling en Renkema
geprobeerd een tekst van de overheid te herschrijven in eenvoudiger Nederlands. Uit de grote stroom van overheidsstukken in 1975 hebben zij de bekendste tekst als voorbeeld
genomen : de redevoering met wellicht de grootste kijk- en
luisterdichtheid, de troonrede. Juist bij deze tekst is een eenvoudig taalgebruik van groot belang. De troonrede is immers
het enige staatsstuk waarmee de regering bij monde van de
Koningin aIle Nederlanders gemakkelijk kan bereiken.
Na bestudering van de tekst bleek al spoedig, dat het betoog
onoverzichtelijk was. Ook de zinsbouw was ingewikkeld en de
woordkeus onnodig moeilijk. De heren Vondeling en Renkema
hebben een poging gedaan de troonrede te vereenvoudigen
zonder de inhoud te wijzigen. (De herschrijving heeft de goedkeuring gekregen van de samenstellers van de troonrede.) Ook
zijn er een aantal richtlijnen geformuleerd voor eenvoudig
taalgebruik. Hieronder volgen vier voorbeelden :
1. Al te plotselinge overgang tussen twee alinea's
TROONREDE
De tariefpercentages zullen met een
punt stijgen met uitzondering van
het laagste tarief.
De aftrek van reiskosten in het
woon-werkverkeer voor werknemers wordt verruimd.

HERSCHRIJVING
Tenslotte : de tariefpercentages van
de loon- en inkomstenbelasting
gaan met een punt omhoog, behalve
het laagste.
Maar aan de andere kant ilemen wij
ook een aantal maatregelen· die de
belastingen verlagen. Werknemers
mogen voor reiskosten in het
woon-werkverkeer meer aftrekken
voor de belasting.
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De eerste zin vormt het einde van de alinea overbelastingverh6ging (daarom schrijven wij ook 'Tensiotte').Maar dan
komt zonder enige overgang de alinea over beiastingveriaging.
De Iezer en de luisteraar weten eerder waar ze aan toe zijn ais
deze overgang weI wordt aangegeven, bij voorbeeld door een
algell)ene zin over belastingverlaging. Ik ga nu even voorbij
aan de andere wijzigingen die wij hebben aangebracht.
2. Duistere lengte
TROONREDE

HERSCHRIJVING

(Het wetsontwerp tot reorganisatie
van het binnenlands bestuur zal
worden ingediend.) Bij de voor te
stellen herverdeling van taken en
bevoegdheden tussen provinciesnieuwe stijl en gemeenten gaat de
regerlng tevens uit van het streven
naar verdere decentralisatie van
rijkstaken en van de erkenning dat
rijk, provincie en gemeente staan
voor de vervulling van een gemeenschappelijke taak.

(Er komt een wetsontwerp om het
binnenlands bestuur te reorganiseren.) In dit ontwerp stellen wij u
voor, de taken en bevoegdheden
van provincies-oude-stijl en gemeenten opnieuw te verdelen.
Hierbij streven wij ernaar de rijkstaken verder te decentraliseren en
erkennen wij dat rijk, provincie en
gemeente een gemeenschappelijke
taak hebben te vervullen.

Deze zin uit de troonrede is duister. Hoe komt dit ? De zin
is te lang (45 woorden) en lijdt aan de 'ing'-ziekte of de
naamwoordstijl.
Er staan twee nietszeggende, 'lege', werkwoorden in : 'gaat
uit van' en 'staan voor'. Alle belangrijke informatie is in
naamwoorden gestopt. Dit maakt de stijl dor en abstract. Van
de volgende naamwoorden kun je heel gemakkelijk werkwoorden maken : 'herverdeling', 'het streven', 'decentralisatie', 'erkenning' en 'vervulling'.
U ziet ook dat opsplitsing van de zin de leesbaarheid bevordert. Dit terzijde : 'provincies-nieuwe stijl' in de troonrede is
fout; het gaat ~m 'provincies-oude-stijl'.
3. Omhaal van woorden
TROONREDE

HERSCHRIJVING

Over het u heden gepresenteerde
samenstel van beleidsvoornemens
wi! het kabinet ook in overleg treden met het georganiseerde bedrijfsleven.

Over al deze plannen wi! het kabinet ook overleg voeren met het
georganiseerde bedrijfsleven.
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'Over het u heden gepresenteerde samenstel van beleidsvoornemens ...', is dit nu woordkunst ? Zo'n plechtige stoet
van woorden gaat het ene oor in, het andere uit. Duidelijker
is : 'over al deze plannen ...'
4. Een zin met meer dan een betekenis
TROONREDE

HERSCHRIJVING

Te betreuren is dat op het punt van
de veiligheid weinig concrete afspraken tot stand zijn gekomen.

Wij betreuren het dat over de veiligheid maar een paar concrete afspraken zijn gemaakt.

Wat betekent 'weinig concrete afspraken' ? Hoort 'weinig'
bij 'afspra1{en' of bij 'concrete' ? Zijn er tenminste een paar
afspraken gemaakt die concreet zijn ? Of zijn er aIleen maar
vage afspraken gemaakt ? Hier mag de schrijver de beslissing
niet aan de lezer overlaten. Het bleek dat wij hier moesten
kiezen voor (e~n paar· concrete afspraken'.
In dit artikeltje. over de activiteiten van de Commissie Duidelijke taal wil ik volstaan met deze vier voorbeelden. Mocht u
nog meer willen weten over troonrede en herschrijving, dan
kunt u beter het boekje raadplegen dat binnenkort verschijnt
bij de Staatsuitgeverij in Den Haag: 'De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer'.
Dit boekje krijgt als motto een citaat uit het boek van Denis
de Rougemont, Denken met de handen : 'Het is voor iedereen
die in de twintigste eeuw schrijft een onaangename plicht jaeht
te maken op de grove ·misverstanden die overal heersen in de
wildernis van de taal'.
De Commissie Duidelijke. taal houdt zich van harte aanbevolen voor suggesties om deze 'onaangename plieht' te vervullen.
Het adres van de eommissie luidt: Cie. Duidelijke taal,
J. Renkema, Binnenhof la, Den Haag.
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TAALZORG: TAAK VAN DE OVERHEID
Van de heer Frans -Vanhooff te Sint-Pieters- Woluwe ontvingen.
we de volgende reactie op de eerder verschenen artikelen van
G. Geerts over 'Opinies van Vlamingen over het Nederlands' :

Geachte Redactie,
De artikelen van G.G. 'Opinies van Vlamingen over het
Nederlands: (I - 549 e.v.) geven een uitstekende analyse van
de stuurloosheid inzake taalnormen. Onder de rubriek 'Noodzaak van een keuze' slaat de schrijver de nagel op de kop. De
Cultuurraad zou ten deze richting moeten geven. Een paar
bedenkingen zou ik eraan willen vastknopen.
Er werd herhaaldelijk gezegd en geschreven dat Vlaanderen
algemeen gangbare woorden en uitdrukkingen rijk is die 18karaats Nederlands zijn, al zijn ze in Nederland ongebruikelijk. Dat is zeker waar, alleen weten wij niet hoe die te
onderscheiden van de talloze onnederlandse uitdrukkingen,
inzonderheid gallicismen. Een commissie van Vlaamse taalkundigen zou hierin, met financiele steun van het ministerie
van Nederlandse Cultuur, klaarheid moeten verschaffen.
De doorbraak en de erkenning van het Nederlands in de
politiek-administratieve sfeer hebben het waandenkbeeld doen
ontstaan dat wij met een slag volwassen taalgebruikers zijn
geworden, dat wij er nu maar op los mogen spreken en
schrijven, ja dat wij die Hollanders weleens de les mogen
lezen. In feite zijn wij nog steeds erfgenamen van een erbarmelijk, stuntelig taalverleden.
In die omstandigheden lijkt het me voorbarig de spreekgewoonten van de 'gewone' mens te willen veranderen. Dialect
of onzuivere taal wordt in alle landen gesproken. Dit is geen
specifiek Vlaams probleem. De standaardtaal moet echter aangeleerd worden aan al wie de pen voert, met name journalisten, vertalers, advocaten, professoren, wetenschapsmensen.
Aan al dezen moet taalvaardigheid bijgebracht worden en
moeten hoge eisen gesteld worden wat de taalzuiverheid betreft. Aan aBe hogescholen moet voortgezet Nederlands onderwijs, afgestemd op de praktijk, gegeven worden. Aan particuliere initiatieven ontbreekt het ons niet, maar ze missen
veelal hun doe!. Wat wij nodig hebben is een systematisch
doorgevoerde taalkundige voorlichting van de schrijvende
taalgebruikers, en dat is de taak van de overheid.
F. Vanhooff
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I. - Algemeen
DE TAAL VAN DEOVERHEID IN NEDERLAND
'Oosterse wijsheid'

Toen de Chinese wijsgeer Confucius eens gevraagd werd :
'Wat zou u doen, als u geroepen werd een land te besturen l'
gaf hij ten antwoord: 'De taal zuiveren'. De omstanders
toonden zich over dit antwoord nogal verbaasd. Hierop verklaarde de meester : 'Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen
gezegd wordt niet hetzelfde als hetgeen wordt bedoeld. In dat
geval blijven de dingen die gedaan moeten worden ongedaan.
Het gevolg is, dat moraal en kunsten achteruitgaan, het recht
verdwijnt en de mensen in een hopeloze verwarring komen te
verkeren. Vandaar dat er niets willekeurigs mag bestaan in
hetgeen gezegd wordt. Dit nu is van het allereerste belang'.
(uit : A. Pieete, Incorrect Nederlands, Purmerend 1973 6 )
De Commissie Duidelijke taal

Ook op het Binnenhof in Den Haag is het taalgebruik voorwerp van aanhoudende zorg. Sinds 1973 is daar de Commissie
Duidelijke taal actief. Deze commissie houdt zich bezig met de
vraag: Hoe kunnen wij het schriftelijk taalverkeer tussen
overheid en burger verbeteren 1 Graag wi! de commissie op
ruimere schaal bekendheid geven aan haar activiteiten. Zij
hoopt op deze manier meer steun te krijgen bij haar pogingen
de taal van de overheid te verduidelijken.
Hoe is de commissie ontstaan 1 Regelmatig krijgt de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. A. Vondeling, klachten over het
ambtelijk taalgebruik. De heer Vondeling vecht al jarenlang
tegen duistere ambtenarentaal. Immers, hij heeft als voorzitter
van de Tweede Kamer tot taak leiding te geven aan de gedachtenwisseling tussen regering en parlement. Bovendien moet hij
de tekst van de schriftelijke vragen beoordelen naar vorm en
inhoud.
Enkele jaren geleden wendde de heer H.J.A.M. Vrouwenvelder, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zich
tot de heer Vondeling. De heer Vrouwenvelder had bij de
algemene beschouwingen over de provinciale begroting kritiek
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geleverd op het dikwijls onnodig gebruik van vreemde woorden en ingewikkelde zinswe.ndingen in officiele stukken. Hij
hield een redevoering in het Frans, met als argument: Het
maakt niets uit of wij in deze vergadering Frans of Nederlands
spreken, want geen enkele Nederlander begrijpt ons ambtelijk
jargon.
De heren Vondeling en Vrouwenvelder besloten het oordeel
van anderen in te winnen over de mogelijkheden om het
taalgebruik van de overheid te verbeteren. Zo ontstond een
gespreksgroep waarin zitting hebben : vertegenwoordigers van
enkele departementen (Algemene zaken, Binnenlandse zaken,
Justitie, Onderwijs en wetenschappen), de Raad van State,
de Staten-Generaal, de Rijksvoorlichtingsdienst, het
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Algemeen Nederlands verbond, het
Genootschap 'Onze taal' en de parlementaire pers. Deze gespreksgroep noemde zichzelf de Commissie Duidelijke faal.
Al spoedig bleek dat er vrij veel gedacht en geschreven was
over het taalgebruik van de overheid. Onder het materiaal
waarover de commissie kon beschikken, bevonden zich niet
aIleen adviezen,aanbevelingen en- richtlijnen van particuliere
zijde, maar ook 'Aanwijzingen inzake indeling en stijl van
ambtelijke stukken'. Maar van deze 'Aanwijzingen', die op
4 september 1970 door de minister-president zijn vastgesteld,
moest de commissie veronderstellen dat zij in ambtelijke kring
weinig bekend zijn.
In augustus 1974 bracht de commissie verslag uit van haar
eerste activiteiten.AIgemeen was. men van oordeel dat het
taalgebruik in vele ambtelijke stukken voor verbetering vatbaar is. In het verslag staat onder andere: 'De overheid en de
volksvertegenwoordiging zuBen het voorbeeld moeten geven.
De commissie denkt daarbij aan verschillende mogelijkheden,
zoals :
- een verzoek aan de secretarissen-generaal van de departementen en met hen vergelijkbare ambtenaren van centrale
diensten om het belang-van de 'Aanwijzingen' onder de
aandacht te brengen van ambtenaren die met het opstellen
van stukken zijn belast;
- het bestuderen van de vraag of rapporten, adviezen en
aanwijzingen over het onderwerp taalgebruik in overheidsstukken op elkaar. kunnen worden afgestemd of tot e.en
geheel verwerkt;
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een aanbeveling om bij elke overheidsinstelling en vertegenwoordigend orgaan althans een ambtenaar in het bijzonder met het toezicht op het taalgebruik te belasten'.

Aan deze laatste aanbeveling is inmiddels gehoor gegeven
door het StaatsdruKkerij- en uitgeverijbedrijf (het knooppunt in
het taalverkeer tussen overheid en burger).
Sinds augustus 1975 is daar drs. J. Renkema werkzaam als
taalkundig adviseur. Zijn opdracht is : onderzoek verrichten
naar het taalverkeer tussen overheid en burger en publikaties
voorbereiden over taalverzorging. Ook is hij toegevoegd aan
de Commissie Duidelijke taal om adviezen te geven inzake
ambtelijk taalgebruik.
'De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer'

In het afgelopen jaar hebben de heren Vondeling en Renkema
geprobeerd een tekst van de overheid te herschrijven in eenvoudiger Nederlands. Uit de grote stroom van overheidsstukken in 1975 hebben zij de bekendste tekst als voorbeeld
genomen : de redevoering met wellicht de grootste kijk- en
luisterdichtheid, de troonrede. Juist bij deze tekst is een eenvoudig taa1gebruik van groot belang. De troonrede is immers
het enige staatsstuk waarmee de regering bij monde van de
Koningin alle Nederlanders gemakkelijk kan bereiken.
Na bestudering van de tekst bleek al spoedig, dat het betoog
onoverzichtelijk was. Ook de zinsbouw was ingewikkeld en de
woordkeus onnodig moeilijk. De heren Vondeling en Renkema
hebben een poging gedaan de troonrede te vereenvoudigen
zonder de inhoud te wijzigen. (De herschrijving heeft de goedkeuring gekregen van de samenstellers van de troonrede.) Ook
zijn er een aantal richtlijnen geformuleerd voor eenvoudig
taalgebruik. Hieronder volgen vier voorbeelden :
1. Al te plotselinge overgang tussen twee alinea's
TROONREDE
De tariefpercentages zullen met een
punt stijgen met uitzondering van
het laagste tarief.
De aftrek van reiskosten in het
woon-werkverkeer voor werknemers wordt verruimd.

HERSCHRIJVING
Tenslotte : de tariefpercentages van
de loon- en inkomstenbelasting
gaan met een punt omhoog, behalve
het laagste.
Maar aan de andere kant nemen wij
ook een aantal maatregelendie de
belastingen verlagen. Werknemers
mogen voor reiskosten in het
woon-werkverkeer meer aftrekken
voor de belasting.
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De eerste zin vormt het einde van de aliilea over belastingverhoging (daarom schrijven wij ook 'Tenslotte'). Maar dan
komt zonder enige overgang de alinea over belastingverlaging.
De lezer en de luisteraar weten eerder waar ze aan toe zijn als
deze overgang weI wordt aangegeven, bij voorbeeld door een
algemene zin over belastingverlaging. Ik ga nu even voorbij
aan de andere wijzigingen die wij hebben aangebracht.
2. Duistere lengte
TROONREDE

HERSCHRfJVING

(Het wetsontwerp tot reorganisatie
van het binnenlands bestuur zal
worden ingediend.) Bij de voor te
stellen herverdeling van taken en
bevoegdheden tussen provinciesnieuwe stijl en gemeenten gaat de
regerlng tevens uit van het streven
naar verdere decentralisatie van
rijkstaken en van de erkenning dat
rijk, provincie en gemeente staan
voor de vervulling van een gemeenschappelijke taak.

(Er komt een wetsontwerp om het
binnenlands bestuur te reorganiseren.) In dit ontwerp stellen
u
voor, de taken en bevoegdheden
van provincies-oude-stijI en gemeenten opnieuw te verdelen.
Hierbij streven wij emaar de rijkstaken verder te decentraliseren en
erkennen wij dat rijk, provincie en
gemeente een gemeenschappelijke
taak hebben te vervullen.

wij

Deze zin uit de troonrede is duister. Hoe komt dit ? De zin
is te lang (45 woorden) en lijdt aan de 'ing'-ziekte of de
naamwoordstijl.
Er staan twee nietszeggende, 'lege', werkwoorden in : 'gaat
uit van' en 'staan voor'. AIle belangrijke informatie is in
naamwoorden gestopt. Dit maakt de stijl dor en abstract. Van
de volgende naamwoorden kun je heel gemakkelijk werkwoorden maken : 'herverdeling', 'het streven', 'decentralisatie', 'erkenning' en 'vervulling'.
U ziet ook dat opsplitsing van de zin de leesbaarheid bevordert. Dit terzijde : 'provincies-nieuwe stijl' in de troonrede is
fout; het gaat 9m 'provincies-oude-stijl'.
3. Omhaal van woorden
TROONREDE

HERSCHRIJVING

Over het u heden gepresenteerde
samenstel van beleidsvoomemens
wi! het kabinet ook in overleg treden met het georganiseerde bedrijfsleven.

Over al deze plannen wi! het kabinet ook overleg voeren met het
georganiseerde bedrijfsleven.
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'Over het u heden gepresenteerde samenstel van beleidsvoornemens ...', is dit nu woordkunst ? Zo'n plechtige stoet
van woorden gaat het ene oor in, het andere uit. Duidelijker
is : 'over al deze plannen ...'
4. Een zin met meer dan een betekenis
TROONREDE

HERSCHRIJVING

Te betreuren is dat op het punt van
de veiligheid weinig concrete afspraken tot stand zijn gekomen.

Wij betreuren het dat over de veiligheid maar een paar concrete afspraken zijn gemaakt.

Wat betekent 'weinig concrete afspraken' ? Hoort 'weinig'
bij 'afspraKen' of bij 'concrete' ? Zijn er tenminste ee'n paar
afspraken gemaakt die concreet zijn ? Of zijn er aIleen maar
vage afspraken gemaakt ? Hier mag de schrijver de beslissing
niet aan de lezer overlaten. Het bleek dat wij hier moesten
kiezen voor (e~n paar' concrete afspraken'.
In dit artikeltje. over de activiteiten van de Commissie Duidelijke taal wil ik volstaan met deze vier voorbeelden. Mocht u
nog meer willen weten over troonrede en herschrijving, -dan
kuot u beter het boekje raadplegen dat binnenkort verschijnt
bij de Staatsuitgeverij in Den Haag: 'De troonrede van Ridderzaal naar huiskamer'.
Dit boekje krijgt als motto een citaat uit het boek van Denis
de Rougemont, Denken met de handen : 'Het is voor iedereen
die in de twintigste eeuw schrijft een onaangename plicht jacht
te maken op de grove ·misverstanden die overal heersen in de
wildemis van de taal'.
De Commissie Duidelijketaal houdt zich van harte aanbevolen voor suggesties om deze 'onaangename plicht' te vervullen.
Het adres van de commissie luidt: Cie. Duidelijke taal,
J. Renkema, Binnenhof la, Den Haag.
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TAALZORG: TAAK VAN DE OVERHEID
Van de heer Frans -Vanhooff te Sint-Pieters- Woluwe ontvingen.
we de volgende reactie op de eerder verschenen artikelen van
G. Geerts over 'Opinies van Vlamingen over het Nederlands' :

Geachte Redactie,
De artikelen van G.G. 'Opinies van Vlamingen over het
(I - 549 e.v.) geven een uitstekende analyse van
de stuurloosheid inzake taalnormen. Onder de rubriek 'Noodzaak van een keuze' slaat de schrijver de nagel op de kop. De
Cultuurraad zou ten deze richting moeten geven. Een paar
bedenkingen zou ik eraan willen vastknopen.
Er werd herhaaldelijk gezegd en geschreven dat Vlaanderen
algemeen gangbare woorden en uitdrukkingen rijk is die 18karaats Nederlands zijn, al zijn ze in Nederland ongebruikelijk. Dat is zeker waar, alleen weten wij niet hoe die te
onderscheiden van de talloze onnederlandse uitdrukkingen,
inzonderheid gallicismen. Een commissie van Vlaamse taalkundigen zou hierin, met financiele steun van het ministerie
van Nederlandse Cultuur, klaarheid moeten verschaffen.
De doorbraak en de erkenning van het Nederlands in de
politiek-administratieve sfeer hebben het waandenkbeeld doen
ontstaan dat wij met een slag volwassen taalgebruikers zijn
geworden, dat wij er nu maar op los mogen spreken en
schrijven, ja dat wij die Hollanders weleens de les mogen
lezen. In feite zijn wij nog steeds erfgenamen van een erbarmelijk, stuntelig taalverleden.
In die omstandigheden lijkt het me voorbarig de spreekgewoonten van de 'gewone' mens te willen veranderen. Dialect
of onzuivere taal wordt in alle landen gesproken. Dit is geen
specifiek Vlaams probleem. De standaardtaal moet echter aangeleerd worden aan al wie de pen voert, met name journalisten, vertalers, advocaten, professoren, wetenschapsmensen.
Aan al dezen moet taalvaardigheid bijgebracht worden en
moeten hoge eisen gesteld worden wat de taalzuiverheid betreft. Aan alle hogescholen moet voortgezet Nederlands onderwijs, afgestemd op de praktijk, gegeven worden. Aan particuliere initiatieven ontbreekt het ons niet, maar ze missen
veelal hun doe!' Wat wij nodig hebben is een systematisch
doorgevoerde taalkundige voorlichting van de schrijvende
taalgebruikers, en dat is de taak van de overheid.
F. Vanhooff

Nederlands~
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I. -Algemeen

ALTERNATIEF (I)

In het onderstaande artikel behandelt de heer V.T. Vanachter
de ontwikkeling die in het gebruik van het woord alternatief is
waar te nemen. Dezeontwikkeling doet zichniet aileen in het
Nederlandsvoor. Ook andere talen zijn onderhevig aan verandering : het ·zijn immers levende talen.
Wegens de'omvang van de uiteenzetting van onze medewerker verschijnt het vervolg ervan in he! novembernummer.

Het woord alternatief, waar men·' alter' (= ander) in terugvindt, komt uit het Latijn : alternare (afwisselen).
VolgensVan Dale betekent het bijvoeglijk naamwoord alternatief: 1. elkaar afwisselend; 2. de keuze latend tussen twee
zaken of mogelijkheden; 3. (w.g.) de andere van twee mogelijkheden betreffend.
De afkorting w.g. na 3. hierboven betekent 'weinig gebruikelijk'. De onderstaande citaten en voorbeelden leveren het
bewijs dat dit w.g. thans in Van Dale mag wegvallen.
Ais zelfstandig naarnwoord gebruikt, heeft alternatief thans
naast de betekenis 'stel van twee mogelijkheden waaruit een
keuze gedaan moet worden' en 'de andere van twee rnogelijkheden die zich voordoen' ook, in het meervoud, de betekenis
van gevallen, oplossingen, zaken, dingen,keuzen, opties.
De oorspronkelij-ke betekenis van het zelfstandig naamwoord altematief was dus : (Van Dale) een stel van twee
mogelijkheden waaruit een keuze gedaan moet worden. Iemand voor een alternatief stellen.
In andere talen

Enkele voorbeelden uit andere talen :
- D. Vor einer Alternative stehen; Jemanden vor die Alternative stellen, zu ... oder zu ...
- Fr. Si, it y a un an encore, l'alternative 'De Gaulle ou Ie
chaos' effrayait bon nombre deses electeurs ( ... ) il ne
semble plus maintenant en etre entierement ainsi. (Libre
Belgique)
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Eng.- You've the alternative of working hard and being
successful or of not working hard and being unsuccessful.
(Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English)
Als men een vergelijking maakt tussen talen - b.v. Nederlands, Frans, Engels - stelt men" vast dat men in het Frans het
-langst heeft vastgehouden" aande beperkte betekenis van het
zelfstandig naamwoord alternatief.
Ziehier wat onder 'alternative' in Littre, Dictionnaire de la
langue fran~aise (1956) te" lezen 'staat: 2. Option entre 2
choses, entre 2 propositions. On dit quelquefois choisir entre 2
alternatives, prendre la premiere, la seconde alternative; cela
est mauvais. II n'y a jamais qu'une alternative, composee de
deux elements entre lesquels il faut se decider. ( ...) s'il ne
reste qu'un parti a prendre, il n'y a pas d'alternative.
In zijn Dictionnaire, des difficultes grammaticales et lexicologiques (1949) schrijft prof. J. Hanse : 'Alternative: 2. Obligation'de choisir·entre deux choses, deux partis a prendre: II
se trouvait dans l'alternative de se soumettre ou de demissionner'. En' wat verder .:'Proprement, on ne peut pa"rler de deux
alternatives que s'il y a choix entrequatre partis. On dira
donc : II a dfi choisir entre deux solutions, deux partis;. il s'est
trouve en presence de deux eventualites'.
'
Het spreekt vanzelf dathet Nederlands, hetFrans, het Duits
enz.,·'wat het gebruik betreft 'vanhet zelfstandig naamwoord
alternatief in het meervoud, in de zin van mogelijkheden, de
invloed hebben ondergaan van het Engels waar'alternative' nu
betekent : 2. one of more than two possibilities (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1975».
In Webster's New International Dictionary (1957) staat
i.v.m. dit zelfde woord onder 3. nog het volgende : Loosely, a
choice or offer of choice among more than two things or
courses. Het woord 'loosely' is thans niet meer verantwoord.
In Langenscheidts Enzyklopiidisches Worterbuch, Engels/Duits (1962), ku"nnen wij ook reeds het volgende lezen :
'alternative I adj. 1. alternativ, die Wahl lassend (zwischen
zwei oder mehreren Dingen); II 4. die Alternative = das
Entweder-Oder, Auswahl (zwischen zwei oder mehreren Moglichkeiten) .

Ontwikkeling
Het kenmerkende van een levende taal is o.m. de ontwikkeling
die in de betekenis van de woorden plaatsvindt. In zijn taalI .. 580

kroniek Le langage et la vie, verschenen in Vers I' avenir op 16
maart 1970, wijst Andre Rella erop dat Maurice Grevisse in
het vijfde boekdeel van Problemes de langage m.b.t. alternative het volgende schrijft : ( ...) alternative a fini par signifier
eventualite; on peut donc parler de deux alternatives. ( ...)
Voorts kan men in het Supplement 1970 van het Dictionnaire alphabetique el analogiqu~ de la langue fran~aise, door
P. Robert, nog het volgende lezen onder alternative : (Emploi
condamne, mais frequent) L'une des deux eventualites d'une
alternative, au sens correct du mot.
'Entre les actes d'une volonte consciente, reflechie, et Ie pur
phenomene instinctif, il y a une distance qui laisse place a bien
des etats intermediaires, et nos linguistes auraient bien mal
profite des le~ons de la philosophie contemporaine s'ils continuaient a nous imposer Ie choix entre les deux alternatives de
ce dilemme.'
Ret lijdt geen twijfel dat in een tijdruimte van twintigjaar de
betekenis van een woord soms aanzienlijk kan evolueren of
veranderen. Er dient dan ook met het huidige taalgebruik
rekening te worden gehouden.
Huidig taalgebruik

Een weerspiegeling daarvan vinden wij in de allerjongste uitgave (1975) van Le Bon Usage onder par. 156/2, waar we het
volgende lezen : 'Alternative signifie succession de deux choses qui reviennent tour a tour: Alternative continuelle
d'esperance et d'alarme (Hugo, N.D. de -Paris, XI, 1) ou
option entre deux issues, entre deux partis a prendre : On lui a
propose de partir secretement ou de se cacher; il est embarrasse sur l'alternative (Ac.) ( ...) Le mot est souvent employe
aujourd'hui au sens de 'l'un des termes d'un choix', meme
quand ce choix en comporte trois ou plus; cet emploi, condamne par Littre (Suppl.) et par l'Academie (mise en garde du
19 nov. 1964), se repand; Ie voici chez Littre lui-meme : Nos
textes ne permettent que la premiere alternative ( ... ) - et
chez les Tharaud : II n'y avait pour lui que deux alternatives:
etre arrete ou fuir. N'y en avait-il pas une troisieme : prendre
un fusil et partager Ie sort des proletaires, dont il etait Ie chef?
- et chez H. Bergson: De la enfin la conclusion, qu'il y a
trois alternatives ( ...) entre lesquelles opter ( ... ) Mais la
verite est qu'il y en a une quatrieme (L'Evolution creatrice, p.
224)'.
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In feite kon men in 1961 reeds voorbeelden vinden van het
gebruik van het zelfstandig naamwoord alternatief in het
.meervoud in de betekenis van 'andere hiermee gelijkstaande
bezigheden', zoals hierna:
- ... ordinary people have never been quite. persuaded that
toil is as agreeable as its alternatives;
- Ie commun des mortels n'a jamaispleinement fait sienne
l'idee que Ie labeur est aussi agreable que ses alternatives.
- 1m Laufe der menschlichen Geschichte hat man den
Durchschnittsmenschen niemals ganzlich davon uberzeugen konnen, dass schwere Arbeit genau so ·angenehm sein
kann wie ihre Alternativen. (The Linguist, deel 23, bIz.
326)·

.

In het Nederlands

Ook in het Nederlands spreekt men reeds in het in 1942
uitgegeven werk Ons recht in ons taalgebouw van" R. Schrijvers, onder alternatief 2. van 'gegeven mogelijkheden waaruit
moet worden gekozen'. Deze betekenis van altematief is ·pas
later op grote schaal doorgedrongen; tegenwoordig· maakt zij in
ieder geval furore.
Ter verduidelijking geven wij in· de eerste plaats een aantal
voorbeelden waar alternatief is gebruikt als zelfstandig naamwoord in de betekenis van 'de andere van twee mogelijkheden
die zich voordoen en de keuze uit twee uitSiiiiteDd voorhanden
zijnde mogelijkheden'.
- Het alternatief van de politiekzou zijn, dat... (Grote
Nederlandse Larousse-encycl.)
- ( ... ) Bepaalde tehuizen moeten nog blijven voortbest~n
omdat·er geen alternatief is.
- Het postblad, dat 50 ct. gaat kosten, is voor het binnenlands verkeer een (goedkoper) alternatief voor een brief tot
. 20 gram, waarvan het porto 55 cent gaat bedragen.
- De keuze schijnt nu te gaan tussen een Ainerikaans vliegtuig en het redelijke alternatief van de Zweedse Viggen.
(Accent, 30.11.74, bIz. 13)
- am tussen Antwerpen en Luik duwvaart. zonder feedersysteem mogelijk te maken, waren er aanvankelijk twee
alternatieven : een verbreding van de kanaalsectie tussen
de zuidelijke dokken van de haven en Wijnegem en een
duwvaartkanaal van het Albertkanaal naar het Noorden
van de haven. (ESB, 26.11.75, bIz. 1139)
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In dit bestek kan moeilijk worden.ingegaan op aIle voor:- en
nadelen van beide alternatieven.
In het Fr. schrikt men ~r evenmin voor terug om uitdrukkingen als 'deux. alternatives' of 'une double alternative' te gebruiken, in.de betekenis van 'de keuze tussen twee mogelijkheden of oplossingen'.
- ... Aussi Ie Comite propose-t-il une double alternative
pour l'etude de l'implantation du village 'Expobois'. (La
Libre Belgique, 15-16.11.75)
Verschillende mogelijkheden

Thans wordt aan alternatief echter vaak de betekenis gegeven
van 'de .verschillende mogelijkheden die zich voordoen'.
- Het is· van belang op de hoogte gebracht te worden van wat
er zoal aan alternatieven bestaan, o.a. in de stedebouw
( ...) (Wonen, Maandblad voor wonen en wooncultuur, nr.
7/8, 1969, Amsterdam)
- ( ... ) De derde fase is het keuzeproces uit een of meer in
aanmerking komende alternatieven. (ESB, 28.5.75, bIz.
517)
- Von Mises heeft de economie eens gedefinieerd als de leer
van de alternatieven. (ESB, 29.10.75)
- ( ... ) de uiteindelijke beoordeling en afweging van een
aantal voorgestelde alternatieven.
- WeI is het zo dat deze groeipercentages in een scala van
mogelijke alternatieven meer getuigen van een hoge dan
van een lage verbruiksgroei. (ESB, 17.9.75, bIz. 892)
In een volgende bijdrage zullen we nader ingaan op het
gebruik van 'alternatief ais bijvoegIijk naamwoord.
V.T.V.

NIEUWKOMERS
Speerpuntindustrieen : Bedrijven waar de meest recente technische vindingen worden toegepast en nieuwe produkten en
machines worden ontwikkeld, vormen de speerpuntindustrieen, d.w.z. de takken van industrie die de speerpunt van de
technische vooruitgang zijn.
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'Escom poisteeen aantal speerpuntindustrieen over de
vraag of zij geinteresseerd zouden zijn in de levering van
een grote kemcentrale.'

Snelrecht : Het recht moetzijn loop hebben, zegt men, maar
het is ook zo dat de molens van het recht langzaam maIen. Dat
heeft wellicht voordelen, maar in sommige gevallen kan een
snellere rechtspleging wenselijk zijn. Vechtpartijen en relletjes
bij een voetbalwedstrijd kunnen beter dadelijk berecht, worden, zodat buitenlandse supporters niet de gelegenheid krijgen
zich aan de arm van vrouwe Justitia te onttrekken. Instelling
van snelrecht wordt in Nederland overwogen.
Wooncentrum: De kwaliteit van het leefinilieu krijgt meer
aandacht. Er worden b.v. plannen gemaakt om wooncentra
voor bejaarden aan te leggen. De oudere mensen zouden niet
meer. opgeborgen worden in tehuizen waar hun vrijheid en
zelfstandigheid soms e~g beperkt is. Ze zouden in kleine wijken of delen van een wijk de beschikking krijgen over verzorgingsflats en aangepaste huizen met dienstencentra,, zodat er
een echt wooncentrum tot stand zou komen, een centrum waar
ze niet opgeborgen zijn, maar echt kunnen WODen.
Woonerf: Een soortgelijke term is woonerf. Met dit woord
wordt een wijk aangeduid waar de voetganger opnieuw voorrang heeft, waar de kinderen op straatkunnen"spelen en waar
de automobilist slechts bij hoge uitzondering geduld wordt.. Hij
zal zich' in een woonerf in elk geval als een discrete en
voorzichtige gast moeten gedragen, aldus de Nederlandse minister van Verkeer. De woonerven worden in Nederland met
een eigen verkeersbord aangegeven.
Bespreekbaar: Nu bijna iedereen inspraak en zeggenschapwil
hebben, hoort en leest men geregeld dat deze of gene zaak
bespreekbaar moet worden gemaakt, d. w.z. men moet de zaak
aan de orde kunnen stellen, ze bespreken, ze niet langer in
besloten kring willen regelen zonder dat de betrokkenenhun
mening hebben kunnen zeggen.

W.Px.
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I. - Algemeen
ALTERNATIEF (2)
Als bijvoeglijk naamwoord
Alternatief wordt eveneens als bn. gebruikt en betekent dan:
met betrekking tot de andere van twee mogelijkheden. Thans
wordt het ook meer en meer gebezigd in de betekenis : met
betrekking tot andere mogelijkheden dan het oorspronkelijk
alternatief.
- Er dient onverwijld een alternatieve oplossing te worden
gevonden.
- Prof. Sen formuleerde een alternatieve maatstaf voor het
meten van armoede.
- Er is nog veel te weinig serieus aandacht geschonken aan
alternatieve middelen, die hetzelfde doel bereiken.
Volgens Kramers heeft alternatief, als bn. gebruikt, thans
ook de betekenis van 'anders dan tot nog toe', 'tegen de
traditie in gaande' .
Ook in de tweede oplage van de zevenentwintigste druk
(1975) van Koenens Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal wordt het bo. alternatief vermeld met de betekenis : 'de keus biedend voor een geheel nieuwe mogelijkheid,
oplossing of richting' (alternatieve plannen); 'een geheel andere' (een alternatieve opzet); 'met een geheel andere doelstelling' (een alternatieve club).
Dit gebruik komt ook voor in andere talen :
- Eng. The search for alternative ideas.
- Fr. (...) developpement d'un programme de ressources
alternatives d'energie. (Libre Belgique)
Voorts : Alternatieve beleidsmaatregelen, alternatieve culturen, alternatieve financiele beleggingen, rendabele alternatieve vestigingsplaatsen, alternatieve rangschikkingen, alternatieve strategieen, enz.

Alternatief: iets geheel anders

In Koenen (1975) treft men voorts m.b.t. het zn. alternatief de
volgende voorbeelden aan : een alternatief van de feestelijke
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wagens (= nu eens een geheel andere wagen); een alternatief
voor de traditionele taptoe (= iets geheel anders dan die
ta~toe).

-

-

(...) de oppositie in Spanje heeft nog geen alternatief te
bieden, en zeker geen alternatief dat aanvaardbaar is voor
het leger (...)
Bij de Raad van State wordt nu dat alternatief bekeken. (de
Volkskrant, 15.10.75)
Ik pleitte voor een andere benadering, namelijk het presenteren van duidelijke alternatieven.
Voor sommigen is de geleide economie als een realistisch
alternatief te beschouwen voor een onbeteugelde markteconomie.

Alternatieve mogelijkheden

In het Ndl. wordt 'mogelijkheden' dikwijls voorafgegaan door
het bn. alternatief, zoais in'deze citaten :
- Alternatieve mogelijkheden moeten in de oordeelsvorming
worden betrokken.
In feite zou men: in tal van gevallen deze uitdrukkingen
kunnen vervangen hetzij door (verschillende of diverse) mogelijkheden, hetzij door andere mogelijkheid, hetzij door alternatief, zelfstandig gebruikt, zonder meer.
- Er dient te worden gestreefd naar de verruiming van de
mogelijkheden om personeel te werven bij gemeenten,
provincies en regionale inspecties.
- AIle pogingen tot oplossing van het bevoikingsprobleem
spelen zich af binnen de vier genoemde mogelijkheden.
Ais men spreekt van 'een ander alternatief bezondigt men
zich aan een soort pleonasme. In onderstaand citaat had
alternatief kunnen volstaan of had men de uitdrukking een
andere mogelijkheid kunnen bezigen.
- (...) Ook al zou je het Kanaal uitdiepen, dan nog zouden de
mogelijkheden voor de navigatie uiterst beperkt zijn. (...)
Een ander alternatief zou zijn rondom Schotland te varen.
( ... )

Wij geven hierna nog een paar samenstellingen en uitdrukkingen met alternatief voor de eventuele belangstellenden.
- De Vereniging voor de staathuishoudkunde vergadert a.s.
zaterdag over het thema 'Werkloosheid' : aard, omvang,
structurele oorzaken en beleidsalternatieven. (ESB,
10.12.75, bIz. 1197)
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-

(...) Die analyse komt niet veel verder dan tot een aantal
grove gedragsalternatieven.

Ret zou uiteraard verkeerd zijn te gaan denken dat de term
'alternatif', die in het Fr. minder frequent is dan alternatief in
het Ndl., steeds op deze wijze in de laatstgenoemde taal kan
worden weergegeven. We beperken ons tot een voorbeeld :
'Culture alternative' (ook : alternee, alternante) stemt in het
Ndl. overeen met vruchtwisselstelsel of beter met wisselbouw,
d.i. (Van Dale) het 'afwisselend bebouwen van een stuk land
met verschillende gewassen' (= D. Fruchtwechsel of (Fmcht)
Wechselwirtschaft; Eng. crop rotation; Sp. cultivo alterno).
Ret Ndl. wissel vinden we eveneens temg in wisselstroom
(= Fr. courant alternatif; D. Wechselstrom).

Alternativiteit

In Economisch-statistische berichten hebben wij de term alternativiteit aangetroffen, die schijnbaar nog niet voorkomt in
de woordenboeken, maar in volgend citaat weI degelijk op zijn
plaats is :
-

Bij het commerciele denken past de research naar grotere
diversificatie; dit om de risico's te spreiden en een grotere
alternativiteit in de groeikansen van de onderneming te
bewerkstelligen.

We geven nu een aantal uitdrukkingen die tot geijkte termen
zijn uitgegroeid.
Alternatieve geneeskunde

De Franse uitdmkking 'medecine parallele' wordt niet letterlijk
vertaald. Riervoor wordt in het Nederlands ·naast medische
randgebieden of randgeneeskunde ook alternatieve geneeswijzen of alternatieve geneeskunde gebmikt. Tot deze geneeskunde behoren o.m. de acupunctuur en de homeopathie.
-

Ret 27ste ledencongres van de Koninklijke Nederlandse
maatschappij tot bevordering der geneeskunst zal gedenkwaardig zijn door het doorbreken van een artsentaboe : in overvloed werd aandacht gegeven aan alternatieve
geneeswijzen (homeopathie, acupunctuur, antroposofische
geneeskunde). (de Volkskrant, 13.10.75)
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Alternatieve verbintenis

Een altematieve verbintenis is een verbintenis die twee mogelijkheden laat om aan een verplichting te voldoen.
De uitdrukking alternatieve verbintenis stemt in het Fr. en
het D. overeen met obligation alternative en Alternativobligation, Wahlschuld. Le Petit Robert: Obligation alternative:
offrant Ie choix entre 2 prestations. Van Dale: a. v., waarbij
men zich verbindt al naar de omstandigheden een van beide in
het contract aangegeven verplichtingen na te komen.
Alternatieve energiebronnen

Deze uitdrukking is synoniem met substituten, substitutiemogelijkheden. Het gaat hier dus om een vervangingsmiddel voor
een bepaalde brandstof.
- (...) Men kan de vraag naar olie-import ook beperken door
alternatieve energiebronnen te ontwikkelen.
In het Fr., D. en Eng. spreekt men respectievelijk van
sources d'energie de substitution, combustible de substitution;
alternative Energiequellen (Energietrager); alternative sources
of energy.
Alternatieve dienstplicht

Eveneens aan de Grote Nederlandse Larousse ontlenen wij de
definitie van alternatieve dienstplicht, n1. de mogelijkheid voor
dienstplichtigen om aan hun dienstplicht op een andere wijze
te voldoen dan in de strijdkrachten, wanneer zij bezwaar
hebben tegen plaatsing in zgn. oorlogseenheden.
Alternatieve muziekpraktijk

In de Volkskrant van 13.10.75 hebben wij de uitdrukking
alternatieve muziekpraktijk aangetroffen :
- Het publiek heeft een sterk aandeel in de alternatieve
muziekpraktijk. Mompelen, lachen, maar ook de spanning
ondergaan is tenslotte eerlijker en waardevoller dan
achterovergezakt in een pluche fauteuil verveeld naar een
podium te zitten staren.
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Alternatieve hypothese

Deze uitdrukking is gebruikelijk in de statistiek. Voor de
belangstellende lezer geven wij een voorbeeld dat ontleend is
aan Bedriffsstatistiek van prof. dr. P. de Wolff.
- (...) De hypothese, die het uitgangspunt voor het toetsingsvraagstuk vormt, staat nooit op zichzelf. Verwerping ervan
betekent immers noodzakelijkerwijze de aanvaarding van
een andere onderstelling, een andere of alternatieve hypothese. Er zijn dus altijd twee hypothesen. (...)
Met het zn. alternatief wordt voorts in de statistiek nog
bedoeld : een statistische veranderlijke die slechts twee waarden kan aannemen. B.v. het werpen van kruis ofmunt met een
geldstuk. (Grote Nederlandse Larousse-encyclopedie)
V.T.V.

GRIEKSE TAALPROBLEMEN

Nederlandse taalgebruikers klagen weleens - en terecht over de moeilijkheden die aan het bestaan van twee spellingen
in het Nederlands verbonden zijn. We hebben in dit tijdschrift

echter ook gewezen op het feit dat spellingproblemen niet
uitsluitend de Nederlandse taalgebruikers hinderen (zie
'Franse spellingproblemen', 1-441 en 'Duitse spellingproblemen', 1-445).
Andere talen zijn er nog erger aan toe. Het hedendaagse
Grieks bij voorbeeld kent in feite twee verschillende talen : het
'katharevousa' en het 'dimotiki'.
In NRC/Handelsblad van 3 mei 1976 publiceerde F .H. van
Hasselt hierover een artikel waarvan hieronder een korte
samenvatting voIgt :
Het 'katharevousa' was tot voor kort de 'zuivere' taal, de
officiele Griekse taal. Zij was in het begin van de vorige eeuw
ingevoerd toen Griekenland onafhankelijk werd. Het katharevousa was een compromis tussen het oud-Grieks en de volkstaal die zich daaruit in de loop der eeuwen had ontwikkeld.
Deze volkstaal werd het 'dimotiki' genoemd. Aan het einde
van de vorige eeuw begonnen dichters en romanschrijvers de
'dimotiki' in hun werken te gebruiken.
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De kranten, die immers rekening moesten houden met de
taalkennis van hun lezers, gebruikten weer een tussenvorm,
waarin het aandeel van het dimotiki groter was naarmate de
krant meer arbeiders onder haar lezers telde. Over het algemeen gold als regel : hoe linkser de krant, des te meer dimotiki
in haar taalgebruik. Het katharevousa bleef de taal van de
elite, de intellectuelen, de godsdienst. Het is b.v. nog steeds
verboden de bijbel in de volkstaal, het dimotiki, te publiceren
en dit verbod is zelfs in de grondwet neergelegd.
Dat het taalgebruik een politieke betekenis kan hebben,
bleek bij de opeenvolging van politieke regimes die Griekenland de laatste jaren heeft gekend. Toen 'de kolonels' in 1967
aan de macht kwamen, probeerden zij het gebruik van het
'katharevousa' te veralgemenen : vanaf de lagere school moesten de kleine Grieken de officiele taalleren; het dimotiki werd
overal verdrongen.
Logischerwijze kwam met de dictatuur ook de opgedrongen
taal ten val. De nieuwe regering heeft onlangs bepaald dat in
het onderwijs aIleen nog het dimotiki mag worden gebruikt. De
kranten en de radio zijn eveneens op het dimotiki overgestapt.
Zelfs de kerkelijke autoriteiten schijnen bij te draaien. Er is
al een bisdom waar het dimotiki als gebruikstaal aanvaard is,
ondanks het taboe op de bijbelvertaling. En de rechterlijke
macht heeft eveneens de eerste stap gezet : een plaatselijke
rechtbank heeft een vonnis in het dimotiki geveld.
De toekomst van het dimotiki lijkt verzekerd. Het katharevousa zal aIleen nog als een soort notaristaal blijven voortbestaan. Leraren, leerlingen en dagbladschrijvers kunnen eindelijk een soort Grieks gaan leren.
Wij mogen dus met ons vrij beperkte aantal spellingvarianten niet te veel klagen : de Grieken hebben anderhalve eeuw
met twee talen gesukkeld. En wie weet, misschien komt ook
voor ons eens het bevrijdende besluit : een spelling voor het
gehele Nederlandse taalgebied.

W.Px.
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I. - Algemeen
DE NIEUWE VAN DALE

Woordenboeken zijn onmisbare hulpmiddelen voor elke taalgebruiker. Ais we bij het lezen de verklaring van een bepaald
woord willen opzoeken of als we bij het schrijven willen
nagaan of een bepaald woord weI bruikbaar is, grijpen we naar
het verklarend woordenboek.
Het verschijnen van een nieuw woordenboek of van een
nieuwe druk van een bestaand woordenboek is voor de taalgebruikers dan ook een gebeurtenis. Zal het nieuwe woordenboek nu het woord of de betekenis van een woord bevatten
waar men vroeger vruchteloos naar gezocht heeft ? Staat het
nieuwe woordenboek afwijzend tegenover een bepaalde term
of zegswijze ?
Tot op zekere hoogte blijft het woordenboek namelijk toch
een scheidsrechter. Wat in het woordenboek staat en niet
afgekeurd wordt, kan niet zonder meer afgewezen worden.
Wat er niet in staat, kan steeds in twijfel worden getrokken.

Nieuwe uitgave
Nu zijn we op het gebied van woordenboeken de Iaatste
jaren weI een beetje verwend. In 1976 verscheen b. v.
bij Martinus Nijhoff (Den Haag) de tiende druk van het
Groot woordenboek der Nederlandse taal, bewerkt door
dr. C. Kruyskamp. Dit woordenboek staat bij velen bekend als
'de dikke Van Dale', omdat de in 1872 verschenen druk het
werk was van J .H. van Dale, schoolhoofd te Sluis, en de
omvang ervan de kwalificatie 'dik' weI verantwoordt.
Men mag het Groot woordenboek der Nederlandse taal, de
Van Dale dus, niet verwarren met het Woordenboek der
Nederlandsche taal (WNT) , dat nog veel groter is (21 delen),
maar nog steeds onvoltooid blijft (zie hierover o.m. Taalbeheersing in de administratie, 1-377). WeI hebben beide woordenboeken gemeen dat dr. C. Kruyskamp er de Iaatste jaren
veel werk aan heeft besteed, ais bewerker van Van Dale en
redacteur van het WNT.
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Overigens is het WNT toch weI de basis en het uitgangspunt
geweest bij de samenstelling van de Van Dale : dat merkt men
zowel aan de geciteerde voorbeelden als aan de volgorde
waarin de verschillende betekenissen van een woord zijn vermeld.
Deze historische grondslag van Van Dale is een kenmerk
waarmee de gebruiker rekening moet houden. Hij kan niet
verwachten dat de eerste betekenis van een woord in Van
Dale ook de belangrijkste of de frequentste zou zijn. Voor
zover er zich in de betekenis van een woord een evolutie heeft
voorgedaan - en dat is dikwijls het geval - vermeldt Van
Dale eerst de oudste betekenis, terwijl·de meest recente ontwikkeling achteraan komt.

Gezag van Van Dale

In het bericht voor de tiende uitgave schrijft de bewerker het
volgende : 'Het gezag van Van Dale is, als van ieder ander
woordenboek, in beginsel niet groter dan de taalgebruiker er
zelf aan wi! toekennen. In taalzaken bestaat geen overheidsgezag, behoudens - en dat nog in beperkte zin - met betrekking tot de spelling. Gezag in taalzaken is niets anders dan de
verantwoorde overeenstemming met het gevestigde gel?fuik.
Verantwoord is die overeenstemming voor zover zij rekening
houdt met bepaalde normen... niet alles wat gezegd of geschreven wordt, kan als (goed) Nederlands gelden aIleen 'omdat het gezegd of geschreven wordt'... Van Dale is dus in
beginsel een normatief woordenboek, maar met grote voorzichtigheid in de toepassing van dit beginsel, en met ruime
erkenning van de marge die het persoonlijk gebruik altijd voor
zich mag opeisen, en van de variabiliteit van aIle levende taal'.
In de praktijk betekent dit dat Van Dale in zijn huidige vorm
weliswaar gebaseerd is op' het 'gevestigde gebruik', maar anderzijds toch een oordeel uitspreekt over wat al dan niet als
goed Nederlands moet worden beschouwd. Een afwijzend
oordeel komt b.v. voor bij het woord 'afbouw' : 'als germanisme te verwerpen is ook afbouw voor : geleidelijke afbraak,
ontmanteling' .
Dat enige subjectiviteit de bewerker niet vreemd is, blijkt uit
de inmiddels reeds vermaard geworden omschrijving van
popmuziek: 'bij jeugdige en onrijpe personen in de smaak
vallende hedendaagse amusementsmuziek'.
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Afwijzing van bepaalde woorden kan overigens ook betekenen dat zo'n woord niet in het woordenboek wordt opgenomen. Wie een woord in Van Dale niet vindt, kan zich dus
steeds afvragen of het misschien is weggelaten omdat nu
eenmaal 'niet alles wat gezegd of geschreven wordt als (goed)
Nederlands kan gelden'.
Volledigheid van Van Dale

Het ontbreken van een woord in het woordenboek hoeft echter
geen afwijzing ervan in te houden. De bewerker zegt hierover :
'Absolute volledigheid in die zin dat zij zou inhouden het
vermelden van aIle woorden die ooit weI eens in het Nederlands gebruikt zijn... is niet te verwezenlijken. Niemand weet
hoeveel woorden dat zijn, maar men mag het aantal veilig
schatten op twee tot vijf miljoen'.
Nu is het weI zo dat de gebruiker het woordenboek soms zal
naslaan om na te gaan of een 'nieuw' woord al burgerrecht
heeft gekregen door opneming in Van Dale.
In dat opzicht zal hij dikwijls teleurgesteld worden. Hoewel
de tiende druk van Van Dale ongetwijfeld duizenden nieuwe
woorden of betekenissen vermeldt, blijken toch vele nieuwkomers te ontbreken.
Dat is zeker in deze tijd, nu de taal zoals de gehele samenleving steeds sneller evolueert, een niet te vermijden euvel.
Woordenboeken die zoals Van Dale om de tien jaar een
nieuwe druk beleven, kunnen de ontwikkeling van de taal
onmogelijk bijhouden. Minder dure en kleinere boeken kunnen
beter in deze leemte voorzien. Twee daarvan, namelijk Signalement van nieuwe woorden van dr. Riemer Reinsma (Elsevier, Brussel, 1975) en Nieuwe woorden van Maarten van
Nierop (Heideland, Hass~lt, 1975) zijn in rubriek IV van het
novembernummer besproken.
In de tiende druk van Van Dale troffen we weI de volgende,
vrij recente woorden of betekenissen aan : ombudsman, omturnen, opgefokt (van motor), opinieren, overkomen (van een
boodschap), overtrekken (= overdrijven), uit de pan rijzen,
polarisatie, psychedelisch , quasar,piratenzender. Maar we
zochten vruchteloos naar : snorfiets, kreukelzone, zich opstellen (zijn standpunt bepalen), vervolgonderzoek, halfboter, vertrossing.
Een verwijt is dit zeker niet : zoals gezegd, kan een wootdenboek onmogelijk de taalontwikkeling op de voet volgen, en
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dat heeft ook voordelen : na enkele jaren kan blijken of een
'nieuw' woord een eendagsvlieg was of een blijvertje is geworden.

Zuidnederlands in Van Dale

De dikke Van Dale is ook in Belgie een veel gebruikt en
gezaghebbend woordenboek. De bijzondere taalsituatie in dit
land maakt dat vele taalgebruikers zich dikwijls onzeker voelen en wellicht gemakkelijker naar een woordenboek grijpen
dan hun taalgenoten in Nederland.
De vraag of iets 'goed' Nederlands is, wordt zeker in Vlaanderen heel dikwijls beantwoord met een velWijzing naar Van
Dale.
De aantekening 'Zuidn.', die men bij sommige woorden in
Van Dale aantreft, is dan ook bedoeld om tegemoet te komen
aan deze behoefte : in de inleiding wordt terecht gesteld dat
'de aanduiding 'Zuidn.' geen discriminatie, geen brandmerk
inhoudt. Zij behelst niets anders dan de eenvoudige constatering dat een bepaald woord of een bepaalde betekenis van een
woord niet of niet meer algemeen gangbaar, maar tot het
Nederlandse spraakgebruik in een groter of kleiner deel van
Belgie beperkt is; zij houdt dus een waarschuwing in voor de
Vlaamse taalgebruiker : bedenk dat dit woord of deze bijzondere betekenis van dit woord in Noord-Nederland niet begrepen of anders opgevat wordt'.
Van deze goede bedoeling is echter weinig terechtgekomen.
Enerzijds komen in de nieuwe Van Dale nog steeds vele
woorden voor met de aanduiding 'Zuidn.' die voor de Belgische gebruikers even vreemd en onbekend klinken als voor
een Nederlander, zodat ze ten hoogste de kwalificatie 'gewestelijk' verdienen.
Belangrijker is echter dat in Van Dale tal van woorden en
betekenissen ontbreken die in Belgie veelvuldig worden gebruikt en niet tot het Algemeen Nederlands behoren.
De waarschuwing dat 'dit woord of deze betekenis in
Noord-Nederland niet begrepen of anders opgevat wordt',
ontbreekt b. v. bij herleiden, hernemen, weerhouden, ritme,
overmaken, (zich) verwachten (aan), gekend, ontdubbelen,
objectief (als substantief), effectieven, in functie van, op punt
stellen, vertrekken van, toelaten, zich stellen, panikeren, betoelagen, optie.
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Het is weI duidelijk dat de bewerker van Van Dale geen
aandacht heeft besteed aan de taalontwikkeling in Vlaanderen: talloze zogenaamd Zuidnederlandse woorden zijn ten
onrechte behouden, terwijl de voor de taalgebruiker belangrijke Zuidnederlandse woorden en betekenissen meestal geheel
ontbreken.
De Noordnederlandse gebruiker zal dus vergeefs zoeken
naar de verklaring van een hem onbekende betekenis van een
woord in een tekst van Vlaamse oorsprong en de Zuidnederlandse taalgebruiker wordt in Van Dale niet gewaarschuwd
voor de beperkte bruikbaarheid van een Zuidnederlandse term
of betekenis.
De bewerker was zich van deze tekortkoming bewust : in
het 'Bericht voor de tiende uitgave' deelt hij mede dat 'het in
de bedoeling heeft gelegen in deze uitgave de woorden die als
'Zuidn.' gekenmerkt zijn aan een algehele herziening en schifting te onderwerpen'. Wegens gebrek aan tijd kon deze omvangrijke arbeid niet tijdig worden voltooid. Getuigt het echter
niet van een gebrek aan belangstelling dat bewerker en uitgever niet tijdig de nodige voorzieningen hebben getroffen om
deze inderdaad zeer omvangrijke arbeid tot een goed einde te
brengen vooraleer een standaardwerk als Van Dale in een
nieuwe druk op de markt wordt gebracht ?
Mgezien van deze leemte blijft de dikke Van Dale - nu
tweedelig - ongetwijfeld een onmisbaar hulpmiddel voor al
wie geregeld met taal te maken heeft, als lezer of als schrijver.
En wie is dat tegenwoordig niet ?
W.Px.

NIEUWKOMERS
Prijscompensatie
De voortdurende stijging van de prijien leidt tot eisen van de
vakbonden om het verlies aan koopkracht te compenseren :
prijscompensatie wordt dit kortweg genoemd. Hoeveel bedraagt de prijscompensatie ? Zal de prijscompensatie volgend
jaar volledig of gedeeltelijk zijn ? Vroeger had men het meer
over de loonindexering, d.i. de koppeling van de lonen aan de
index van de consumentenprijzen.
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Inspreken

De technische apparatuur waarmee we de menselijke stemgeluiden op een geluidsband kunnen vastleggen, heeft een nieuw
werkwoord doen ontstaan: inspreken. Een tekst wordt ingesproken, d.w.z. vastgelegd op een geluidsband. Blindenbibliotheken beschikken over banden en cassettes waarop romans,
toneelstukken en gedichten zijn ingesproken. Voor het inspreken van teksten doen zij een beroep op vrijwillige medewerkers.
N achtschilder

Sommige beroepen worden aIleen's nachts uitgeoefend : de
nachtwaker is de meest bekende, maar er zijn ook nachtportiers in de hotels en nachtzusters in het ziekenhuis. Het hoofd
van de nachtdienst heet daar trouwens nachthoofd. In advertenties vraagt men soms een pachthoofd. In kantoren ondervindt men veel hinder van schilderwerk dat overdag wordt
uitgevoerd. Daardoor ontstond er vraag naar schilders die
bereid zijn 's nachts kantoren op te schilderen. Dat zijn dan
nachtschilders, die niets te maken hebben met de mensen die
vooral in verkiezingstijden tersluiks slogans op muren en straten gaan schilderen.
Een thuiswedstrijd spelen

.Sporttaal spreekt vele mensen aan. Vandaar dat uitdrukkingen
uit deze taalsfeer weI eens doordringen in het algemene taalgebruik. In de voetbalsport is het bekend dat het spelen op eigen
terrein (thuiswedstrijd) voordeliger is dan het spelen op het
terrein van de tegenpartij (uitwedstrijd). Men kan nu ook al
lezen dat een politicus op een bijeenkomst kennelijk 'een
thuiswedstrijd speelde'. Hij sprak voor een publiek dat hem
gunstig gezind was, dat zijn woorden graag geloofde, dat bij
voorbaat reeds overtuigd was.
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I. - Algemeen
Het mondelinge taalgebruik komt in dit tljdschrift zelden aan
bod. Een paar jaar geleden hebben we twee artikelen gepubliceerd van mevr. L. Lunsingh Tonckens over 'Spreken in
vergaderingen' (1-405) en 'Spreken vanaf een podium' (1-415).
Onlangs verscheen van deze auteur een nieuw boek, 'Opkomen en afgaan', dat tal van adviezen bevat 'voor hen die wei
eens op moeten komen, maar daarbij het gevoel hebben af te
gaan' (uitg. Nijgh en Van Ditmar, Den Haag, 1975). Mevrouw
Tonckens komt in dit nummer en in het volgende opnieuw aan
het woord om sprekers onder u de helpende hand te reiken bij
'moeilijke gesprekssituaties' en 'gelegenheidsredevoeringen'.

MOEILIJKE GESPREKSSITUATIES
Wat zijn moeilijke gesprekssituaties? Wij denken aan gesprekken onder vier ogen, waarbij wij ervan uitgaan dat de
gespreksleider een bepaald doel wil bereiken waarvan de ander
zich niet bewust is of niets wil weten.
Bestaat er een aanbevelenswaardige tactiek ?
Antwoord : ja !

Eerst luisteren

Ga zo tewerk : Laat de ander praten, luister en herhaal in
korte bewoordingen wat hij heef! gezegd.
Dat betekent dat de gespreksleider tijdens het luisteren ook
niets anders doet en dat hij dus nalaat erover na te denken
welke vraag hijzelf dadelijk aan de orde zal stellen.
Dat is moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt, want wij
allen hebben de gewoonte a.h.w. 'zevend' te luisteren en niet langer luisterend - in onszelf gekeerd na te denken over
een of meer woorden die wij opvingen.
U zult zich misschien afvragen waarOIJ;l het de ander laten
praten, luisteren en in korte trekken herhalen wat hij gezegd
heeft de sleutel is die een opening geeft als het erom gaat
moeilijke gesprekssituaties tot een oplossing te brengen.
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Sommige mensen menen dat de aanbevolen herhalingen veel
weg hebben van manipuleren en het 'naar de hand zetten' heeft
een ondemocratische en daarom weinig sympathieke bijsmaak.
Shakespeare heeft weI gevraagd 'what's in a name ?', en dat
ging op voor de roos die even welriekend zou geuren, had de
plant een andere naam, maar het lijkt gevaarlijk te stellen dat
het er weinig toe doet hoe wij de dingen benoemen. 'Iemand
zelf een beslissing laten nemen' klinkt aangenaam. 'Iemand
een beslissing in de mond geven' al minder. 'Iemand zichzelf
vast laten praten' bezorgt een welgeaard mens koude rillingen
over de rug.
Toch doen wij er verstandig aan niet toe te geven aan deze
ethische opwellingen, want het een komt op precies hetzelfde
neer als het andere
Wij moeten iets bereiken, wij dienen de gesprekspartner iets
aan te kondigen dat minder prettig voor hem is. Daarmee zal
hij zich akkoord moeten verklaren, dat zal hij moeten
verwerken en dat zal bekend moeten worden bij zijn collega's
en bij het thuisfront.
Zou het dan niet de snelste en minst pijnlijke methode zijn
om de mens in kwestie zelf de beslissing te laten nemen ?
Bij de opvoeding doen ouders hetzelfde. Wij willen graag dat
Pietje naar een bepaalde school gaat, maar als wij het jongetje
hiertoe dwingen, gaat Pietje met veel gemor naar de bewuste
school. Hebben de ouders het kind daarentegen zelf de beslissing Iaten nemen op grond van door hen gestelde vragen, dan
zal Pietje er trots op zijn dat hij die school heeft gekozen. De
Amerikanen zeggen : ~The foolish salesman would sell me with
his own reasons, the wise salesman with mine'. Maar om aan
de argumenten van de ander te komen, is het weI noodzakeIijk
eerst naar hem te luisteren.

Klankbord zijn

De (moeilijke) gesprekken van mens tot mens zijn bijzonder
belangrijk, daar soms veel meer op het spel staat dan de zaak
waarover wordt gesproken. Het gaat namelijk voor het
'slachtoffer' om een kwestie die van levensbelang voor hem
kan zijn en het gaat voor de gespreksleider om de goede naam
en faam van het bedrijf. Hij wil dat degene die iets op het hart
heeft daar begrip vindt. In Amerika is deze gespreksleer of
~client centered approach' ontwikkeld door dr. Carl Rogers,
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die het herhalen van hetgeen de gespreksgenoot heeft gezegd
'reflecteren' noemt. Hij stelt voorop dat de reflectie moet
voortvloeien uit respect voor de ander (de gespreksgenoot) en
ook uit het geloof in het individu als zelfgenezer.
Dit is dan ook het motief voor de gespreksleiders : zelf geen
oplossingen aangeven tijdens het probleemgesprek, maar de
ander behulpzaam zijn bij het zelf vinden en formuleren van
een uitweg door ziJn eigen woorden te herhalen.
De laatste woorden van het lastige onderhoud dient de
gespreksvoerder vooral niet in zijn achterhoofd gereed te
hebben. Hij laat zijn gespreksgenoot vrij in zijn uitlatingen en
zijn conclusies en hij behoudt zich aileen het recht voor korte
vragen te stellen; verder is hij klankbord en reflector. Rogers
noemt dit de 'non directive' -methode, hoewel het duidelijk is
dat het vragen stellen en reflecteren weI degelijk een wijze van
sturen is.

Luisteren en herhalen

De praktijk leert dat het luisteren en herhalen de mensen er
bijna altijd in korte tijd toe brengt zichzelJ van standpunt te
doen veranderen.
Voorbeeld:
A. (gespreksleider~ want hij praat met B. om hem van een
minderwaardigheidscomplex af te helpen) Dus u zegt dat u het
gevoel hebt verlamd van angst te worden als u voor een grote
menigte moet spreken ?
B. Ja, dan breekt het angstzweet mij aan aIle kanten uit en zou
ik weI door de grond willen zinken.
A. U zoudt weI door de grond willen zinken...
B. Precies en ik weet niet waardoor dat komt. In vergaderingen heb ik dat gevoel volstrekt niet. Misschien komt het omdat
ik dan zit of ik ben het gewoon meer gewend; je valt natuurlijk
ook weI minder op als je dan het woord voert. Maar als ik op
een podium sta, ben ik bezeten van de gedachte wat ik met
mijn handen moet doen.
A. U denkt dat u het vergaderen meer gewend bent, in de
vergadering valt het u niet zwaar het woord te voeren en bent
u helemaal niet geremd.
B. Precies ! Het is heel juist wat u daar zegt : dat het komt
doordat ik gewend ben steeds te vergaderen. Alles went nu
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eenmaal op den duur en zo zal dat dan ook weI met het
spreken in het openbaar gesteld zijn. Zet ik door dan zal het
weI overgaan. Ja, nu u dat zo zegt... ik had daar eigenlijk nooit
over nagedacht, maar u hebt groot gelijk : tegen mijn eerste
vergaderingen heb ik inderdaad ook erg opgezien en nu is
daarvan geen sprake meer.
A. Dus de vergaderingen die u eerst ook beangstigend vond,
geven nu geen spanningen meer en nu bent u tot de ontdekking
gekomen dat het spreken in het openbaar ook weI een kwestie
van wennen zal zijn.
Er vinden natuurlijk veIerIei soorten van (moeilijke) gesprekken plaats en de loop van het gesprek zal dan ook telkens
weer anders zijn. Toch is het mogelijk een paar richtlijnen vast
te stellen die in de meeste gevallen van nut kunnen zijn.
Het is de kunst onbevooroordeeld te luisteren en de voor het
te bereiken doel belangrijke constateringen van de ander te
herhalen. Maar dat is nog niet alles. Ook het gedrag of de
manier van doen van de gespreksleider zijn van het grootste
belang. Hij dient de man met wie hij gaat praten vriendelijk te
begroeten en meteen op zijn gemak te stellen.
Het vertrouwen dat u daardoor inboezemt, wordt nog versterkt door uw gelnteresseerde manier van luisteren. Bovendien zou het geen uitzondering zijn indien de gespreksgenoot,
gestirnuleerd door uw optreden, zich over tal van zaken gaat
uitspreken, zodat u een vrij aardig beeld krijgt van de grieven
die hem ~1Jerkelijk dwars zitten.
Het kornt namelijk maar al te vaak voor dat het eigenlijk om
klacht b gaat, terwijl klacht a vooropgesteld wordt. Overigens
geldt het advies waarneembaar ingesteld op de ander te luisteren voor iedere gesprekssituatie en niet aIleen in geval van
klachten.
Een paar voorbeelden :

U /noet ie/nand terechtwijzen
Ontvang de te berispen persoon in uw kamer en zorg ervoor
dat niemand anders horen kanwat er gezegd wordt.
Na het :
• laten uitpraten,
• luisteren,
• herhalen,
1-600

is het ogenblik aangebroken waarop u gaat .uitleggen hoe hij op
andere wijze had kunnen optreden. Indien de man zich werkelijk uitgesproken heeft, is de kans groot dat u kunt inhaken op
wat hijzelf naar voren heeft gebracht.
Eindig met een paar opbouwende raadgevingen.
U moet een klacht incasseren
Dit is een belangrijke aangelegenheid, want als u het klaar
speelt de klachten uit de weg te ruimen, hebt u er een bevriende relatie bij ! U begint met de klacht aan te horen.
Daarna herhaalt u defeiten die vermeld zijn en zegt u, dat u er
even over wilt nadenken hoe u de ander het best van dienst
kunt zijn. Hij zal zo gauw mogelijk van u horen.
Zodra de man weg is onderzoekt u de zaak. Want u moet
weten of de klacht gegrond is en of er achtergronden of details
zijn, die hij verzonnen of verzwegen heeft. En zo ja, waarom.
Zodra u daarvan een beeld hebt, verzoekt u de bewuste
persoon bij u te komen 'of zoekt u hem op, indien de situatie
dat vergt.
N u gedraagt u zich volgens deze agenda :
A. vriendelijke, inleidende opmerkingen maken;
B1. als de klacht gegrond is, dit zonder omhaal bekennen;
Subpunten:
a) hoe het kon gebeuren;
b) hoe het in de toekomst vermeden zal worden;
c) welke schadeloosstelling of genoegdoening u aanbiedt;
of:
B2. als de schuld bij de tegenpartij ligt, dit onomwonden
constateren;
Subpunten:
a) begrip voor de gemaakte fout;
b) vertrouwen in uitblijven van herhalingen;
c. in een ontspannen, prettige sfeer afscheid nemen;
D. nazorg.
Indien de schuld bij uw bedrijf lag, belt u na korte tijd op en
vraagt u of alles naar wens verloopt. Vaak valt een dergelijk,
niet verwacht, teken van belangstelling zozeer in goede aarde
dat de klacht, zelfs indien deze noodgedwongen gebrekkig
verholpen zou zijn, in het niet verdwijnt.
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U moet een verzoek aanhoren

Nadat u objectief naar de ander geluisterd en zijn belangrijkste
punten herhaald hebt, weet u of u op het verzoek kunt ingaan.
Is dit niet het geval, dan zet u duidelijk uiteen waarom het niet
mogelijk is. Wanneer hij zich volledig heeft kunnen uitspreken,
zal het u in de meeste situaties niet moeilijk vallen aan te tonen
dat deze negatieve beslissing uiteindelijk nog in zijn eigen
voordeel is ook.
Want het belang van het bedrijf is veelal het belang van de
man zelf.
U dient moeite te doen uw medewerkers te leren kennen

Hiertoe is het nodig ontmoetingen te organiseren die u in staat
stellen van mens tot mens te praten.
Met dien verstande dat het u er vooral om te doen is naar de
anderen te luisteren.
Aan zwijgzame lieden stelt u vragen, die niet met ~ja' of ~nee'
afgedaan kunnen worden.
Vanzelfsprekend zijn er ook talrijke gesprekssituaties, waarin het u niet mogelijk is ~ slechts' te luisteren en het voornaamste te herhalen. Om de eenvoudige reden dat u het
vooropgezette doel hebt de man die u bij u laat komen bij
voorbeeld in rang te verlagen of een andere (onaangename)
mededeling te doen.
In een gesprek onder vier ogen doet u er echter onder aIle
omstandigheden verstandig aan te beginnen met het uit laten
praten, luisteren en herhalen.
Want het zal weI niet voor niets zijn dat de mens toegerust is
met twee oren, twee ogen en een tong. Vermoedelijk is het de
bedoeling dat wij meer kijken en luisteren dan praten.

L.T.
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I. - Algemeen

GELEGENHEIDSREDEVOERINGEN

De gelegenheidsredevoering is veel gemakkelijker dan menigeen zich voorstelt. Het gaat er namelijk niet zozeer om wat
men wei, maar vooral om hetgeen men niet zegt.
Bij aIle andere soorten redevoeringen is het zaak :
• glashelder van betoogtrant te zijn,
• sprankelend te spreken.
Gelegenheidstoespraken daarentegen dienen geheel ingesteld te zijn op de toegesprokene(n) : het gaat slechts om de
gevoelens van het 'feestvarken' en niet om de logica en/of de
humor. Humor kan zelfs gevaarlijk zijn : deze wekt belangstelling voor de spreker Lp. v. voor de mens(en) die in het zonnetje
gezet wordt(worden).
Om deze reden is het verstandig een gelegenheidstoespraak
volledig uit te schrijven en te behandelen met een kritisch
ingesteld persoon.
Het komt namelijk meer dan eens voor dat een gelegenheidsredenaar zich waagt aan uitlatingen die voor tweeeriei
uitleg vatbaar zijn. Daarom is het van prevalerend belang
ervan op de hoogte te zijn wat men bij de betreffende gelegenheid·vooral niet moet zeggen.
Het is moeilijk voorbeelden van volmaakt geeigende toespraken te geven, want ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
en elk gehoor verschilt van het andere.
Onthoud echter het volgende :
• indien u de 'feest'redenaar bent gaat het niet om uw succes;
• de bedoeling is een flatteus licht te werpen op het 'slachtoffer' (d.w.z. de toe te spreken persoon/personen);
• de mensen die door het schijnwerper-zonnetje belicht worden of op wie aller aandacht is gericht, luisteren 'anders dan
anders', omdat zij zich ervan bewust zijn dat zij te kijk zitten;
• opmerkingen die hun onder gewone omstandigheden zouden
ontgaan, maken nu indruk.
Hieronder volgen enige richtlijnen die u behulpzaam kunnen
zijn bij de volgende gelegenheidstoespraken :
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a) nieuwe personeelsleden voorstellen aan collega's;
b) het aanbieden van een cadeau;

c) het afscheid nemen van een medewerker die vertrekt;
d) het afscheid nemen van iemand die de pensioengerechtigde

leeftijd heeft bereikt;
het toespreken van een bruidspaar;
f) het huldigen van eenjubilaris die b.v. 25 jaar in dienst is;
g) het welkom heten van begeleidende dames.
e)

Het voorstel/en van een nieuw personeelslid aan col/ega's

Deze situatie wordt nu eens op de ene dan weer op de andere
wijze aangepakt. Er zijn bedrijven waar het gewoorlte is van
kamer tot kamer te wandelen met de nieuwe man, en er zijn
firma's die bij een dergelijke gelegenheid een koffie- of
sherry-bijeenkomst organiseren.
De baas van de nieuwkomer (of zijn collega als het om een
directeur gaat in een bedrijf dat een meerhoofdige directie
heeft) houdt dan een inleidend praatje, waarna hij het woord
geeft aan de persoon in kwestie teneinde hem in de gelegenheid te stellen iets over zichzelf mee te delen. De man die de
spreker inleidt, heeft maar een doelstelling: een sfeer van
sympathie te scheppen voor de andere
Hij mag dus niet zeggen : 'Dit is onze nieuwe collega, de
heer Jansen, die wij bereid hebben gevonden bij ons in dienst
te treden. Wij hopen dat hij er iets van zal maken, al weten wij
allen dat het niet gemakkelijk voor hem zal zijn.'
Een dergelijk toespraakje moet in majeur worden gesteld :
het is nu niet het moment om over moeilijkheden te spreken.
Bovendien klinkt het wat aarzelend te zeggen dat men hoopt
dat de man in kwestie er iets van zal brouwen. Tenslotte wekt
de uitdrukking 'bereid gevonden' bij veleri de gedachtenassociatie op dat er gesoebat moest worden om het ja-woord te
verkrijgen. Indien Jansen ingenieur of doctor in de rechten is,
kan de inleider zeggen : 'de heer J., die bouwkundig ingenieur
is' of 'de heer J. die doctor in de rechten werd aan de
universiteit te ...' Wat de persoon die zijn intrede doet betreft :
al w6rdt zijn naam verkeerd uitgespro~en, al z6u het gebeuren
dat hij op een weinig flatteuze wijze voorgesteld wordt, hij
dient erbij te staan of het een en ander hem als muziek in de
oren klinkt. Is het ogenblik aangebroken waarop hij zich voor
gaat stellen, dan doet hij er goed aan kort en uiterst bescheiden
over zichzelf te spreken.
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Het aanbieden van een cadeau
Bied cadeaus en bloemen altijd uitgepakt aan, dus ontdaan van
touw en papier; dit voorkomt zenuwachtig gedoe met knopen
en proppen. Vermijd het mee te delen dat 'een lang gekoesterde wens in vervulling gaat'. Soms vraagt men aan de mensen wat zij het liefst willen hebben, maar het antwoord hoeft
daarom nog niet altijd op waarheid te berusten.
Bij wijze van spreken kan het zijn dat iemand die meent
a.h.w. recht te hebben op een kleuren-tv door (valse) bescheidenheid maar om een langspeelplaat vraagt. Houd hier rekening mee !
Een bijna vastgeroeste gewoonte is ook te melden dat 'wij
meenden u iets aan te moeten bieden'. Het werkwoord 'moeten' ontneemt aIle aardigheid aan het gebaar, dat van harte zou
dienen te komen. Er zijn aanbieders van cadeaus die in de
keuken van de voorbereidende maatregelen laten kijken : 'Het
was nogal tijdrovend en moeilijk iets te vinden'. Of: 'Nadat
we met de pet rondgegaan waren, viel de opbrengst ons
waarlijk nog mee ! We wisten niet dat je zo populair was !'
De keuze tussen de woordjes 'u of uw' en 'jij of je' hangt van
de (bedrijfs)situatie en de onderlinge verhoudingen af. 'Je' en
'jouw' klinken gevaarlijk indien degene die het cadeau aanbiedt
jonger is, maar hoger in rang dan de begunstigde.
De persoon die het geschenk ontvangt, doet er goed aan zich
van tevoren te oefenen in gelaatsexpressies van vreugde. Onvoorbereid glimlachen bij het aanhoren van de mededeling dat
de inzameling nogal wat voeten in de aarde heeft gehad of bij
het in ontvangst nemen van een voorwerp dat men volstrekt
niet in zijn huiskamer zou willen deponeren, is moeilijk.
Bet afscheid van een medewerker die vertrekt
In de praktijk blijkt het eenvoudiger afscheid te nemen van een
man, die het bedrijf verlaat om de een of andere reden, dan
van een vrouw, die bij voorbeeld vaarwel zegt omdat zij zich
in de echt zallaten verenigen.
Daarom zuBen we hier het laatste geval onder de loep
nemen. Het afscheid van een man pleegt gepaard te gaan met
lovende woorden over zijn goede prestaties; bij het vertrek
van een vrouw komen de meeste sprekers merkwaardig genoeg niet op de gedachte te vermelden wat de firma aan de
betreffende dame te danken heeft.
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Laat ons aannemen dat uw secretaresse gaat trouwen en dat
zij voor de laatste dag op kantoor verschijnt. Die secretaresse
is dus de hoofdpersoon om wie het gaat : op haar dient de
spreker zich in te stellen en niet op de andere aanwezigen.
Ook bij deze situatie is het nuttig te bedenken dat een vrouw
over het algemeen meer voelhoorns heeft voor opmerkingen
die voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn dan mannen.
Het is dan ook noodzakelijk dat degene die het woord zal
voeren zich verdiept in haar mentaliteit, leeftijd en achter:
grond. Het merendeel der redenaars-bij-deze-gelegenheid laat
dit echter na en zij begeven zich op glad ijs door uit te weiden
over de persoonlijke eigenschappen van het vertrekkende
jonge meisje. Zo komt het voor dat zij voor de vruchtbare
samenwerking durven te bedanken of voor het feit dat zij van
gemengde gevoelens vervuld zijn en het er moeilijk mee hebben het zonnetje in hun leven te gaan missen.
Het afscheid van iemand die de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt

Het gaat erom loon naar werken te geven; d.w.z. aan de orde
te stellen wat de pensioengerechtigde bereikt heeft en welke
sporen van verdiensten hij nalaat.
Overdaad schaadt, dus de spreker moet niet tot in het
onwaarschijnlijke overdrijven, maar hij mag evenmin de fout
begaan hachelijke gebeurtenissen te memoreren of door te
laten schemeren dat de te pensioneren man eigenlijk bijzonder
weinig heeft gepresteerd. Deze indruk wekt men zijns ondanks
al gauw indien men een zwaar accent op 's mans aangename
karakter legt, terwijl men vrijwel niets meldt over zijn vele
verdiensten voor het bedrijf.
Een ander bekend gevaar is uit te weiden over de omstandigheid dat de 65-jarige eindelijk tijd zal krijgen zich aan zijn
hobbies te wijden. Dat is weI zo in vele gevallen, maar dit aan
te horen kan een onaangename indruk wekken bij de toegesprokene, omdat het hem in zijn eigen gevoel degradeert tot
het levensstadium van de nutteloze activiteiten.
Aan de eventueel aanwezige echtgenote van de man die
afscheid neemt, biedt de woordvoerder uitgepakie en afgedroogde bloemen aan. Het is goed ook iets vriendelijks aan het
adres van deze dame te zeggen, maar niet 'wij prijzen u
gelukkig, mevrouw, omdat u uw man nu nooit meer aan het
bedrijf hoeft af te staan'. Er zijn vrouwen die er ernstig tegen
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opzien die veelgeprezen levensgezel voortaan dag en nacht om
zich heen te hebben...
Het toespreken van een bruidspaar

De spreker moet het vooral kort maken; gewoonlijk wordt er
te veel en te lang gesproken. Dat is niet goed, want het
bruidspaar wi! feestvieren i. p. v. luisteren en al die gesproken
woorden doen afbreuk aan de kwaliteit van de spijzen en
dranken.
Ook een ambtenaar van de Burgerlijke stand moet zijn
plaats weten en niet uitweiden over de verdiensten van stad of
dorp, of een college geven over het yak dat de bruidegom
beoefent en waarin die ambtenaar maar een leek is.
Aan de feesttafel moeten de familieleden zo lichtpuntig
mogelijk spreken. De situatie leent er zich niet toe wijze lessen
te geven of op de voetangels en klemmen van de huwelijkse
staat te wijzen.
Het huldigen van een jubilaris ,die bij voorbeeld 25 jaar in
dienst is

Voor het toespreken van een jubilaris gelden de volgende
adviezen:
• doe het;
• doe het zelf;
• doe het spontaan en hartelijk;
• houd het eenvoudig;
• stel u op de jubiiarls in en niet op eigen eventuele lachsuccesjes;
• zie de persoon in kwestie aan : zorg voor oogcontact.
U moet iets zeggen over het goede in de uitoefening van's
mans functie. Heb het over een voortreffelijke karaktereigenschap. Vermeld zo mogelijk een humoristisch voorval, mits de
jubilaris daarbij een uitstekend figuur sloeg.
U moet niet stellen : ~Toen u als jongste bediende binnenkwam' enz., want zijn - eveneens uit te nodigen - vrouw zou
het wei eens niet kunnen waarderen eraan herinnerd te worden
dat haar man en zij op een lage trede van de maatschappelijke
ladder van start zijn gegaan. Evenmin zou het juist zijn als de
redenaar het over de minder waardevolle eigenschappen van
de jubilaris heeft : 'Wei was je vaak slordig (of ongeduldig, of
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in paniek ... , vul maar in !). Het volgende rijmpje is dienstig
als men een jubilaris moet toespreken; heb het over:
functie - feiten - mens,
hulde - cadeau - wens.
Het welkom heten van begeleidende dames

Evenals bij de afscheidsrede tot een secretaresse die het
kantoor gaat verlaten, blijkt het een zware opgave voor heren
om begeleidende dames op een wijze toe te spreken die van
respect getuigt voor de intellectuele capaciteiten van deze
vrouwen. De moeilijkheid is dat een damespubliek speciale
eisen stell. Enerzijds apprecieren de mevrouwen het in de
ogen van de spreker te lezen dat hij maar al te graag naar iets
moois kijkt. Anderzijds waarderen zij het geenszins toegesproken te worden als halfgare personen of onmondige kinderene
Voorbeeld : 'Dames, u wacht nu een gezellig samenzijn. Na
het genot van een verkwikkend aperitiefje breekt het speciale
damesprogramma aan.
Terwijl de heren aan het confereren gaan, is het vervolgens
tijd voor het boottochtje (of de modeshow). Na afloop mag u
even babbelen met elkaar en dan komen de heren zich verkwikken aan de aanblik van uw fleurige toiletjes en aan uw
aangename kout'.
Anno 1976-1977 achten vrouwen zich zeer goed in staat zelf
uit te maken of iets gezellig of verkwikkend is. Ook klinken
vermaken als boottochtjes en modeshows wat denigrerend als
de spreker daar het confereren van de heren tegenover stell.
De redenaar moet zich voor ogen houden dat het erom gaat
het bedrijf, de vereniging of de instelling een prettige indruk te
laten maken op de aanwezige dames.
Wat de inhoud betreft, zal een enkel toepasselijk grapje het
aardig doen en dient de spreker de toehoorsters korte informaties te geven over de achtergrond van de firma die als gastheer
optreedt.
Samenvattend kunnen we stellen dat het bij gelegenheidsredevoeringen vooral de kunst is niets verkeerds te zeggen.

L.T.
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I. - Algemeen
VREEMDE WOORDEN (I)

Het gebruik van vreemde woorden is een vast onderwerp van
gesprek wanneer het over taalaangelegenheden gaat.
In het algemeen staan de sprekers dan afwijzend tegenover
vreemde woorden. Het gebruik daarvan vinden ze aanstellerig,
dom en overbodig. Dikwijls hoort men bij zo'n gelegenheid
kritiek op het taalgebruik in Nederland. 'De Hollanders gebruiken veel vreemde woorden' is een bewering die zelden
tegenspraak ondervindt. Het lachwekkende voorbeeld van een
kledingzaak in Amsterdam: 'Modieuze pantalons voor corpulente gentlemen' wekt algemene hilariteit en vormt een aardige
afsluiting van het gesprek.
De wrevel ten opzichte van vreemde woorden klinkt ook
door in vele vragen die aan de Raad voor taaladvies bij het
ministerie van Nederlandse Cultuur worden gesteld. 'Kunt u
me de juiste Nederlandse benaming geven voor ... ?' 'Bestaat
er geen Nederlands woord voor ... ?'
Het is dus weI de moeite waard nader in te gaan op deze
kwestie en het probleem van de vreemde woorden grondiger te
behandelen dan bij een cocktail of met vrienden bij het haardvuur gebruikelijk is.
Verinomde indringers

We moeten natuurlijk eerst uitmaken wat we onder 'vreemde
woorden' verstaan. Men zou kunnen stellen dat aIle woorden
die uit een andere taal afkomstig zijn als vreemde woorden
moeten worden beschouwd. Een etymologisch woordenboek
kan ons in dit opzicht heel wat leren, want het bevat informatie over de oorsprong en de herkomst van de woorden. Wie
voor het eerst een etymologisch woordenboek raadpleegt,
staat vreemd te kijken.
Alledaagse woorden zoals venster en bank bij voorbeeld zijn
eigenlijk van oorsprong Latijnse woorden en dat is voor honderden andere termen eveneens het geval. Omdat zij in de loop
van de tijd zover van de oorspronkelijke vorm zijn afgeweken
(en omdat onze kennis van het Latijn en van andere vreemde
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talen niet altijd zo groot is) herkennen we deze vreemdelingen
niet direct. Dat neemt echter niet weg dat zij, historisch
gezien, van vreemde oorsprong zijn.
Andere talen zijn er niet beter aan toe : een Frans etymologisch woordenboek leert ons dat de meeste Franse woorden
uit het Latijn zijn overgenomen en dat vele woorden in feite
een samenvoeging zijn van Grieks en Latijn; het voorvoegsel
is dikwijls Grieks : para, meta, ana, terwijl het andere deel uit
het Latijn afkomstig is. Het Engels krioelt van de vreemde
woorden, d.w.z. woorden die aan een andere taal ontleend
zijn, in dit geval het' Frans. Meer dan de helft van de Engelse
woorden zijn 'vreemde' woorden. Hoewel de Engelsen ze vaak
helemaal anders uitspreken, is de spelling dikwijls dezelfde als
in het Frans.
Toch hoor je de Engelsen niet klagen over deze Franse
overheersing in hun taa!. En de meeste Fransen zijn ervan
overtuigd dat hun taal tot de zuiverste in de wereld behoort.
Ais we het over 'vreemde' woorden hebben, kunnen we
blijkbaar niet een etymologisch woordenboek als maatstaf
gebruiken. De woorden van vreemde herkomst die al eeuwen
in een taal zijn opgenomen en waarvan uitspraak en spelling
zodanig zijn veranderd, dat zij niet meer als 'vreemd' worden
aangevoeld, kunnen we niet afwijzen als vreemde elementen in
onze taa!. Zij worden door de meeste taalgebruikers als echt
en zuiver beschouwd, zodat we deze vermomde indringers
hier rustig buiten het debat kunnen houden.
Maar hoe is het met de talloze andere 'vreemdelingen' die
duidelijk als zodanig herkend kunnen worden: milieu, vestiaire, organiseren, bougie, rapporteur enz. ?
Op het eerste gezicht lijken deze woorden van vreemde
oorsprong volkomen overbodig te zijn, want er zijn duidelijk
Nederlandse tegenhangers van aan te wijzen.

Verrijking
Toch gaat het hier niet om synoniemen van Nederlandse
woorden. De term 'milieu' heeft in het Nederlands een eigen
betekenis gekregen in verband met de verontreiniging .van
lucht, water en bodem. Een vestiaire in een schouwburg is de
plaats waar men overjassen en mantels kan afgeven, terwijl de
kleedkamer bedoeld is voor de artiesten die er zich omkleden
en schminken. Een huis wordt ingericht, maar een congres
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wordt georganiseerd. In een motor zit een bougie, die er
helemaal anders uitziet dan een kaars. Een verslaggever is
iemand die voor een krant een verslag schrijft, een dagbladschrijver dus, terwijl een rapporteur verslag uitbrengt voor een
commissie, een parlement enz.
In al deze gevallen heeft het vreemde woord een eigen
betekenis, die afwijkt van die van de Nederlandse 'vertaling'.
Hiet is dus geen sprake van verarming of verbastering van de
taal, maar van verrijking.

Echte vreemdelingen

Nu valt het niet te ontkennen dat onze taal een groot aantal
vreemde woorden omvat die vooral in 'vakkringen' gebruikt
worden. In de eerste plaats gaat het daarbij om Engelse
(Amerikaanse) termen, die samen met de techniek uit de VS
zijn overgewaaid.
De sectoren waarin deze termen vooral worden gebruikt,
zijn die waarin de Amerikanen in de laatste decennia aan de
spits stonden en meestal nog staan : kernenergie, informatica,
ruimtevaart, vervoer en economische wetenschappen.
Vele van deze termen zijn overigens niet zuiver Engels : de
chemische terminologie b. v. bestaat in hoofdzaak uit woorden
ide naar Grieks of Latijns voorbeeld of uit een mengvorm van
die talen gevormd zijn. Deze termen zijn dan ook in vrijwel
aIle wereldtalen terug te vinden.

Spontane assimilatie

Tegenover deze vreemde woorden kan men verschillende
houdingen aannemen. Zij voorzien in elk geval in een behoefte, omdat zij een naam geven aan nieuwe objecten of begrippen.
In het Nederlands nemen we deze vreemde woorden gemakkelijk over en als regel proberen we ook de uitspraak in de
oorspronkelijke taal na te bootsen (computer, know-how, leasing, container); zelfs de schrijfwijze - de spelling - blijven
we trouw (en naar best vermogen) volgen : termen als item en
unit spreken we uit als 'aitem' en 'joenit' en we schrijven ze
ook op zijn Engels, afgezien van sommige zeer vooruitstrevende jongeren die door een afwijkende spelling iets van hun
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algemene instelling ten opzichte van de gevestigde orde tot
uiting willen brengen.
In het verleden is dat niet altijd zo geweest. In het woord
'ponteneur' (op zijn ponteneur staan) herkennen we niet direct
het Franse 'point d'honneur' ! En misschien krijgt het in
Nederland veel gehoorde 'suderans' voor 'jus d'orange' ook
nog eens een plaatsje in bet woordenboek. Dat zal zeker weI
bet geval zijn met 'kado' !
Een paar bonderd jaar geleden, toen het onderwijs nog niet
algemeen was en de spellingregels derbalve minder bekend en
minder uniform waren, verliep de assimilatie van vreemde
woorden veel gemakkelijker.
Het thans in 'het Nederlands geldende gebruik OIn Engelse
woorden niet te assimileren is overigens niet zonder bezwaren.
Door de afwijkende spelling en uitspraak blijven dergelijke
woorden 'vreemd' en de taalgebruiker die bet Engels niet
bebeerst, beeft er moeite mee en stelt zich bloot aan goedkope
spot van taalgebruikers die deze taal weI kennen. Dat scbept
een nodeloze kloof tussen twee groepen die in bet algemeen
maatschappelijk verband zijn terug te vinden, namelijk de
'intellectuele' bovenlaag en de arbeidersklasse. De op sociaaleconomisch vlak niet te rechtvaardigen discriminatie wordt op
deze wijze doorgetrokken op het vlak van bet taalgebruik.

Ingrijpen van de overheid

Het doordringen van vreemde woorden in de eigen taal is een
verschijnsel dat altijd beeft bestaan. De reacties van de taalgemeenscbappen lopen echter nogal uiteen. Naast de spontane
assimilatie in uitspraak en in gescbrifte zijn ook verscbillende
gevallen bekend waarin de overheid maatregelen beeft genomen om vreemde woorden te vervangen door eigen vormen
die dichter bij bet algemene taalgebruik aansluiten.
V66r de laatste wereldoorlog is dit b. v. in Duitsland en Italie
gebeurd. De politieke context waarin dit plaatsvond, wekt nu
niet direct op tot navolging van deze voorbeelden. Het is
echter niet zo dat dergelijke maatregelen op taalgebied samenbangen met een dictatoriale staatsvorm.
In Nederland werden voor de oorlog eveneens pogingen
ondernomen om de vaktalen te zuiveren van vreemde insluipsels. Bij bet Nederlandse Normalisatie-instituut werkte toen de
Centrale taalcommissie voor de tecbniek die op zeer veel
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vakgebieden nieuwe of verbeterde Nederlandse termen heeft
voorgesteld. Een aantal daarvan is daardoor in het algemene
taalgebruik doorgedrongen, andere hadden minder succes.
In Frankrijk wordt sedert enkele jaren een actie gevoerd om
de Engelse vaktaal in diverse sectoren terug te dringen en door
Franse termen te vervangen. Omdat het hier om een systematische aanpak door de overheid gaat, zullen we er even nader
op ingaan.

Een Frans experiment
Volgens berichten die vorig jaar in de kranten verschenen, zou
de Franse regering een verbod hebben uitgevaardigd om
vreemde woorden te gebruiken en zouden aIle in Frankrijk
gangbare Engelse termen door echte Franse woorden worden
vervangen.
Deze kranteberichten bleven niet onopgemerkt in Belgie. In
verschillende lezersbrieven werd aangedrongen op soortgelijke
maatregelen om vreemde woorden in het Nederlands uit te
bannen.
Op het eerste gezicht klinkt zo'n voorstel sympathiek. Maar
wat is er in feite in Frankrijk gebeurd en in hoeverre heeft deze
actie succes gehad ?

Het decreet nr. 72-19
De wet nr. 75-1349 van 31 december 1975 betreffende het
gebruik van de Franse taal, waarop de kranteberichten betrekking hadden, vormt slechts een fase in de ontwikkeling die
sedert enkele jaren in Frankrijk aan de gang is.
Bij decreet nr. 72-19 van 7 januari 1972 betreffende de
verrijking van de Franse taal werden bij de Franse ministeries
terminologiecommissies ingesteld die tot taak hadden de leemten in de Franse woordenschat vast te stellen en nieuwe
woorden voor te stellen om deze leemten op te vullen. Bovendien kunnen de terminologiecommissies nieuwe termen voorstellen om reeds gangbare leenwoorden te vervangen.
Over de oorsprong van de te vervangen vreemde woorden
bestaat geen twijfel : het decreet is uitdrukkelijk gericht tegen
de vele Engelse woorden die na de oorlog in Frankrijk gemeengoed zijn geworden op het gebied van de informatica, de
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audiovisuele hulpmiddelen, het vervoer, het bedrijfsbeheer,
het handelsrecht enz.
De door de terminologiecommissies voorgestelde termen
worden eerst voorgelegd aan het 4Haut comite de la langue
fran~aise', een in 1966 opgericht orgaan dat rechtstreeks onder
de minister-president ressorteert. Dit comite draagt zorg voor
de coordinatie van de werkzaamheden van de terminologiecommissies.
Op voorstel van het Haut comite de la langue fran~aise
publiceren de betrokken ministers de lijsten in het Journal
Officiel, het Franse Staatsblad.
De lijsten bevatten gewoonlijk een aantal termen met definities waarvan het gebruik verplicht is in aile officiele stukken,
in overheidscontracten en in het onderwijs. Sommige woorden, waarvan de bruikbaarheid misschien nog betwijfeld
wordt, worden slechts aanbevolen.

Terminologielijsten
De terminologiecommissies in de Franse departementen zijn
onverwijld aan het werk gegaan. In 1973 en 1974 werden
verschillende lijsten in het Franse Staatsblad gepubliceerd.
Over het algemeen gaat het om termen van technische aard
die alleen in vakkringen gebruikelijk zijn.
Sommige termen zijn evenwel reeds tot de dagelijkse omgangstaal doorgedrongen : in Franse publikaties treft men bij
voorbeeld geregeld woorden aan zoals navire-conteneur (containership), credit-bail (leasing), ingenierie (engineering).
Het lijdt evenwei geen twijfel dat de verfranste benamingen
op de duur ingang zuBen vinden, aangezien het gebruik ervan
verplicht is in aIle overheidsdiensten en vooral in het onderwijs. Over enkele jaren zullen de jonge Fransen aIleen nog de
term credit-bail kennen zonder dat ze direct weten dat daarmee hetzelfde bedoeld is als met het Engelse leasing.
In een volgende bijdrage zuBen we ingaan op de motieven
die ten grondslag liggen aan de nieuwe initiatieven van de
Franse regering.
W.Px.
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I. - Algemeen
VREEMDE WOORDEN (II)

Een nieuwe stap

In de ontwikkeling die in de vorige bijdrage geschetst werd
heeft de nieuwe wet van 31 de'cember 1975 betreffende het
gebruik van de Franse taal een nieuwe fase ingeluid.
Tot nog toe ging het aileen om de vervanging van Engelse
insluipsels door nieuwe Franse woorden of samenstellingen.
De huidige wet gaat echter veel verder.
Het gaat nu niet aIleen om termen, maar om het gebruik van
de Franse taal zelf. Terwijl in de titel van het wetsontwerp nog
sprake was van lOla defense de la langue fran9aise' is in de
definitieve tekst van de wet de formulering 'emploi de la
langue fran9aise' gebezigd.

Motivering
De nieuwe wet 'gaat uit van enige fundamentele overwegingen
die de aandacht ruimschoots verdienen.
Hoewel de Franse wetgever geen atbreuk wil doen aan de
individuele vrijheid, ook op het gebied van het taalgebruik,
wordt gesteld dat het de taak van de regering en de overheid is
de burgers en vooral de economisch zwakkeren te beschermen
tegen misbruiken waartoe het bezigen van vreemde woorden
en vreemde talen aanleiding kan geven.
Het gaat de wetgever in de eerste plaats om de bescherming
van de consument : als op een recipient met giftige stoffen
aIleen waarschuwingen in het Engels of een andere vreemde
taal voorkomen kan de verbruiker die deze taal niet beheerst
ernstig gevaar lopeno
Op de tweede plaats wi! de wet de belangen van de contractanten beschermen en in het bijzonder de belangen van de
werknemer, die met een werkgever een arbeidsovereenkomst
sluit.
De sociale motieven die daarbij worden aangevoerd zijn zeer
begrijpelijk : het gebruik van vreemde woorden en zeker het
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gebruik van een vreemde taal in een arbeidsovereenkomst kan
de Franse werknemer misleiden omtrent de aard van zijn
verplichtingen en zijn rechten ten opzichte van de werkgever.
Ais laatste motief voor de beperking van de individuele
vrijheid die door de wet wordt opgelegd, wijst de wetgever op
het belang van de bescherming van de taal als onderdeel van
de cultuur. Ook in dit opzicht is tijdens de voorbereidende
werkzaamheden in het parlement heel duidelijk gesteld dat de
wet gericht is tegen het Engels of althans tegen het doordringen van deze. taal in de maatschappelijke verhoudingen en in
wetenschappelijke kringen.

Voorschriften
In de nieuwe wet is bepaald dat de Franse termen die door de
terminologiecommissies krachtens decreet nr. 72-19 worden
voorgesteld voortaan verplicht gebruikt moeten worden niet
aIleen in de overheidssector, maar ook in het bedrijfsleven, in
arbeidsovereenkomsten, personeelsadvertenties enz.
Veel belangrijker is evenwel het voorschrift dat het gebruik
van de Franse taal verplicht is in offertes, schriftelijke of
mondelinge reclame, gebruiksaanwijzingen, garantievoorwaarden, facturen en kwijtingen bij de verkoop van goederen of
diensten.

Bescherming van de consument
Met dit voorschrift wil men duidelijk het eerste doel van de
wet bereiken : de consument beschermen die geen vreemde
talen en in het bijzonder geen Engels kent en die daardoor
aIlerlei nadeel dreigt te ondervinden wanneer gebruiksaanwijzingen, garantiebepalingen en verkoopvoorwaarden voor hem
onbegrijpelijk of onduidelijk zijn.
Al deze in het handelsverkeer gebruikelijke teksten moeten
dus in het Frans zijn gesteld en mogen bovendien geen
vreemde termen bevatten waarvoor de terminologiecommissies een Frans equivalent hebben vastgesteld.
Hetzelfde voorschrift geldt natuurlijk voor alle radio- en
televisieprogramma's, tenzij deze uitdrukkelijk voor buitenlanders bestemd zijn. Overtreding van de wet kan met geldboeten worden bestraft.
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In strijd met wat aanvankelijk de bedoeling was, mogen
algemeen bekende benamingen van typische produkten en
specialiteiten (chewing-gum, vermouth) verder worden gebruikt. Een andere vorm van bescherming van de verbruiker
vloeit voort uit de verplichting om in openbare gebouwen en
openbare vervoermiddelen aIle aanwijzingen en mededelingen
in het Frans te formuleren, met vermijding van de door de
terminologiecommissies aangewezen anglicismen. Ten behoeve van buitenlanders mogen ev~nwel vertalingen worden
toegevoegd.

Bescherming van de contractant en in het bijzonder van de
werknemer - Een Frans 'september-decreet'

Het sociale motief dat aan de wet over het gebruik van de
Franse taal ten grondslag ligt, klinkt zeer aannemelijk : misleiding van de maatschappelijk en economisch zwakkeren moet
worden voorkomen.
De· Franse wetsbepalingen vertonen in dit opzicht veel overeenstemming met het bekende 'september-decreet' dat enkele
jaren geleden in Belgie zoveel stof deed opwaaien.
Arbeidsovereenkomsten moeten in Frankrijk voortaan verplicht in het Frans worden opgesteld. Het gebruik van
vreemde woorden en zinswendingen is verboden wanneer een
Franse term door de terminologiecommissies is vastgesteld.
Indien toch een vreemd woord wordt gebruikt waarvoor geen
Frans equivalent bestaat, moet de arbeidsovereenkomst een
verklaring van deze term in het Frans bevatten.
Buitenlandse werknemers kunnen op hun verzoek een vertaling van de arbeidsovereenkomst in hun taal krijgen en beide
teksten zijn dan bewijskrachtig bij eventuele geschillen. Ter
bescherming van de buitenlandse werknemer is overigens bepaald dat in geval van verschillen tussen de twee teksten aIleen
de tekst in de taal van de buitenlandse werknemer tegen hem
kan worden aangevoerd.
Deze uitzonderingen gelden uiteraard aIleen voor buitenlandse werknemers.
De Franse wet gaat evenwel veel verder dan het Belgische
'september-decreet' met de voorschriften betreffende het taalgebruik in personeelsadvertenties. Personeelsadvertenties
moeten in het Frans zijn gesteld en mogen geen vreemde
woorden bevatten, ook niet wanneer de kennis van een
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vreemde taal als voorwaarde voor eventuele indiensttreding
wordt gesteld. AIleen voor vacatures waarvoor aIleen buitenlanders in aanmerking komen, mag de advertentie in een
vreemde taal zijn gesteld.
Taalzorg : een taak van de overheid

De Franse wetgeving die in de laatste jaren op het gebied van
het taalgebruik tot stand is gekomen, bevestigt andermaal dat
overheidsmaatregelen inzake taalgebruik zowel op sociale als
op culturele gronden verantwoord zijn.
Reeds in 1539 had Frans I bij de ordonnantie van VillersCotteret verboden het Latijn, het Italiaans of het Spaans te
gebruiken in de rechtspraak 'opdat over de betekenis van de
uitspraak van de rechter geen twijfel zal bestaan'.
Minder democratisch was de systematische bestrijding van
de regionale talen waartoe de Franse staatshoofden en regeringen later zouden overgaan.
In landen met verschillende officiele talen heeft de overheid
altijd een regeling van het taalgebruik ingevoerd. Dit is onder
meer het geval in Zwitserland, en ook in Canada.
De Franssprekende Canadezen, die in hun land een taalminderheid vormen, zijn er niet zonder moeite in geslaagd een
regeling af te dwingen waardoor het gebruik van de Franse taal
in de provincie Quebec wordt bevorderd en genormaliseerd.
Een officieel orgaan van de provincie Quebec, namelijk
'l'Office de la langue fran~aise', had vroeger reeds verschillende Engels-Franse woordenlijsten gepubliceerd om de
Franse terminologie bekend te maken en ingang te doen vinden.
Bij de wet van 31 juli 1974 (Loi sur la langue officielle) werd
genoemd 'Office' opgeheven en vervangen door de 'Regie de la
langue fran~aise', die een veel ruimere taak en een veel grotere
bevoegdheid kreeg.
Bij genoemde wet werden naar Frans voorbeeld eveneens
terminologiecommissies ingesteld, alsmede diverse regelingen
om het gebruik van het Frans in het bedrijfsleven en bij de
overheidsdiensten met kracht te bevorderen en in vele gevallen verplicht te stellen.
Naast het vaststellen van de Franse terminologie heeft de
Regie de la langue fran~aise onder meer tot taak samen te
werken met het bedrijfsleven bij de organisatie en de uitvoe1-618

ring van programma's voor verfransing van handel en industrie
via taalcursussen enz.
Wat de terminologie betreft is de procedure in Canada
dezelfde als in Frankrijk. De door de terminologiecommissies
voorgestelde lijsten worden door de betrokken minister bekrachtigd en in de Gazette officielle, het Canadese staatsblad,
gepubliceerd. Vanaf dat ogenblik ishet gebruik ervan in aIle
stukken van de overheid, in contracten, in het onderwijs en in
aBe officiele publikaties verplicht.

Een voorbeeld dat navolging verdient ?

De motivering van de wet op het gebruik van de Franse taal is
zeer duidelijk : een beperking van de individuele vrijheid op
het gebied van het taalgebruik is verantwoord wanneer daartoe
motieven van hoger algemeen belang aanwezig zijn.
De bescherming van de consument, de bescherming van de
werknemer en de bescherming van het cultuurgoed zijn belangrijk genoeg om overheidsingrijpen ter verdediging van de
zwakkere partij te verantwoorden.
De Belgische wetgeving vertoont in dit opzicht duidelijke
leemten. Aan de consument worden verkoopvoorwaarden opgedrongen en gebruiksaanwijzingen verstrekt in talen die de
meesten niet of onvoldoende beheersen. De consumentenverenigingen zouden op dit gebied kritischer kunnen optreden en
van de wetgever maatregelen moeten eisen, die vooral de
zwakste consumenten ten goede zouden komen.
Hoewel we in het Nederlandse taalgebied over het algemeen
minder bezwaar maken tegen het gebruik van vreemde woorden - mede omdat de kennis van vreemde talen hier groter is
dan in landen zoals Frankrijk en Engeland - kan men zich
toch afvragen of de ongebreidelde verspreiding van hoofdzakelijk Engelse vaktermen niet moet worden tegengegaan. Sommige sectoren, zoals de informatica en de bedrijfseconomie,
zijn zo doordrenkt van Engelse vaktermen dat aIleen de lidwoorden en de voorzetsels nog Nederlands schijnen te zijn.
De Franse en Canadese regelingen tonen aan op welke wijze
de overheid kan bijdragen tot vervanging van vreemde woorden door termen waarvan vorm en uitspraak beter in overeenstemming zijn met het taaleigen. Het Franse voorbeeld zou de
aanvaarding van een gelijklopende regeling voor het Frans en
het Nederlands zeker vergemakkelijken.
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Het ligt evenwel voor de hand dat wat de Nederlandse
terminologie betreft, nauwe samenwerking van Nederlandse
en Belgische organen en deskundigen noodzakelijk is.

TAALONTWIKKELING
Crisiscentrum : onmisbaar bij kapingen en grote rampen is een
crisiscentrum waar aIle informatie vergaard wordt en van
waaruit de crisis 'beheerd' wordt. Deskundigen en bewindslieden zorgen ervoor dat de zaak niet uit de hand loopt. De
mensen van de media kunnen er terecht voor informatie.
Vroeger was een crisiscentrum aIleen in de gezondheidszorg
bek~nd. Nu is het een woord met een eigentijdse betekenis.
Groen Licht: de verkeersterminologie dringt geleidelijk in de
algemene taal door. De uitdrukking 'het groene licht geven
voor... ' betekent zoveel als instemming geven, het sein op
veilig zetten voor iets. Men kan ook 'het licht op groen zetten
voor iets'.
Kleuterleider : de eerste kleuterleider is onlangs afgestudeerd
in Nederland. De aanpassing van de beroepsbenaming leverde
geen moeilijkheden op : de 'leidster' werd een 'leider'. Moeilijker wordt het als straks de eerste mannelijke vroedvrouwen
hun diploma behalen. Hoe zullen we dan duidelijk maken dat
het om mannen gaat ? Theoretisch is 'vroedman' natuurlijk
mogelijk, zoals ook 'melkboerin' en 'groenteboerin' als woordvorm denkbaar zijn. Of: mannelijke vroedvrouw, zoals 'male
nurse' in het Engels.
MateriaLen : het onderscheid dat vroeger werd gemaakt tussen
'materiaal' (= grondstot) en 'materieel' (= machines, apparatuur) gaat steeds meer vervagen. Het woord 'materiaal' (mv.
materialen) wordt in toenemende mate gebruikt voor gereedschap, outillage, machines. In de samenstelling 'rollend materieel' blijft 'materieel' de enig mogelijke vorm.
Transformatorhuisje : de kleine gebouwen langs de weg die
door de elektriciteitsmaatschappij worden gebruikt om transformators in onder te brengen, noemt men transformatorhuisjes, in de volksmond - naar Frans model - ook 'elektrische
kabines' genoemd. Ais ze in een groter gebouw zijn ingebouwd
spreekt men van een transformatorstation.
W.Px.
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RICHTING ZUID-NOORD (II)
Klassieker

Als aanhangseltje bij het uitvoerig behandelde trefwoord klassiek treffen we in de nieuwe Van Dale tussen vierkante haken
het volgende aan: 'klassieker, af te keuren voor: klassiek
nummer (lied, wedstrijd enz.)'.
Bij Koenen-bewerker Drewes, veel minder afkeurderig dan
Van Dale-bewerker Kruyskamp, geen kwaad woord : 'klassieker 1. belangrijk en traditioneel wedstrijdnummer in verschillende sporten : klassiekers hebben voorrang op de wedstrijdkalender; 2. lied dat steeds wordt gezongen, boek dat steeds
wordt gelezen enz.'.
Reinsma heeft klassieker in zijn Woordenboek van neologislnen opgenomen, met de verklaring 4otraditionele wielerwed~trijd op de weg'.
Zo heeft de klassieker in de Nederlandse woordenboeken
zijn intrede gedaan : in Koenen (1974), bij Reinslna (1975), in
Van Dale (1976). Alleen het zinnetje bij Reinslna stemt met de
werkelijkheid overeen: in betekenissen als 40 veel gezongen
lied' of 40 veel gelezen boek' of 40klassiek zangnummer' is het
woord klassieker niet gebruikelijk. Des te meer in de sport, en
dan voornamelijk in de wielersport.
In de woordenschat van het Algemeen Nederlands, afdeling
Sporttaal is klassieker een nieuwkomer van Belgische afkomst.
In de Vlaamse sportpers is voor 40klassieke wegwedstrijd' de
benaming klassieker ontstaan - ik weet niet wanneer, ik
vermoed in de jaren ' 30. Naar de vorm is het een duitsisme : in
het Duits is het woord Klassiker aloud, maar niet als sportterm. In het Duits is een Klassiker een klassiek schrijver
(Homerus, Shakespeare, Goethe), ofweI iemand die zich beroepshalve of als student met de klassieke letteren (de 4oou~e
talen') bezighoudt, dus wat we volgens Nederlands gebruik een
classicus noemen.
De Vlaamse klassieker is niet aan het Duits ontleend, maar
weI op Duitse wijze gevormd. Zo wemelde het in de jaren '50
in ons land van de Duitse -iekers. In het Woordenboek van
belgicismen van Constant Peeters (1930) treffen we aIleen de
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politieker, de technieker en de kritieker aan. Mogen we daaruit
afleiden dat de elektrieker, de romantieker en de historieker in
1.930 nog niet tot de Vlaamse ieker-club waren toegetreden ?
Sinds 1950 zijn de strijders voor een Algemeen Nederlands
niet moede geworden die Duitse -iekers in ons taalgebruik met
de yinger na te wijzen. Hun ijveren is niet vergeefs geweest :
de club is verzwakt. De in het Algemeen Nederlands gebruikelijke vormen, voor het merendeel Latijn, zijn in opmars :
politicus, technicus, historicus, criticus, romanticus. Minder
gemakkelijk liet de Duitsvormige elektrieker zich door de
Fransvormige elektricien van het ABN verdringen - maar dat
probleem lost zichzelf op sinds de zonen der elektriciens aan
benamingen als elektrotechnicus of ten minste elektromonteur
de voorkeur geven.
De Vlaams-Duitse -iekers zijn aan het verdwijnen. Maar
een, de klassieker, heeft zich niet aIleen staande gehouden, die
is nu ook tot de eer der woordenboeken verheven, zij het dan
in een woordenboek nog met een waarschuwend vingertje.
Naar het voorbeeld van al die woorden op -ieker (gevormd
van politiek, kritiek, romantiek enz.) is van klassiek, toegepast
op befaamde jaarlijkse wegwedstrijden, het woord klassieker
gemaakt. En dat is geen ~B' of ~ZN' meer.
Al in 1960 schreef mijn voorganger in de Standaard-Taaituin,
Joris K. : -Schaf de -iekers' af !', maar hij liet erop volgen :
-NatuurIijk niet de -kiassiekers' uit de sportrubriek... Die hebben zich in de sportafdeling van onze Aigemeen Nederiandse
woordenschat geinstalleerd. En knap degene die ze daar weer
uit werkt !'
En ikzelf schreef in 1961, toen iemand mij de ieker-kwestie
had voorgelegd : ~De enige die kans heeft aan de herveriatijnsing te ontkomen, schijnt me de klassieker uit de sport. Deze
Vlaams-germanistische ~ieker' heeft, door het aanzien dat de
Belgische wielersport in Nederlandse sportkringen geniet, ook
in de Nederlandse sporttaal ingang gevonden. Een klassieker is
dan ook iets heel anders als een classicus, iemand die klassieke letteren studeert of die doceert !'
Nu, een jaar of vijftien later, vinden we het ook zwart op wit
in de woordenboeken bevestigd (zij het dan met. twijfelachtige
toelichting) dat het woord klassieker, door Nederiandse wielrenners en Nederlandse sportjournalisten van hun VIaamse
collega's overgenomen, thans in Nederiands sportproza van
Groningen tot leper algemeen gebruikeIijk is.
M.v.N.
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NEDERLANDSTALIG

Eigenlijk had als opschrift boven dit stukje '-taUg' moeten
staan, want het gaat over hedendaagse samenstellingen met
-talig in het algemeen; maar liever dan zo'n kaal rompwoord
heb ik een sprekend voorbeeld van de nieuwe samenstelling
met -taUg als trefwoord gekozen.
De mogelijkheid van samenstellingen met -taUg is altijd in
onze taal aanwezig geweest, en zo nu en dan heeft een schrijver er gebruik van gemaakt, maar pas in onze tijd en het eerst
in Belgie is die mogelijkheid ten volle benut - wij hadden
behoefte aan dergelijke nieuwe vormingen - en al heel gauw
zijn die nieuwe Belgische samenstellingen ook in Nederland
gebruikelijk geworden. Het eerst in teksten die over Belgische
toestanden gingen, vervolgens ook in andere toepassingen.
Met behulp van het Woordenboek der Nederlandsche taal
speurend in de literatuur, troffen we in een der 'zedeschriften'
van de geletterde Amsterdamse koopman Henrick Laurensz.
Spieghel (1549-1612) het woord buurtalig aan, in de zin van

'spraakzaam en vriendelijk tegen zijn medeburgers'. In een
geschrift uit 1655, waarin een zekere P. van Gelderen een
psalmberijming van Jacob Westerbaen afkraakt, komt kwaadtalig voor: 'die stootelieke en quaettalige Rymen van
Dathenus'. En in Deure der Taalen (1666), de vertaling van een
beroemd Latijns leerboek van Comenius, wordt de term
facundus ('vloeiend' van taal) verdietst tot lieftaeligh.
BuurtaUg, kwaadtaUg en Ueftalig, vondsten van schrijvers,
hebben in ons taalgebruik geen ingang gevonden. Pas toen
Vlaamse vertalers in Belgii~ Nederlandse equivalenten nodig
hadden voor biUngue en bilinguisme, zijn met tweetaUg en
tlveetaligheid de eerste algemeen gebruikelijke vormingen met
-taUg in omloop gekomen.
Ook in het Nederlandse taalgebied buiten Belgie zijn die
woorden van het begin af gretig aanvaard, vooral om in .teksten over Belgische toestanden dienst te doen. Daarna zijn
naar behoefte analoge vormen in gebruik gekomen: eentalig,
drietalig, enz.
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Eveneens in Belgie gevormd is het woord Franstalig.
Hoewel ik er geen bewijzen voor heb, ben ik geneigd de vorming van dat woord aan Constant H. Peeters toe te schrijven.
In zijn Taalgids (1930) behandelt hij het belgicisme 'De Belgische bladen van Fransche uitdrukking'. Blijkbaar kon je in
die jaren zoiets onder de ogen krijgen. Voor dit gallicisme,
naar les journeaux belges d' expression fran~aise, beval hij
aan: 'de Franschtalige bladen'. Aangezien Peeters altijd
zorgvuldig zijn bronnen vermeldt en hier niets van dien aard
wordt medegedeeld, neem ik aan dat hij de vertaling
Franstalig zelf bedacht heeft.
Toch is dat woord pas in ruime mate gebruikelijk geworden
toen na de Tweede wereldoorlog in de jaren vijftig en zestig in
de Franstalige pers het woord francophone schering en inslag
werd. De eerste neiging was het in de vorm frankofoon te
ontlenen, maar al spoedig behaalde Franstalig de overhand.
Ook nu namen Nederlandse bladen het woord als vanzelf
over en nog in de Van Dale van 1961 werd Franstalig opgenomen, zij het dan helemaal achteraan, bij 'Aanvullingen en
verbeteringen', dus min of meer bij het ter perse gaan.
Duitstalig werd eveneens vermeld, maar nog niet
Nederlandstalig!
Inderdaad was francophone eerder door Franstalig vervangen danflamand door Nederlandstalig.
Nu gebruikt iedereen in Zuid en Noord, die daar behoefte
aan heeft, woorden als Friestalig, Engelstalig enz. zonder zich
ervan bewust te zijn dat dit samenstellen van woorden met
-talig pas kort geleden begonnen is, en weI in het Belgische
deel van het Nederlandse taalgebied.
Anderstalig, sinds 1974 in Koenen en sinds 1976 in Van
Dale, is de jongste aanwinst van de familie. Nadat tweetalig
(eentalig, drietalig, meertalig) en Franstalig (Duitstalig,
Nederlandstalig, Engelstalig, Friestalig) de taalgemeenschap
met het procede vertrouwd hadden gemaakt, lagen
mogelijkheden als veeltalig, anderstalig enz. voor het grijpen.
M.v.N.
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OP VOORHAND

Die aflevering van het Woordenboek der Nederlandsche taal
waarin het woord voorhand behandeld wordt, is nog niet
verschenen. Daardoor staan ons nog niet aIle gegevens ter
beschikking over de geschiedenis van de uitdrukking op voorhand in onze taal.
Ik heb dan maar om te beginnen drie woordenboeken uit de
l&ie eeuw vergeleken: het Frans-Nederlandse van Halma,
5de druk, verschenen te Utrecht in 1761; het F.-N./N.-F. van
Marin, 4de druk, Dordrecht 1768; en de Nouveau Dictionnaire
Fran~ois-Flamand van Jan des Roches., Antwerpen 1769.
Dus drie ongeveer gelijktijdig verschenen woordenboeken,
twee uit het Noorden, een uit het Zuiden. Bij Des Roches
yond ik op voorhand als vertaling van d'avance; bij Halma en
bij Marin viel van 'op voorhand' geen spoor te bekennen. Daar
werd d'avance anders vertaald.
Ik meen daaruit te mogen afleiden, dat in de 1&Ie eeuw op
voorhand in de Oostenrijkse Nederlanden weI, in de Verenigde

Provincien niet bekend was.
In 1930 tekende Constant Peeters bij op voorhand aan :
'algemeen in Z.-N.' en behalve naar Des Roches, verwees hij
naar Nederlandsch Taaleigen van A.E. de Boeck pr., in 1920
uitgegeven te Lier.
Niet zonder enige verwondering merkt Peeters verder op :
'Van Dale vermeldt thans ook, en weI zonder voorbehoud : op
voorhand, bij voorbaat, vooruit'.
En inderdaad stond het zo in de 6de druk van Van Dale,
1924. Dat verwondert mij ook, want ik ben er vrijwel zeker
van dat je in Nederland in de jaren '20 (en verder tot ver in de
jaren '50) niemand in Nederland op voorhand hoorde zeggen
en dat die uitdrukking in een geschreven tekst als 'Vlaams'
werd beoordeeld.
We vinden het dan ook als 'Z.N.' of 'geen ABN' vermeld bij
Daman (1946), bij Talpaert en Buyse (1956), bij Heidbuchel
(5de druk, 1966) tot en met in de ABN-gids van Paardekooper
(7de druk, 1975).
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En intussen ook in Van Dale. In de uitgave van 1950,
bewerkt door dr. C. Kruyskamp en (de Vlaming) dr. F. de
Tollenaere, is op voorhand voorzien van de aantekening
'Zuidn.'. Het is zo gebleven in de uitgave van 1961 - maar in
de nieuwste Van Dale, die van 1976, staat: 'meest Zuidn.'.
In de Koenen van 1924 (uitgegeven door Endepols) kwam op
voorhand nog niet voor, in de uitgave van 1948 (bewerkt door
Naarding) weI, maar met de aantekening 'Zuidn.'. Sinds de
Koenen van 1960 is dat 'Zuidn.' vervallen.
In november 1968 heb ik in een krant over op voorhand
geschreven. Ik had tijdens een uitzending van de NTS de
volgende zin genoteerd : 'Ik zeg u op voorhand dat de volgende reeks vragen veel moeilijker zal zijn'. Het was me
trouwens in de loop van de jaren '60 al eerder opgevallen, dat
sprekers voor radio en buis in Nederland steeds vaker op
voorhand zeiden, waar je bij voorbaat of van tevoren verwachten zou.
Er lijkt me geen twijfel mogelijk : het Zuidnederlandse op
voorhand is algemeen gebruikelijk geworden. En gezien de
schrapping van 'Zuidn.' in de Koenen van 1960 moet dat
proces al v66r 1960 begonnen zijn.
De laatste jaren schijnt het in de taal van politici, vakbondsmannen en tv-personen in Holland zelfs als modewoord
gewaardeerd te worden.
Misschien heeft het Engelse beforehand, dat hetzelfde betekent, tot de opneming van het 'Vlaamse' op voorhand bijgedragen ...
Het blijft intussen in strijd met de rijkdom van ons algemeen
Nederlands aan ieder Frans d'avance een stereotiep 'op voorhand' te laten beantwoorden. Wellicht heeft dat Van DaleKruyskamp door het hoofd gespeeld toen hij de ongewone
opmerking 'meest Zuidn.' bij de uitdrukking plaatste.
Wij blijven vooruit (betalen), bij voorbaat (danken), vooraf
(bespreken), van tevoren (overeenkomen) enz. - maar daarnaast staat ons voor de afwisseling ook op voorhand ter
beschikking.
Nu, in 1977, kunnen we gerust zeggen : het etiketje 'belgicisme' of 'Z.N.' kan eraf.
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IKZUCHT

In zijn baanbrekend werk Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Een proeve van taalzuivering (1899) heeft dr. Willem
de Vreese ook het woord ikzucht behandeld. Het was een
Vlaamse vertaling van het Frans egoisme, en die hadden we
niet nodig, aangezien we over het voortreffelijke woord zelfzucht beschikten. Daar had De Vreese gelijk in.
Maar. dat heeft niet kunnen beletten, dat schrijvers het
woord toch gebruikten. Eerst aIleen bezuiden de Nederlandse
grens. Het in 1912 verschenen deel van het Woordenboek der
Nederlandsche taal vermeldt ikzucht met de aantekening:
'slechts in Zuid-Nederland'. Maar volgens mijn herinnering
aan taaIwaamemingen in de jaren '20 en vooral '30 werden
ikzucht en ikzuchtig toen ook in teksten van Hollandse schrijvers aangetroffen, en in de taal van preek- en spreekgestoelte
in het Noorden.
Zeker, het was geen woord in de dagelijkse omgangstaal, de
woorden egoisme en egoistisch werden er niet door verdrongen, het kwam vooral in enigszins vormelijke of moraliserende
teksten voor. Maar dat was in het Zuiden ook het geval. In
Noord en Zuid bleef egoisme het meest gebruikelijke woord,
daamaast kwam zelfzucht voor, en bovendien gebruikten
sommigen soms het woord ikzucht. En zo is ook nu nog de

situatie. Als iemand in Nederland de woorden ikzucht of
ikzuchtig gebruikt, kan dat deze of gene weI als opmerkelijk
voorkomen, als een purisme, maar niet meer als 'Vlaams'.
In Koenen-Endepols van 1924 stond bij ikzucht niet meer
'slechts' Z.-N., zoals in het WNT van 1912, maar 'inzonderheid Z.-N.'. En zo is het in de volgende 12 drukken van
Koenen gebleven, tot en met in die van 1974. In de Van Dale
van 1924 daarentegen treffen we ikzucht en ikzuchtig aan
zonder enige op- of aanmerking; en ook dat is zo gebleven tot
en met in de uitgave van 1976. In dit geval ben ik het helemaal
met Van Dale eens.
Tegen het eind van de l&le eeuw kwam in het Duits naast
Egoismus (verduitsing, anna 1720, van het Frans egoisme) de
vertaalde ontlening Selbstsucht in omloop en ongeveer tegeIijkertijd : Ichsucht, dit laatste gevormd door de dichter Jean
Paul. Tussen die twee Duitse vormen en onze woorden zelfzucht en ikzucht bestaat zeker verband. Wie van wie heeft
overgenomen heb ik nog niet kunnen achterhalen.
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In elk geval passen de woorden zelfzucht en ikzucht uitstekend in het rijlje gemakzucht, drankzucht, bedilzucht, hebzucht, heerszucht, plaagzucht, bemoeizucht, pronkzucht, genotzucht, vraatzucht, vernielzucht enz. Allemaal kristalbeldere
benamingen voor abstracte begrippen zonder GrieksLatijnse boekengeleerdheid.
Jean PauL die het Duitse Ichsucht gevormd beeft, stierf in
1825. De oudste aanhaling (in bet WNT) waarin ikzucht voorkomt, is uit een zedenroman van Delcroix, verscbenen te
Brussel in 1857. Ais oudste vindplaats van ikzuchtig wordt een
citaat uit Jottrand gegeven, van 1872. Het zal wei zo zijn dat
Vlaamse schrijvers, naar Duits voorbeeld, ikzucht en ikzuchtig
zijn gaan gebruiken, als verdietsingen van egoisme en egoistisch. In 1924 waren die woorden ook in bet Noorden al zo
bekend geworden dat Van Dale ze vermeldde zonder enige
aantekening over hun Zuidnederlandse oorsprong.
Maar -ikzuchtige' voor egoist, dat heb ik nog nooit geboord
of gelezen, en dat zou er ook niet ingaan.
Op het ogenblik is de situatie in Noord en Zuid vrijwel
gelijk : egoi'sme, egoi'stisch en egoist zijn in omgangstaal en in
geschreven teksten algemeen gebruikelijk; daarnaast komen
zelfzucht en zelfzuchtig vaak voor, vooral in moraliserende
stijl; en tenslotte gebruiken sommigen soms de woorden ikzllcht en ikzllchtig, om de betekenis van de allemanswoorden
egoisme en egoistisch (van het Latijn ego == -ik') scherper te
doen uitkomen.
Het gebruik van ikzucht voor egoi'sme, oorspronkelijk een
Zuidnederlands purisme, heeft nu in het algemeen Nederlands
een stilistische bedoeling - en geen -Vlaamse' klank meer.
M.v.N.
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TAALBEHEERSING IN DE BRT (I)
UITSPRAAK
~Onlangs nog hoorde ik een nieuwslezer van de BRT zeggen
dat ... ' ~In de onderschriften bij het tv-programma ... stond te
lezen dat ... ' U kent het soort van zinnen waarin luisteraars,
kijkers en ook beroepstaaIzuiveraars al dan niet wrevelig
wijzen op de zoveelste uitspraak- of taalfout van een BRTmedewerker. Wie aan de weg timmert hoeft zich aan die open vooral aanmerkingen niet te ergeren, ook al stuurt hij elke
dag weer honderden woorden en zinnen de ether in. Afwijkingen van de standaarduitspraak en -taal zijn altijd onaanvaardbaar. Maar ze zijn vaak weI verklaarbaar. Deze bijdragen
zijn aileen maar een poging om de moeilijkheden waar de BRT
in deze samenhang mee te kampen heeft op een rijtje te zetten.
Aileen in die zin zijn ze een pleidooi pro domo.
Dit eerste stuk gaat over de uitspraak.

Velen zijn geroepen

000

De BRT heeft de grootste moeite om geschikte microfoonmedewerkers Ooumalisten, omroepers, presentators) te vinden.
Het medium trekt nog weI veel kandidaten aan, maar de
stemproeven zijn een slagveld : voor het uitspraakgedeelte van
de examens aileen al zakt ruim 80 %:. Dat heeft zeker te maken
met de strenge maatstaven die een omroep nu eenmaal hoort
aan te leggen, maar anderzijds kunnen de kandidaten niet over
de werkwijze klagen. In een eerste, voorlopige keuring worden
aileen zij uitgeschakeld van wie de dictie niet voor verbetering
vatbaar is, althans niet op korte termijn. De anderen krijgen
op- en aanmerkingen, met de raad iets aan de onvolkomenheden te doen. Na ongeveer vier maanden voIgt een tweede,
definitieve test.
Hoe komt het nu dat zoveel kandidaten niet slagen ?
l. De tijd dat je een zgn. mooie, welluidende, sonore stem
moest hebben om voor de microfoon te komen, is al lang
voorbij, maar toch zijn bepaalde, b.v. heel hoge, ijle stemmen
ongeschikt.
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2. Nogal wat kandidaten hebben een spraakgebrek; zij lispelen
bij voorbeeld of brouwen op een erg hinderlijke manier. Het is
verbazingwekkend uit veler mond telkens weer te moeten
vernemen dat hun dat nooit is gezegd, ook niet in het onderwijs.
3. De uitspraak wordt vaak ontsierd door allerlei streektaalklanken. Wij zijn kennelijk nog altijd een yolk van
dialectsprekers. Tussen twee haakjes : hier zijn niet die kleine
afwijkingen van de standaarduitspraak bedoeld die meebrengen dat je hoort waar iemand vandaan komt. Daartegen bestaat geen bezwaar : we hebben geen behoefte aan een robotuitspraak.
4. Het is net alsof veel kandidaten voor de eerste keer in hun
leven een tekst hardop lezen. Vooral met het zinsaccent zitten
ze voortdurend in de knoei. Ze schijnen niet te beseffen dat er
een groot verschil is tussen : 'De verliezen worden niet terugbetaald', 'De verliezen worden niet terugbetaald' en 'De verliezen worden niet terugbetaald'. Zonder daarom het onderwijs met aUe schuld te willen beladen, kan men zich toch
afvragen of de school het hardop leren lezen niet verwaarloost.
5. De microfoontechniek is vaak gebrekkig. Ervan uitgaande
dat radio en tv massamedia zijn, galmen bij voorbeeld sommigen de berichten en mededelingen uit alsof ze op een massavergadering het woord voeren. Een microfoonmedewerker
richt zich evenwel zo goed als altijd tot een paar enkelingen in
een huiskamer; hij kan dan ook het best de kamertoon gebruiken. Tekortkomingen van deze aard zijn grotendeels toe te
schrijven aan gebrek aan ervaring; op examens wordt er
daarom niet zwaar aan getild.
Magzimoem tien segonden ...

Microfoonmedewerkers worden opgeleid, geregeld bijgeschoold en zoveel mogelijk individueel begeleid. Daarbij blijkt
dat bepaalde afwijkingen van de standaarduitspraak bijzonder
taai zijn. Bij wijze van voorbeeld deze twee lijsten van respectievelijk woordklemtoonangels en andere uitspraakklemmen:
1. aandoening, achterbaks, alcohol, alfabet, amnestie, archipel, asfalt, atol, bankroet, belangstellenden, bijna, biyart,
burgemeester, cacao (= kakau), carnaval, c~ino, ex cathedra,
ceremonie, claxon, deskundige, dynamo, elixir (= eeliksur),
epidemie, establishment, fakir, festival, hogeschool, horeca,
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inderdaad, ingewikkeld (fig.), inheems, krijgsgevangene, losgeld, mals, misbaar (als subst.), misbruik, napalm, Nobelprijs,
normaliter, ondergeschikte, onderhoud, onderwijs, onderzoek,
ontvangst, ontwerp, opstandeling, ouderwets, overleg, pagina,
politiek, radar, rebeUie, reces, regenaehtig, retabel, robot,
sinaasappel, slalom, stimulans, tabak, tragedie, transport,
tunnel, uitheems, uitzondering, vampier, verantwoording,
vooraanstaanden, vooroordeel, vrijgezel, yoghurt;
2. tantarts, wereltoorlog; tootaal, poolitiek; tie tel , benziene,
tribuune, suuper; bisschop (niet : biskop); repli5eren, fabriseren, evoseren, provoseren; eksamen, maksimum (niet met:
Gz); minimum, Multatuuli (niet met: oe); RWDM, RTT, DDR
(met 'er', niet met: er); treening; koningin (ng = een klank als
in : zingen); sekonden; riesaaitul; beetje (niet : beetsje); het is
seven uur; magneet, Ignatius (niet met: nj); biezonder; be- of
beivoorbeeld; ut (= het onbepaald lidwoord; 'het' (rijmend
met: zet) aIleen in zinnen als: dat is het probleem; 'hut'
bestaat niet); je, me, ze, m'n, z'n (jij enz. aIleen in beklemtoonde positie : niet jij, maar zij); in bastaardwoorden (finaneieel, cuI tureel, soeialisten, internationaal ... ) wordt de klemtoon vaak ten onreehte op de eerste lettergreep gelegd.

Montreal, Monreal, Montriool
Telkens weer hebben mierofoonmedewerkers, inz. journaIisten, te maken met de ingewikkelde kwestie van de uitspraak
van plaats- en persoonsnamen. Zij kunnen natuurlijk uitspraakwoordenboeken (Duden, Jones, Siebs ... ) opslaan, maar
een N ederlandse Duden is er (nog) niet en bovendien duiken er
voortdurend nieuwe namen op. De enige oplossing is dan te
bellen naar ambassades, naar mensen die de betrokkene kennen of ter plaatse (geweest) zijn, naar specialisten in de een of
andere taal en ... naar de Nederlandse radionieuwsdienst. In
overleg met Hilversum wordt het een en ander op uitspraakkaarten genoteerd.
Bij het opstellen van die kaarten worden de volgende prineipes in aeht genomen :
1. de autoehtone uitspraak geniet over het algemeen de voorkeur;
2. de autoehtone uitspraak wordt enigszins aan het Nederlandse klanksysteem aangepast;
3. het fonetisch beeld mag niet te sterk afwijken van het
schriftbeeld; anders zou het kunnen dat de luisteraars de naam
in hun krant niet herkennen;
1-633

4. als een bepaalde uitspraak in het Nederlands ingeburgerd is,
heeft het geen zin een andere te willen opdringen.
'Enigszins', 'niet te sterk afwijken' en 'ingeburgerd' zijn
relatieve begrippen; die principes zijn dan ook geen wet van
Meden en Perzen. Toch verdient het de voorkeur dat aIle
omroepmedewerkers een naam op dezelfde manier uitspreken,
gewoon om de luisteraars niet in de war te brengen. Bijgevolg
moet de knoop nogal eens min of meer willekeurig worden
doorgehakt.
Het bovenstaande kan het best verduidelijkt worden door
middel van enige voorbeelden : Addis Abeba (be = bee; deze
uitspraak is ingeburgerd; de autochtone uitspraak is : Addis
Abbubba); Isaac Albeniz (be = bee); Algerije; Ankara (an =
ang, als in : bang); Athus (met hoorbare s); Christian Barnard
(op z'n Nederlands); Beiroet; Belgrado; Boeing (= boo-ing);
HeinItch Boll (met korte 0; niet: beul); Callaghan (g niet
uitspreken: 'Downing Street this week issued the following
instructions: the first syllable is to be stressed and the g is to
be silent', Sunday Times, 11.4.76); de acht van Chaam (=
kaam); Leo Delibes (= duUieb); Dover (= doovur); Dresden
(dres = drees); Abba Eban (= eb-ban); Edinburg (op z'n
Nederlands; zo ook : Frankfort, Goteburg, Hamburg, Heidelberg ... ; Dusseldorp (voor: Dusseldorf) is weI niet meer
haalbaar); Eupen (op z'n Nederlands); Geneefs (niet: zjeneefs); General Biscuits (= biskits; niet : biskwits); Helsinki
'(volgens de vuistregel : in het Fins ligt de klemtoon op de
eerste lettergreep); Lvan Illich (= ie van iellietsj, volgens de
betrokkene zelf); Jamaica (niet : zjamaica); Leos Janacek (=
jaanaatsjek); KhaI10em (= chaI1oem, volgens de vuistregel :
kh in Arabische namen wordt als ch uitgesproken); Zoltan
Kodaly (= koodaai); Pavel Kohout (ou = Eng. 0 in: he
wrote); Darius Milhaud (= miejoo); Moboetoe; Montreal (wij
gebruiken de Ndl. spellinguitspraak); Natal, Papoea (= de
ingeburgerde uitspraak, al hoor je ook vaak het 'juistere'
Papoea); Peru (= peeroe); Francis Poulenc (= poe-laink, met
'ain' als in Fr. main); de Pugwash-conferenties in Canada (=
puGwoosj, op z'n Engels); Qatar (= kattar); (Jumran (=
koemraan); Sacharov; Sadat; Saljoet; Saloniki; Sjostakovitsj;
Solzjenitsin; Tanzania; Nguyen van Thieu (= nguujen van
tjoe; ng als in : ring; Thieu zelf in een tv-interview 26.10.72);
Tobroek; Utrecht (= uu-trecht; niet: Ut-trecht); Wilsele en
Winksele (met toonloze e's); Woluwe (met toonloze e).
E. Berode
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I. - Algemeen
NEDERLANDSE

TAALINTEGRATIE
TAALFR USTRATIE

EN

VLAAMSE

In november 1977 hield de Nederlandse vereniging 'Onze taa/'
haar tweejaarlijks congres in Breda. Onderwerp van bespreking was o.m. het ontwerp-verdrag inzake de Nederlandse
Taalunie. Een van de sprekers was de Leuvense professor
J. Goossens, wiens toespraak we hieronder samenvatten.
In artikel 1 van het ontwerp-verdrag is het doel ervan als
voigt omschreven: ' ... de integratie van Nederland en de
Nederlandse cultuurgemeenschap in Belgi(~ op het terrein van
de Nederlandse taal ... , de gemeenschappelijke bevordering
van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal ... '

Vragen
Wat wordt bedoeld met 'de integratie op het terrein van de
Nederlandse taal' ? De memorie van toelichting preciseert dat
het gaat om 'de verwijdering van aIle belemmeringen die de
Nederlandstaligen op taalgebied hinderen bij hun onderlinge
verkeer'.
De nagestreefde integratie blijkt dus te slaan op het communicatieve aspect van de algemene taal. Men wil bereiken dat
Nederlanders en Vlamingen het gesproken en geschreven algemene Nederiands zo hanteren dat zij eikaar zonder moeite
begrijpen, wat ook de afwezigheid van psychische remmingen
bij de communicatie vooropstelt.
Kunnen de kennis en het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal wei in Noord en Zuid gemeenschappelijk
bevorderd worden ? Of zijn de toestanden in beide landen zo
verschillend dat specifieke maatregelen nodig zijn ?
Specifieke maatregelen zijn volstrekt nodig, maar ook bepaalde gemeenschappelijke beslissingen kunnen de kennis en
het verantwoord gebruik van het Nederlands in het gehele
taalgebied bevorderen. Er bestaat daarvan een recent voorbeeld: sedert korte tijd wordt er met Belgische en Nederiandse overheidssteun door enige Belgen en Nederianders
samen gewerkt aan een Aigemene Nederlandse spraakkunst.
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Is het weI voldoende kennis en gebruik van het Nederlands
te bevorderen of zijn er ook maatregelen nodig die meer op het
gevoelsvlak liggen ? Ik denk hier aan het bestrijden van nationalistische emoties waarvan de Belgen- en Hollandermoppen
symptomen zijn en aan het bevorderen van het inzicht dat
tolerantie en soepelheid nodig zijn bij het trekken van normgrenzen in het taalgebruik. Het scheppen van een klimaat van
tolerantie en begrip, steunend op een betere kennis van het
andere deel van de taalgemeenschap, en een ruimere verspreiding van inzichten der taalwetenschap zijn van even veel
belang als de gemeenschappelijke bevordering van de kennis
en het verantwoorde gebruik van de taal zelf.

Taalintegratie
Hoe is de formulering 'de integratie van Nederland en de
Nederlandse cultuurgemeenschap in Belgie' te interpreteren ?
Wat moet waarin tot wat geintegreerd worden? Deze vraag
verhit in Vlaanderen al lang een aantal gemoederen, vooral
van niet-taalkundigen.
De taalintegratie moet niet neerkomen op een versmelting
van Noordnederlands en Vlaams tot een nieuwe eenheid : het
Nederlands van de toekomst. Dat zou slechts zin hebben
indien een Nederlandse standaardtaal nog gemaakt zou moeten
worden. Maar die is er, en zij fungeert als norm voor talrijke
vormen van taalgebruik.
In de laatste decennia is in Vlaanderen een heel stuk weg
afgelegd zowel wat de verspreiding van het Nederlands als wat
de verbetering van de kwaliteit ervan betreft. Toch lijkt het mij
onbetwistbaar dat de integratie nog lang niet is voltooid en dat
dit vooral komt doordat er nog altijd een Vlaamse taalachterstand bestaat. Er zijn nog steeds zeer weinig Vlamingen die
het Nederlands zo beheersen dat hun taalgebruik in het Noorden spontaan als 'Nederlands' wordt ervaren; bovendien bestaan er zeer grote verschillen in het als algemeen Nederlands
bedoelde taalgebruik van de andere Vlamingen, waardoor het
onmogelijk is van een Vlaamse eenheidstaal te spreken.
Anderzijds kan natuurlijk niet ontkend worden dat er in
Vlaanderen een stuk integratie tot stand is gebracht. De eerste
fase van dat proces kan zelfs als voltooid worden beschouwd.
Daarmee bedoel ik de vervanging van het Frans als taal van
onderwijs, administratie en het gehele openbare leven door
wat ik maar gemakshalve en onjuist de 'moedertaal' noem.
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Dit woord is na de laatste oorlog steeds meer door de
afkorting ABN verdrongen. De term N ederlands lijkt de laatste
jaren steeds sterker te domineren. Die terminologische veranderingen zijn zeker symptomen van wijzigingen in de opvattingen over de taal zelf die men meent en wenst te spreken.
De vooruitgang die tot nog toe in Vlaanderen op de weg van
de integratie is geboekt, is hoofdzakelijk aan twee factoren te
danken : aan taalvoorlichting en aan groeiend taalcontact met
het Noorden, waarbij vooral de televisie een belangrijke rol
speelt : er wordt veel naar uitzendingen uit Nederland gekeken; ook via de BRT komt heel wat noordelijk taalgebruik de
Vlaamse huiskamer binnen. Beide factoren kunnen in de toekomst nog belangrijker worden als men ze nog bewuster als
zodanig leert te hanteren. Ik noem maar een mogelijkheid, die
ze combineert.
Ik ben er zeker van dat een aanzienlijk percentage van de
leraren Nederlands die dit jaar aan Belgische universiteiten of
pedagogische academien ('regentenscholen') zijn afgestudeerd
nog nooit in Amsterdam is geweest. Een maatregel waardoor
toekomstige leraren Nederlands verplicht zouden worden een
zekere tijd in Nederland door te brengen zou een direct
taalcontact garanderen bij die Vlaamse bevolkingsgroep bij wie
dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.
De praktische taalbeheersing van die leraren zou daardoor
verbeterd zijn, hun inzicht in de taalverhoudingen van het

Noorden zou zijn toegenomen en velen onder hen zouden een
aantal vooroordelen zijn kwijtgeraakt.

Taalfrustratie

Intensiever taalcontact en grondiger taalvoorlichting kunnen
dus de integratie ten zeerste bevorderen. Toch geloof ik dat er
nog iets anders nodig is : het doen verdwijnen van een taalfrustratie.
Het gaat om een gevoel van onbehagen over het feit dat met
de afwending van het Frans en de cultivering van de moedertaal in Vlaanderen niet bereikt is wat men ervan verwachtte.
Men weet dat een aantal Franstalige landgenoten de vernieuwing in het taalgebruik in Vlaanderen niet voor vol aanzien en
dat te Brussel op een vaak beschamende manier laten merken.
Men weet ook dat het eigen taalgebruik door Nederlanders als
afwijkend wordt ervaren.
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Twee gevoelens blijken in de Vlaamse taalfrustratie te domineren: een van onmacht en een dat schommelt tussen
wrevel en gekrenktheid over de houding van zich superieur
voelende zuider- en noorderburen. Speciaal nu wat die noorderburen betreft komt daar nog een gevoel van ergemis bij
over twee punten.
Het eerste betreft de talrijke Franse woorden in het Nederlands.De meeste Vlamingen vertonen een neiging tot
opwinding bij de vaststelling dat er in het Noorden vrij veel
woorden van Franse oorsprong gebruikt worden die zij zelf
niet in de mond nemen (b.v. etage, attenderen, ravage); dat zij
zelf ook talrijke woorden van dezelfde origine gebruiken die in
het Noorden niet voorkomen (b. v. carnion, rnutualiteit, chauffage) wordt daarbij gemakshalve vergeten. De Vlaamse reactie
op het gebruik van die Franse woorden in het Nederlands is
volkomen begrijpelijk; toch aarzel ik niet te zeggen dat zij op
een gebrek aan taalinzicht berust. In de eerste plaats is het niet
mogelijk in een modern land een taal vrij te houden van
elementen van vreemde oorsprong, in de tweede plaats zijn de
begrippen 'zuivere' en 'onzuivere taal' ondingen, die berusten
op een overdracht van populair biologische voorstellingen.
Taal beeft met bonderassen niets te maken.
In de derde plaats is het zeer de vraag of in het Nederlands
even veel gezegd zou kunnen worden als de woorden van
vreemde oorsprong eruit zouden verdwijnen.
Dit eerste gevoel van ergemis moet dus uit de wereld
worden geholpen door meer taalinzicht bij te brengen, niet
door aan heropvoeding van de Nederlanders te doen. Het
tweede leeft bij nogal wat ontwikkelde Vlamingen als reactie
op afkeurenswaardige uitspraken van een klein aantal eveneens ontwikkelde Nederlanders.
Wat hier te observeren valt, is een nieuwsoortige arrogantie
van sommige ontwikkelde burgers van een staat, die menen
dat hun eigeg groep geestelijk superieur is aan bepaalde omringende groepen. Misschien koesteren zij die mening zelfs
terecht, maar als zij daaruit een recht tot arrogantie menen te
mogen afleiden, bewijzen zij slechts dat zij als intellectueel nog
niet volgroeid zijn, aangezien zij nog, niet geleerd hebben
genuanceerde uitspraken te doen over bepaalde verschijnselen
die zij in hun omgeving kunnen waarnemen.
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Conclusies
Na deze toelichting van een aantal feiten die de taalintegratie
in de weg staan, trok de spreker de volgende conclusies in
verband met de te volgen taalpolitiek :
1. Er is meer contact tussen Noord en Zuid nodig op aIle
niveaus van het maatschappelijk verkeer. De Vlamingen zullen
zich hiervoor meer moeten inspannen dan de Nederlanders, en
er is een groep Vlamingen bij wie zulke' contacten een bestanddeel van de opleiding zouden moeten zijn : de leraren
Nederlands. Van taIrijkere contacten is het terugdringen van
wederzijdse buitentalige vooroordelen te verwachten, maar
ook een beter inzicht in elkaars taalsituatie.
2. In het Noorden is meer voorlichting nodig over de taaI in
Vlaanderen, d.w.z. over haar verhouding tot de Nederlandse
standaardtaal, over de wijzen waarop ze gedifferentieerd is,
over de factoren die daarbij een rol spelen en over de historische oorzaken daarvan.
3. In het Zuiden is meer voorlichting nodig over de taal in
Nederland, d.w.z. over de wijze waarop het Nederlands daar
als standaardtaaI functioneert, over de sociale en stilistische
variaties in deze taal, over haar verhouding tot de vormen van
omgangstaal die in sommige opzichten niet aan de norm
beantwoorden en tot de dialecten. Tot die voorlichting behoort
ook het bijbrengen van het inzicht dat de Noordnederlandse
taalsituatie vanuit Europees perspectief normaal is, d.i. zeer
goed vergelijkbaar met wat in andere landen zoals Engeland,
Frankrijk, Ouitsland en ook in Wallonie kan worden waargenomen, en dat de eigen situatie daarvan sterk afwijkt.
4. Niet alleen moeten Nederlanders en Vlamingen beter voorgelicht worden over de manier waarop de taaI bij hun buren en
bij henzelf als maatschappelijk verschijnsel in al zijn variaties
functioneert, bij de Vlamingen is bovendien een beter inzicht
nodig in meer formele aspecten van de taal. Oit is vooraI een
taak voor het taalonderwijs in Vlaanderen.
5. Het onderwijs heeft ook tot taak de kwaliteit van het
Nederlands in Vlaanderen te verbeteren. Oaarmee bedoel ik
niet aIleen het bestrijden van fouten en het aanleren van de
juiste Nederlandse equivalenten, maar ook en misschien meer
nog het vergroten van de spreek- en schrijfvaardigheid. Oit
alles dient met omzichtigheid en op een psychologisch verantwoorde wijze te geschieden, omdat anders vaak het tegendeel van het beoogde effect zal worden bereikt, doordat onwil
en geremdheid in de hand kunnen worden gewerkt.
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Wij leven in een tijd van nostalgie, met een toenemend
nationalisme en een groeiende onverdraagzaamheid. Oat zijn
ouderwetse ondeugden, die wij met nog oudere, maar
geenszins verouderde deugden moeten bestrijden. Oeze stammen uit de achttiende eeuw. Het gaat om de ijver om inzichten
van het nuchter verstand te verspreiden en het geloof dat wij
daarmee vooroordelen en onwetendheid kunnen doen verdwijnen en de wereld een beetje harmoniseher maken, ook op
taalgebied.
J.G.

TAAL IN ONTWIKKELING
S chermbeeldonderzoek
Bij de vroegtijdige opsporing (Fr. depistage) van ziekten, in
het bijzonder van tubereulose, speelt het schermbeeldonderzoek een belangrijke rol. Sehermbeeldonderzoek wordt verricht met rontgenstralen zonder dat er evenwel rontgenfoto's
worden gemaakt. Een ander woord met dezelfde betekenis is
doorlichting.

Bedrijfsdoorlichting
Doorlichting wordt niet aileen in de medische sfeer gebruikt.
In eeonomisehe teksten wordt doorlichting in figuurlijke betekenis gebezigd voor het systematiseh onderzoek van een bedrijf om na te gaan hoe het met de doelmatigheid en het
rendement gesteld is. Zo'n bedrijf wordt dan doorgelicht.
Duiding
In de taal van de nieuwsmedia betekent duiding ongeveer
hetzelfde als verklaring. De berichtgeving is uiteraard bondig :
de nieuwsberiehten op de radio zijn kort en het televisiejournaal is nog korter. Daarom zijn er aparte programma's die als
duiding (verklaring, verduidelijking) zijn bedoeld.

Opiniering
Terwijl duiding aileen verduidelijkt, is opiniering erop gerieht
de mening van de luisteraar te beinvloeden. Politieke programma's willen opinieren. De BRT mag niet aan opiniering
doen, weI aan duiding. Moeilijke evenwiehtsoefening.
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I. - Algemeen
LEESBAAR NEDERLANDS
Inleiding
Dit artikel is het eerste van een reeks gewijd aan de vraag
'Hoe leer ik leesbaar Nederlands schrijven ?' Het is een vraag
die enige toelichting vergt : 'leesbaar' heeft immers meer dan
een betekenis. Zeggen we van een letter dat ze niet leesbaar is,
dan bedoelen we dat ze niet duidelijk geschreven, getikt of
gedrukt is. Leesbaar in deze betekenis duidt men in het Engels
aan met het woord 'legibility'.
Ais we een tekst leesbaar noemen, bedoelen we daarmee
echter meestal iets heel anders, n1. dat hij begrijpelijk en
boeiend geformuleerd is. In het Engels duiden we dit aspect
van de leesbaarheid aan met het woord 'readability'. De artikelenreeks 'Hoe leer ik leesbaar Nederlands schrijven ?' handelt
over begrijpelijk schrijven. De begrijpelijkheid wordt grotendeels bepaald door het taalgebruik. Daarom spreken wij van
'leesbaar Nederlands'. Leesbaar Nederlands is niet hetzelfde
als correct Nederlands. Taal- en spellingfouten schaden weliswaar de leesbaarheid, maar heel wat geschriften die zijn
gesteld in vlekkeloos Nederlands zijn toch niet te begrijpen.

Begrijpelijk schrijven
Deze reeks artikelen richt zich tot hen die niet aIleen correct,
maar ook efficient Nederlands willen schrijven. Wij hopen dat
deze wil allen bezielt die krachtens hun beroep of functie
schriftelijke voorlichting moeten verstrekken. Dat zijn de ambtenaren die af en toe een dienstnota moeten opsteIlen, de
rapporteurs, de redacteuren en publicisten, kortom al diegenen
die zich van het geschreven woord bedienen om bij een
omschreven doelgroep een omschreven effect te bewerkstelligen.
Al te vaak bereiken al deze mensen met hun geschriften niet
het beoogde doel, doordat zij een taal schrijven die niet
begrepen wordt door hen tot wie zij zich richten. Hoe komt
het dat zoveel belastingplichtigen hun aangifteformulier
verkeerd invullen ? Het antwoord is eenvoudig : ze begrijpen
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de instructies niet. Schriftelijke voorlichting wordt in de regel
verstrekt door een vakspecialist, maar ze richt zich veelal tot
leken in het yak. De vakspecialist is bovendien meestal ook
iemand met een ruimere algemene vorming dan zijn lezers.
Een en ander brengt mee dat hij een taal schrijft die zij niet
kunnen lezen. Ze verdenken hem ervan dat hij geen eenvoudige formuleringen wil gebruiken, wat meestal niet het geval
is. WeI is het zo dat de meeste schrijvers zich niet afvragen of
zij begrijpbaar schrijven. Dat komt doordat hun aandacht te
veel uitgaat naar de inhoud, wat ze willen zeggen, en te weinig
naar de vorm, hoe ze het moeten zeggen. In het beste geval
kiezen de schrijvers weI bewust hun woorden, maar bij het
construeren van zinnen, alinea's en grotere tekstgeledingen
gaan ze veel minder bewust te werk. Ze weten niet eens dat er
ook op het gebied van de zinsbouw en de tekststructuur
keuzemogelijkheden zijn en ze weten heel zeker niet hoe het
gesteld is met de begrijpelijkheid van de verschillende mogelijkheden.
De meeste schrijvers vermoeden dus niet hoe onbegrijpelijk
hun geschriften meestal zijn. Ais ze het uit de reacties van de
lezers kunnen afleiden, weten ze nog altijd niet wat hun
geschriften zo moeilijk maakt. Is er ten slotte iemand die het
hun zegt, dan zijn ze niet in staat de moeilijkheden weg te
werken. Leesbaar schrijven is dus niet zozeer een kwestie van
willen, dan weI van kennen en kunnen.

Wie is de lezer ?

Om leesbaar te kunnen schrijven moeten we ten eerste de
leesvaardigheid van onze potentiele lezers, onze doelgroep
kennen en ten tweede onze taal aan die leesvaardigheid kunnen aanpassen. Wie het koopgedrag van huisvrouwen wil
wijzigen ten gunste van een produkt, zal aIleen dan in zijn
opzet slagen als hij het produkt adverteert in een taal die de
huismoeders begrijpen, een taal dus die aan de leesvaardigheid
of beter nog de leeservaring van de huismoeders is aangepast.
Het is echter niet mogelijk die taal te beschrijven, o.m. omdat
niet aIle huisvrouwen dezeIfde leesvaardigheid en dezelfde
Ieeservaring hebben. Maar het is weI mogeIijk meer in het
aigemeen te beschrijven wat schriftelijke voorlichting onleesbaar maakt en waarom, al moeten we dan bij de huidige stand
van het leesbaarheidsonderzoek soms genoegen nemen met
aan zekerheid grenzende waarschijnIijkheid.
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We kunnen elke tekst op meer dan een manier schrijven. In
de ene vorm zal hij leesbaarder zijn dan in de andere. Twee
versies van een tekst kunnen van elkaar verschillen inzake de
woordkeuze, de zinsbouw, de alineastructuur en, als het om
een langere tekst gaat, inzake de indeling in grote geledingen,
zoals hoofdstukken en paragrafen. In de volgende artikelen
zullen we onderzoeken wat de leesbaarheid in belangrijke mate
bepaalt op elk van deze niveaus.

Schrijfproces

Schrijven is een produktieproces. Het is een proces dat
verloopt in een aantal fasen : het verzamelen van gegevens en
ideeen, het ordenen van dat materiaal, het maken van een plan
en het uitschrijven van de tekst. Dat schrijfproces levert als
produkt een tekst Ope Een van de eisen waaraan die tekst moet
voldoen, is dat hij begrijpelijk is voor de lezers voor wie hij
bestemd is. In de artikelenreeks 'Hoe leer ik leesbaar Nederlands schrijven ?' behandelen we de eigenschappen van een
leesbare tekst. Bepalend voor het aspect leesbaarheid van een
tekst is vooral hoe de schrijver te werk gaat tijdens de laatste
fasen van het schrijfproces. Zolang hij feitenmateriaal of
ideeen verzamelt en met elkaar in verband brengt, hoeft hij
zich niet om de leesbaarheid te bekommeren. Eerst als hij de
gegevens en de beschouwingen verwerkt en onder woorden
brengt, moet hij zorgen dat hij begrijpelijk blijft. Wat aan het
concipieren en formuleren van een tekst voorafgaat, is vooral
belangrijk voor de inhoud, niet voor de vorm. Omdat ons in
deze artikelenreeks alleen de vorm interesseert, zullen we
geen aandacht besteden aan het weliswaar belangrijke werk
dat aan het schrijven in de enge zin van het woord voorafgaat.
Als wij de vorm zoveel mogelijk los van de inhoud bespreken, gebeurt dat om didactische redenen. Wij zijn ons ervan
bewust dat ze eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Dat heeft tot gevolg dat niet alle artikelen, rapporten,
schriftelijke mededelingen, verslagen enz. even leesbaar geformuleerd kunnen worden. Dat is trouwens ook niet nodig,
omdat niet alle teksten door alle lezers moeten worden gelezen. Er zijn lezers met een kleine, maar anderen met veel
voorkennis van datgene waarover een bepaalde tekst handelt.
Er zijn ten slotte lezers die slecht, maar anderen die goed
gemotiveerd zijn om een tekst met aandacht te lezen. Het is
echter weI een uitgemaakte zaak dat de meeste schrijvers de
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motivering, de voorkennis en de leeservaring van hun doelgroep schromelijk overschatten.

Betere communicatie
Leesbare teksten bewerken een betere communicatie tussen
de overheid en de burgers, de directie en het personeel, de
producent en de consument, het bestuur en de leden, de
leermeester en de leerling. Ais we ons, in welke hoedanigheid
ook, af en toe schriftelijk tot een grotere of kleinere groep
personen moeten richten, is het van het grootste belang dat we
dat in begrijpelijke taal doen. Het succes van een tekst kan
immers het best worden uitgedrukt in het percentage adequaat
bereikte lezers. Dat geldt zowel voor een formulier als voor
een artikel in een vaktijdschrift, zowel ook voor de notulen
van een vergadering als voor een wetenschappelijk rapport,
zowel ten slotte voor een reclamefolder als voor een leerboek.
Leesbaarheid is een eis die aan onze geschriften kan worden
gesteld uit economisch en sociaal oogpunt. Uit economisch
oogpunt, omdat het goedkoper is weinig maar efficient
drukwerk te verspreiden dan veel, maar inefficient. Uit sociaal
oogpunt, omdat aileen de goed gelnformeerden nog hun weg
vinden in onze samenleving, die voortdurend complexer
wordt. Leesbare geschriften kunnen voork6men dat er een
steeds diepere kloof tussen goed en slecht gelnformeerden
ontstaat. Een informatiekloof schept een zeer gevaarlijke vorm
van ongelijkheid. Wie zich aan de verkeerde kant bevindt is
buitenspel geplaatst : hij beschikt niet over de gegevens waaruit hij zou kunnen opmaken wat goed voor hem is.
P. v. H.
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Het woord

Op het niveau van het woord staat de leesbaarheid van een
tekst vooreerst in verband met de verscheidenheid van de
gebruikte woorden : de verscheidenheid van de woorden in
een tekst is de verhouding tussen het aantal verschillende
woorden en het totaalaantal woorden van die tekst. Die verhouding wordt natuurlijk mede bepaald door de lengte van de
tekst. Een tekst van 200 woorden zal wellicht meer verschillende woorden tellen dan een van honderd, maar niet tweemaal zoveel : hoe langer een tekst wordt, hoe meer woorden
de auteur gebruikt die al eerder in zijn tekst voorkomen. Een
groot aantal onderzoekingen hebben uitgewezen dat de leesbaarheid van een tekst groter is naargelang de verscheidenheid
van de gebruikte woorden kleiner is.

Geen overbodig gebruik van synoniemen

We kunnen het aantal verschiIlende woorden in een tekst
drukken door geen synoniemen te gebruiken. Ais we een
zelfde begrip in de loop van een uiteenzetting met twee, drie
verschillende termen aanduiden, kan dat de lezer trouwens in
verwarring brengen : misschien denkt hij dat wij met elke term
iets anders bedoelen. In een mededeling over de gezinsbijslag
bij voorbeeld gebruiken we liever niet de termen 'geboortetoelage', 'geboortepremie' en 'geboortevergoeding' naast en door
elkaar als wij telkens dezelfde uitkering bedoelen. Beschikken
we voor een begrip dus over twee of meer termen, dan
bedienen we ons slechts van een van die termen. We letten
erop dat we bij het schrijven konsekwent de gekozen term
blijven gebruiken. Ais we ons een aantal keren van de term
'arbeidsduur' bediend hebben, gaan we niet ineens over op de
term 'werktijd'. Bovendien zijn echte synoniemen uiterst zeldzaam. Bijna altijd is er een verschil in gevoelswaarde of
gebruikssfeer. AIleen daarom al kunnen we b.v. 'kindertoeslag' in ambtelijke stukken niet vervangen door 'kindergeld'.
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Woordfrequentie

Ais aIle woorden even moeilijk waren, zouden we kunnen
stellen dat van twee even lange teksten die met het kleinste
aantal verschillende woorden de leesbaarste is. Maar aIle
woorden zijn niet even moeilijk. Dat komt vooreerst doordat
niet aIle woorden evenfrequent voorkomen. In een steekproef
van geschreven Nederlands die 500 000 woorden telt, komt het
woord de bij voorbeeld 32 843 maal voor en het woord consumeren slechts eenmaal. Met de hoogfrequente woorden raakt
de lezer vlug vertrouwd. De hoogfrequente woorden zijn dus
de leesbaarste omdat ze de lezer het best bekend zijn.

WoordLengte

Er bestaat ook een opvallende overeenkomst tussen de frequentie van een woord en zijn Lengte : de woorden die het
frequentst voorkomen zijn ook de kortste. De 'top twintig' uit
het geschreven Nederlands zijn de eenlettergrepige woorden
de, van, een, en, het, in, is, te, niet, met, op, dat, die, voor,
hij, ik, zijn, was, aan en ook.
De tien meest gebruikte zelfstandige naamwoorden uit de
geschreven taal zijn : mensen, tijd, man, jaar, plaats, vrouw,
leven, dag, aantal en werk. Het zijn aile een- of tweelettergrepige woorden. Daarentegen komen onmaatschappelijkheidsbestrijding, bejaardenziekenfondsverzekering, levensmiddelendis tributiesector, elektriciteitsproduktiebedrijven, gelegenheidskledingverhuurbedrijf,
televisievoorlichtingsprogramma's, kLeuterLeidstersopLeidingsschoLen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de bovenvermelde steekproef slechts
eenmaal voor. De vaststelling dat de meest gebruikte woorden
ook de kortste zijn, is belangrijk : hoe frequent een woord is,
kunnen we gaan opzoeken in een frequentielijst, maar hoe lang
het is, kunnen we direct zien.
De gemiddelde lengte van de woorden in een tekst drukken
we gemakshalve uit in 'het gemiddeld aantallettergrepen per
woord'. Voor de leesbaarheid van een tekst is het van groot
belang dat de gemiddelde woordlengte klein is. Nog belangrijker is echter dat zo weinig mogelijk woorden van meer dan
drie lettergrepen voorkomen. Het zijn vooraI de enkele lange
woorden in een tekst die nadelig zijn voor de leesbaarheid.
Gelukkig zijn de langste woorden vrijwel altijd samenstellingen
die we kunnen vermijden. We schrijven
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niet:
veiligheidbeinvloedend
onderdeel
keuzebepalende elementen
ovenopwarmingssnelheid
rechtsplegingsvergoeding

maar:
onderdeel dat de veiligheid
beinvloedt
elementen die de keuze bepalen
snelheid waarmee de oven
opgewarmd wordt
vergoeding voor de rechtspleging

Vaktermen
Het verband tussen frequentie en lengte geldt voor de woorden
in het algemeen, maar niet voor elk woord afzonderlijk. Niet
ieder kort woord wordt frequent gebruikt. 'Fust' en 'fuut' zijn
weI kort, maar komen in de lectuur van de meeste mensen niet
vaak voor. De wijnhandelaar zal met het eerste woord weI
vertrouwd zijn en de vogelvriend met het tweede. Voor hen
gaat het in beide gevallen weI om een frequent woord. Wat is
hier aan de hand ? De subjectieve frequentie wijkt voor deze
woorden sterk af van de objectieve.
Tot de woorden die over het algemeen niet frequent zijn,
maar weI schering en inslag zijn in een bepaalde soort teksten,
behoren de vaktermen. Ze vormen geen probleem voor de
lezer die 'van het yak' is. Voor de leek is een verklaring echter
onontbeerlijk. Wie zelf met een materie vertrouwd is, verliest
al te vlug uit het oog hoe weinig anderen er soms van afweten.
De schrijver die zich tot leken in het yak richt, overschat
nagenoeg altijd hun vertrouwdheid met het onderwerp en dus
ook hun vertrouwdheid met de terminologie die aan het onderwerp eigen is. We mogen ook niet vergeten dat technische
termen meestaI zelfs niet te vinden zijn in aIgemene verklarende woordenboeken.
Ais we een technische materie voor leken moeten beschrijYen, kunnen we nog het best aile technische termen verklaren
voordat we met onze eigenlijke uiteenzetting beginnen. Dat
biedt een dubbel voordeel : 1. doordat we de termen samenbrengen, kunnen we ze ook gemakkelijker in hun onderlinge
samenhang beschrijven; 2. we verklaren de termen in een
daartoe opgezet tekstgedeelte. Er is dus niets op tegen dat we
in dat tekstgedeelte een aparte zin uittrekken voor een bepaling of een omschrijving : in dit gevaIligt dat immers helemaal
in de lijn van wat de lezer verwacht.
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Bastaardwoorden

Naast de vaktermen is er nog een andere soort van woorden
waarmee slechts een bepaalde groep van lezers vertrouwd is.
Het zijn de bastaardwoorden en meer bepaald de typische
~ intellectuelenwoorden'. Bastaardwoorden zijn vreemde woorden die in spelling en uitspraak min of meer aan het Nederlands zijn aangepast. Een kennispeiling betreffende frequent in
de nieuwsmedia voorkomende bastaardwoorden heeft aan het
licht gebracht dat deze slechts door 66,9 % van onze volwassenen begrepen worden. De woorden waarop de peiling betrekking had, waren: investering, devaluatie, fusie, diplomaat,.
(politiek) asiel, coalitie, container, imperialisme, filiaal, federatie, boycot, extremist, (economische) expansie, discriminatie, een motie (indienen), inflatie, reconversie, corruptie, bruto
nationaal produkt, sociale partner, schoolpact, coexistentie en
memorandum.
Bastaardwoorden zijn niet altijd te vermijden. Er is geen
Nederlandser woord voor : reactie, automobiel, allergie, amfibie, encyclopedie, censuur, chirurg, elektriciteit, favoriet, leukemie, inflatie, reflex, melodie, amnestie, optimisme, paniek,
radiator, polikliniek, probleem, ventiel en vele andere. Het
zijn .echter niet zozeer deze woorden die een tekst onleesbaar
maken. Wat de meeste lezers niet begrijpen, zijn precies die
bastaardwoorden waarvoor weI een Nederlands synoniem bestaat : doordat ook het woord gebruikt wordt, dat niet van
vreemde oorsprong is, komt het bastaardwoord minder frequent voor, en dat maakt het extra moeilijk. Zij die het
bastaardwoord en niet het Nederlandse synoniem gebruiken,
zijn meestal ~intellectuelen'. Enkele voorbeelden van zulke
~intellectuelen'-woorden zijn expliciet (uitdrukkelijk), pertinent
(stellig), exhaustief (volledig), faliekant (verkeerd), pregnant
(zinrijk), preliminair (voorafgaand), kwintessens (kern), fervent (vurig), relevant (belangrijk), complex (ingewikkeld), specifiek (kenmerkend) en identiek (enerlei). U zult al opgemerkt
hebben dat het meestal bijvoeglijke naamwoorden zijn die in
nagenoeg elke context kunnen gebruikt worden en die sommige schrijvers dan ook kwistig rondstrooien, onbewust, omdat zij niet weten hoe onbegrijpeIijk deze woorden voor hun
lezers zijn, of bewust, omdat zij op hun lezers indruk willen
maken.
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Verkortingen

Evenmin als ieder kort woord frequent wordt gebruikt, is elk
frequent woord ook kort. WeI worden lange woorden, in geval
van veelvuldig gebruik, verkort of afgekort. Verkortingen zijn
b.v. steno voor stenografie, kinesist voor kinesitherapeut, sax
voor saxofoon en sex voor seksualiteit. Afkortingen zijn EEG
voor elektro-encefalogram, FM voor frequentiemodulatie en
IQ voor intelligentiequotient.
Verkortingen komen in de regel eerst in de gesproken taal en
meer bepaald in de losse omgangstaal voor. Na een tijd kunnen ze ook in geschreven taal gebruikt worden, maar dan
vooral in niet-technische teksten. Met afkortingen is het net
andersom. Ze duiken eerst op in geschriften van vakspecialisten. Daardoor is het gevaar groot dat ze niet begrepen worden
als ze voor het eerst ook in populariserende geschriften voorkomen. BTW en TV zijn voor niemand nog een probleem,
maar OCMW en CDA en SPT zijn voor vele lezers nog niet zo
begrijpelijk als respectievelijk Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Christendemocratisch appel en Sociaalpedagogische toelage.
De moeilijkheid met afkortingen is hun vervangend karakter.
Om te begrijpen wat met een afkorting bedoeld wordt, moet de
lezer weten waarvoor ze staat. Dat betekent nochtans niet
altijd dat hij ze moet kunnen oplossen. Als de afkorting een

eigennaam is, hoeft dat niet. Het letterwoord TROS is samengesteld uit de beginletters van Televisie- en radioomroepstichting. Er zijn zeker vele lezers die dat niet weten,
maar bij het lezen van het woord TROS begrijpen dat het gaat
om de naam van een Nederlandse omroepstichting. Hetzelfde
geldt voor NAVO, UNESCO, UNCTAD en vele andere.
Dergelijke letterwoorden zijn geen afkortingen meer in de volle
zin van het woord. Ze zijn een eigen leven gaan leiden.
Datgene waarvoor ze staan wordt nog uitsluitend met het
Ietterwoord genoemd. Afkortingen als a.s., t.e.m., a.h.w.,
e.d., d.w.z., o.a., n.a.v., m.b.t., t.o.v., i.v.m., d.m.v. zijn weI
nog echte afkortingen. In de gesproken taal beantwoorden er
een of meer volledige woorden aan. We doen er daarom goed
aan die woorden ook voluit te schrijven.
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Woordstructuur

De woordlengte staat met de leesbaarheid niet in direct verband. Ze is een bijverschijnsel van de woordstructuur, die weI
de leesbaarheid rechtstreeks bemvloedt : lange woorden zijn
meestal gelede woorden. Ze bestaan uit een aantal geledingen
of delen met een eigen betekenis. Een woord als waterverftekeningen bestaat uit vijf delen met een eigen betekenis : water,
verf, teken, -ing en -en.
Korte woorden zijn meestal niet geleed; ze kunnen niet
worden ingedeeld in geledingen met een eigen betekenis. De
tien meest gebruikte zelfstandige naamwoorden uit het geschreven Nederlands zijn een- of tweelettergrepige woorden.
Op een na, nl. het woord mensen, zijn ze allemaal ongeleed.
Gelede woorden worden gevormd uit ongelede. Ze zijn moeilijker te begrijpen dan de laatste. Dat komt doordat de lezer
moet begrijpen in welke betekenisverhouding de geledingen tot
elkaar staan. Een korenmolen is een molen die koren maalt.
Een windmolen daarentegen is geen molen die wind maalt,
maar een molen die door de wind wordt aangedreven. Een
watermolen is een molen die door water aangedreven wordt of
een molen die water maalt, d.w.z. wegpompt. In een geval als
watermolen moet de lezer de betekenisverhouding tussen de
delen water en molen afleiden uit de context. Bij nieuwe
woordvormingen moet de lezer soms weI even nadenken
voordat de bedoeling hem duidelijk wordt.
Zoals de lengte van een woord afhangt van de woordstructuur, zo hangt de frequentie af van de betekenis. Hoe ruimer
de betekenis van een woord is, hoe groter het aantal contexten
waarin het kan voorkomen. Roofd is een veel voorkomend
woord in geschreven Nederlands, maar het heeft dan ook een
ruime betekenis : we spreken van het hoofd van een mens, een
paard, een school, een tafel, een stoet.
Onze uiteenzetting over de invloed van de woordkeuze op de
leesbaarheid kunnen we als voIgt samenvatten. Een woord
heeft een structuur en een betekenis. De complexiteit van de
structuur manifesteert zich in de lengte. De algemeenheid van
de betekenis bepaalt de frequentie waarmee het woord voorkomt en deze op haar beurt de bekendheid van het woord. Een
leesbaar woord heeft een eenvoudige structuur (weinig geledingen) en is daardoor kort. Het heeft een ruime betekenis.
Daardoor wordt het in vele contexten gebruikt, met het gevolg
dat het de meeste lezers zeer bekend voorkomt.
P.v.H.
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De zin

In het tweede van deze reeks artik~len over leesbaar Nederlands hebben we trachten aan te tonen dat de leesbaarheid van
een woord athangt van zijn structuur en zijn betekenis : leesbare woorden hebben weinig geledingen en een 'ruime' betekenis. Men kan ze herkennen aan hun lengte en hun frequentie: het zijn in de regel een-, twee- of drielettergrepige woorden waarvan het gebruik niet beperkt is tot een soort geschriften. De lezer heeft ze al ettelijke keren en in diverse contexten
aangetroffen ; daardoor komen ze hem vertrouwd voor.
Moeilijk leesbare woorden moeten we liefst zo min mogelijk
gebruiken, want ze maken onze geschriften onbegrijpelijk. De
meeste zogenaamde 'bijsluiters' bij geneesmiddelen zijn voor
de overgrote meerderheid van de consumenten Chinees, door
het overdadig gebruik van moeilijke woorden. De geschriften
waarin de overheid zich tot de bevolking richt, zijn wat de
woordkeuze betreft ook niet altijd voorbeelden van eenvoud.
Moeilijke woorden zijn echter niet altijd te vermijden: een
onderzoekrapport waarin geen moeilijke woorden voorkomen,
is zelfs haast ondenkbaar. Maar we moeten hun aantal toch
altijd tot een minimum beperken.
Te veel moeilijke woorden maken een tekst onleesbaar,
maar het gebruik van gemakkelijke woorden garandeert
daarom nog geen leesbare tekst. Ook de wijze waarop we
woorden tot zinnen samenvoegen is van het grootste belang.
Subject en predikaat

Een zin kan opgevat worden als een verbinding van een
subject en een predikaat. Het subject is datgene waarover men
iets wenst mee te delen. Wat over dat subject gezegd wordt,
noemt men predikaat. In de zin
- Zijn oudste broer is pompbediende
zeggen we van zijn oudste broer dat hij pompbediende is. Zijn
oudste broer is het subject en is pompbediende is het predikaat
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van de zin. Een kenmerk van de zin· is het gebruik van een
persoonsvorm, een woord dat in een andere 'tijd' overgebracht
kan worden.
Vergelijk :
- Wegens de spoorwegstaking gaat de studiedag niet door.
- Wegens de spoorwegstaking ging de studiedag niet door.
De persoonsvorm is zo 'n belangrijk deel dat men het als het
criterium voor de zin beschouwt. Gebruiken we in een taaluiting twee of meer persoonsvormen, dan is er sprake van even
zovele zinnen. In de volgende voorbeelden zien we dan ook
telkens twee zinnen :
- De monteur stelde de remmen by, want de vrije slag van de
pedaal was te groot geworden.
- De monteur stelde de remmen by omdat de vrije slag van
de pedaal te groot geworden was.
De vaststelling dat het hier telkens om twee zinnen gaat is in
tegenspraak met onze dagelijkse ervaring : men is geneigd te
zeggen dat de voorbeelden elk een zin zijn en de schrijfwijze is
in overeenstemming met deze opvatting : aan het begin schrijyen we een hoofdletter en aan het eind een punt. Toch
beschouwen we de voorbeelden elk ook als een verbinding van
twee zinnen. De term 'zin' kan dus in twee betekenissen
gebruikt worden. Daardoor is het mogelijk te zeggen dat een
zin bestaat uit tweeof meer zinnen.
In het vervolg van onze uiteenzetting zullen we ter wille van
de duidelijkheid nog slechts van een zin spreken als we het
hebben over geschreven taaluitingen waarvan we het begin
aangeven met een hoofdletter en het einde met een punt, een
vraag- of uitroepteken, een punt-komma of een dubbele punt.
In het andere geval spreken we van een subjectpredikaatsverbinding. Onze twee voorbeelden bestaan volgens
deze terminologische afspraak elk uit een zin, maar uit twee
subject-predikaatsverbindingen.
Lengte van de zin

Uit tientallen studies is gebleken dat de leesbaarheid van een
tekst samenhangt met de gemiddelde lengte van de zinnen
waaruit hij bestaat : hoe kleiner de gemiddelde zinslengte van
een tekst, hoe groter de kans dat hij begrepen wordt. De
gemiddelde zinslengte is' het gemiddelde aantal woorden per
zin. Ais een tekst van honderd woorden uit tien zinnen be1-652

staat, is zijn gemiddelde zinslengte 10. In romans bedraagt
de gemiddelde zinslengte om en bij de 15 woorden, in
wetenschappelijke werken beweegt ze zich om de
20 woorden.
Aangenomen wordt dat variatie in de zinslengte onze stijl
levendiger en informeler maakt. Ret.komt er dus niet op aan
een tekst te schrijven in zinnen waarvan de lengte zo dicht
mogelijk bij de gemiddelde zinslengte ligt. Ret tegendeel is
waar : korte en lange zinnen moeten elkaar zoveel mogelijk
afwisselen.
Om het verband tussen de zinslengte en de moeilijkheid van
een tekst te illustreren, laten we een tekst volgen met een
uitzonderlijk grote gemiddelde zinslengte, n1. 53,66 woorden
per zin. Naast de oorspronkelijke tekst vindt u een herschrijving waarvan de gemiddelde zinslengte nog maar 17,25
woorden per zin bedraagt. Ret is vrijwel onmogelijk een tekst
op een enkel punt te wijzigen, zonder aan de andere kenmerken van de tekst te raken. Ook bij het herschrijven van deze
tekst zijn wijzigingen aan de zinslengte gepaard gegaan met
lichte veranderingen op het gebied van het woordgebruik. De
bewerking telt 19 woorden minder dan de originele tekst.
Desondanks is het aantal zinnen gestegen van drie naar acht.
Oorspronkelijke tekst :
'Het is geheel in de geest der Alge-

H erschrijving :
'Het is geheel in de geest der Alge-

mene Bijstandswet, dat de nodige
bijstand ook bij een noodzakelijk
verblijf in een bejaardentehuis zo
mogelijk aan de bejaarde zelf wordt
uitbetaald ten einde hem in staat te
stellen zelfstandig en vrij zijn zaken
te regelen zowel tegenover de gemeente als ook tegenover het bejaardentehuis. Deze laatste consequentie is nu in de praktijk in het
algemeen nog lang niet ten volle getrokken. Dit blijkt niet alleen van de
gemeente af te hangen, doch ook van
de bejaardentehuizen, welke veelal
nog v66r de opneming een garantieverklaring van de gemeente verlangen en voorts tijdens het verblijf in
het bejaardentehuis er meestal de
voorkeur aan geven de betaling van
de verzorgingskosten ten behoeve
van de nog overblijvende persoonlijke uitgaven van de bejaarde zelf
rechtstreeks als tehuis te ontvangen

mene Bijstandswet dat de nodige bijstand ook bij noodzakelijk verblijf in
een bejaardentehuis zo mogelijk aan
de bejaarde zelf wordt uitbetaald.
Dan wordt hij in staat gesteld zelfstandig en vrij zijn zaken te regelen
zowel tegenover de gemeente als
tegenover het bejaardentehuis.
Deze laatste consequentie is in de
praktijk nog lang niet ten volle getrokken. Dit blijkt niet aIleen van de
gemeente af te hangen, doch ook van
de bejaardentehuizen.
De tehuizen verlangen nog v66r de
opneming vaak van de gemeente een
garantieverklaring; zij prefereren
veelal de betaling van de verzorgingskosten rechtstreeks als tehuis te
ontvangen van de gemeente. Dit
geldt zelfs de betaling van de bijstand ten behoeve van de nog overblijvende persoonlijke uitgaven van
de bejaarde (het 'maandgeld').
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van de gemeente, die dan de bejaarde diens eigen inkomsten geheel
aan de gemeente moet laten overdragen.'

Daartegenover dient de bejaarde
dan zijn eigen inkomsten geheel aan
de gemeente over te dragen.'

(Beide teksten zijn overgenomen uit Onze taal, 34, 1965,
bIz. 27.)

Nevenschikkend en onderschikkend verband

Een lange zin bestaat meestal uit twee of meer subjectpredikaatsverbindingen. Wanneer we zo'n zin door twee of
meer korte willen vervangen, moeten we rekening houden met
de relatie tussen de verbindingen. Er doen zich, wat die relatie
betreft, in een zin twee mogelijkheden voor. Ze worden gedemonstreerd in de voorbeeldzinnen :
- De monteur stelde de remmen bij, want de vrije slag van de
pedaal was te groot .geworden.
- De monteur stelde de remmen bij, omdat de vrije slag van
de pedaal te groot geworden was.
In de eerste zin zijn de subject-predikaatsverbindingen veel
losser verbonden dan in de tweede : in de eerste zin staan ze
in nevenschikkend verband, in de tweede zin daarentegen in
onderschikkend verband. In nevenschikkend verband staan ze
vrijwel onafhankelijk van elkaar. Dat blijkt uit de mogelijkheid
het verbindingswoord want te vervangen door een punt :
- De monteur stelde de remmen bij. De vrije slag van de
pedaal was te groot geworden.
In de tweede zin vormen de subject-predikaatsverbindingen
samen een hierarchische structuur: de tweede verbinding
(~omdat de vrije slag van de pedaal te groot geworden was') is
in de eerste verbinding ingebed, zoals de lingulsten dat zeggen.
In deze zin is het niet mogelijk het verbindingswoord omdat
door een leesteken te vervangen. De tweede subjectpredikaatsverbinding kan niet op zichzelf staan. 'De vrije slag
van de pedaal te groot geworden was' is geen correcte Nederlandse zin.
Toch gebetirt het dat schrijvers een punt plaatsen tussen
subject-predikaatsverbindingen die samen een onverbrekelijk
geheel vormen.
In een roman kunnen we de volgende zin vinden, met een
punt na ~verstopte' en na 'schaamde' :
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Toen ik thuiskwam, stopte ik het plantje in een bloempot
die ik onder de achterste zitplaats van mijn auto verstopte.
Omdat ik mij een beetje schaamde. En omdat ik hoopte dat
de plant daar weI spoedig en tevens ongemerkt zou verdwijnen.
Dit procede Ievert alleen maar een schijnkortheid op : de
zijn blijft eigenlijk even lang, al lijkt hij op het eerste gezicht
omgevormd tot drie korte zinnen. De tekst krijgt door toepassing van dit procede weI een informeel spreektaalkarakter,
maar hij wordt niet begrijpelijker : de lezer moet de subjectpredikaatsverbindingen over de kunstmatige zinsgrenzen heen
met elkaar in verband brengen.
Ook als subject-predikaatsverbindingen in nevenschikkend
verband staan, is het niet altijd wenselijk ze door een punt van
elkaar te scheiden. Het maakt voor de begrijpelijkheid nauwelijks iets uit of we de verbindingen van elkaar scheiden door
een punt of een kommapunt c.q. dubbelpunt, dan weI of we ze
met elkaar verbinden door een woord als en, of, maar, toch,
want of doch. Het maakt wei iets uit voor de samenhang.
Naargelang we een nauwe, een minder nauwe of helemaal
geen samenhang willen doen uitkomen, schrijven we :
- Het onweer zal wei niet lang duren, want in de verte klaart
de lucht reeds Ope
- Het onweer zal weI niet lang duren; in de verte klaart de
lucht reeds Ope
- Het onweer zal weI niet lang duren. In de verte klaart de
lucht reeds Ope
Het afwisselend gebruik van nevenschikkende verbindingswoorden en leestekens bevordert trouwens de variatie in de
zinslengte.

T-eenheid
Verbindingswoorden door leestekens vervangen leidt dus niet
altijd tot grotere begrijpelijkheid van de tekst. Het is derhalve
niet zozeer de zinsiengte die bepalend is voor de leesbaarheid
als weI de relatie tussen de subject-predikaatsverbindingen.
Niet de gemiddelde lengte van de taaluitingen die in feite met
een hoofdletter beginnen en met een leesteken eindigen is
belangrijk. Het feitelijk gebruik dat wij van de leestekens
maken is daarvoor te willekeurig. Belangrijk is de gemiddelde
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lengte van de taaluitingen die we met een punt, een vraagteken
of een uitroepteken kunnen afsluiten.
Als we een tekst zo punteren, verdelen we hem in zinnen die
elk bestaan uit een subject-predikaatsverbinding en eventuele
ingebedde subject-predikaatsverbindingen. Een zin, in deze
betekenis opgevat, noemt men een minimale punctuatieeenheid of ook weI een T-eenheid, naar het Engelse 'terminable unit'.
Het is al herhaaldelijk gebleken dat de leesbaarheid van een
tekst nauwer samenhangt met de gemiddelde lengte van de
T-eenheden dan met de gemiddelde lengte van de typografisch
gemarkeerde zinnen.
Uit onderzoekingen is gebleken dat de leesbaarheid in de
eerste plaats bepaald wordt door de lengte van de T-eenheden,
d.w.z. de delen van de tekst die bestaan uit een subjectpredikaatsverbinding en met de eventueel daarin opgesloten
andere subject-predikaatsverbindingen.
P.v.H.
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I. - Algemeen
LEESBAAR NEDERLANDS (IV)

Tangconstructies

In de vorige bijdrage hebben we betoogd dat de leesbaarheid in
nauw verband staat met de lengte van de minimale
punctuatie-eenheden of T-eenheden. Belangrijk is ten tweede
het aantal subject-predikaatsverbindingen in een tekst. Hoe
groter het aantal van deze verbindingen per honderd woorden,
hoe groter de kans dat de tekst leesbaar is.
Dat is als voIgt te verklaren: als de subject-predikaatsverbindingen per honderd woorden talrijk zijn, dan zijn
ze noodzakelijk kort. De lengte van de subjectpredikaatsverbindingen is voor de leesbaarheid van Nederlandse teksten van bijzonder groot belang. In onze taal staan
de delen van de subject-predikaatsverbinding die naar de
grammaticale betekenis bij elkaar horen immers niet altijd
naast elkaar. Vergelijk :
- Engels: I have met your sister this afternoon.
- Frans : ]' ai rencontre ta sreur cet apres-midi.
- Nederlands : Ik heb vanmiddag je zus ontmoet.
In het Engels en het Frans staan de werkwoorden die samen
het gezegde vormen bij elkaar. In het Nederlands dringen
vanmiddag en je zus als een wig tussen de delen van het
gezegde. Omgekeerd worden vanmiddag enje zus door heb en
ontmoet omsloten als door de grijpers van een tang. Vandaar
de benamingen wigconstructie en tangconstructie.
Een tang vormen de delen van
meedelen
in : Ze deelden ons gisteren hun bevindingen mee.
om de tuin leiden
in : Hij leidde de politie de hele tijd om
de tuin.
kunnen opheffen
in : Ze konden die zware zak aardappelen niet opheffen.
in: Ik heb nu al drie weken elke dag
gegeten hebben
snijbonen gegeten.
versleten zijn
in: Die jas is toch al tot op de draad
versleten.
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50 000 Bfr. kosten

in: Dit huis kostte v66r de oorlog al
50000 Bfr.
in: Hij verft de deur voor de tweede
groen verven
keer groen.
scheef [open
in : Jan loopt zijn schoenen altijd scheef
gezellig maken
in : Zij maakte de kamer voor die gelegenheid gezellig.
mooi vinden
in : Ik vind haar nu niet meer zo mooi.
een kaart schrijven in: Ik schrijf je direct na mijn aankomst
een kaart.
in : Ik houd bijzonder veel van jazz.
van jazz houden
naar Parijs reizen
in : De minister reist ter ondertekening
van het verdrag naar Parijs.
In een ingebedde subject-predikaatsverbinding wordt de
tang gevormd door het begin en het einde van de verbinding.
Dat is b. v. het subject zij en de persoonsvorm is in :
- Ik ·blijf erbij dat zij niet ouder dan zeventien is.
Ook in een infinitiefconstructie tenslotte treedt tangvorming
Ope De grijpers zijn het voorzetsel (b. v. na, zonder, om) en de
infinitief.
- Na twee dagen bewusteloos in het ziekenhuis Ie hebhen
gelegen.
- Dit probleem biedt voldoende stof om er onze aandacht aan
te wijden.

Zoveel moge/ijk persoonsvormen gebruiken
Als de woorden in een tang te talrijk zijn, staan de grijpers
zover uit elkaar dat de lezer ze niet meer met elkaar in
verband weet te brengen.
We kunnen het aantal woorden per tang gemakkelijk laag
houden door zoveel mogelijk persoonsvormen te gebruiken.
Zoveel mogelijk betekent dat toch 1 op 10 woorden een
persoonsvorm moet zijn. Dit percentage is niet uit de lucht
gegrepen. Vit een steekproef van 600 000 woorden is gebleken
dat 10,91 procent van de woorden in geschreven Nederlands
persoonsvormen zijn. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de steekproef representatief moest zijn voor het geschreven Nederlands, niet voor het leesbaar geschreven Nederlands. Volledigheidshalve moeten we er ook op wijzen dat
het percentage aanzienlijk verschilt naar gelang van de tekstsoort : in dagbladen bedraagt het 9,50, in opiniebladen 10,13,
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in gezinsbladen 11,49, in romans en novellen 13,71 en in
populair-wetenschappelijke werken 9,72.
Hoe is het nu te verklaren dat we het aantal woorden per
tang laag houden als we veel persoonsvormen gebruiken? Het
antwoord is : veel persoonsvormen leiden tot korte subjectpredikaatsverbindingen. En in korte subject-predikaatsverbindingen kunnen in geval van tangvorming slechts weinig
woorden tussen de grijpers komen te staan.
De volgende subject-predikaatsverbinding uit een Nederlandse krant telt te veel woorden :
- Het deelnemen van de gulden in het zgn. slangarrangement
met vaste wisselkoersen voor een beperkt aantal Europese
valuta's onder leiding van de stijgende Duitse mark is een
element in de verslechtering van onze concurrentiepositie.
De verbinding telt twintig woorden en slechts een persoonsvorm. Ook de volgende subject-predikaatsverbinding is te
lang, maar hier treedt bovendien tangvorming Ope De tang
gevormd door deelde en mee bevat 18 woorden.
- Het reisbureau deelde het nieuws van het ongeval met de
boot reeds gisteravond onder voorbehoud aan de naastbestaanden van de opvarenden mee.
Kleinere tangconstructies

Wanneer we onszelf erop betrappen dat we te veel woorden
tussen de grijpers van een tang hebben geplaatst, kunnen we
proberen een aantal ervan buiten de tang te plaatsen.
In het voorbeeld dat voIgt, vormen de woorden die en
aflegde een tang die niet minder dan 14 woorden bevat.
- De Oude Grieken stelden zich de zon voor als de jonge en
schone god Apollo, die in zijn door zeven vurige paarden
getrokken glanzende zonnewagen zijn weg langs de hemel
aflegde.
In de herschrijving die wij voorstellen, staan nog slechts vijf
woorden in de tang.
- De Oude Grieken stelden zich de zon voor als de jonge en
schone god Apollo, die zijn weg langs de hemel aflegde in
zijn door zeven vurige paarden getrokken glanzende zonnewagen.
We geven een ander voorbeeld. Het is een T-eenheid waarin
de tang gevormd wordt door de woorden die en placht. Tussen
deze twee grijpers staan negentien woorden.
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De algehele situatie yond bijzonder duidelijk haar weerspiegeling in de omstandigheden van die groep van de
maatschappij die gedurende de hele negentiende eeuw als
de gevoeligste barometer voor de richting waarin de maatschappelijke veranderingen zich zouden voltrekken, placht
te fungeren - de kleine, maar overal verspreid wonende
joodse bevolking.
We kunnen de tweede grijper 'placht' zover naar voren
verplaatsen dat hij nog slechts vijf woorden van de eerste
grijper 'die' verwijderd is. We plaatsen m.a.w. veertien woorden buiten de tang.
- De algehele situatie yond bijzonder duidelijk haar weerspiegeling in de omstandigheden van die groep van de
maatschappij die gedurende de hele negentiende eeuw
placht te fungeren als de gevoeligste barometer voor de
richting waarin de maatschappelijke veranderingen zich
zouden voltrekken - de kleine, maar overal verspreid
wonende joodse bevolking.
Ais we niet aIleen de T-eenheden, maar ook de subjectpredikaatsverbindingen kort houden, kan het gebeuren dat een
T-eenheid

toch

nog

uit

drie,

vier

subject-predikaats-

verbindingen bestaat. Op zichzelf houdt dat geen bedreiging in
voor de Iee~baarheid. GevaarIijk wordt het eerst ais we de
subject-predikaatsverbindingen niet naast eikaar zetten, maar
in eikaar schuiven. De volgende T-eenheid bestaat uit drie
subject-predikaatsverbindingen. De derde is ingebed in de
tweede en die op haar beurt in de eerste.
- Na de manreuvres worden de tenten afgebroken waarin de
soidaten gesiapen hebben die aan het spiegeigevecht hebben deeigenomen.
Dit is geen moeiIijke T-eenheid, maar de begrijpeIijkheid
komt weI in het gedrang als wij de subject-predikaatsverbindingen zo schikken dat de derde opgenomen wordt
in de tweede en de tweede in de eerste. De T-eenheid luidt dan
als voIgt:
- Na de manreuvres worden de tenten waarin de soldaten die
aan het spiegelgevecht hebben deelgenomen, geslapen hebben, afgebroken.
Subject-predikaatsverbindingen bevatten in de regel een
aanwijsbaar subject en een werkwoord in de persoonsvorm.
Bij een verbinding die ingebed is, gebeurt het dat we het
onderwerp ervan niet uitdrukken en dat een infinitief of een
voitooid deelwoord verschijnt in plaats van een persoonsvorm.
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- Het idee dat hij goed gehandeld had, maakte he~ blij.
kan dus worden :
- Het idee, goed gehandeld te hebben, maakt hem blij.
Naast elkaar vinden we ook :
- Hij verliet het kantoor, zonder dat hij afscheid nam.
- Hij verliet het kantoor zonder afscheid te nemen.
Vergelijk ook nog :
- Het schoolfeest werd besloten met de opvoering van een
toneelstuk dat door een oud-Ieerlinge was geschreven.
en
- Het schoolfeest werd besloten met de opvoering van een
toneelstuk, door een oud-Ieerlinge geschreven.
In dit laatste geval kan de ingebedde subject-predikaatsverbinding 'door een oud-Ieerlinge geschreven' ook staan
v66r 'toneelstuk', het woord dat ze bepaalt :
- Het schoolfeest werd besloten met de opvoering van een
door een oud-Ieerlinge geschreven toneelstuk.
Vergelijk ook nog de volgende T-eenheid en de herschrijving
ervan:
- De Amerikaanse levensmiddelendeskundigen werden vervuld van een gevoel van groot enthousiasme, toen hun
omstreeks 1948 het gebruik van door (in kernreactoren
bereide) isotopen uitgezonden ioniserende straling voor de

Ievensmiddelenconservering in overweging werd gegeven.
De herschrijving Iuidt als voIgt :
- De Amerikaanse Ievensmiddelendeskundigen werden vervuld van een gevoel van groot enthousiasme, toen hun
omstreeks 1948 voor de Ievensmiddelenconservering het
gebruik in overweging werd gegeven van ioniserende straling die uitgezonden wordt door isotopen die in kernreactoren bereid zijn.
Ook in het volgende voorbeeld wordt het geduld van. de
lezer te zwaar op de proef gesteld: hij moet 15 woorden
wachten voor hij aankomt bij de kern: 'werd het schoolfeest
besloten'.
- Met de opvoering van een toneelstuk dat geschreven was
door een oud-Ieerlinge die in literaire kringen erg bekend is,
werd het schoolfeest besloten.
We moeten de subject-predikaatsverbinding zo schikken dat
de tweede is ingebed in de eerste, de derde in de tweede en de
vierde in de derde. We kunnen met dat inbedden echter niet
1-661

eindeloos doorgaan. De volgende T-eenheid is weI goed geconstrueerd, maar ze bevat zes subject-predikaatsverbindingen
en dat is te vee!.
- De Fransen spanden zich in
om de negen EEG-Ianden een verklaring te doen opstellen
die Israel zou hebben gevraagd
zich ervan bewust te zijn
dat de Arabieren een flinke stap hadden gezet op de weg
naar de verzoening
door vredesonderhandelingen te aanvaarden.
In onze uiteenzetting over de leesbaarheid op zinsniveau
hebben we getracht duidelijk te maken dat de structuur van de
T-eenheden en van de subject-predikaatsverbindingen van het
grootste belang is voor de begrijpelijkheid van een tekst. Bij
het formuleren van een tekst kunnen we ons echter niet
voortdurend afvragen: welke woorden vormen samen een
subject-predikaatsverbinding ? Welke
subject-predikaatsverbindingen vormen samen een onverbrekelijke eenheid of
T-eenheid? In welke subject-predikaatsverbindingen treedt
tangvorming op en hoeveel woorden staan eventueel tussen de
grijpers van de tang? Ais we onze zinnen op al deze punten
moesten controleren, zou dat onze schrijfactiviteit ten zeerste
hinderen. Gelukkig vergt het schrijven niet zo'n hoog niveau
van taalbeschouwing. We schieten al een heel eind op als we
veel persoonsvormen gebruiken en niet te lange zinnen schrijven. We hopen te hebben aangetoond waarom de zinslengte en
het aantal persoonsvormen voor de leesbaarheid zo belangrijk
zijn.
P.v.H.

1-662

I. - Algemeen

LEESBAAR NEDERLANDS (V)

De alinea
Bij het schrijven voegen we woorden samen tot zinnen en
zinnen tot alinea's. Woorden, zinnen en alinea's zijn eenheden
van schriftelijk taalgebruik van verschillend niveau. Een tekst
is eerst dan echt leesbaar als hij begrepen wordt op het niveau
van het woord, de zin en de alinea. Over begrijpbare woorden
en zinnen hebben we in de vorige twee artikelen gehandeld; in
dit artikel vragen ·we uw aandacht voor die eenheid van
schriftelijk taalgebruik die we de ,alinea noemen.
De verdeling van een tekst in alinea's is meer dan een
welkome onderbreking voor het zoekende oog van de lezer.
Was de alineagrens slechts een rustpunt voor het oog, dan
konden we de raad geven : begin om de zoveel woorden of
zinnen een nieuwe alinea. Kortere en langere alinea's zouden
dan aIleen ter afwisseling van die standaardlengte afwijken.
Zo eenvoudig is het echter niet : de indeling in alinea's moet;
het de lezer mogelijk maken de gang van onze uiteenzetting te

volgen. Bij het schrijven van een informatieve tekst beginnen
we in de regel een nieuwe alinea voor elke nieuwe stap die we
zetten. Omgekeerd, vertegenwoordigt nochtans niet elke
nieuwe alinea een nieuwe stap in onze uiteenzetting. Er komen
in een tekst soms ook louter inleidende, verbindende en ·uitleidende' alinea's voor. Ten slotte zijn er aljnea's die niets
anders doen dan de voorafgaande alinea nade; toelichten. Ze
illustreren, verklaren, of relativeren wat in de vorige alinea
staat. Grosso modo vertegenwoordigt een alinea dus :
1. een stap in de gang van een uiteenzetting;
2. de inleiding tot zo een stap, de overgang van de ene stap
naar de andere, of de afsluiting van de tekst of een gedeelte
ervan;
3. nadere informatie bij een gezette stap.
In een goed gestructureerde tekst heeft elke alinea dus een
duidelijk omschrijfbare functie. In een tekst die leesbaar is op
alinea-niveau wordt die functie al duidelijk bij globaal lezen,
d.L een manier van lezen die erop gericht is zo snel mogelijk
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de belangrijkste elementen uit een tekst te halen. Wie globaal
leest, tracht zoveel mogelijk zinnen ongelezen te laten en toch
de gang van de uiteenzetting te volgen. Hij rekent erop dat de
schrijver de belangrijkste informatie op .een plaats zet die
opvalt, dus helemaal vooraan of helemaal achteraan en niet
tussen de minder belangrijke gegevens in.

Deductief en inductief

Wat de alineastructuur betreft, onderscheiden we dus twee
diametraal tegenover elkaar staande mogelijkheden, die we
gemakshalve aanduiden met de benamingen deductief en inductief
Het inductieve type bestaat uit een aantal beweringen die
uitlopen op een veralgemening of conclusie. De belangrijkste
zin bevindt zich in dit geval dus aan het einde van de alinea.
Het deductieve type vertoont het omgekeerde patroon : de
zin die de belangrijkste informatie bevat, staat aan het begin;
hij wordt gevolgd door een aantal zinnen die de generalisatie
staven of relativeren.
Uit onderzoekingen is gebleken dat alinea's van het inductieve type aanzienIijk moeilijker zijn dan deductief opgevatte .
•AIs we inductief tewerkgaan weet de Iezer eerst ais we de
alinea afsIuiten waarom we een aantal gegevens hebben aangevoerd. Gaan we daarentegen deductief tewerk, dan geven
we a.h.w. eerst het kader waarin hij de gegevens die volgen
moet plaatsen.
We laten nu een tekstpassage volgen die helemaal bestaat uit
deductief opgebouwde alinea's:
wij spreken over de modeme tijd als over de eeuw van de industrialisatie.
Zij kan met evenveel recht de eeuw van het kapitalisme worden genoemd. In
de eerste omschrijving wordt de overheersende produktiemethode, in de
tweede het heersend economisch stelsel als karakteristiek uitgangspunt genomen. In het kapitalisme zijn de produktiemiddelen in handen van weinigen, de
produktie is groot, de markt wordt uitgebreid en er is een ongelijke verdeling
van de welvaart; terwijl de grote meerderheid van de werkers niet kan
verwachten ooit meer dan het noodzakelijk levensonderhoud te verdienen,
mogen zij die de leiding van de produktie in handen hebben grote rijkdommen
opstapelen. De begeerte om fortuin te maken, samen met de mogelijkheid
daartoe vormen de drijvende kracht van het economische raderwerk. De
tegenstelling met vroegere of latere stelsels, zoals dat van de boeren- en
handwerkerseconomie in de middeleeuwen of dat van het communisme in
Rusland, is duidelijk.
De bodem waarop het kapitalisme rust is de industrie. De landbouw is nooit
werkelijk kapitalistisch georganiseerd geweest, ofschoon zij dikwijls de gevol1-664

gen van het industriele kapitalisme heeft ondergaan. Zo lang in Europa het
agrarisch bedrijf overheerste en de industrie een bijkomstige factor was,
sluimerde het kapitalisme. Er waren weliswaar voorlopers van het kapitalisme
in financieel en industrieel opzicht in de latere middeleeuwen, maar het bleven
voorlopers. Het volkomen ontwikkelde kapitalisme is een verschijnsel van de
modeme tijd. Het ontwaakte met de industriele revolutie en vervolgde anderhalve eeuw zijn zegetocht. De periode van 1760-1914 is wat Duitse historici
de tijd van het hoog-kapitalisme noemen. Het legde een gordel van spoorwegen en scheepvaartlijnen rondom de aarde. Het bracht het verste Oosten in
economisch contact met het verste Westen. Het maakte aIle landen economisch schatplichtig aan Europa. Het verveelvoudigde de voortbrenging en de
rijkdom en stelde de wereld in staat een bevolking van 2000 miljoen te
onderhouden tegenover 1000 miljoen in de achttiende eeuw.
In de twintig jaren tussen beide wereldoorlogen onderging het kapitalisme
een grondige verandering. Zijn natuurlijk element is de vrije concurrentie en
gedurende de negentiende eeuw was deze vrije concurrentie in het algemeen
het heersende beginsel in de· voomaamste landen van Europa. Maar in de
twintigste eeuw begon het economisch klimaat te veranderen. De vrije concurrentie werd van twee kanten bedreigd. Enerzijds verminderden de particuliere
ondememers door vrijwillige overeenkomsten, door de vorming van trusts en
kartels, haar mogelijkheden en beperkten haar uitwerking. Anderzijds veroorzaakte de staat door zijn geleidelijk indringen in het economisch leven in
nog sterkere mate hetzelfde resultaat. In de laatste twee decennia namen deze
tendensen zodanige omvang aan, dat men het tegenwoordige stelsel weI
staatskapitalisme mag noemen, in tegenstelling tot het vrije kapitalisme en het
'particulier initiatief van de negentiende eeuw.
Deze laatste ontwikkeling heeft het stelsel veel van zijn vitaliteit ontnomen.
De beperking van het terrein der vrije concurrentie heeft de energie der
ondememers verminderd en het tempo van het economisch leven vertraagd.
De ondememer ziet zich in zijn taak belemmerd. Hij is niet meer de avonturier
of pionier die zijn grootvader of overgrootvader was. Hij ontaardde in een
'routinier' of een bureaucraat. De vrees om risico te nemen is een verlammend
element in het produktiesysteem geworden. De 'captains of industry' verkiezen zekerheid. Zij produceren weinig en verkopen duur. Het kapitalisme is
stabieler geworden. Het is ook minder in staat zich aan te passen, minder
progressief, minder dynamisch, minder efficient.
In analogie met het menselijk lichaam veronderstelt dit proces van verstarring en verharding het begin van de ouderdom. Er is zeker veel te zeggen voor
de mening dat het kapitalisme over zijn hoogtepunt heen is. Toch zou het niet
juist zijn te voorspellen dat het einde nabij is. Te veeI van de factoren die het
kapitalisme deden ontstaan hebben nog hun oude kracht behouden. De bronnen waaruit de gemechaniseerde produktie haar kracht heeft geput - steenkool, elektriciteit, olie - tonen geen tekenen van uitputting. De mentaliteit
van de gemiddelde Europeaan blijft hardnekkig kapitalistisch. Met het instinct
van een speIer verkiest hij een stelsel van weinig maar grote prijzen boven een
met vele kleine prijzen. Zelfs een deel van het proletariaat is met de kapitalistische geest besmet en aanbidt weddenschappen en loterijen, de enige weg die
het voor zich ziet naar weelde en fortuin.

De deductieve alinea is dus leesbaarder dan de inductieve,
maar dat mag nog geen reden zijn om onze teksten uitsluitend
in deductieve alinea's te schrijven. De deductieve alinea heeft
een open einde. Daardoor is het gemakkelijk om ze uit te
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breiden met nog een zin of om er een volgende alinea aan vast
te heehten. Maar door dat zelfde open einde is ze niet gesehikt
om een groter tekstgedeelte, b.v. een paragraaf, af te sluiten.
Door de alinea om te keren kan u het open einde wegwerken.
Inversie is eehter niet het enige middel om dat doel te
bereiken. Soms is het beter de deduetieve alinea te behouden,
maar het begin, zij het anders geformuleerd, aan het einde te
herhalen. Dit levert een alinea op die bestaat uit: 1. een
algemene uitspraak; 2. een aantal voorbeelden, argumenten,
restrieties bij die algemene uitspraak en 3. een slot waarin het
begin geparafraseerd, uitgebreid of samengevat, kortom op de
een of andere manier herhaald wordt.
We zouden dit alineatype kunnen aanduiden als het regelvoorbeeld-regel'-type. Het wordt gekenmerkt door zijn balansvorm.
We geven nu een voorbeeld van zo'n alinea met balansvorm. Meteen sterretje geven we de overgang aan van de
algemene uitspraak naar de minder algemene beweringen en
ook de overgang van die minder algemene beweringen naar de
herhaling-met-andere-woorden van het begin.
4

Zakelijk schrijven pleegt door te gaan voor niet-creatief, literair of expressief schrijven daarentegen voor creatief. Deze tegenstelling is niet houdbaar. *
Ook zakelijk schrijven vereist creativiteit voor het voortbrengen van ideeen,
het bedenken van mogelijkheden, het vinden van trefzekere formuleringen.
Het creatieve proces vertoont dezelfde irrationele eigenaardigheden, ongeacht
het doel : de onverwachte geboorte van het idee, de lucide momenten tijdens
vermoeidheid, de persoonlijke hebbelijkheden, de emotionele betrokkenheid
van de schrijver. * Uiteraard is het creatieve element in een stereotiep rapport
gering; maar als u echt nieuws brengt, kan dat meer creativiteit vergen dan een
stukje verbale expressie in een cursus ~creatief schrijven'.

Het spreekt vanzelf dat u ter wille van de afwisseling ook zal
moeten werken met varianten van de besproken alineatypes.
U moet eehter wei zorgen dat uw alinea's aan de volgende
twee eisen voldoen :
- Korte inleidende alinea' s en overgangsalinea's niet te na
gesproken, moeten ze een hierarehisehe struetuur hebben,
aangepast aan hun funetie in het geheel van de tekst.
De belangrijkste informatie moet op een prominente plaats
staan. Dat is vooraan of achteraan, of, beter nog, vooraan
en aehteraan, maar dan in een versehillende vorm.
P.v.H.
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I. - Algemeen
LEESBAAR NEDERLANDS (VI)

De tekststructuur

Bij het schrijven, het formuleren van een tekst voegen we letters
samen tot woorden, woorden tot zinnen en zinnen op hun beurt
tot alinea's. Met eenheden van een bepaalde orde vormen we dus
telkens eenheden van een andere, een hogere orde. De tekst
groeit op het eerste gezicht tijdens het schrijven. Het is zeker zo
dat velen bij het schrijven niet weten hoe hun stuk er een paar
zinnen of alinea's verder uit zal zien. Dat komt doordat ze niet
werken volgens een ontwerp : ze gaan tewerk zoals een metselaar die stenen samenvoegt tot muren zonder dat hij over het
plan beschikt van het gebouw waaraan hij werkt. Een zakelijke
tekst schrijven waarvan geen ontwerp bestaat, wil nog weI eens
lukken als het om ·een heel korte tekst gaat, b.v. een korte
dienstnota. Maar langere teksten zijn te vergelijken met grote
gebouwen : ze hebben een zo ingewikkelde structuur dat een
plan onontbeerlijk is.
Noodzaak van een ontwerp

Het plan van een gebouw geeft slechts in grote lijnen aan hoe het
gebouw moet worden geconstrueerd. Ook een ontwerp heeft
alleen betrekking op de grote geledingen van de tekst. Met 'grote
geledingen' bedoelen we de geledingen groter dan de alinea. Het
zijn de paragrafen en eventuele subparagrafen, in een langere
tekst ook de hoofd~tukken en in een heel lange tekst de delen.
Tussen de delen, hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen
enerzijds en de alinea's, zinnen en woorden anderzijds zijn er,
behalve het verschil in lengte, nog twee belangrijke verschillen.
Een tekst kan bestaan uit een woord, een zin of een alinea, maar
niet uit een paragraaf, hoofdstuk of deel. Is er een deel I, dan is er
ook een deel II, is er een eerste hoofdstuk, dan ook ten minste
een tweede hoofdstuk. Het andere verschil betreft de manier
waarop de grote en de kleine geledingen in een tekst aangegeven
worden. Woorden, zinnen en alinea's worden aIleen typografisch gemarkeerd : het woord wordt voorafgegaan en gevolgd
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door een witspatie; de zin begint met een hoofdletter en eindigt
met een leesteken (een punt, vraagteken of uitroepteken); de
aIinea wordt typografisch aangegeven door meer wit tussen twee
alinea's of door inspringing aan het begin van een alinea, of door
beide middelen samen. De grote geledingen kunnen behalve
typografisch ook aangegeven worden door de naam van het
onderdeel, de naam van het onderdeel plus een titel, ofaIleen een
titel. Boven de inleidende paragraaf van een hoofdstuk kunnen
we dus schrijven :
Paragraaf 1 (dat is de naam van het onderdeel)
Paragraaf 1. Inleiding (naam en titel van het onderdeel)
Inleiding (aIleen de titel van het onderdeel).

Paragraaf

Van de grote geledingen is er een waarvan de meeste schrijvers
geen goed gebruik weten te maken : de paragraaf. Heel wat
mensen die schriftelijke voorlichting verstrekken, weten de paragraaf niet eens te onderscheiden van de alinea. Dat komt
doordat de woorden alinea enparagraphe in het Frans synoniem
zijn en doordat ons woord aIinea correspondeert met het Engelse
paragraph. Met het Nederlandse'woordparagraafbedoelen we
niet een tekstafdeling tussen twee 'nieuwe regels'. Dat is een
alinea. Een paragraafbestaat weliswaar een enkele keer uit een
alinea, maar meestal wordt ze gevormd door enkele of althans
een paar opeenvolgende alinea's.
De onbekendheid van vele Nederlandsschrijvenden met de
tekstgeleding die we in onze taal paragraaf noemen, is ook
gedeeltelijk te verldaren doordat de delen en de hoofdstukken
van een tekst nagenoeg altijd aangegeven worden, eventueel met
een titel erbij, terwijl dat voor de paragraaf zelden gebeurt.
In journalistiek proza gebeurt het weI dat de indeling in paragrafen door tussenkopjes wordt aangegeven. Deze tussenkopjes
bestaan meestaI uit een of meer woorden die verder in de tekst
voorkomen. Ze worden echter meer gebruikt om de aandacht
van de lezer vast te houden dan om de geledingen van de tekst
aan te geven. Hun plaats heeft ook te maken met de opmaak van
de tekst : kopjes staan meestal op min of meer gelijke afstand van
elkaar. Ze hebben dus een psychologische en een esthetische
functie.
Als de indeling in paragrafen niet expliciet aangegeven is, moet
het in ieder geval voor de aandachtige lezer mogelijk zijn die
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indeling te vinden. Daartoe is het nodig dat ze, hoewel niet
aangegeven, toch impliciet aanwezig is. De lezer zal het plan van
een doorlopende tekst vanzelfsprekend niet vinden als de tekst
niet volgens een plan is opgebouwd.

Hoe indelen ?
Met dat alles hebben wij nog niet gezegd op grond waarvan een of
meer alinea's een paragraafvormen. Dit is ten eerste een kwestie
van samenhang van de inhoud : hoe nauwer tekstgegevens samenhangen, hoe meer reden er is om ze in een paragraaf te
behandelen. Een leerboek over geschiedenis kan de tweede wereldoorlog b. v. in drie paragrafen behandelen : een over de oorzaken, een tweede over het verloop en een derde over de gevolgen. De paragraafvorming wordt echter ook door de grondigheid
waarmee de auteur een onderwerp behandelt bepaald. Als onze
historicus langer bij de tweede wereldoorlog stilstaat, zal hij
misschien een afzonderlijke patagraafwijden aan de verwijderde
en de onmiddellijke oorzaken. Het verloop van de oorlog zal hij
niet alleen in twee, drie fasen indelen, maar elke fase zal hij tot
een paragraaf uitwerken. De gevolgen van de tweede wereldoorlog zal hij mogelijk per soort groeperen, b.v. de politieke en
de economische. Aan elke soort wijdt hij dan misschien een
paragraaf. Als de historicus drie verwijderde oorzaken onderscheidt, zal de betreffendeparagraaf allicht drie alinea's tellen :
een voor elke verwijderde oorzaak. Maar hij kan die drie alinea's
laten voorafgaan door een korte inleidende alinea waarin hij zegt
dat hij drie verwijderde oorzaken wenst te onderscheiden en
eventueel ook waarom die drie. Ook kan hij van mening zijn dat
hij bij een van de behandelde oorzaken even moet uitweiden
(b.v. over het feit dat niet aIle historici het er over eens zijn dat
het hier om een oorzaak van de tweede wereldoorlog gaat). In dat
gevalligt het voor de hand dat hij de uitweiding de vorm geeft van
een extra-alinea.
E-en tekst die opgebo.uwd is zoals de uiteenzetting van onze
historicus over de tweede wereldoorlog is een tekst waaraan een
ontwerp ten grondslag ligt .. Dat ontwerp bestaat grosso modo uit
de titels die de historicus aan zijn paragrafen kan meegeven en in
een leerboek ook zal meegeven. Het zal er b. v. als voIgt uitzien :
1. De oorzaken
a. de verwijderde oorzaken
b. de onmiddellijke oorzaken
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2. het verloop
a. de Blitzkrieg
b. het keren van het getij
c. de ineenstorting van het Derde Rijk.
3. de gevolgen
a. de staatkundige gevolgen
b. de economische gevolgen.
Wat de vorm betreft zijn al deze titels' vergelijkbaar : iedere
titel bestaat uit een zelfstandig naamwoord, eventueel met een
bijvoeglijk naamwoord aangevuld.

Overgangen

De structuur van een geschrift moet uit de titels zijn afte lezen,
maar ook als er geen titels zijn toegevoegd, moet de lezer de
tekststructuur kunnen terugvinden. Of de overgang naar een
nieuwe alinea tevens de overgang naar een nieuwe paragraaf
betekent, moet uit de tekst zelf af te leiden zijn, zoals trouwens
ook de overgang naar een nieuw hoofdstuk of een nieuw deel uit
de eigenlijke tekst moet blijken en niet uit wat erboven staat. Het
middel waarmee we de lezer signaleren dat we het begin van een
nieuwe alinea al dan niet als het begin van een grotere tekstgeleding bedoelen, is het verband met wat voorafgaat. In het begin
van een nieuwe paragraaf leggen we een verband met de hele
vorige paragraaf, in het begin van een nieuw hoofdstuk leggen we
een verband met het hele vorige hoofdstuk, enz. Een nieuwe
alinea die geen nieuwe paragraaf opent, hangt aIleen maar samen
met de onmiddellijk voorafgaande zin of alinea. Men kan het de
lezer extra gemakkelijk maken door in het begin van een grotere
tekstgeleding een inleidende alinea in te lassen waarin de indeling
van die geleding is aangegeven. Zo'n inleidende alinea aan het
begin van een hoofdstuk geeft de indeling van dat hoofdstuk in
paragrafen. In het begin van een paragraaf kan een inleidende
alinea vooruit wijzen naar de indeling van de paragraaf in subparagrafen.
Overgangen die in de lopende tekst verwerkt zijn, kunnen
titels boven de tekstgeledingen of andere expliciete aankondigingen van een nieuwe tekstgeleding overbodig maken. Het
omgekeerde is niet het geval, juist omdat de titel een explicatie
moet zijn van wat in de lopende tekst te vinden is. Ais een titel
niet weglaatbaar is, dekt de vlag van de tekstgeleding de lading
niet. Overbodige titels zijn echter niet overtolIig : u doet er goed
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aan de structuur van de tekst op meer dan een manier duidelijk te
maken, zeker als het om een langere tekst met het karakter van
een overzicht gaat.

Nut van titels

Door boven elk tekstgedeelte de naam en/of de titel van het
onderdeel aan te geven bevorderen we de overzichtelijkheid van
de tekst. Een heel bijzondere functie heeft de algemene titel die
we voor onze tekst kiezen. Deze algemene titel is het eerste wat
de lezer te zien krijgt als hij ons geschrift ter hand neemt. Hij
bepaalt in grote mate de toegankelijkheid van wat we geschreven
hebben. De titel van een artikel, een brochure, een rapport, een
dissertatie, kortom een geschrift van enige lengte moet daarom
aan een paar eisen voldoen, die echter verschillen naar gelang
van het lezerspubliek.
Schrijft u voor een doelgroep die belangstelling heeft voor uw
onderwerp en ter zake deskundig is, dan moet de titel vooral
informatief zijn, zodat de lezer emit kan afleiden waarover precies hij in het stuk iets meer kan vernemen.
Heel wat rapporten en studies handelen over het verband
tussen twee fenomenen. Dat kan in de titel duidelijk gem~akt
worden met een eenvoudig en : milieubewustzijn en communicatie; leesbaarheid van overheidsbrochures en sociale ongelijkheid; objectiviteit en omroep.
Het is dus niet nodig de titel te verzwaren met formuleringen
van het type 'de invloed van... op... ', 'de gevolgen... van ...
voor'.
.
Ondertitels

Een ondertitel is een middel om de eigenlijke titel kort te houden.
In de ondertitel kunnen we de titel preciseren. Dus niet : 'Evolutie van bipolariteit naar polycentrisme in het huidige internationale systeem', maar 'Het huidige internationale systeem. Evolutie van bipolariteit naar polycentrisme'.

Ook kunnen we in de ondertitel vermeiden of de tekst aIleen
maar enkele bedenkingen bevat dan weI ofhij het resuitaat is van
enig onderzoek. We bedienen ons liever niet van een lange titel
als 'Onderzoek inzake de doelmatigheid van de besteding van
overheidsgelden ten behoeve van de ontwikkelingshulp' . Dit kan
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worden: 40verheidsgelden voor de ontwikkelingshulp. Een onderzoek naar de doelmatigheid van de besteding'. Op deze manier kan men voorzetseluitdrukkingen als 4met betrekking tot',
4ten aanzien van', 40p het gebied van' en 4in verband met' uit de
titel weren.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de titel boven een tekst
de ongelnteresseerden tot lezen moet uitnodigen en de gelnteresseerden zo precies mogelijk over de inhoud van de tekst moet
inlichten. Hij mag echter niet te lang worden: preciseringen kan
u beter in een ondertitel toevoegen.
P.v.H.

TAAL IN ONTWIKKELING
Opstaptarief

De concurrentie in de luchtvaart doet nieuwe woorden ontstaan.
Ene meneer Laker in Engeland vindt dat een vliegtuig een .vervoermiddel is zoals een trein of een bus. Je moet naar de luchthaven kunnen gaan, betalen en opstappen. Dat kan dan tegen een
lagere prijs, want het vliegtuig is beter bezet. Daarom past Laker
eenopstaptarieftoe : een veellager tariefdan bij lijnvluchten het
geval is.
Vrouwenhuis

Om vrouwen in staat te stellen onder elkaar over hun eigen
problemen te praten, komen er opvele plaatsen vrouwenhuizen
tot stand. Ze bieden vrouwen de gelegen.heid in eigen kring
praatgroepen op te richten waar aIle aspecten van de vrouwenemancipatie besproken kunnen worden.
Schaatsplank

Een sport die uit Amerika is overgewaaid : hetplankschaatsen.
De schaatsplank heeft het hart van vele jongeren gestolen. Maar
plankschaatsen op de stoep is niet zonder gevaar voor de
voetgangers. In sommige gemeenten is het plankschaatsen op de
openbare weg al verboden, maar om de jeugd aan haar trekken te
laten komen, werden plankschaatsbanen aangelegd. AIleen voor
plankschaatsers : sportief en ongevaarlijk.
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I. - Algemeen

TAALBEHEERSING IN DE BRT (11)*
Taalzuivering

In brieven aan de BRT en in kranten oftijdschriften winden vele
luisteraars zich nogal op over het nodeloze gebruik van vreemde
woorden. Vooral op Franse woorden zijn zij erg gebeten en de
'coup' (staatsgreep) moet het daarbij telkens weer ontgelden.
Wrevelig merken de puristen op dat we helemaal geen behoefte
hebben aan die indringers, dat we hetzelfde even goed 'in gewoon Nederlands' kunnen zeggen en dat het nu maar eens uit
moet zijn met de naaperij van de 'Ollanders', die Franse woorden
te pas en te onpas in de mond nemen.
Vaak ook krijgen luisteraars de indruk dat zij door het gebruik
van al die vreemde woorden buitengesloten worden : zij begrijpen gewoon niet meer waar het om gaat.
Zin en onzin van het weren van vreemde woorden komt in een
volgende bijdrage aan de orde. Dit stuk gaat over taalzuivering in
een andere betekenis, n1. de strijd tegen dialectismen en barbarismen.
Wat is goed Nederlands ?

Wie die vraag stelt lijkt iets ouderwets uit de doos te halen, maar
toch blijkt het dag in dag nit nodig op het gekibbel over de
taalnorm in te gaan. Niet anders dan veel Vlamingen blijven ook
bepaalde BRT-medewerkers de Zuidnederlandse koe uit de sloot
halen. Kennelijk geergerd door het onbegrip, de onverschilligheid of de arrogantie van de gemiddelde Nederlander, komen zij
alsmaar aandragen met het argument dat op het altaar van de
taaleenheid niet alles hoeft te worden geofIerd. Voor hen zit er
soms kwik in 'appelsienen', niet in sinaasappelen. Anderen die
vinden dat de sinaasappel toch de voorkeur verdient, vergissen
zich in de uitspraak, met als tragikomisch gevolg dat de luisteraars in een nieuwsuitzending naast elkaar Vlaamse 'appelsienen', niet bestaande sienaasappelen en Nederlandse

* Vorige bijdrage

: I - 631.
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sienuzzappelen voorgeschoteld kregen. Het heeft geen zin een
en ander af te doen met het hautaine schouderophalen van wie
weI beter weet. Men behoort integendeel telkens weer geduldig
uit te leggen hoe de york in de steel zit.
In dit tijdschrift hoeft dat niet nog eens uitvoerig te worden
overgedaan. Het is bekend dat er geen absolute taalnorm is, geen
taalgezag dat uitmaakt wat goed Nederlands is en wat niet. Het
enige criterium is het taalgebruik van een kleine taalgevoelige
bovenlaag. Door historische omstandigheden is dat algemeen
Nederlands.ontstaan en gegroeid in het Noorden. Vlaanderen
heeft inmiddels weI een gedeelte van zijn taalachterstand
goedgemaakt en een aantal Vlaamse woorden zijn nu -ook in
Nederland gangbaar. Tijdens de Ronde van Frankrijk en de
dollarcrisis deelde NRC-Handelsblad mee dat ze de lezers zou
informeren over 'de koers in beide betekenissen van het woord'
en dat ook de Nederlandse renners in de Tour de France 'afzien,
zoals dat in sporttaal heet'. 'Vijgen na Pasen' zijn niet slechter
dan mosterd na de maaltijd, maar in het algemeen is het Noordnederlands de maatstaf, ook voor de BRT. En zelfs vooral voor
de BRT, want het taalgebruik vanjournalisten, presentators en
omroepers wordt bewust of onbewust door honderdduizenden
nagevolgd.
Dat is ons taalcredo. Toch.gaan dagelijks woorden en uitdrukkingen die met het Nederlandse taaleigen in strijd zijn de ether in.
Hoe komt dat ?

Schiet niet op de pianist

Voor de goede orde allereerst dit : de ,BRT heeft niet louter
theoretische belangstelling vo...o r taalzuivering. De medewerkers
beschikken over de bekende woordenboeken en taalzuiveringsboeken, over maandelijkse lijsten van veel voorkomende taalfouten, overeenProeve van taalzuivering, waarin de frequentste
afwijkingen van de standaardtaal behandeld zijn, over woordenlijsten voor o.m. het weerbericht, verkiezingen, opsporingsb~
richten. Er is ook een taalraadsman die zoveel mogelijk naar de
uitzendingen luistert : telkens als hij een medewerker kromtaal
hoort gebruiken, maakt hij hem daar attent Ope Daarbij wordt
zout gelegd op aile slakken : van stakingen die 'volledig' (algemeen) zijn tot onderhan~elingen die 'bezig' (aan de gang) zijn,
van een symfonie in drie 'bewegingen' (delen) tot eenmuziekstuk
voor 'kopers' (koperblazers), van wedstrijden 'op verplaatsing'
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(uitwedstrijden) tot de verschillende 'proeven' (nummers) van
een atletiekwedstrijd.
Veel belangrijker dan deze symptoombestrijding is het dagelijkse contact met noordnederlands taalgebruik. Wie werkt in
een bedrijf dat de hele dag taal verspreidt, behoort elke dag een
paar Nederlandse kranten te lezen. De BRT biedt microfoonmedewerkers ook de gelegenheid om enige tijd in Hilversum door te
brengen. Gelukkig neemt de samenwerking met Nederlandse
collega's steeds toe.
Ais er dan toch nog veel kromtaal gebruikt wordt voor de
microfoon, dan is dat eenvoudig toe te schrijven aan het feit dat
bij de BRT Vlamingen werken. Het is niet zo dat die bij het
overschrijden van de drempel van het omroepgebouw een soort
van dadelijke genade krijgen waardoor hun taaIgebruik plotseling feilloos zou worden. Zij spannen zich echt weI in en
sommigen spreken overigens voortrefIelijk. Maar bij de meesten
gaat het met vallen en opstaan.
Daarbij komt dat BRT-medewerkers niet in een ivoren toren
leven. Je hoeft geen pessimist of cynicus te zijn om te stelien dat
zij voortdurend het slechte voorbeeld krijgen. Het vaak beschamende taalgebruik van b.v. politici of wetenschapsmensen in
informatieve uitzendingen spreekt voor zichzelf. De BRT kan
daar bezwaarlijk iets aan doen. Men kan aileen maar hopen dat
de vooraanstaanden die voor de microfoon komen, beseffen dat
taalzorg ook voor hen een plicht is, aangezien hun taalgebruik
een model is voor vele anderen.

Het slechte voorbeeld is het hinderlijkst aIs er berichten afkomstig van buiten de BRT moeten worden gelezen. TaaIfouten
worden in beginsel altijd verbeterd, behalve als het om officiele
benamingen gaat.
De volgende twee voorbeelden kunnen allicht een idee geven
van de taalmoeilijkheden waar b. v. een omroeper mee te kampen
heeft :
-' opsporingsberichten beginnen vaak als voIgt : 'Sinds 5 september verdween ...' Logisch is : de betrokkene verdween op
5 september; sindsdien is hij verdwenen ofwordt hij vermist.
Hij is 1,75 m 'groot' (lang). Het haar van sommige heren heeft
een 'streep' (scheiding) in het midden. Veelal hebben de
vermisten ook hun identiteitskaart 'bij' (bij zich);
- het taaIgebruik in het weerbericht van het KMI is de laatste
tijd aanzienlijk verbeterd. Er is geen mist meer op de Ardeense (Ardense) hoogten; de maximumtemperaturen zijn
niet langer 'begrepen' tussen ... (schommelen; of liever nog
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telegramstijl : maximumtemperaturen tussen ... aan de kust
en ... in het binnenland); de 'zichtbaarheid' (het zicht) is niet
langer 'herleid' (beperkt) tot 50 m; er is geen gevaar meer voor
'ijsgang' (ijzel) op de wegen.
Het eigen jargon speelt de microfoonmedewerkers overigens
ook vaak parten. Bij wijze van voorbeeld : 'micro' (een ongebruikelijke verkorting van microfoon) , 'indicatief (kenwijsje,
herkenningsmelodie), 'generiek' (titelrol, begintitels, eindtitels),
'op antenne zijn' (in de ether zijn) , 'captatiewagen' (reportagewagen), 'realisator' (regisseur).
Tot slot twee opmerkingen :
- de zaken worden niet vergemakkelijkt doordat er meestal
snel moet worden gewerkt. Eenjournalist b. v. is een gehaast
man : hem is bij voorbaat al veel vergeven als hij een taalslippertje maakt. Vooral als er improvisatie aan te pas komt,
bladdert de taalverf vlug af en komt wat dikwijls nog de echte
moedertaal is - het dialect - bloot te liggen;
- de strijd tegen dialectismen en barbarismen vergt zoveel aandacht en energie dat nogal eens geremdheid optreedt bij het
spreken. Sommigen schrappen bepaalde woorden, b.v. voorzien, uit hun woordenschat, omdat er met dat woord iets aan
de hand is. Dezelfde faalangst brengt anderen ertoe altijd
dezelfde uitdrukking, waarvan ze zeker weten dat ze goed
Nederlands is, te gebruiken. We moeten erop toezien dat de
prijs voor taalzuivering geen aseptisch taalgebruik is : weI
zuiver', maar zo dood als een pier.

Slisse en Cesar ... und kein Ende

We zitten midden in een dialectrage. Leef authentiek, spreek
dialect, aldus de kreet. (Luister-)liedjes in de een of andere
spreektaal doen het uitstekend en naar Slisse en Cesar hebben
zo'n 2,2 miljoen mensen gekeken. Niet iedereen is gelukkig met
die gang van zaken : dag in dag uit al dat dialect in de ether en wij
maar ijveren voor een verzorgde omgangstaal...
Toch hoeft er tegen uitzendingen in het dialect in beginsel
helemaal geen bezwaar te bestaan. Niet omdat het dialect
verrijkend zou zijn voor het huidige Nederlands. Dat is een
fabeltje : nieuwe woorden en uitdrukkingen nem'en we over uit
een andere taal, inz. het Engels, ofkomen uit sociale taalkringen.
Maar het dialect is een communicatiemiddel als elk ander. Het
heeft weliswaar een beperkt verspreidingsgebied, maar daar
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staat tegenover· dat de meeste Vlamingen er· veel beter mee
vertrouwd zijn dan met de standaardtaal. Hethoeft dan ~k geen
verbazing te wekken dat nogal wat tekstschrijvers de voorkeur
geven aan de een of andere streektaal.
Sommige tekstschrijvers proberen wat zij noemen de gulden
middenweg te bewandelen. Zij gebruiken geen dialect,geen
standaardtaal, maar een soort van halfdialect, een niet bestaand
Biihnen-Nederlands, een·oubollig taaltje datje kennelijk aIleen
voor een microfoon in een studiokunt bezigen zonder algemene
hilariteit te veroorzaken. Dit is beslist verwerpelijk : je kunt niet
aIleen de standaardtaal, maar ook het dialect geweld aandoen.
Nietes welles voor de microfoon ?

Geregeld wordt erop aangedrongen dat de BRT taalwenken zou
uitzenden om op bepaalde taalfouten te wijzen, zowel voor de
microfoon als op het scherm. Daar is iets voor te zeggen : ten
aanzien van taalzuivering bestaan er nog veel onwetendheid en
scheve voorstellingen. Bovendien hebben de mensen er belangstelling voor, zoals o.m. blijkt uit het succes van taalzuiveringsboekjes. Toch lijken de' bezwaren meer gewicht in de schaal te
leggen.
-Taalzuivering heeft namelijk vaak een averechts effect. Dat
heeft allereerst te maken met de werkwijze. Ais je de zeg-nietmaar-wel-vorm gebruikt, vestigje meteen ook de aandacht op de
fout en bestaat er gevaar voor verwarring. Je kunt natuurlijk ook
de fout niet noemen en het juiste Nederlandse equivalent anderszins proberen aan te leren, maar dan is het de vraag of de
mensen weI precies begrijpenwaar het om gaat.
Maar er is nog meer. Door de luisteraars elke morgen met hun
neus op telkens weer nieuwe fouten te duwen, zou je de drempelvrees voor de standaardtaal weI eens kunnen vergroten. Toegegeven : sommigen hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich
zelfverzekerd als zij pertinent weten dat de woorden en uitdrukkingen die zij gebruiken goed Nederlands zijn. Maar vaak ook
krijgen de mensen de indruk dat zij het toch niet meer kunnen
leren, doordat het aantal voetangels en klemmen waar ze op hun
hoede voor moeten zijn zo groot is. Velen voelen zich daardoor
gefrustreerd en geremd bij het spreken en schrijven. Niet zelden
geven zij er na enige pogingen de brui aan en grijpen vermoeid
terug naar het oude vertrouwde dialect. Tussen twee haakjes :
daarom aIleen al verdient het de voorkeur op school niet te veel
dialectismen en barbarismen te behandelen. Het is al een heel
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sueees als aan het eind van het middelbaar onderwijs een honderdtal fouten eeht uitgeroeid zijn.
Taalzuivering is ineer dan ooit noodzakelijk voor allen die
informatie verstrekken of doorgeven. Ze hoort m.a.w. thuis
binnen het bedrijf. Alles moet in het werk gesteld worden om zelf
het goede voorbeeld te geven : het taalgebruik van de presentator van een populaire show heeft nu eenmaal veel meer invloed
dan een taalrubriek. Inmiddels hoeven de luisteraars met hun
taalproblemen niet in de kou te blijven staan. Zij kunnen er elders
mee terecht, o.m. bij de Raad voor taaladvies (Kolonienstraat
31, 1000 Brussel; tel. 02/5126501).
De BRT zendt weI taalprogramma's uit, nl. Klare taal op de
televisie, de lessenreeksen over het sehrijven van leesbaar Nederlands op BRT 3 en de dagelijkse Taalwenken op BRT 1. Die
gaan evenwel niet over taalzuivering, maar heel in het algemeen
over duidelijke taal. En dat is een ander verhaal.

Onderschriften : een Dud zeer
Over de onderschriften worden vele grappen verteld. Soms zijn
ze zelfs niet verzonnen : toen een filosoof het had over 'Ie probleme des etants', stond op het scherm 'het probleem van de
vijvers' te lezen. Missen is menselijk en er hoeft niet te worden
gegeneraliseerd, maar het is een feit dat de onderschriften vaak
veel te wensen overlaten.
Het klinkt een beetje vervelend, maar het is nu eenmaal zo dat
grove afwijkingen van de standaardtaal en andere tekortkomingen vooral voorkomen in voettitels van filmkopieen die niet door
de BRT zijn ondertiteld. Je staat dan voor de keuze. Je kunt de
film gewoon niet uitzenden, maar dan gooi je het kind met het
badwater weg. Of je koopt een niet ondertitelde kopie aan en
vertaalt zelf. Dat betekentevenwel telkens weer een bijkomende
uitgave van een paar honderdduizend frank en dat is financieel
niet haalbaar.
Vele documentaires en feuilletons vertaalt de BRT zelf. Voor
dit soort van werk beschikt de Nederlandse televisie over een
ploeg vertalers en neerlandici. De BRT doet hiervoor een beroep
op gelegenheidsmedewerkers : er zijn geen vaste vertalers. Gelukkig wordt heel binnenkort een medewerker aangetrokken die
zal moeten toezien op de kwaliteit van de voettitels.
E.B.
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I. - Algemeen
WAT BETEKENT VLAAMS IN NEDERLAND? (I)
Dit artikel van G. Geerts is overgenomen uit 'Opstellen', door vrienden en vakgenoten aangeboden aan dr.
C.H.A. Kruyskamp, de bewerker van het Groot woordenboek der Nederlandse taal.

Er zijn Nederlanders die zich erover verbazen dat Leuven niet
een eentalige Franse stad is, er zijn er die opkijken als ze vernemen dat je kinderen niet 'gewoon tweetalig' opgevoed worden, er
zijn er die weten dat Vlaanderen tot het Nederlandse taalgebied
behoort; sommige Nederlanders beseffen dat dialect en standaardtaal naast elkaar kunnen bestaan; slechts weinigen begrijpen de betekenis van 'de taalstrijd' en het daarmee samenhangende streven om de algemene Nederlandse standaardtaal
als gemeenschapstaal in Vlaanderen te verspreiden. Tussen degene die denkt dat Tournai hetzelfde is als Turnhout (vertaling
van Ch. Baudelaires Arm Belgie passim) en de dialectoloog die
een duidelijk beeld heeft van de taalkundige situatie in Vlaanderen liggen regenbogen van opvattingen over de taal van de Vlamingen. Die zijn niet allemaal even helder van kleur; en er zijn
ook infrarode meningen en ultraviolette vooroordelen. Maar
samen vormen ze een m.L toch overwegend goedmoedige stereotype van 'het Vlaams' als 'Nederlands zoals de Vlamingen
denken dat het gesproken moet worden', zoals een Nederlandse
scholier het onlangs geformuleerd heeft.
Zo duidelijk als Rogier zijn er niet veel : 'vandaag wordt in
Zuid en Noord dezelfde taal onderwezen, gelezen, geschreven
en gesproken' (1). De 'vele Hollandsch-sprekende emigranten uit
de Zuide1ijke Nederlanden' van Ruys (2) heeft Rogier in de zeventiende eeuw niet kunnen vinden, maar de formulering zegt
misschien weI iets over de opvatting van Ruys m.b.t. de Nederlandse taaleenheid. Net zo goed als 'Een Duitser is nog altijd
beter te verstaan dan een Vlaming' iets (anders!) zegt over de
ideeen van Floor Kist (NRC, 27 nov. 1975). Die lijken overigens
(I) Rogier, L.J., 1968, De evolutie van Hollands visie op Vlaanderen, in Dietsche Warande en Beifort, 113, bIz. 750.
(2) Ruys, Th., 1919, Petrus Dathenus, Utrecht.
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duidelijk verwant aan de visie van Peter van Bueren (De Tijd,
5 mrt. '71), volgens wie het enige eigene van Belgie 'het on-verstaanbare Vlaams' is.
Ter voorkoming van terugschelden moet ik er weI even bij
vertellen dat Van Bueren in hetzelfde stukje (over de fIlm Mira)
ook het bestaan van Belgie ontkent en terzelfder tijd toch Manneke Pis als het symbool van dat land vermeldt, een symbool dat
door Peter van Eeten (NRC, 5 dec. 1975) 'onze Manneke Pis' is
genoemd. Hetzelfde possessivum is overigens ook gebruikt
m.b.t. de Bmsselse scheikundige Van Helmont door Cosijn en
Verwijs, de Nederlandse WNT-redacteuren van het woordgas
('onzen landgenoot', IV 307 (1873)). Ook dat zegt weer iets over
Nederland en Vlaanderen, maar ik zou het over 'het Vlaams'
hebben... Dat is al merkwaardig genoeg!
Er zijn immers niet alleen Nederlanders die vinden dat het niet
bestaat en die het onverstaanbaar vinden (op een vriendelijke
manier heeft iemand,het over 'die Belgen die tot hun droefenis
ervaren hebben dat Nederlanders hun algemeen beschaafd Nederlands niet helemaal begrijpen' in De Tijd, 11 nov. 1961) : er
zijn ook Nederlanders die het spreken!
Van Leo Canjels zal niemand dat verbazen : 'Hij zegt : 'Als
Bredanaar voel ik me al een halve Belg. Het Vlaams spreek ik
ook goed. Een taalbarriere bestaat er dus niet. Dat is een belangrijk punt voor de Belgen om een Nederlandse trainer aan te
trekken" (De Tijd, 21 apr. 1971). Ais dat laatste waar is, moeten
er, gelet op het grote aantal Nederlandse trainers - en spelers in Belgie, heel wat Vlaams sprekende Nederlanderszijn. Dat er
zulke Nederlandse acteurs zijn is, aithans volgens De Tijd van
31 dec. 1973, gebleken bij de verfilming van Een mens van goede
wi! : 'de Nederlandse acteurs spreken even goed Vlaams ais hun
Belgische collega's'.
Maar die hadden aIleen maar een rol op te zeggen; dat bewijst
dus niet veel meer dan dat ze het vermogen bezaten om de juiste
uitspraak te gebruiken. Helemaal anders is dat met de redenaar,
van wie ik de naam niet heb genoteerd, die in De Tijd van
20 sept. 1971 verklaarde dat hij weI eens lezingen moet geven ' in
het Vlaams. Daar heb ik geen moeite mee, ik ben een dialecticus
van roeping'.
Vaker gebeurt het dat Nederlanders, in contact komend met
Vlamingen, ook iets over hun taalgebruik menen te moeten melden. Dat kan op verschillende manieren. Men kan heel'objectief
meedelen dat iets in het Vlaams gebeurt; daarmee impliciet te
kennen gevend dat het niet in het Nederlands is, maar in een
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vreemde taal- het had net zo goed Frans of Pools kunnen zijn :
'opendede heerC. de vergaderingin 't Vlaams. Hij gingoverin 't
Frans omwille van de Franse sprekers' (Knops in Levende talen
215, 376 (1962»; 'Maar nu waren de augurken uit Belgie en
daarom stond hetzelfde er in het Vlaams op' (De Tijd, 6 okt.
1961). Een andere mogelijkheid is het suggereren van een 'accent' : 'Claus (steeds stil glimlachend) nu met onvervalst Vlaams
accent' (De Tijd, 31 mei 1969). In dat geval gaat men ervan uit dat
er Nederlands gesproken wordt, maar dan weI met (een beetje)
gebrek aan zuiverheid. Men behandelt de Vlamingen dan net
zoals Limburgers, Groningers, Drenten (mr. Van Riel 'met zijn
Drents accent', NRC, 14 juni 1976) of Zeeuwen, of zoals dr.
Mansholt die 'in welke taal hij zich ook uitdrukt - Engels,
Frans, Duits of Nederlands - altijd met een Fries-Gronings
accent' spreekt (De Nieuwe Linie, 11 jan. 1969), dat allemaal dus
in tegenstelling tot Jules de Corte die 'zo ongeveer het zuiverste
Nederlands spreekt dat je ergens te horen kunt krijgen' (NRC,
17 okt. 1975).
Het is overigens de vraag of de connotatie 'zuiver' hier (nog)
weI op z'n plaats is, want 'Neem bij voorbeeld het spreken met
accent', zegt prof. Goudsblom in Vrij Nederland van 11 mei 1974
(bIz. 7). 'In mijn tijd hadden de studenten hun accent in de
middelbare-schooltijd al afgeleerd. Je had toen studenten aan
wie bij voorbeeld hun zuidelijk accent niet meer te horen was. Nu
hoorje die zuidelijke accentenjuist weI. Die horen tot de proletarische levensstijl' - waarmee in ieder geval duidelijk is dat een
Vlaams accent niet voor iedereen een kwalijke zaak is !
Hoe dan ook, Vlaams is Nederlands-met (maar er is geen
Nederlands-zonder). En wat dat precies betekent is atbankelijk
van de houding die de beschrijver tegenover de spreker in kwestie als Vlaming, Zeeuw, Limburger, Groninger of Hollander
heeft. In dat licht bekeken zijn bijvoeglijke bepalingen als 'onvervalst' en 'typisch' ook poly-interpretabel en kunnen uitspraken over een Vlaming 'die op rustige toon en in vrijwel accentloos Nederlands de doelstellingen van zijn organisatie kan uiteenzetten' (NRC, 20 mrt. 1976) of Belgische auteurs die 'natuurlijk weer de show stalen met hun grappige manier van praten' (De
Nieuwe Linie, 18 apr. 1970, bIz. 12) ook gezien worden als
uitingen van positieve of negatieve gevoelens.
Hetzelfde geldt m.n. ook voor het woordgebruik - een derde
middel om even aandacht aan de taal van de Vlaming te besteden. Het kan uitdrukkelijk ter sprake komen, b. v. bij de bespreking van een boek : 'De Hollandse lezer ziet meteen, dat hij niet
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bang hoeft te zijn voor een typisch-Vlaams woordgebruik. Men
is daar dikwijls banger voor dan nodig is, maar er is bier in ieder
geval niets, waardoor het goede Nederlands van deze Vlaming
ons vreemd aan zou doen'. Oit citaat komt uit een recensie in
De Tijd van 9 febmari 1963 van de Plato-vertaling van X. de Win,
die G. Kooischijn overigens onlangs 'misscbien weI het treurigst
wapenfeit uit de geschiedenis van het vertalen' heeft genoemd. (1) Oat oordeel hoeft evenwel niet samen te hangen met
enig Vlaams vooroordeel bij Kooischijn. Hij laat daar in ieder
geval niets van merken : de kritiek betreft kennelijk alle classici
die 'menen dat een dode taal als dode taal vertaald moet worden'
en dat dan doen in wat bij noemt 'die Nederlatijnse taal die zich in
de loop der eeuwen op de gymnasia heeft ontwikkeld'. Het
spreekt vanzelf dat het oordeel over de taal van Oe Win sterk
belnvloed is door de opvattingen die respectievelijk de recensent
en Kooischijn hebben over het vertalen van klassieke teksten.
Maar hoe dan ook, het verschil tussen 'good Nederlands' en
'Nederlatijn' blijft groot en de uitdrukking 'typisch-Vlaams
woordgebruik' is toch gevallen !
En daar kUnje, net als met het regionale accent, suggesties in
volkomen aan elkaar tegengestelde richtingen mee wekken, omdat de objectieve lokalisering zich zonder de minste moeite leent
voor het aangeven van een stilistische of sociale waardering.
Oat laatste wordt treffend geillustreerd door een passage uit
een aan het Belgische weekblad Humo gewijd artikel in Vrij
Nederland van 31 juli 1971. Oat blad blijkt vele kwaliteiten te
hebben, o.m. dat het geschreven is in 'goed-idiomatisch Nederlands' (bIz. 10), dermate goed, 'dat dit voor een boze lezer
onlangs aanleiding was om snierend te spreken over 'het Hollandse hiad Humo' welks scribenten maar zo snel mogelijk 'terug
naar Holland' moesten gaan. Zowel de tien redacteuren als de
twee Humo-chefs dragen - dit voor de volledigheid - een
Belgisch paspoort op zak'. Een Belgisch weekblad kan dus goed
geschreven zijn; voor de ene lezer is dat evenwel een bewijs van
b.v. geiittegreerd zijn in de grote algemeen Nederlandse gemeenschap, een andere komt tot een lokalizerende typering,
waarvan het zeer de vraag is of ze zo neutraal is als ze emit ziet !
Om dergelijke beoordelingen te begrijpen moet je de collectieve
denkbeelden kennen die als sociale waarde achter de betekenis
van de kwalificerende termen liggen.
G.G.
(I) Kooischijn, G., Plato vertaald, in : De revisor, nr. 2, bIz. 61, 1976.
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I. - Algemeen
WAT BETEKENT VLAAMS IN NEDERLAND? (II)

Behalve 'besproken', wordt het Vlaamse woordgebruik (in Nederland) ook 'weergegeven'. Gewoon letterlijk, met de vermelding van het eigenaardige karakter in een formule als : 'Of zoals
hij het in zijn eigen Vlaams idioom uitdrukte' en dan het citaat :
'het ganse publiek moet dan gesensibiliseerd worden' (NRC,
27 sept. 1975), of zonder zo'n toelichting als de woorden voor
zichzelf spreken ...
In beide gevallen wordt de bedoeling om inderdaad letterlijk
weer te geven vanzelfsprekend voortdurend bedreigd door de
neiging om de couleur locale, waar het uiteindelijk toch om
begonnen is, de overhand te laten krijgen. Ook bier geldt weer
dat het erom gaat duidelijk te maken, of te suggereren, dat de
spreker een Vlaming is, maar waarom daar behoefte aan bestaat,
is een vraag die vaak moeilijk te beantwoorden is. De taal behoort tot het stereotype beeld. Dat wordt, via een opmerking
over het taalgebruik of een woord dat door aanhalingstekens of
cursivering gereleveerd wordt, opgeroepen om de sociaal-psychologische associaties te laten werken die aan dat beeld verbonden zijn. Uit de (talige) context moet dan blijken welke
associaties (precies) geselecteerd (moeten) worden.
Het is wellicht goed nog eens op te merken dat het procede in
kwestie zeker niet aIleen op Vlamingen wordt toegepast. Het is
inherent aan aIle bewustzijn van taalverschil (verg. Weijnen
1961), ook dat tussen het 'gewone Nederlands' en de taal van de
Bonneterie waar 'de zepen niet kosten, maar komen in de prijs
van ... bij de kassa moet men niet beta/en maar vo/doen ... '
(NRC, 5 dec. 1975); tussen het 'gewone Nederlands'en de taal
van De Haag 'Zonder de affreuze naamvals-n, die de echte
Hagenaar nooit over zijn lippen zal krijgen'; tussen het 'gewone
Nederlands' en het Amsterdamse Nederlands (waardoor de ftIm
De Inbreker 'in het Zuiden' niet zo goed heeft 'gelopen' (Vrij
Nederland, 18 nov. 1972, bIz. 34) en het Dordts ('Als Dordtenaar
zeg je namelijk 'op' en niet 'in' de Voorstraat : wie dit laatste
voorzetsel bezigt verraadt daarmee geen echte autochtoon te
zijn', C. Buddingh' in NRC, 16juli 1971) en het oostelijke Nederlands van Gerrit Krol, die de truuk in de NRC van 28 nov.
1975 zo heeft gebruikt : 'dit bijvoeglijk naamwoord kan aIleen
gebruikt voor mensen of menselijke daden. (Voor Saksische
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oren is het weggelaten woordje 'worden' een indicatie dat de
spreker een Hollander is)', en het Nederlands van'de toenmalige
ambtenaar ten departemente van binnenlandse zaken mr. Geertserna', die in de jaren vijftig in een broodjeszaak 'de aandacht van
bedienend personeel en klandizie op zich placht te vestigen (met)
zijn in petfect Haags gedeclameerde uitroep : 'Ja, mag ik even
een bestelling plaatsen' ... .
De sleutelwoorden van het procede zijn : 'echt', 'onvervaIst',
'typisch' en 'petfect'. En de zin ervan is in alle lieftallige wreedheid helder aangegeven in de formulering die Buddingh' op z'n
voorzetselpassage laat volgen : 'Niet dat hij met de Yinger wordt
nagewezen, maar om zo iemand echt helemaal voor vol aan te
zien, dat gaat natuurlijk ook weI een beetje ver'.
M.b.t. de technische kant van het procede kan geconstateerd
worden dat de aanhalingstekens niet noodzakelijk een garantie
inhouden 1. a. v. de letterlijkheid van het geciteerde. Dat is vanzelfsprekend weI het geval als het gaat om een 'typisch VIaamse
naam' : 'Deze (Nederlandse uitgevers) hebben hun eigen 'bijhuizen' in Vlaanderen' (De Nieuwe Linie, 1 nov. 1969, bIz. 8), 'de
officials van de wielerbond - bier' heren officitHen geheten" (De
Nieuwe Linie) en 'de ploegleiders' ('sportbestuurders'). Maar
zinnen tussen aanhalingstekens kunnen, zoals uit de fouten
overduidelijk blijkt, ook voor een deel of helemaal verzonnen
zijn. Dat gebeurt ongetwijfeld vaker, omdat het de opschrijver
niet zozeer om de letterlijke tekst als om de inhoud van het
gezegde te doen is : in de door Leenen 1969-1970 en door Van Es
1973 gegeven voorbeelden is het zelfs niet uitgesloten dat de
joumalisten in kwestie niet echt gehoord hebben wat er gezegd
werd, maar dat ze, zoals door Baratz m.b.t. Negerengels sprekende kinderen is aangetoond (1), het gezegde op het moment
van de auditieve waameming in hun eigen taal hebben vertaald
en in het geheugen opgeslagen; achteraf hebben ze dan weergegeven wat er gezegd werd, in een vorm die zowel hunzelfals hun
lezers vertrouwd geacht werd. Bij het stereotyperende citeren is
het de auteur juist weI om de vorm te doen. Maar bij gebrek aan
gewenning kan hij die toch niet precies vasthouden en dan waagt
hij het er maar op met de vormverschijnselen waarvan hij zeker
weet dat ze herkend zollen worden, in de zekerheid dat z'n lezers
de gegevens niet op hun exactheid zullen controleren. Ais ze hun
signaalfunctie vervullen is precies bereikt wat de bedoeling
was ...
(I) Baratz, J.C., 1969 : 'A bi-dialectal task for determining language proficiency

in economically disadvantaged negro children', in Child Deve{opment 40, 889901.
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'Gij krijgt toestemming mij seffens een verse sigaar aan te
bieden' (De Tijd, 13 mei 1963) heeft waarschijnlijk nooit iemand
gezegd, maar met gij, seffens en de combinatie van vers met
sigaar klinkt het in Nederlandse oren misschien toch onnederlands genoeg om als Vlaams beschouwd te kunnen worden.
Hetzelfde geldt m.m. voor 'citaten' als 'een pintsche vatte',
'Welaan meneer, zijt gij geschminkt', en 'Ala zulle, 'tis me bier
wat' (De Tijd, 31 jan. 1972) en voor 'Kijk eens deeswaarts' en
'wat voert u deeswaarts' ? (Vrij Nederland, 6 okt. 1973, bIz. 5),
en zeker voor de 'echte Vlaamse' verhalen van tekstschrijvers
als M. van de Plas (,Polleke' en 'De NVSH in Vlaanderen' uit het
programma Cursief, opgenomen op Decca 6419012 1972). Dergelijke teksten zijn zeer illustratief, omdat ze door overdrijving
en verdichting en door de reacties van de toehoorders een vrij
nauwkeurig beeld geven van hoe de Nederlander denkt dat de
Vlaming Nederlands spreekt. Dat is uitsluitend in de gij-vorrn,
met veel allez en zulle, met het manlijke bepalende lidwoord
steevast in de vorm den, met talloze Franse woorden en middels
-eren vemederlandste werkwoorden, met daamaast talrijke gezochte purismen, met gekunstelde omschrijvingen, plechtige
woorden in alledaagse context, zinnen die met moest beginnen
en met niewaar eindigen. Dat zijn de sjibbolets die, athankelijk
van het beoogde effect, zuinig of met kwistige hand in de tekst
moeten worden gestrooid om hem Vlaams te maken en daarmee ... ja, wat eigenlijk te bereiken ?
Ik heb al door laten schemeren dat, naar mijn ervaring, kwaadaardigheid, kleinachting of neerbuigendheid zelden of nooit de
boventoon voeren. 'Van werkelijk superioriteitsgevoel is mij',
zou ik met Veering willen zeggen, 'niets gebleken' (1) - het
woordje werkelijk resumeert hier vanzelfsprekend de passage
die hierboven uit Buddingh' is geciteerd ... Maar, zoals gezegd,
dat gaat met ieder bewustzijn van variatie in het taalgebruik
gepaard. Als de Vlamingen dat niet van de Nederlanders kunnen
hebben 'zullen zij het nog meemaken dat wij ze uitsluitend met de
welwillendheid van ons mededelijden gaan beschouwen' (Tamar
in Vrij Nederland, 8 juni 1968).
Tegen deze achtergrond moet men de kwalificatie 'Vlaams'
zien, ook als die in de vorm van de min of meer wetenschappelijke variant 'Zuidnederlands' verschijnt. Zuidnederlands, zegt
Van Dale, betekent als bijvoeglijk naamwoord : van, behorende
tot het zuiden van het Nederlandse taalgebied, d.i., in engere zin,
(I) Veering, J., 1959: 'Ret Zuidnederlandse taaleigen voor het Noordnederlandse taalgevoel', in Taal en tongval II, 48-54.
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het Nederlands sprekende deel van Belgie, in mime zin ook het
gedeelte van Nederland bezuiden de grote rivieren; hetZuidnederlands is 'het Nederlands in het zuiden van het Ndl. taalgebied, in engere zin het Nederl~nds in Belgie' (3027a [1976]),
definities, die m.i. door hun algemeenheid objectiever, beter zijn
dan die van Koenen (l666b [1974]), en de geloofwaardigheid van
Kruyskamp z'n verklaring 'dat de aanduiding 'Zuidn.' geen discriminatie, geen brandmerk inhoudt' (Van Dale XXII (1976» dan
ook kracht bijzetten. Ze passen in het beeld dat in deze bijdrage is
geschetst, ook omdat Kruyskamp een landgenoot van Veering
is ! Ruim twintigjaar geleden heeft dat hem eens gebracht tot de
volgende formulering van zijn visie op de situatie in het Nederlandse taalgebied : 'Deze situatie is dat er in Nederland bestaat een algemene beschaafde omgangs- en schrijftaal en in
Belgie een streven naar een zodanige algemene cultuurtaal die
met die van het Noorden zover overeenkomt als op basis van het
historisch gewordene mogelijk is' (NRC, 18 febr. 1955). Een
formulering die de subtiele fmesses van die van Buddingh' op z'n
minst evenaart. Gelukkig beschikken we over het Nederlands
om, bij gelegenheden als deze, zonder rancune met gelijke munt
te betalen.

G.G.

1-686

I. - Algemeen

TAALVAARDIGHEID IN HET ONDERWIJS
Mevrouw G. van Straelen-van Rintel, inspectrice van het Nederlandstalig onderwijs van de stad Brussel, had in 1963 een
onderzoek ingesteld naar de taalvaardigheid van de leerlingen
in een twintigtal Brusselse scholen. In 1978-15jaar later dus
- heeft ze dit onderzoekherhaald. Een samenvatting van
haar conclusies drukken we hieronder af
Een eerste opvallende constatering is de enorme vooruitgang die
in vijftien jaar tijd werd geboekt. Een tweede verheugend feit is
dat het ~ Algemeen N ederlands' voor de meeste hoofdstedelijke
Vlamingen een reeel begrip is geworden.
Vijftienjaar geleden bleek dat het aantal van huis uit Algemeen
Nederlands sprekende leerlingen amper 4 % bedroeg; nu is dit
percentage gestegen tot ongeveer 33.
Tevens stelden we vast dat in aile lagen van ons hoofdstedelijk
onderwijs de praktische taalvaardigheid ten minste even hoog
wordt aangeslagen als de schriftelijke taalbeheersing.
De historische achterstand, die als sociaal verschijnsel reeds
herhaaIdelijk het onderwerp van grondige wetenschappelijke
studies uitmaakte, is in onze hoofdstad voor een groot deel
ingehaald. Volgende factoren hebben dit verschijnsel ongetwijfeld in de hand gewerkt :
- de Nederlandssprekende ouders in onze hoofdstad hebben
begrepen dat het spreken van de standaardtaal in en buiten
het gezin niet aIleen een noodzaak, maar tevens een prestigekwestie is;
- de leerkrachten zien in dat de rol van de ~schoolman' van
ongemeen groot belang is : zijn eigen taal, zijn eisen, zijn
correcties moeten de ideale omstandigheden scheppen
waarin het mondeling taalonderwijs tot volle ontplooiing
komt;
- sommige onderwijsautoriteiten - we denken hier in de eerste
plaats aan de stad Brussel - hebben nu reeds vijftien jaar
lang in hun scholen lessen in de verbale expressie georganiseerd; deze lessen werden aan daartoe speciaal opgeleide
vakleraren toevertrouwd.
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Toen we in 1963 beweerden dat grondige verbetering inzake
het spreekonderwijs in de moedertaal in een generatie mogelijk
was, hadden we het bij het rechte eind. Ret was voldoende het
yak dat men spreekkunst, verbale expressie of mondelinge taalbeheersing kan noemen van laag tot hoog verplicht te stellen in
het kader van het officiele leerplan.

Het Algemeen Nederlands en de schoolgaande jeugd
1. Ret aantal van huis uit Algemeen Nederlands sprekende leerlingen bedroeg 32,63 % (in 1963 : 4 %). Dit percentage ligt aanmerkelijk hoger in het lager onderwijs (51,10) dan in het voortgezet onderwijs (14,17).
2. Wat het spreken van het Algemeen Nederlands, dialect of
Frans buitenshuis betreft, kregen we volgende percentages (tussen haakjes : percentage van 1963) :
Algelneen
Nederlands
Lager onderwijs
Algemeen vormend onderwijs
Technisch/beroepsonderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs
(geen cijfers voor 1963)

59,5 (4,5)
58,66 (50,2)
38,08 (12,9)
67,21

Dialect

Frans

27,37 (93,1) 13,13 (2,4)
25,13 (44,4) 16,21 (5,4)
43,46 (74,8) 18,46 (12,3)
4,44
28,35

Deze cijfers leveren het bewijs dat de overgrote meerderheid
der leerlingen er de voorkeur aan geeft buitenshuis N ederlands te
praten.
3. In de klas, tijdens de lesuren, doen aUe leerlingen echt hun
best om een taal te spreken die het verzorgde Nederlands benadeft. Ret stijve en kunstmatige dat vijftien jaar geleden zo opvaUend was, is haast verdwenen.
4. Verheugend hoog liggen de cijfers wat het spreken van AIgemeen Nederlands buiten de lesuren op school betreft (percentage van 1963 tussen haakjes) :

Lager onderwijs
Algemeen vormend onderwijs
Technischlberoepsonderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs
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Algemeen
Nederlands

Dialect

78,52 (9,1)
59,40 (27,4)
30,06 (3,2)
70,72

21,48 (90,9)
40,60 (72,6)
69,94 (96,8)
29,28

5. In het voortgezet onderwijs werden de volgende extravragen
gesteld :
a) Wensen jullie dat het spreken van Algemeen Nederlands op
school verplicht wordt gesteld ?
b) Wie wenst op school uit vrije wi! Algemeen Nederlands te
spreken ?
c) Wie wenst op school dialect te spreken ?
d) Welke bezwaren hebben jullie tegen het spreken van AIgemeen Nederlands ?
De antwoorden op deze vragen lagen totaal anders dan in 1963
en noopten ons tot nadenken.
.
a) Slechts 16,63 % der leerlingen gaf de wens te kennen dat op
school het spreken van Algemeen Nederlands verplicht zou
worden gesteld. In 1963 was dat 83 %. Moeten we hieruit afleiden
dat ook in dit opzicht de jeugd zelf wi! oordelen en een verplichting gepaard gaande met eventuele bestraffing niet meer wenst te
aanvaarden ?
b) 60,01 % der leerlingen verklaarde op school uit vrije wil
Nederlands te spreken.
c) 17,29 % der leerlingen gaf de voorkeur aan dialect spreken op
school; ze vonden dat het dialect niet verloren mag gaan, dat het
natuurlijker klinkt, dat het tenslotte hun gewone omgangstaal is.
In het hoger niet-universitair onderwijs gafniemand de voorkeur
aan dialect spreken op school.
d) Het grootste bezwaar van de leerlingen tegen het spreken van
verzorgde taal was dat het zo ongewoon voor hen is. De conclusie, die we hieruit moeten trekken, lijkt ons de volgende : de
school moet ervoor zorgen dat de beheersing van een vlot en
correct taalgebruik zich tot een zo sterk automatisme ontwikkelt, dat de leerlingen ertoe komen uit louter gewoonte Nederlands te spreken.
Een tweede bezwaar was de angst door hun vrienden van
aanstellerigheid en pretentie te worden verdacht. Ook dit bezwaar kan overwonnen worden als men ervoor zorgt dat de
school het natuurlijk milieu wordt, waar altijd en door iedereen
Nederlands gesproken wordt.
Slechts een zeer klein aantal jongeren gaf toe gewoonweg
onv~rschilligte staan tegenover het spreken van verzorgd Nederlands. Het bezwaar dat in 1963 door heel wat leerlingen werd
geuit, namelijk dat aIleen de leraar Nederlands de aandacht
vestigde op de noodzaak zich op school steeds in een verzorgde
taal uit te drukken, viel in 1978 totaal weg.
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DE LAGERE SCHOOL
Tijdens ons onderzoek in 1963 was het ons onmogelijk de taal van
de kinderen van de eerste twee leerjaren met de term 'Nederlands' te bestempelen. Het was veeleer een soort mengtaaltje,
waarin we gemakkelijk het dialect dat de kinderen thuis spraken,
konden herkennen. Dit is nu niet meer het geval. De overgrote
meerderheid der kinderen spreekt thuis een taal, die het verzorgde Nederlands benadert. Tevens constateerden we de uitstekende invloed van de kleuterschool, waar de kinderen via de
op .de magneetband vastgelegde liedjes en gedichtjes zich een
verzorgd taalgebruik eigen hebben gemaakt.
Uitspraak en articulatie

Heel wat uitspraakfouten zijn totaal verdwenen.
In 1963 monoftongeerde de overgrote meerderheid der leerlingen de tweeklanken ei (meid) 'en ui (huis), doordat ze steeds
verwaarloosde het tweede element van de diftong uit te spreken.
Deze fout komt nog slechts sporadisch voor.
Meer dan 85 % der kinderen sprak in 1963 de 'u' van 'dun' uit
ais de 'u' van 'nu' en de 'i' van 'dik' ais de 'i' van 'niet'. Dit
percentage bedraagt thans nog 4.
De fouten tegen de 'a' van 'man' en de 'a' van 'maan' zijn bijna
verdwenen.
Slechts af en toe constateerden we dat kinderen de neiging
vertoonden de spellinguitspraak te volgen in het achtervoegsel
'lijk'.
WeI wordt er nog vaak gezondigd tegen de halflange '0' van
'boom' in woorden als toneel, provincie, nationaal enz., waar de
korte '0' van 'kom' wordt uitgesproken.
Wat de consonanten betreft, blijven er nog volgende fouten :
- het niet aanblazen van de 'h' (in 1963 : 80 %; in 1978 : 30 %);
- het weglaten der eindconsonanten 't' of 'd' (in 1963 : 78 %; in
1978 : 25 %).
De assimilatie van t met de daaropvolgende d komt nog slechts
sporadisch voor, terwijl de spellinguitspraak van s + j in huisje,
muisje, kastje ... totaal verdwenen is.
WeI constateerden we nog een gebrek aan articulatievaardigheid, vooral een onvoldoende activiteit der lippen en een te
slappe tonghouding.
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Het eentonig, kleurloos spreken heeft de plaats geruimd voor
een expressieve, welluidende en goed verstaanbare taaluitin~..

Spraak- en stemstoornissen
Het meest voorkomende spraakgebrek in het lager onderwijs
blijft het lispelen. 4 % der kinderen uit de eerste graad lispelt
zonder er zich van bewust te zijn (in 1963 : 9,5 %). Dat de
onderwijzer thans weet hoe dit spraakgebrek verbeterd moet
worden (zoeken van de juiste tonghouding), blijkt uit het lage
percentage lispelaars in het zesde leerjaar, namelijk 0,6.
Bij 1,5 % der kinderen (3 % in 1963) stelden we neusspreken
vast. De behandeling hiervan hoort in bevoegde medische handen thuis; het is de taak van de onderwijzer er voor te zorgen dat
dit zo vroeg mogelijk gebeurt.

Spreekvaardigheid
Het jarenlange onderricht in de verbale expressie aan de hand
van goed gekozen dialoogverhaaltjes, dictiespelletjes, dramatiseringen van belevenissen, expressiefvoordragen van gedichten
heeft vrucht afgeworpen. Niet alleen het vaardig spreken van de
moedertaal werd door dit onderricht in de hand gewerkt, maar
tevens de bevordering der expressiviteit in woord en gebaar, de
totale harmonische ontplooiing van de schoolkinderen.
In de eerste twee leerjaren constateerden we nog zeer veel
individuele verschillen en voelden we duidelijk de invloed van
het milieu. De ge- en gij-vormen zijn hier nog algemeen in zwang
en ook konden we de dialectische tongval van de in het gezin
gesproken taal gemakkelijk herkennen.
De meest voorkomende fouten tegen de uitspraak zijn hier :
het niet aanblazen van de ~h', het monoftongeren van de tweeklanken ~ei - ij' en ~ui' en het inslikken van de eindconsonanten.
Ook wordt er gezondigd tegen de uitspraak van verschillende
klinkers, waaronder vooral de ~a' van ~daad', de ~a' van ~dat', de
~i' van ~dik', de ~i' van ~niet', de ~u' van ~dun' en de ~u' van ~nu'. De
zinsbouw beperkt zich in de meeste gevallen tot het onderwerp
en het gezegde. Collectieve verschillen tussen de onderscheiden
klassen van hetzelfde niveau, die in 1963 zo opvallend waren,
treden veel minder naar voren. De redenen liggen voor de hand:
de onderwijzers volgen dezelfde methode, stellen het spreekonderwijs in dienst van aIle yakken, beschikken over bandopne1-691

mers en poppenkasten, moedigen het vrije spreken bij hun leerlingen aan en brengen de kinderen geleidelijk tot een juister
taalgebruik en een verzorgder uitspraak.
In het derde en vierde leerjaar is de vooruitgang merkbaar. De
dictie is eenvoudig, maar natuurlijk, de zinnetjes kort, maar
correct. De woordenschat is rijker en het gevoel speelt een
grotere rol. De kinderen zijn geestdriftig, hun taal is expressiefen
emotioneel geladen. Uitspraak en articulatie zijn door de voortdurende training verbeterd en het binnensmonds spreken is bij de
meeste kinderen verdwenen.
WeI blijven het niet aanblazen van de loh', het monoftongeren
van de tweeklanken en het inslikken van de eindconsonanten
schering en inslag. Tegen de juiste uitspraak der klinkers wordt
echter veel minder gezondigd en de ge- en gij-vormen zijn door
de je-, jij- en u-vormen vervangen.
Wat de taalkwaliteit betreft, valt er nog zeer veel te doen. Tot
de meest voorkomende taalfouten behoren het gebruik der voorzetsels, de vervoeging der sterke en onregelmatige werkwoorden, de keuze der hulpwerkwoorden en het woordgebruik. Wegens een zekere taalarmoede gebruiken nog heel wat kinderen
Franse woorden.
In het viffde en zesde leerjaar beschikken de kinderen reeds
over een uitgebreide woordenschat. Hun spreekvaardigheid is
vlot en natuurlijk, ze zijn in ieder opzicht expressiever en zelfstandiger geworden.
In 1963 bleken de grote kinderen minder spontaan en vertoonden een grotere reserve bij het persoonlijk optreden. Dit is thans
niet meer het geval. Hun spontanelteit is even groot als bij de
kleineren; weI is hun taaldebiet veel doordachter geworden. Ze
zijn kritischer ingesteld en spannen zich in om de aangeboden
opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Ze begrijpen en
beleven wat ze vertellen, ze streven er naar zelfstandig en persoonlijk te zijn. Deze kinderen hebben na een vijfjarige training
een tamelijk keurige uitspraak verworven en de overgrote meerderheid beschikt over een vlotte en natuurlijke taaluiting.
Spraakgebreken komen niet meer voor, de je-vormen zijn
automatismen geworden, de eindconsonanten komen tot hun
recht. De diepst gewortelde fout tegen de uitspraak blijkt het
monoftongeren van de tweeklanken te zijn. Ook stelden we
fouten tegen de assimilatieregels vast en werd de klemtoon vooral bij vreemde woorden - vaak verkeerd gelegd.
De vooruitgang op de lagere schoolligt veeleer in de breedte
dan in de diepte. De spreektechniek en de expressiviteit zijn op
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haast ongeloofwaardige wijze verbeterd, de echte taalbeheersing
vertoont echter nog grote leemten.

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het onderzoek in het voortgezet onderwijs had betrekking op
een vijftienhonderdtal leerlingen uit het algemeen vormend,
technisch, beroeps- en hoger niet-universitair onderwijs. In de
laagste klassen werden korte spreekoefeningen, handelend over
eenvoudige onderwerpen, op de band vastgelegd. In de hogere
klassen ging de voorkeur naar discussies en debatten over actuele onderwerpen.
De leerlingen bleken met dergelijke opdrachten volledig vertrouwd te zijn, kenden spreekangst noch remmingen en praatten
totaal vrij en ongedwongen. Dit was in 1963 niet het geval en eens
te meer constateerden we welke wonderen goede cursussen in
welsprekendheid kunnen verrichten als ze door bevoegde leiders
gegeven worden.

Uitspraak, articulatie en spraakstoornissen
In het voortgezet onderwijs troffen we slechts een drietal lispelaars en een paar gevallen van neusspreken aan. Dit is beslist
te danken aan de vroegtijdige en doeltreffende verbetering der
spraakstoornissen op de lagere school.
Bij hun aankomst in het voortgezet onderwijs zijn de meeste
leerlingen thans in staat zich in een tamelijk verzorgde taal uit te
drukken, al wordt er weI algemeen gezondigd tegen de zuivere
uitspraak van enkele klinkers en tweeklanken. We constateerden ongeveer dezelfde uitspraakfouten als in de derde graad van
het lager onderwijs : het niet aanblazen van de ~h', het monoftongeren der tweeklanken en de verkeerde uitspraak van de
volgende klinkers : de ~a' van ~daad', de ~u' van ~dun', de ~i' van
~dik'; ook worden de ~oe' van ~boek', de ~i' van ~niet' en de ~u' van
~nu' te lang aangehouden, terwijl de assimilatieregels vaak verwaarloosd worden.
De articulatievaardigheid is veel beter geworden dan in 1963,
maar we constateerden ook nu nog - en dit vooral bij de groep
der 14- tot 16-jarigen - een zekere nonchalance, gepaard gaande
met binnensmondse articulatie. Opvallend is tevens dat de
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meisjes het inzake verzorgde uitspraak en articulatie heel wat
beter doen dan de jongens.
Ontmoedigend is het te moeten constateren dat zelfs in het
Pedagogisch Hoger Onderwijs uitspraakfouten nog welig tieren,
terwijl de articulatie - vooral bij de jongens - heel wat te
wensen overlaat. Zinvol en pedagogisch verantwoord spreekonderwijs blijft hier onontbeerlijk : kleuterleidsters en onderwijzers moeten, wat hun uitspraak betreft, niet aIleen een goed
voorbeeld zijn voor hun klas, maar moeten ook enige kennis
bezitten van de wijze waarop de klanken worden gevormd.

Vaardig spreken van verzorgd Nederlands

Het aantalleerlingen uit het voortgezet onderwijs die thuis in de
familiekring Nederlands spreken is de laatste vijftien jaar met
ongeveer 30 % toegenomen. We vermoeden dat deze vooruitgang zich beperkt tot het hoofdstedelijk gebied, waar het gebruik
van verzorgde taal een prestigekwestie is. De jongeren die in
onze hoofdstad wonen of schoolgaan zijn strijdbaar : ze wensen
dat hun taal als de kwalitatief gelijke van het Frans erkend wordt
en zien aldus de noodzaak in altijd en overal Nederlands te
spreken. Het streven om tot een hoger taalniveau te komen door
de verzorging en cultivering van de moedertaal is bij de jonge
hoofdstedelijke Vlamingen een realiteit geworden. Hun taal is
weliswaar nog doorspekt met dialectismen en gallicismen, moet
nog geschaafd en verfijnd worden, maar het is geen dialect meer.
Ze zal zich in de eerstvolgende jaren geleidelijk tot beter verzorgd Nederlands ontwikkelen.
In het voortgezet onderwijs van de stad Brussel werden vijftien jaar geleden speciaal daartoe geschoolde leerkrachten met
het onderwijs in de verbale expressie belast. Deze aansteIling
breidde de invloedssfeer van het yak Nederlands aanzienlijk uit.
De vele vakleraren ondervonden weldra dat de taalvaardigheid
der leerlingen met de dag verbeterde en dat de leerlingen kritisch
naar de taal van hun leraren luisterden. De laatsten spanden zich
dan ook in om hun taal op zijn minst even goed te hanteren als de
leerlingen. De succesvolle deelneming der leerlingen aan welsprekendheidstoemooien, voordrachtswedstrijden en culturele
manifestaties zijn hiervan de sprekende bewijzen. Het grote
voordeel op school een reeds jarenlange cursus in de verbale
expressie te hebben gevolgd heeft beslist vrucht afgeworpen.
Talrijk zijn daarbij de jongens en meisjes die na een,vermoeiende
schooldag nog cursussen volgen in de mondelinge taalbeheersing
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en in de toneel- en voordrachtskunst. Hiervan getuigt de grote
bloei van de vele academies die de laatste tien jaar in Brussel
werden opgericht.
De vooruitgang die we bij de jongeren constateerden, is een
vooruitgang in de breedte : vele leerlingen streven bewust naar
een verzorgd taalgebruik en spreken een taal die het Algemeen
Nederlands benadert, maar die kwalitatief nog te wensen overlaat. Dat de toestand van school tot school verschilt is vanzelfsprekend; dat de taal en de methode van de leraren deze toestand
het sterkst bei'nvloeden, is onbetwistbaar. Wordt de leraar Nederlands in zijn uiterst zware taak door enkele vakleraren geholpen, dan is heel vaak het pleit gewonnen.
De onverschilligheid ten aanzien van verzorgd taalgebruik die
in 1963 zo algemeen was, blijkt thans te zijn verdwenen. De
overgrote meerderheid der leerlingen verklaart formeel liever
Nederlands te spreken dan dialect en ze wensen dit uit vrije wil
en uit overtuiging te doen. Een kleine minderheid gaf toe de
nodige moed en het doorzettingsvermogen te missen om een eind
te maken aan het spreken van dialect. Deze jongeren moeten
geholpen worden, in de eerste plaats door de leraren, en hiermee
bedoelen we ~alle' leraren : zij moeten op school een gunstig
klimaat voor het spreken van Algemeen Nederlands scheppen.
De toestand is het gunstigst in het algemeen vormend en in het
technisch onderwijs. In het beroepsonderwijs echter is de situatie, op enkele gelukkige uitzonderingen na, veeleer bedroevend. De leerlingen lijken hier niet overtuigd te zijn van de
noodzaak zich in Algemeen Nederlan'ds uit te drukken. Liever
dan onder elkaar Nederlands te spreken verkiezen ze een mengtaaltje, een soort ~gepolijst dialect', terwijl ze het Nederlands
aIleen tijdens de lesuren gebruiken.
In de klassen van het economisch en pedagogisch hoger onderwijs en in de klassen van de technische afdeling tandprothese
troffen we de vlotste en meest verzorgde taalbeheersing aan. Bij
deze studenten is het spreken van Algemeen Nederlands een
gewoonte geworden.
Op enkele diepgewortelde fouten, die van laag tot hoog blijven
voortwoekeren, willen we hier de aandacht vestigen. Er wordt
algemeen gezondigd tegen hetjuiste gebruik van de voorzetsels,
de gij-vormen tieren welig verder, het onderscheid tussen
~moest(en)' en ~mocht(en)' lijkt onbekend. Nog steeds hoorden
we : ~ik houd eraan te zeggen, ik doe beroep op, dat ligt me nauw
aan 't hart, ik ben akkoord, daaraan kan verholpen worden ...' in
plaats van: ik stel er prijs op, ik doe een beroep op, dat Zigt me na
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aan 't hart, ik ga akkoord of ik ben het eens, dat kan verholpen
worden.
ALGEMENE CONCLUSIE

De tijd van provincialistische dweepzucht is voorbij ..Onze jongens en meisjes streven steeds meer naar een verfijnde levensstijl
en cultiveren hun taalexpressie. Ze beseffen dat het gebruik van
verzorgd, goed Nederlands geen luxe, maar een vereiste is geworden voor iedereen die een beschaafde levensvorm wi! veroveren. Deze jeugd heeft dan ook het recht eerbied te vragen
voor haar taal, omdat ze zelf deze taal verdedigt.
Toch blijft het een absolute noodzaak de verbale expressie op
alle onderwijsniveaus verder te ontwikkelen. De bemoedigende
vooruitgang blijft een vooruitgang in de breedte : steeds meer
jongeren spreken een taal die als Algemeen Nederlands beschouwd mag worden. De taalkwaliteit laat jammer genoeg nog
steeds te wensen over. Dit kan verholpen worden indien alle
leerkrachten dag in dag uit aan taalzuivering doen, indien ze zelf
hun taal grondig beheersen en indien het spreekonderwijs in de
moedertaal in dienst staat van -aIle' vakken. Tevens moet aan het
moedertaalonderwijs een nieuwe bekoring en charme gegeven
worden, moeten onze jongeren hun taal niet alleen lietbebben en
leren, maar er ook hun eerste emoties, hun eerste vriendschap,
hun eerste liefde, hun eerste ontgoocheling in beleven.
De achterstand, die inzake taalkwaliteit nog steeds bestaat,
kan binnen afzienbare tijd ingelopen worden indien leraren,
schoolhoofden, inspectie en onderwijsautoriteiten inzien dat de
verspreiding van een verzorgde omgangstaal de eerste voorwaarde is om het Vlaamse yolk tot volledige culturele ontvoogding te brengen. Zij moeten de volgende onbetwistbare waarheid
indachtig zijn : de vorming van een gave en vrije persoonlijkheid,
de verdieping van het gedachten- en gevoelsleven worden in
hoge mate bevorderd door de ontwikkeling, de verrijking en de
verfijning van de expressie in de moedertaal.
G. van Straelen-van Rintel
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I. - Algemeen
ABN IN DE POLITIEK
In de reeks 'ABN in beroep en ambacht', die onder leiding staat
van prof. dr G. Janssens, is een tijd geleden 'ABN in de politiek'
verschenen (1). In zijn ondertitel dient het boek zich aan als een
"Nederlands-Franse (en vice versa) woordenlijst in verband met
politiek leven'. Het richt zich, aldus prof. Janssens in het woord
vooraf, "... tot een ruim publiek. Niet aIleen diegenen die beroepshalve betrokken zijn bij de politiek, de vakbond, dejoumalistiek enz.' Dat zal dan zo wezen, en dat is inderdaad een
vervaarlijk ruime lezerskring.
De lezers van dit tijdschrift, die daar beroepshalve of krachtens eigen belangstelling ook toe behoren, mag hoe dan ook, zij
het met vertraging, een beoordeling niet worden onthouden.
Initiatieven als het onderhavige hebben tot bewijs van het
tegendeel, zeker in ons tweetalig bestel, nog steeds hun nut. Zij
worden hier principieel met sympathie begroet. Een "ABN in de
politiek' is zelfs bijzonder welkom, mede en vooral omdat op het
bewuste terrein nog niet zoveel aan taalverkenning is gedaan.
Het pleit dan oak voor de samenstellers dat zij er zich aan wagen.
In hoever hun, op zichzelflofwaardige, poging ook geslaagd kan
heten, moge o.m. aan de hand van de onderstaande aantekeningen, vaak voorbeelden, worden aangetoond.
De verwerkte stof is handig verpakt : een combinatie van
woordenlijst met toelichting, plus vertaling, met het Nederlands
in het eerste deel als uitgangstaal, in het tweede als doeltaal.
Aan een boek als dit - bedoeld als een hulpmiddel voor
veeleisende taalbeoefenaars - mogen als hoofdeisen worden
gesteld : betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Aan die normen
getoetst, blijkt ABN in de politiek geen veilige gids te zijn. Ten
bewijze een greep steekproeven uit het eerste honderdtal bladzijden :
- "Een ambt vergeven.' Een ambt wordt bij voorkeurverleend;
'vergeven' doet aan wegschenken denken.
- 'Aanstelling tot het ambt van ...' Men wordt aangesteld in
een ambt, natuurlijk : bevorderd tot.
(I) Dr E. Van Crombrugge en L. Dooms, ABN in de politiek, 1977, uitg. Van
In, Lier.
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'De gezamenlijke ambtenaren van de administratie', Fr. : 'les
cadres de l'administration'. Bedoeld zal weI zijn : l'ensemble
des agents.
'Confrater (liberale beroepen).' Vrije beroepen klinkt toch
vertrouwder en bij confrater had (Belgie) mogen staan.
'Ambtsdrager, dignitaire.' Een ambtsdrager is in de eerste
plaats Fr. titulaire d'une fonction.
'Ambtskleding - habit.' Zeker ook Fr. costume, uniforme.
'Begroting in evenwicht.' Een 'budget en equilibre' is er een
die in het Ned. sluit, een sluitende begroting.
'Beschikking (bij ministeriele -).' Is in Nederland inderdaad
zoveel als Fr. arrete ministeriel; een voor de hand liggende
tegenhanger voor 'beschikking' is : ordonnance.
'Bestel, appareil.' Bestel is in de gegeven context toch in de
eerste plaats door Fr. regime weer te geven.
'Besluit (gemeenteraads-), decision du conseil communal.'
De gebruikelijke term is : deliberation.
'Bindend (-e interpretatie, interpretation par voie d'autorite.' Zoiets heet in de eerste plaats : authentieke interpretatie, uitlegging.
'Geloofsbrieven, pouvoirs.' Aan geloofsbrieven beantwoordt
ook Fr.lettres de creances. In een politiek lexicon mocht dit
begrip uit de diplomatieke sfeer niet ontbreken.
'Kamerafgevaardigde (?)/Kamerlid, Depute a la Chambre.'
Zo iemand heet in de eerste plaats en officieel Fr. membre de
la Chambre des Representants, (gemeenzamer) depute.
'Onschendbaarheid, immunite (diplomatique, parlementaire).' Een (grondwettelijke, art. 10) vorm van onschendbaarheid is Fr. inviolabilite.
'Prominent, eminent/homme eminent/vedette.' Waarom
geen personnalite, met of zonder eminente?
'Raad (v. Staat/Raad van State).' Geen behoefte aan een
altematieve benaming. In Nederland en in Belgie is er maar
een naam : Raad van State.
"Raadslid, conseiller.' Hierbij een bedenking : waarom geen,
verantwoorde rubriek over raadsheer, raad, staatsraad,
adviseur, Fr. conseiller?
'Staatsbank, banque nationale.' Waarom, veiligheidshalve,
niet liever banque d'Etat?
'Staten-GeneraaI, Ie Pariement.' Onder 'staten-generaal' verstaan velen alhier (denk aan artsen en Walen ...) etats generaux.
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'Stem/stemmen.' Een term die hier en ook in hoofdstuk II
(verkiezingen) ontbreekt is herstemming, Fr. ballottage.
- 'Tweekamerstelsel, systeme de 2 chambres.' Gangbaar zijn :
bicameralisme, bicamerisme.
- 'Vergunning (b.v. bouwvergunning).' Permis (de batir, lotir)
ontbreekt.
- 'Voorstel (een - (af)ketsen/afslaan/verwerpen).' Een redelijker volgorde lijkt te zijn : verwerpen, afivijzen, van de hand
wijzen, afslaan.
- 'Zetelen (in het college).' Hier had moeten staan : zitting
hebben/nemen, evt. zitten; het college houdt zitting.
- 'Stem (kop-/lijst-).' Lijststem is de enige wettelijke term
(Kieswetboek). Een 'kopstem' is een falset.
- 'Marechaussee (OB : rijkswachter te paard).' Een vreemde
definitie!
- 'Recht (verworven rechten).' Waarom 'verworven' op bIz. 98
als het op bIz. 46 correct : verkregen rechten zijn?
Een algemene opmerking : de auteurs lijken 'ABN' als kenmerk te plaatsen of als norm te hanteren voor wat in Nederland
gangbaar of gebruikelijk is. Dat schept in een materie als deze
vaak verwarring. Want wat zij als OB (officieel Belgisch) aanmerken, kan even 'volwaardig' ABN zijn. Bij voorbeeld : Hof
van Cassatie (B), Hoge Raad (N), Rekenhof (B), Rekenkamer
(N) zijn evenveel onberispelijke benamingen, aIleen de instellingen verschillen.
Tot zover een aantal - min of meer vergeeflijke - tekortkomingen, leemten, schoonheids- en andere fouten.
Storend zijn echter onzorgvuldigheden als de volgende :
- 'Considerans, preambule.' Een considerans is Fr. considerant. Een considerans - die nota bene, althans in Belgie, niet
dient ter inleiding van een wet! - is, met o.m. de verwijzingen naar de rechtsgrond, een deel van de aanhef van een
besluit. 'Aanhef komt in Fr. overeen met 'preambule'.
- 'Machtsmisbruik/-soverschrijding,
abus
d'autorite/detournement de pouvoir.' Hier wordt een ingewikkelde situatie 'oververeenvoudigd', mede doordat de rechtssystemen in Belgie en Nederland verschillen. In Belgie zijn
machtsoverschrijding, exces de pouvoir aan de ene en
machtsafivending, detournement de pouvoir aan de andere
kant twee welomschreven wettelijke begrippen, naar Frans
model (zie wet 23.12.'46 en rechtspraak Raad van State). In
Nederland niet.
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~Memorie van antwoord.' Wordt door de auteurs omschreven
als : ~antwoord v .d. wetsvoorstellen op het voorlopig verslag
over een wetsontwerp of wetsvoorstel door een der Kamers
uitgebracht'. Dat klopt met de procedure voor het Nederlandse parlement, maar is in Belgie niet gangbaar. In Belgie is
~memorie van antwoord' (uitgaande van de tegenpartij) met
~memorie van wederantwoord' (uitgaande van de verzoeker)
een van de onderdelen van de (schriftelijke) procesgang bij de
Raad van State.
- ~Memorie van toelichting.' De gegeven omschrijving : ~ge
schrift waarin de motieven en de betekenis van een ingediend
wetsvoorstel worden uiteengezet' is goed wat de situatie in
Nederland betreft, maar deugt niet voor Belgit.~. In Belgie
wordt namelijk tussen beide vormen van wetgevend initiatief
een scherp ondt:rscheid gemaakt : een (wets)ontwerp gaat uit
van de regering, een (wets)voorstel van een parlementslid.
De verantwoording van (commentaar op) een ingediend
wetsvoorstel heet hier te lande de toelichting, Fr. developpements. AIleen bij een (wets)ontwerp hoort een memorie
van toelichting, Fr. expose des motifs.
- ~Wetboek.' De verstrekte lijst van wetboeken is apocrief:
een ~Wetboek van administratief recht' bestaat (nog) niet.
~Wetboek voor het boswezen' heet Boswetboek (wet
8.4. '69); ~Wetboek voor de landelijke zaken' heet Veldwetboek (wet 8.4. '69); ~Wetboek van strafrecht' kan weI zo
worden genoemd, maar heet volgens de wet van 10.7.'64
Strafwetboek. WeI bestaat ... het (niet vermeIde) Gerechtelijk wetboek sinds de wet van 10.10.'67.
Met deze kritische bedenkingen wi! geen atbreuk worden gedaan aan geslaagde vondsten, inclusief dienstige (ver)taalwenken die op menige plaats te vinden zijn. Bedoeld wordt de lezer
tot een kieskeurig gebruik van het boek aan te sporen en te
waarschuwen dat het woord vooraf niet als een academische
vrijgeleidebrief mag worden gelezen.
Wie gehoopt had deze 'ABN in de politiek' te zien afrekenen
met het politiekejargon van mensen uit ~de politiek, de vakbond,
dejoumalistiek, enz.' die dagelijks ~engagementen nemen om de
basisopties te negocieren ... in functie van de noodwendigheden
van de regionalisatie, en daarbij bekommerd zijn om de toekomst
van het executief van de subgewesten', komt bedrogen uit of,
met een VIaamse krant in het Belgisch gezegd : ~blijft op zijn
honger...'

-

P.B.
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I. - Algemeen
LEESBAAR NEDERLANDS (VII)

Naast eigenschappen die specifiek zijn voor een bepaald niveau
(*), vertoont een leesbare tekst ook nog twee andere eigen-

schappen, namelijk de samenhang en de redundantie.
SAMENHANG
De woorden tekst en textiel vinden allebei hun oorsprong in het
Latijnse werkwoord texere, dat o.m. betekent weven, vlechten,
timmeren, bouwen, samenvoegen. Wat de draden zijn voor het
weefsel, zijn de zinnen voor de tekst : zinnen vormen pas een
samenhangende tekst als ze qua inhoud raakpunten vertonen en
in een bepaalde volgorde staan. Ze moeten bovendien echter ook
wat hun vorm betreft bij elkaar aansluiten.
Topic en comment
Inhoudelijk gezien bestaat een zin uit twee delen. Het ene is
datgene waarover hij iets zegt en dat weI eens aangeduid wordt
met het Engelse woord 'topic'. Het andere is datgene wat hij over
de topic meedeelt. Dit deel van de zin wordt ook aangeduid met
het Engelse woord 'comment'. Veelal is de topic het subject van
de zin en de comment het predikaat, maar het kan ook anders.
Voorbeeld:
Topic
De Verenigde Staten

Comment
tellen ongeveer 25 miljoen inwoners
die geen deel hebben aan de welvaart.

De 25 miljoen armen

vindt men terug in de gezinnen van
gemiddeld vier kinderen, waar het
jaarlijks inkomen niet veel hoger ligt
dan ongeveer 5500 dollar.

Gezinnen met een zo laag inkomen

wonen vooral in de ghetto's van de
grote Amerikaanse sterlen.

(*) BIz. 1-641 tot 1-672 van Taalbeheersing in de administratie.
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Niet altijd wordt in een tekstgeheel de comment van een zin de
topic van de volgende zin. Het komt voor dat een schrijver een
topic een aantal zinnen lang aanhoudt. Hij staat dan bij de topic
·stH om er nadere uitleg bij te geven.
Voorbeeld:
Topic
Honderd Chileense vrouwen

Ze

Comment
zijn gisteren in een zestiende-eeuws
'kerkje in de hoofdstad Santiago een
hongerstaking begonnen om kracht bij
te zetten aan hun eisen om informatie
te krijgen over ~vermiste' familieleden.
zijn allen familie van mensen die door
veiligheidsagenten zijn opgepakt na
de omverwerping van de linkse regering van president Salvador Allende in
september 1973.

De auteur zegt hier in de tweede zin niet iets over de hongerstaking (de comment van de eerste zin) , maar over de
vrouwen (de topic van de eerste zin).
De keuze van de topics bepaalt in grote mate de samenhang
van een tekst. Een topic die reeds in de vorige zin ter sprake is
gekomen, is de lezer bekend. De zin waarin hij voorkomt, handelt dus over een bekend iets. AIleen wat de zin over de topic
zegt is nieuw. Daarom is zo'n zin leesbaarder dan een waarin aIle
gegevens nieuw zijn.
In een goed samenhangende tekst grijpt aIleen de eerste zin
van een nieuwe paragraaf niet in op de onmiddellijk voorafgaande zin.
Anaforische elementen

Door de keuze van de topic geven we aan wat het nieuwe is in
datgene wat we in een zin meedelen. Dit is echter niet het enige
middel om samenhang in een tekst te bewerkstelligen. De' samenhang wordt versterkt door elementen, meestal woorden, die
verwijzen naar woorden of woordgroepen uit dezelfde of een
andere zin (anaforische elementen).
Voorbeelden van dergelijke elementen zijn de woorden hierbij
en zij in het volgende voorbeeld :
- Rechtstreekse algemene verkiezingen voor het Europese
Parlement zijn onontbeerlijk om het Europese eenmakings1-702

proces rechtstreeks in de hierbij betrokken volkeren te verankeren. Bijgevolg vormen zij een middel om aan de machtsuitoefening door de Gemeenschappen de tot nu toe gedeeltelijk ontbrekende legitimiteit te geven.
In dit voorbeeld verwijst hierbij naar 'het Europese eenmakingsproces' en zij naar 'rechtstreekse algemene verkiezingen
voor het Europese Parlement'.
Elementen zoals hierbij en zij uit ons voorbeeld die verwijzen
naar woorden of woordgroepen uit dezelfde of een andere zin
noemen we anaforische of aanduidende elementen. Zulke anaforische elementen zijn b. v. ook hun en die in de volgende zin :
- De Tupamaro' s ontleenden hun naam aan Tupac Amaro, die
in de herinnering van vele Latijns-Amerikanen als een vrijheidsheld en martelaar voortleeft.
Ais anaforische elementen komen voor :
a) aanwijzende voornaamwoorden, bijvoeglijk of zelfstandig
gebruikt:
- In de 18de eeuw heeft men aan de huidige mensensoort, zoals
die sinds ongeveer 350 000 jaar moet bestaan, de naam
'homo sapiens' gegeven;
b) persoonlijke voornaamwoorden van de 3de persoon :
- Wolfgang Amadeus Mozart gaf reeds vroeg blijk van een
buitengewone muzikale begaafdheid. Op vijfjarige leeftijd
schreef hij zijn eerste composities;
c) bezittelijke voornaamwoorden van de 3de persoon :
- De meeste gasten zijn tijdig uit het brandende hotel kunnen
vluchten. Hun bezittingen hebben ze echter moeten achterlaten;
d) wederkerende voornaamwoorden :
- Na de tweede wereldoorlog breidt het gehoor van de chansonnier zich sterk uit;
e) betrekkelijke voornaamwoorden :
- De werking van de persoonlijkheid, die op rationele wijze niet
geheel verklaarbaar is, berust op aangeboren en verworven
eigenschappen welke zich in voortdurende wisselwerking
doen gelden;
f) voornaamwoordelijke bijwoorden :
- De economische bloei van de jaren zestig behoort tot het
verleden. Daaraan twijfelt nu weI niemand meer.
Vele auteurs zijn bang een woord te herhalen en bedienen zich
daarom van anaforische elementen waar het niet nodig is. Voor
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de lezer is het dan niet altijd duidelijk wat naar wat verwijst. Men
kan zich b.v. afvragen, waar het anaforische element daarover
naar verwijst in de volgende zin :
- Het bevel van de politie tot het ontruimen van de bouwvallige
woningen en de opinie van de bewoners daarover.
Wat wordt bedoeld ? De opinie van de bewoners over het
bevel, of hun opinie over de ontruiming ?
De lezer verwacht dat een anaforisch element verWijst naar het
eerst voorafgaande zelfstandig naamwoord dat wat genus en
getal betreft in aanmerking komt. Met een zin als de volgende
heeft hij dan ook de grootste moeite :
- De directeur gaf de beambte te kennen dat hij zijn goede
naam op het spel zette door de brief te schrijven.
Wat heeft de directeur aan de beambte gezegd ? Er zijn vier
mogelijkheden :
- 4Ik zet mijn goede naam op het spel', 4Ik zet uw goede naam
op het spel', 4U zet mijn goede naam op het spel', 'U zet uw
goede naam op het spel'.
Duidelijker zou zijn :
- De directeur gaf de beambte te kennen dat hij diens goede
naam op het spel zette door de brief te schrijven. (tweede
mogelijkheid)
De directeur schrijft dus de brief en zet daardoor de goede
naam van de beambte op het spel.
Duidelijker is ook :
- De directeur gaf de beambte te kennen dat deze zijn goede
naam op het spel zette door de brief te schrijven.
Nu schrijft de beambte de brief, maar het is nog altijd de vraag
wiens goede naam hij daardoor op het spel zet, de zijne of die van
de directeur.
Om daarover uitsluitsel te geven, kunnen we zeggen :
- Door de brief te schrijven zette de beambte volgens de directeur diens goede naam op het spel. (derde mogelijkheid)
- Door de brief te schrijven zette de beambte, volgens de
directeur, zijn goede naam op het spel. (vierde mogelijkheid)
In het eerste geval wordt de naam van de beambte bedoeld, in
het tweede die van de directeur.
Ais de directeur gezegd heeft 4Ik zet mijn goede naam op het
spel door de brief te schrijven' (eerste mogelijkheid) zit er niets
anders op dan de directe rede te behouden.
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Deiktische elementen

In een tekst komen echter ook verwijswoorden voor zonder
antecedent. Waar ze op slaan, moetde lezer uit de situatie
kunnen afleiden. Als iemand in een brief schrijft : ~Ik hoop hier
morgen nog meer interessante gegevens te vinden' , is de betekenis van ik, hier en morgen voor de brieflezer duidelijk : ik verwijst naar de briefschrijver, hier naar de plaats waar hij de brief
geschreven heeft en morgen naar de dag volgend op die waarop
de brief geschreven is. Woorden zoals ik, u, hier, daar, gisteren
en morgen noemen de taalkundigen deiktische of aanlvijzende
woorden.
Van die deiktische woorden is er een dat in verband met de
leesbaarheid speciaal vermeld moet worden, nl. we. Dit woord
gebruikt een schrijver in de regel als hij ook uit naam van anderen
spreekt :
- We verontschuldigen ons bij onze Iezers voor het laattijdige
verschijnen van dit nummer.
Het gebeurt echter ook dat een schrijver we gebruikt in plaats
van het als opdringerig gevoelde ik. Dit gebruik van het meervoud uit bescheidenheid komt vooral voor in journalistieke en
wetenschappelijke betoogtrant :
- In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe in de
tweede helft van de achttiende eeuw de keramische industrie
tot stand is gekomen.
Door het gebrl;lik van we kan een schrijver ten siotte ook de
lezer in de gedachtengang van een betoog betrekken :
- In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de keramische
industrie tot stand is gekomen in de tweede helft van de
achttiende eeuw.
Het gebruik van we werkt verwarrend als niet duidelijk blijkt
wie de schrijver bedoelt :
- zichzelf aIleen,
- zichzelf en de andere auteurs of redacteuren,
- zichzelf en de Iezer, of
- gewoon ~men'.
Onduidelijk is b.v. :
- In een vorige aflevering hebben l1Je ervoor gewaarschuwd dat
we op onze hoede moeten zijn voor wat l1'e in navolging van
Packard ~verborgen verleiders' plegen te noemen.
Het eerste we verwijst naar de auteur of auteurs, het tweede
naar de lezers en het derde verwijst weer naar de auteur, maar
het kan ook zoveel betekenen als ~men'.
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Connectieven

In een samenhangende tekst staat elke volgende zin van een
paragraaf met de voorgaandl: ten slotte ook in een bepaald verband. De aard van dat verband kunnen we uitdrukken door het
gebruik van woorden die we wegens hun verbindende functie
connectieven noemen.
Ook in een zin die meer dan een subject-predikaatsverbinding
telt, kunnen we met connectieven aangeven hoe deze subjectpredikaatsverbindingen met elkaar in verband staan. Met connectieven maken we de lezer dus duidelijk dat we een zin of
subject-predikaatsverbinding gebruiken, b.v. : als lid van een
opsomming; om een tegenstelling oftoegeving aan te geven; om
te preciseren; om te veralgemenen; om een reden of oorzaak aan
te geven; om een gevolg of besluit te formuleren.
Opsommende connectieven zijn : toch, echter,
vendien, naast, respectievenik, evenmin.

even~t'el,

bo-

Tegenstellend zijn : toch, echter, evenlvel, nochtans, niettemin.
Preciserende connectieven zijn: juist, vooral, precies, inderdaad.

Om duidelijk te maken dat we een oorzaak of reden willen
aangeven, gebruiken we de connectieven : want, aangezien
(voegw.) en gezien (voorz.).
Een gevolg of besluit kondigen we aan met een woord als
bijgevolg, derhalve, dus of dientengevolge.
Om aan te geven dat een veralgemening voIgt, bedienen we
ons b.v. van normaliter, samenvattend ofveralgemenend.
Zinsconnectieven zijn wegwijzers die we in de tekst plaatsen.
Ze maken de lezer duidelijk hoe hij de volgende zin in verband
moet brengen met de voorgaande. Zinsconnectieven bevorderen
dus de leesbaarheid.

P.v.H.
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LEESBAAR NEDERLANDS (VIII)
REDUNDANTIE

Voor de begrijpelijkheid van een tekst is het nodig dat de nieuwe
gegevens die we erin meedelen niet te dicht op elkaar staan. We
moeten de lezers de gelegenheid geven het nieuwe in de tekst, de
informatie, rustig op te nemen. Een tekst kan te geconcentreerd
zijn, net zoals een drank. Koffie, whisky die te sterk is, verdunnen we met water om haar drinkbaar te maken. Om een tekst
begrijpelijk te maken, moeten we hem ook 'verdunnen', gedeelten inlassen die geen nieuwegegevens bevatten, maar op de een
of andere manier herhalen wat we al gezegd hebben. Ais we de
informatie op meer dan een manier formuleren, vertoont onze
tekst een kenmerk dat men in de communicatiewetenschap aanduidt met de term redundantie.
Redundantie kunnen we op verschillende manieren bewerkstelligen. In een lange uiteenzetting kunnen we b.v. de hoofdpunten samenvatten. Daarbij dienen we vanzelfsprekend rekening te houden met de specifieke eisen van de tekstsoort. Vergelijk in dat verband b. v. de onderstaande samenvattingen, de
eerste van een kranteartikel, de tweede van een wetenschappelijk artikel.
l

Woedende Taiwanezen bestoken VS-gezanten
De hoofdstad van Taiwan was woensdagavond en donderdagmorgen het toneel van hevige anti-Amerikaanse uitbarstingen
naar aanleiding van het bezoek van een Amerikaanse delegatie
onder leiding van de onder-minister van Buitenlandse zaken
Warren Christopher.
Naar een sociolingurstische theorie van taalgebruik
Dit artikel bestaat uit drie gedeelten. In het eerste deel geven we
aan waarom we willen werken aan een sociolingui'stische theorie
van taalgebruik, in het tweede deel bespreken we de centrale
noties die kunnen dienen als uitgangspunt bij het ontwikkelen
van zo'n theorie en in het laatste gedeelte adstrueren we deze
begrippen aan een aantal sociolingui'stisch genoemde bevindingen en· opvattingen.
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De samenvatting van een kranteartikel verwijst niet naar wat
voIgt. Ze vermeldt de belangrijkste gegevens (hier de plaats, de
tijd en de aanleiding) in verband met de gebeurtenis waarover het
artikel bericht. De samenvatting van een wetenschappelijk artikel verwijst weI naar de inhoud van het artikel : het geeft er b.v.
de structuur van aan (zoals in het voorbeeld) of de bedoeling.
Soms vermeldt ze - heel beknopt - de opzet en de resultaten
van het onderzoek.
Ook een woord of een zin - dus een kleiner tekstgedeelte kunnen we op meer dan een manier toelichten. Er is vooreerst de
herhaling met andere woorden, waarvan hier een voorbeeld
voIgt:
- de overeenstemming die gerealiseerd moet worden tussen de
behoeften aan arbeidskrachten in de maatschappij en de totale massa van degenen die tewerkgesteld dienen te worden,
of, bondig gesteld, het evenwicht tussen het aanbod van en de
vraag naar arbeid.
Andere middelen waarmee we de redundantie van een tekst
kunnen vergroten zijn de omschrijving, het voorbeeld en de
vergelijking.
Het boek De ontwikkeling der aarde van M. Dempsey en
D. Larkin (De nationale uitgeverij, Rotterdam) heeft als ondertitel: Grondslagen der paleogeografie (aardrijkskunde uit de
vroegste aardgeschiedenis) en paleontologie (uitgestorven dieren plantesoorten en fossielen). Deze ondertitel is redundant
doordat de termen 4paleogeografie' en -paleontologie' niet aIleen
vermeld, maar ook omschreven worden.
Het hoofdstuk over fossielen begint ais voIgt :
Fossielen zijn sporen van dieren ofplanten die door de natuur op verschillende
manieren zijn geconserveerd, soms vele miljoenen jaren geleden.
Vele miljoenen jaren geleden stierf een ichtyosaurus en zonk naar de bodem
van de zee. In de loop van de tijd werd zijn skelet bedekt met modder, die
langzamerhand veranderde in massieve rotslagen. Het ingesloten geraamte
werd zo geleidelijk een fossiel.
.
Later kwam door bewegingen in de aardkorst dat gedeelte van de zeebodem
boven water te liggen. Door erosie, als gevolg van de inwerking van ijs, water
en wind, verdween langzaamaan de rots, waardoor het fossiele geraamte te
voorschijn kwam.

De eerste alinea van deze tekst is een definitie. Deze aigemene
bepaling wordt in de tweede alinea getllustreerd met een voorbee/d. De lezer die nog niet weet wat een fossiel is, ais hij de
definitie gelezen heeft, zal het allicht weI kunnen afleiden uit het
voorbeeid.
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Het hoofdstuk over diatomeeen en graptolieten begint met een
beschrijving van de diatomeeen :
Diatomeeen zijn in de zee levende dieren. Net als bij de weekdierachtige
schelpvissen worden hun weke delen beschermd door een harde schelp, die
uit twee delen bestaat. De schelpen bij weekdieren zijn aan de zijkanten van
het lichaam geplaatst, maar bij de diatomeeen bedekken ze het lichaam aan de
bovenkant (dorsaal) en aan de onderkant (ventraal). De onderste schelp is
meestal iets groter dan de bovenste.

In deze beschrijving vergelijken de auteurs diatomeeen met
schelpdieren. Ze gaan ervan uit dat de lezer weet hoe een weekdier eruit ziet. Maar het is best mogelijk dat hij niet weet wat met
het woord 'weekdier' bedoeld wordt. Dan is de vergelijking een
maat voor niets : het veronderstelde referentiekader ontbreekt.
Ais een linguIst aan een fysicus de taalkundige begrippenfoneem
en morfeem moet verklaren, vergroot hij zijn kans op succes als
hij het foneem methet atoom en het morfeem met de molecule
vergelijkt. Hij refereert dan aan iets wat de fysicus bekend is.
Maar als hij dezelfde begrippen aan een musicus moet verklaren
zal hij er goed aan doen te vergelijken met musicale begrippen.
'Waarmee vergelijken ?' is dus een belangrijke vraag en zelfs het
beste antwoord bevredigt niet helemaal, want ook de best gevonden vergelijking gaat nog mank.
De samenvatting, het voorbeeld, de herhaling, de omschrijving en de vergelijking zijn middelen waarmee we het verstand,

het denkvermogen van de lezer te hulp komen. Om kennis te
nemen van wat we meedelen gebruikt hij echter niet alleen zijn
verstand. Ook de zintuiglijke waarneming speelt een belangrijke
role Daarom zullen we een ingewikkeld proces, een moeilijke
samenhang liefst niet alleen met woorden beschrijven, maar
daarnaast ook door middel van een grafische voorstelling zichtbaar maken.
Bij de bedoelde grafische voorstellingen onderscheiden we
tekeningen, tabellen, grafieken en schema's. Een tekening kan
vooral verhelderend werken bij de beschrijving van een apparaat, een werktuig, een machine of een hele installatie. Van
grafische afbeeldingen zullen we ons ook bedienen om overvloedig cijfermateriaal te berde te brengen. Liever dan een groot
aantal cijfers in onze tekst te vermelden, nemen we ze op in een
overzichtelijke tabel. Het verdient aanbeveling zelfs een klein
aantal cijfers niet geheel in de tekst op te nemen, maar ze onder
elkaar te plaatsen. Onder elkaar geplaatste cijfers zijn immers
gemakkelijker te vergelijken.
.
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We schrijven b.v. niet :

In Belgie bedroeg het gemiddelde bierverbruik per inwoner: 112 liter in 1960, 117
liter in 1965, 122 liter in 1968, 132 liter in
1970 en 134 liter in 1972

Veel duidelijker is
deze opstelling :
Gemiddeld bierverbruik per inwoner in Belgie in de periode
1960-1972

Jaar
1960
1965
1968
1970
1972

Bierverbruik
(in liters)
112
117
122
132
134

Evenals de tabellaat de grafiek een tamelijk grote hoeveelheid
cijfers gemakkelijk opnemen. Daamaast biedt ze echter het bijkomende voordeel dat ze veel duidelijker de relatieve grootte
van de getallen weergeeft, waardoor ze gemakkelijker te vergelijken zijn.
Een bijzondere soort grafiek zijn de schema's. Ze bevatten
geen cijfers, maar aanduidingen van categorieen, b.v. benamingen van afdelingen als het om een organisatieschema van een
bedrijf gaat. Tussen die categorieen bestaat er een min of meer
logisch verband.

P.v.H.
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Leesbaarheid en stijl

Wie probeert alle schrijfadviezen die we in de vorige artikelen
gegeven hebben in praktijk te brengen, zal voortdurend op stilistische problemen stuiten. Een voorbeeld zal duidelijk maken wat
we bedoelen. Terecht vindt u de volgende zin te lang :
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat het mij niet mogelijk is zondag a.s. aan ~e
vergadering van het comite deel te nemen, daar ik op die dag aanwezig moet
zijn op de viering van de gouden bruiloft van mijn ouders.

We kunnen hetzelfde veel korter zeggen. Bij voorbeeld zo :
Ik kan zondag helaas niet naar de vergadering van het comite komen : mijn
ouders vieren dan hun gouden bruiloft.

De herschrijving is niet aIleen korter, ze is ook minder formeel.
Volgens sommigen is ze misschien te informeel. De oorspronkelijke en de herschreven versie verschillen niet alleen wat de
leesbaarheid betreft, maar ook op het gebied van de stijl.
Aan het verband tussen leesbaarheid en stijl zullen de volgende vier artikelen zijn gewijd. Ret zal blijken dat de persoonlijke stijlleesbaarder is dan de onpersoonlijke, de directe leesbaarder dan de indirecte, de concrete leesbaarder dan de abstracte en de werkwoordelijke leesbaarder dan de naamwoordelijke.
Om het verband tussen leesbaarheid en stijl te illustreren, laten
we vier moeilijke zinnen volgen en de beter leesbare herschrijving ervan. Telkens gaat het herschrijven gepaard met een opmerkelijke verandering van stijl.
De eerste zin is een voorbeeld van naamwoordelijke of nominale stijl :
De negen lid-staten zijn door de plechtige ondertekening van de Akte betreffende de verkiezing van het Europese Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen in mei-juni 1978, die op 20 september 1976 te
Brussel heeft plaatsgevonden, tegemoet gekomen aan het verlangen van de
Europeanen.

En dit is de herschrijving. Ze is veeI beter leesbaar en de stijl is
duidelijk werkwoordelijk :
Op 20 september 1976 hebben de negen lid-staten te Brussel plechtig de Akte
ondertekend waarin is vastgelegd dat het Europese Parlement in mei-juni 1978
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rechtstreeks verkozen wordt. Daa~door zijn ze tegemoet gekomen aan het
verlangen van de Europeanen.

Door de omslachtige formulering heeft de volgende zin een
uitgesproken indirect karakter :
Mag ik zo vrij zijn u te vragen mij het hierbij gevoegde formulier per kerende
post terug te sturen, na het ingevuld en ondertekend te hebben, teneinde mij in
de mogelijkheid te stellen het tijdig in te dienen ?

De volgende herschrijving is niet alleen beter leesbaar, ze is
ook veel directer geformuleerd :
Mag ik u vragen mij bijgaand formulier, ingevuld en ondertekend, per omgaande terug te sturen, zodat ik het tijdig kan indienen ?

En nu een voorbeeld van abstracte stijl :
De toestand van de zieke evolueerde gunstig na het heelkundig ingrijpen.

Deze zin zegt niets over de zieke. Is het een man of vrouw ?
Hoe oud is hij of zij ? Verder blijft in het vage waaruit de heelkundige ingreep heeft bestaan. Was het b.v. een oog-, hart- of
maagoperatie ? Ten slotte verneemt de lezer ook niet waaraan de
zieke lijdt. De volgende herschrijvingen geven hem een antwoord op al-deze vragen :
Het meisje genas van de geelzucht nadat het gezwel in de pancreas was
weggenomen.
De vrouw begon geleidelijk weer te zien nadat de troebele ooglens verwijderd
was.

Tenslotte nog een voorbeeld van onpersoonlijke stijl :
In juli 1969 slaagde de NASA erin een bemande raket op de maan te laten
landen.

Vergelijk hiermee :
Op 21 juli 1969 zette de Amerikaan Neil Armstrong als eerste mens voet op de
maan.

Bij het verband tussen de leesbaarheid en de stijl willen we nog
twee opmerkingen maken. De eerste betreft de tegenstellingen
direct/indirect, persoonlijklonpersoonlijk, concreet/abstract en
werkwoordelijklnaamwoordelijk. Deze tegenstellingen suggereren dat een tekst altijd uitgesproken direct of indirect, opvallend
persoonlijk of onpersoonlijk, duidelijk concreet of abstract, onbetwistbaar werkwoordelijk of naamwoordelijk is geformuleerd.
In werkelijkheid is een tekst niet zozeer het een of het ander,
maar weI meer het een dan het ander.
In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat er soms
redenen zijn om de tekst wat ontwijkend te formuleren, hem wat
onpersoonlijk te houden of niet al te concreet te worden. Onze
relatie tot de lezer, de omstandigheden waarin we ons tot hem
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richten of de boodschap die we willen overbrengen kunnen van
dien aard zijn dat een losse, informele, directe, persoonlijke of
specificerende stijl misplaatst is. Maar in veel gevallen is onze
stijl onnodig vaag, indirect of omslachtig. Hij heeft dan een
aantalongewilde eigenschappen die hem nodeloos moeilijk maken. In de volgende vier artikelen van deze reeks zullen we
uiteenzetten welke stijlkenmerken de leesbaarheid bevorderen.
Het is echter aan u te beslissen in welke mate een bepaalde tekst
deze stijlkenmerken mag vertonen.
P.v.H.

TAAL IN ONTWIKKELING

Vervroegd uittreden

De regeling die in Belgie bekend staat als brugpensioen begint
nu in Nederland eveneens ingang te vinden. Men noemt het daar
vervroegde uittreding. De vrijwillige uittredingsregelingen worden niet door iedereen toegejuicht. De werkgevers maken zich
zorgen : elkjaar eerder uittreden kost tien procent aan extrapensioenlasten, zeggen ze.
Positieve discriminatie

Om de vrouwendiscriminatie te bestrijden stellen sommigenpositieve discriminatie voor. Het begrip komt uit Amerikaanse
feministische kringen. Positieve discriminatie houdt in dat de
vroeger benadeelde groep voortaan bevoordeeld wordt ten opzichte van anderen. Men zou b. v. de helft van aIle hoge functies
en van aIle hoge ambten kunnen reserveren voor vrouwen. Deze
(nieuwe) discriminatie zou een positief effect hebben voor de
vroeger gediscrimineerde groep : positieve discriminatie.
Verborgen werkloosheid

Werkloosheid kan verschillende oorzaken hebben: bij conjuncturele werkloosheid ligt de oorzaak bij de conjunctuur,
d. w .z. de economische ontwikkeling. Als de economische omstandigheden ongunstig zijn, ontstaat er veel conjuncturele
werkloosheid.
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Structurele werkloosheid heeft te maken met de economische
structuur. Een land met weinig fabrieken en weinig landbouwgrond heeft uiteraard last van structurele werkloosheid.
Een vorm van werkloosheid die niet in de statistieken tot uiting
komt, is de verborgen werkloosheid. Ais er door conjuncturele
en structurele omstandigheden te weinig werk is, aanvaarden
sommigen werk dat onder hun opleidingsniveau ligt. Het is ook
mogelijk dat mensen blijven werken in bedrijven waar eigenlijk
niet genoeg werk is voor iedereen. Aangezien er verder toch geen
werkgelegenheid is, verdeelt men het weinige werk onder velen.
Dat zijn gevallen van verborgen werkloosheid. De landbouw in
Zuid-Italie is een bekend voorbeeld van verborgen werkloosheid. De ongunstige economische conjunctuur zorgt ook voor
verborgen werkloosheid in de meer ontwikkelde industriegebieden.
Chip

De computerwereld beleeft een nieuwe revolutie. Er komen
steeds meer minicomputers op de markt. Sommige zijn niet
groter dan een schil, in het Engels : chip. N aar verwachting zal
het gebruik van chips in de komende jaren uitermate sterk toenemen.
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LEESBAAR NEDERLANDS (X)

Werkwoordelijke stijl en leesbaarheid

In een leesbare tekst zijn ongeveer 10 procent van de woorden
persoonsvormen. We laten nu twee zinnen volgen waarin het
aantal persoonsvormen nog geen 5 procent bedraagt :
Met het beschikbaar komen van grote koelmachines en huishoudkoelkasten
heeft ook de toepassing van koude op grote schaal haar intrede gedaan bij het
conserveren van voedingsmiddelen.
Geregeld gebruik van bevroren voedingsmiddelen en systematische bewaring
in de huishouding van bedenelijke voedingsmiddelen beneden 5° C vereisen
uiteraard de aanwezigheid in huis van een elektrische koelkast.

Deze zinnen zijn moeilijk te begrijpen. Veel gemakkelijker is
de volgende herschrijving :
Doordat grote koelmachines en huishoudkoelkasten beschikbaar gekomen
zijn, is men op grote schaal kou gaan toepassen om voedingsmiddelen te
conserveren. Wie geregeld bevroren voedingsmiddelen wi! gebruiken en bedenelijke voedingsmiddelen systematisch beneden 5° C in de huishouding wi!
bewaren moet uiteraard een elektrische koelkast in huis hebben.

Waarin verschilt nu de herschrijving van de oorspronkelijke

tekst ? De herschrijving te~t o.m. drie persoonsvormen meer en
zeven zelfstandige naamwoorden minder. De herschrijving is
nochtans korter dan de oorspronkelijke tekst : ze telt maar 46
woorden meer Lp.v. 52. De oorspronkelijke tekst bevat een
aantal zelfstandige naamwoorden die gevolgd worden door een
bepaling, b. v. de aanwezigheid van een elektrische koelkast, het
conserveren van voedingsmiddelen. Het zelfstandig naamwoord
en zijn nabepaling vormen hier telkens een geheel waaraan een
zin, dus een verbinding van een subject en een predikaat,
beantwoordt. Vergelijk :
De aanwezigheid van een elektrische
koelkast

Er is een elektrische koelkast aanwezig

Het conserveren van voedingsmiddelen

Men conserveert voedingsmiddelen

De betekenisrelatie tussen het zelfstandig naamwoord en zijn
nabepaling is niet in alle gevallen dezelfde : soms is ze te vergelijken met de relatie tussen het onderwerp en het gezegde van een
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zin, soms met de relatie tussen het gezegde en het lijdend voorwerp.
Vergelijk:
Ret beschikbaar komen van grote
koelmachines en huishoudkoelkasten

Grote
koelmachines
en huishoudkoelkasten komen ter beschikking

De toepassing van koude

Men past koude toe

Geregeld gebruik
voedingsmiddelen

van

bevroren

Men gebruikt geregeld bevroren
voedingsmiddelen

Systematische bewaring in de huishouding van bedetfelijke voedingsmiddelen beneden 5° C

Men bewaart in de huishouding bedetfelijke voedingsmiddelen systematisch beneden 5° C

Een enkele keer is de betekenisrelatie tussen het zelfstandig
naamwoord en zijn nabepaling niet onmiddellijk duidelijk. 'Het
roepen van de kinderen' kan betekenen dat de kinderen roepen,
maar ook dat de kinderen geroepen worden. Dit is een extra
reden om de mededeling liever de vorm van een zin te geven.
De zelfstandige naamwoorden waarvan hier sprake is, zijn

naar de vorm soms infinitieven of afleidingen van werkwoorden
op -ing : het conserveren, de toepassing, de bewaring.
Soms zijn het echter afleidingen van bijvoeglijke naamwoorden door middel van het achtervoegsel-heid, of gewone niet-afgeleide zelfstandige naamwoorden : de aanwezigheid, het gebruik. We duiden al deze zelfstandige naamwoorden aan met de
term nominalisering.
Als in een tekst veel nominaliseringen voorkomen, is hij gesteld in een nominale of naamwoordelijke stijl. Ter wille van de
leesbaarheid vermijden we nominaliseringen zoveel mogelijk.
We schrijven dus niet : het afstand nemen van problemen gedurende een aantal maanden - kan bijdragen tot de oplossing
ervan, maar b. v. : problemen los je soms gemakkelijker op als je
er gedurende een aantal maanden afstand van neemt.
In geval van nominalisering is de na-bepaling met het zelfstandig naamwoord verbonden door een voorzetsel. Voorbeeld :
Ret verkeer met anderstaligen;
het gevaar voor ontploffing;
de verplichting om de uitspraak te publiceren;
het berekenen van de interest.

Echt onleesbaar wordt een zin als de voorzetsels zich opstapelen, zoals in de volgende gevallen :
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om het verkeer met anderstaligen van dezelfde leeftijd te bevorderen;
wegens de verplichting om de uitspraak van de rechtbankbinnen drie weken in
twee kranten te publiceren;
het overwegen van de conservering van voedingsmiddelen met ioniserende
straling.

We laten hier nog een paar voorbeelden uit de krant volgen :
Het uitblijven van werken voor de verdieping van de toegangsgeul tot de
Rotterdamse haven had vorigjaar een nadelig effect op het goederenverkeer.
De voorspellingen over het bereiken van overeenstemming over de moeilijke
matigingsvoorstellen van formateur Den Uyl zijn over het algemeen opvallend
optimistisch.
Nu, in de aanloopfase tot een enorme expansie van kerncentrales in ons
geografisch beperkte gebied kan nog bijtijds bijgestuurd worden : en daarom
ligt een geweldige brok zingeving van het onder de aandacht van de publieke
opinie brengen van het probleem.
Dat punt komt impliciet neer op een aanvaarding door het toporgaan van de
Europese Gemeenschappen van een van de belangrijkste resultaten van de
topconferentie der belangrijkste westerse industriestaten, die in mei in Londen gehouden is.

Een leesbaarder herschrijving voor deze laatste zin is :
Dat punt komt er impliciet op neer dat het toporgaan van de Europese
Gemeenschappen een van de belangrijkste resultaten aanvaardt van de topconferentie die de belangrijkste westerse industriestaten in mei in Londen
gehouden hebben.

Ook nu is het aantal persoonsvormen bij het herschrijven
toegenomen, het aantal zelfstandige naamwoorden en voorzetsels daarentegen afgenomen. Bij het wegwerken van nominalisering kornt het er echter niet op aan tot elke prijs het aantal
persoonsvormen te verhogen en het aantal substantieven en
voorzetsels te verlagen. De remedie kan erger zijn dan de kwaal.
Vergelijk:
Ik betwijfel of de restauratie van de schilderijen nog mogelijk is.
Ik betwijfel of deze schilderijen nog gerestaureerd zullen kunnen worden.

Deze herschrijvihg is geen verbetering wegens de opeenhoping van werkwoordvormen. Zullen is echter overbodig. Beter is dus :
Ik betwijfel of deze schilderijen nog gerestaureerd kunnen worden.

We kunnen ook worden wegwerken, n1. als we de bijzin in de
bedrijvende vorm zetten :
Ik betwijfel of men deze schilderijen nog kan restaureren.

Maar nu zitten we met het onpersoonlijke men opgescheept.
De elegantste oplossing is hier wellicht :
Ik betwijfel of deze schilderijen nog te restaureren zijn.

Het gevaar dat we overdadig veel nominaliseringen gebruiken,
is vooral groot als we vertalen uit het Frans en daarbij te woorde1-717

lijk tewerkgaan. Ais we de zelfstandige naamwoorden uit de
Franse tekst tot elke prijs door zelfstandige naamwoorden
trachten te vertalen, leidt dat tot constructies met nominaliseringen die de tekst minder begrijpelijk maken.
We geven hieronder eerst een fragment uit een Franse tekst,
vervolgens een te woordelijke vertaling ervan en ten slotte een
vertaling in minder naamwoordelijk Nederlands.
Les donnees economiques ont change: l'epoque de l'energie it bon marche
provenant du petrole est it toutjamais revolue. L'epoque des matieres premieres abondantes it bas prix est elle aussi revolue : il ne s'agit pas tellement d'une
penurie materielle (les reserves restent importantes pour la plupart de ces
matieres) mais plutot d'une penurie de produits it des prix abordables, car les
reserves sont de moins en moins accessibles. II faut reorienter I'economie vers
one production plus econome des matieres premieres, moins gaspilleuse en
energie, plus soucieuse des dechets qu'elle accumule.
Het is waarschijnlijk voor altijd gedaan met het goedkoop zijn van de energie
voortkomend uit aardolie. Ook gedaan is het met het in overvloed en
goedkoop aanwezig zijn van grondstoffen. Dat is niet zozeer te wijten aan
uitputting van de voorraden (in de meeste gevallen nog groot) dan weI aan het
niet meer beschikbaar zijn tegen redelijke prijzen van de grondstoffen, doordat de winning ervan al maar moeilijker wordt. Dat neemt niet weg dat de
economie moet worden omgebogen in de richting van het zuiniger omspringen met grondstoffen en energie en het minder voortbrengen van afval.
Het is waarschijnlijk voor altijd gedaan met goedkope energie afkomstig uit
aardolie. Gedaan is het ook met de overvloed van goedkope grondstoffen. Dat
komt niet zozeer doordat de voorraden uitgeput zijn, dan weI doordat de
grondstoffen niet meer tegen redelijke prijzen beschikbaar zijn. Het wordt
immers al maar moeilijker ze te winnen. De economie moet dus zuiniger
omspringen met grondstoffen en energie en minder afval voortbrengen.

P.v.H.
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E X I T, 19 juli 1979
Taalbeheetsing rouwt om het heengaan van redactielid en
medewerker Maarten van Nierop, hier en elders ook, zo
niet beter, bekend als M.v.N., taalkundige en publicist,
67 jaar oud.
Hij behoorde tot de initiatiefnemers van dit tijdschrift,
heeft er vele bijdragen in verzorgd, was een ijverig redactielid.
Geboren Nederlander, was hij als·geen ander vertrouwd
met Belgische toestanden, taalverhoudingen, instellingen
en mensen. Ongemeen belezen en veelzijdig, bezat hij een
verfIjnd vingertoppengevoel voor schakeringen in de taal
van Noord en Zuid.
Voor ons was hij, behalve een minzame vriend en wijs
collega, een vraagbaak in taalnood, de toetssteen van ons
taalgevoel.

De redactie
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I. - Algemeen
LEESBAAR NEDERLANDS (XI)

Concrete en specificerende stijl

Zowat aIle stijlboekjes waarschuwen voor een te abstracte stijI.
AIs het er echter op aankomt het verschil tussen concrete en
abstracte stijl duidelijk te maken, beperken ze zich tot een paar
voorbeelden. Wij willen proberen de termen concreet en abstract in verband met het taalgebruik wat preciezer te omschrijYen. We gaan daarbij uit van enkele voorbeeldzinnen. Concreet
aandoende zinnen zijn :
De bladeren van die canadaboom zijn geel.
De vrouw snikte luid.

Het regende dat het goot.

AIs abstract ervaren we daarentegen de zinnen :
De juistheid van de oplossing is twijfelachtig.
De toestand evolueert gunstig.

De temperatuur bedroeg .~_~ ~:":-

In de concrete zinnen zijn de zelfstandige naamwoorden :
bladeren, boom en vrouw; in de abstracte zinnen: juistheid,
oplossing, toestand en temperatuur. Zelfstandige naamwoorden
als bladeren, boom en vrouw zijn concreet, omdat ze iets tastbaars noemen. Juistheid, oplossing, toestand en temperatuur
zijn abstracte substantieven, omdat ze dat niet doen.
Of een substantief iets tastbaars noemt, moet soms uit het
zinsverband blijken. Zo is het woord school concreet aIs er een
gebouw mee bedoeld wordt en abstract in de betekenis van
onderwijsinstelling.
Concrete substantieven zijn aIleen de namen van mensen,
dieren, planten, (levenloze) dingen en stoffen. Dus b.v. Karel en
timmerman, leeuw en microbe, lelie en boom, doos engebouw,
ijzer en waterstof. Aile andere zelfstandige naamwoorden zijn
abstract. Ze zijn meestaI kenbaar aan hun vorm. Immers in
tegenstelling tot de meeste concrete substantieven zijn het
meestaI afleidingen. Sommige zijn gevormd met een zuiver Nederlands of daarmee gelijk te stellen achtervoegsel :
boosheid, gerechtigheid, waarheid;
gedachtenis, kennis, vergiffenis;
regeling, regering, verdediging;
gunst, kunst, winst;
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beterschap, blijdschap, verwantschap;
begeerte, diepte, vreugde, koude;
bedriegerij, rijmelarij, artsenij.

Andere abstracte substantieven zijn gevormd met een van
oorsprong vreemd achtervoegsel :
discussie, theorie, organisatie, demagogie, filosofie;
gymnastiek, muziek, logica, fysica;
ancienniteit, subtiliteit;
magistratuur, cultuur;
tirade, methode, amplitude, ravage, discipline, analyse, accuratesse;
crisis, syntaxis, appendicitis.

Niet alle abstracte substantieven zijn echter aan hun vorm te
herkennen. Van de niet formeel gekenmerkte zijn de voornaamste:
deugd, drift, eer, faam, haast, hoop (in de betekenis van verwachting),
hulp,jeugd, kens, kracht, leer, macht, moraal, pijn, praal, praktijk, rede
(in de zin van denkvermogen), rust, schuld (in de betekenis van tekortkoming), smart, spraak, straf, taal, teelt, tronw, tweespalt, vlijt, vrees,
wet, wijs, wraak, ziel, zorg en zncht (in de betekenis van ziekte of
neiging).

Abstracte substantieven zijn dus meestaI gelede woorden en
daardoor aIleen al aan de moeilijke kant. Bovendien zijn vele
abstracte substantieven bastaardwoorden uit de sfeer van het
geleerde taaIgebruik. Voorbeelden zijn : filosofie, lyriek, subtiliteit, magistratuur, amplitude, accuratesse, syntaxis.
AIleen de zelfstandige naamwoorden worden traditioneel in
concrete en abstracte verdeeld. Het is nochtans duidelijk dat ook
niet aIle bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden even concreet zijn. In de voorbeeldzinnen waar we van uitgegaan zijn,
waren de bladeren van de canadaboom· geel en snikte de vrouw
luid. De juistheid van de oplossing was twijfelachtig en de toestand evolueerde gunstig. Geel en luid noemen waameembare
eigenschappen : je kan zien of een blad geel is en horen of
iemand luid snikt. Je kan niet rechtstreeks constateren dat een
oplossing twijfelachtig of een toestand gunstig is. Een gelijkaardig onderscheid bestaat bij de werkwoorden. Je kan iemand
horen snikken, kan het zien regenen, maar met evolueren en
bedragen ligt het anders : je kan niet rechtstreeks constateren
hoe een toestand evolueert en om te weten hoeveel graden de
temperatuur bedraagt moet je haar meten.
Zijn concrete woorden in de regel gemakkelijker te begrijpen
dan abstracte, dan wi! dat nog niet zeggen dat aIle concreta even
gemakkelijk zijn. In de titel 'Weggebruiker bij verkeersongeval
om het leven gekomen' is het substantief 'weggebruiker' weI
concreet, maar niet specifiek genoeg. Een weggebruiker is een
voetganger, een fietser, een motorrijder of een autobestuurder.
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Het substantief 'verkeersongeval' is ook concreet, maar te algemeen. Was het een aanrijding, ofniet ? Wat was de oorzaak ?
En dan 'om het leven komen'. Deze uitdrukking zegt niets over
de manier waarop het slachtoffer bij het ongeval het leven heeft
gelaten : was hij of zij op slag dood ? Een betere, wat specifiekere titel zou zijn : 'Voetgangster door slippende vrachtwagen
doodgereden'. Deze titel telt minder woorden, maar bevat meer
specifieke informatie. De lezer ziet het ongeval als het ware voor
zijn ogen gebeuren.
Van twee even lange zinnen is dus die de specifiekste die
antwoord geeft op het grootste aantal vragen naar specifieke
details. Dit zijn vragen die ingeleid worden door een van de
vraagwoorden wie, wat, hoe, waar, wanneer, hoe lang en
hoeveel. In de retoriek, de leer van het effectief communiceren,
noemt men ze topische vragen. Ze zijn zeer geschikt om gebeurtenissen af te tasten op belangrijke of kenmerkende
aspecten.
Als we specificeren, vermijden we over klassen van verschijnselen te schrijven; we noemen dan liever de verschijnselen zelf.
We schrijven dus niet hard fruit, maar appelen en peren, niet
zuivelprodukten, maar boter en kaas, niet onderste ledematen,
maar benen. Het komt erop neer dat we niet een woord met een
overkoepelende betekenis gebruiken, maar zijn hyponiemen.
Dat zijn de woorden waarvan de betekenis door de overkoepelende betekenis gedekt wordt. Als een woord echter meer dan
twee, drie hyponiemen telt, is het niet handig het door die hyponiemen te vervangen. Deze vervanging leidt immers tot een lange
vervelende opsomming. Woorden als specerijen en citrusvruchten zijn dus minder gemakkelijk te vermijden dan hard
fruit en zuivelprodukten.
Om leesbaar te zijn moet een tekst voldoende gespecificeerd
zijn, maar dat wi! nog niet zeggen dat de meest gespecificeerde
teksten ook de leesbaarste zijn. Het woord rood is gemakkelijker dan zijn hyponiemen vermiljoen en scharlaken. Evenzo is
sierheester gemakkelijker dan zijn hyponiemen forsythia,
laurierkers en tamarisk. Uit deze voorbeelden blijkt dat vergaande specificatie hoge eisen aan het waarnemingsvermogen
van de lezer en aan zijn kennis van de werkelijkheid stelt. Merk
ook op dat rood en sierheester frequenter voorkomen dan hun
hyponiemen.
P.v.H.
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I. - Algemeen

LEESBAAR NEDERLANDS (XII)

Directe stijl
Korte zinnen zijn in de regel gemakkelijker dan lange. Zelfs van
twee zinnen met dezelfde inhoud is de kortste meestal de gemakkelijkste. Vergelijk :
De voorzitter van onze vereniging zal de prijzen uitreiken tijdens de
feestvergadering van zondag 25 januari.
De uitreiking van de prijzen door de voorzitter van onze vereniging zal
plaatshebben tijdens de feestvergadering van zondag 25 januari.

Hoe komt het dat de eerste zin de gemakkelijkste is ? Allicht
niet doordat hij de kortste is. De lengte op zichzelf is niet zo
belangrijk. Het lengteverschil tussen de twee zinnen verraadt
echter weI een wezenlijker verschil : in de eerste zin wordt de
inhoud directer geformuleerd dan in de tweede. Die inhoud bestaat uit vier elementen. Er is sprake van
- een handeling (uitreiken),
- iemand die de handeling stelt (de voorzitter van onze vereniging) ,
- iets dat de handeling 'ondergaat' (de prijzen),
- het tijdstip waarop de handeling ·plaatsheeft (tijdens de
feestvergadering van zondag 25 januari).
De vorm van de eerste zin weerspiegelt de samenhang die de
elementen in werkelijkheid vertonen. Het gezegde noemt de
handeling, het onderwerp diegene die ze stelt en het lijdend
voorwerp datgene wat ze ondergaat. In de tweede zin worden
alle drie die elementen in het onderwerp genoemd. Hij die de
handeling stelt en dat wat ze ondergaat vinden we bovendien
terug in de vorm van een nadere bepaling bij het woord dat de
handeling aangeeft (de uitbreiding). Doordat deze handeling in
het onderwerp genoemd wordt, bestaat het gezegde uit het
nietszeggende 'plaatshebben'.
In de directe formulering verschijnt elk element van de zinsinhoud als het bijpassende zinsdeel : de handelende persoon als
subject, de handeling als gezegde en het object van de handeling
als lijdend voorwerp.
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Staat een zin in de lijdende vorm, dan wordt bet object van de
bandeling niet in bet bijpassende zinsdeel gepresenteerd : bet
verschijnt als subject. Voorbeelden zijn :
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
De officier werd gedegradeerd.
De vermiste zakenman is sedert zaterdag niet meer gezien.

In deze zinnen wordt de bandelende persoon niet genoemd. In
de eerste zin is dat niet nodig : iedereen weet dat bet de vergadering is die gestemd beeft. Wie de officier beeft gedegradeerd is
bier niet belangrijk. De scbrijver boeft bet dus niet te vermelden.
En wat tenslotte de vermiste zakenman betreft, zou men kunnen
zeggen:
Niemand heeft de vermiste zakenman sedert zaterdag nog gezien.

of
Men heeft de vermiste zakenman sedert zaterdag niet meer gezien.

Maar nu moet de vermiste zakenman - en om bern gaat bet
tocb - de plaats ruimen voor een bandelende persoon die zo
vaag aangeduid wordt, dat bij beter onvermeld blijft.
Als de bandelende persoon om de een of andere reden niet
genoemd wordt, is er geen bezwaar tegen bet gebruik van de
lijdende vorm. Wordt hij weI genoemd, dan is er veeial niet
voidoende reden om de lijdende vorm te gebruiken. De volgende
zin uit de krant staat ten onrechte in de lijdende vorm :
Bijdragen tot deze besparing zullen worden geleverd door goede isolatie, goede afdichting en door systemen van warmteterugwinning.

In de bedrijvende vorm klinkt deze zin veel directer :
Tot deze be sparing zullen bijdragen : goede isolatie, goede afdichting
en systemen van warmteterugwinning.

Als we de bandelende persoon noemen, maken we bern dus tot
onderwerp van de zin, tenzij we niet zozeer willen zeggen wie
wat doet, maar eerder bet voorwerp van de bandeling in het
middelpunt van de belangstelling willen plaatsen. Zo wil de volgende zin iets meedelen over een belangrijk momentuit de gescbiedenis van de stad Dresden, niet over de prestaties van de
Engelse en Amerikaanse lucbtmacbt tijdens de tweede wereldoorlog:
In februari 1945 werd Dresden door Engelse en Amerikaanse luchtbombardementen in een puinhoop herschapen.

Het zou verkeerd zijn de passieve vorm altijd te willen vermijden, maar het is even verkeerd er gebruik van te maken als er
geen reden toe is.
Een tweede kenmerk van indirecte stijl, naast het overtollig
gebruik van de passieve vorm, is de dubbele ontkenning. In de
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algebra is min maal min gelijk aan plus. Ook in een zin heffen
twee negaties elkaar Ope Zoals in de volgende zin :
Er is nog nooit een kemreactor die eenmaal afgebouwd was Diet in
bedrijf gesteld omdat bepaalde vragen nog niet beantwoord waren.

De auteur van deze zin wil aIleen maar zeggen dat een afgebouwde kemreactor altijd in bedrijf gesteld wordt, ook als bepaalde vragen nog niet beantwoord zijn.
Er is dus geen reden om twee ontkenningen te gebruiken.
De ontkenning komt vaak in versluierde vorm voor, b.v. als
het voorvoegsel on- : het is niet onmogelijk, het is niet uitgesloten, enz. Dit type dubbele ontkenning klinkt erg ontwijkend. We
maken er aIleen gebruik van als wij goede redenen hebben om
onrechtstreeks te formuleren. We schrijven dus niet :
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat we zelf ook niet onschuldig
zijn,

maar:
Ik geef grif toe dat we ook schuldig zijn.

De overtollige lijdende vorm en dubbele ontkenning zijn specifieke gevaIlen van het meer algemene stijlkenmerk omslachtigheid. Het volgende voorbeeld van omslachtig formuleren
komt uit een tijdschrift :
Wanneer men er zelfs maar even over nadenkt, komt men tot de bevinding dat het probleem een kruitvat vol paradoxen is.

Omslachtige taal wordt soms gekenmerkt door uitdrukkingen
die staan in de plaats van een woord, nl. een bijwoord,
voegwoord, voorzetsel of werkwoord.
Bijwoord
te allen tijde
op grond van het voorgaande
in de nabije toekomst
op het huidige ogenblik
in het merendeel van de gevallen
om die reden

·altijd
daarom
binnenkort, spoedig
nu
meestal
daarom

Voegwoord
ondanks het feit dat
voor het geval dat
gedurende de tijd dat
met de bedoeling dat
met het gevolg dat

hoewel, ofschoon
als
terwijl
opdat
zodat

Voorzetsel
in weerwil van
ten behoeve van
met terzijde laten van
ten gevolge van

ondanks, niettegenstaande
voor
zonder
door
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Werkwoord
in overweging nemen
het besluit nemen
de mening zijn toegedaan
van oordeel zijn
in de gelegenheid zijn
medewerking verlenen
steun verlenen
dank zeggen

overwegen
besluiten
menen
vinden, menen
kunnen
meewerken
steunen
danken

Sommige uitdrukkingen maken uw zinnen nodeloos lang. Bovendien bevatten ze een abstract substantief (toekomst, feit,
geval, bedoeling, gevolg, besluit, mening, oordeel, steun, enz.).
Daardoor zijn ze op zichzelf al moeilijk.
Om te besluiten willen we nog waarschuwen voor wendingen
als
Het is mogelijk dat u ...
Er is geen twijfel aan dat ...
Het kan niet worden tegengesproken dat ...
Het ligt niet in de bedoeling dat u ...

voor U kunt ...
voor Ongetwijfeld .
voor Ontegenzeglijk .
voor U hoeft niet...

Het gebruik van deze uitdrukkingen heeft tot gevolg dat u de
hoofdzaak in een bijzin moet formuleren. Vergelijk :
Het lijdt geen twijfel dat hij de brand zelf heeft gesticht.
Hij heeft de brand ongetwijfeld zelf gesticht.

P.v.H.
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I. - Algemeen

LEESBAAR NEDERLANDS (XIII)

Persoonlijke slijl

In de vorige artikelen hebben we betoogd dat een leesbare tekst
gesteld is in een werkwoordelijke, directe en concrete stij1. Nu
behandelen we een laatste stijlkenmerk dat tot de leesbaarheid
bijdraagt, n1. het persoonlijk element.
Persoonlijk is de stijl van een geschrift als de concrete mens er
direct in aanwezig is. Een tekst bevat een boodschap van een
schrijver aan een lezer. Dit moet in de formulering duidelijk tot
uiting komen. Ais de schrijver zichzelf als ik en zijn lezer als u in
de tekst ter sprake brengt, is het alsof hij zijn boodschap persoonlijk overhandigt.
Een schrijver beschikt nog over andere middelen om in zijn
tekst persoonlijk het contact met zijn lezer te bewerkstelligen.
Wat hemzelf betreft, kan hij zijn verwachtingen, zijn reacties in
de tekst direct uitspreken. Waar onze relatie tot de lezers dat
mogelijk maakt, laten we dus als schrijver onze gevoelens blijken : 'Tot mijn genoegen vemeem ik...', 'Ik vrees echter dat ...'
enz. Daardoor voorkomen we dat onze boodschap een neutraal,
onpersoonlijk karakter krijgt.
Wat we voelen is niet hetzelfde als wat we menen. De lezer
neemt aan dat al wat we schrijven onze mening is, tenzij we
uitdrukkelijk vermelden dat dit niet het geval is. We schrijven
dus niet 'volgens mij', 'ik ben v:an mening' en zeker niet 'persoonlijk ben ik van mening'. Voor de lezer is het trouwens niet
hetzelfde of we schrijven 'Kinderen van zeven zijn nog te jong
om te leren paardrijden', of 'Ik ben van mening dat kinderen van
zeven nog te jong zijn om te leren paardrijden'. Het gaat in de
twee gevallen om onze mening, maar in het eerste geval stellen
we ze voor als een waarheid waaraan niet te tomen valt, in het
tweede geval als een mening die anderen niet hoeven te delen.
De lezer kunnen we ook nauwer bij de overdracht van onze
boodschap betrekken door hem in de tekst rechtstreeks aan te
spreken" wat gebeurt als we hem een opdracht geven ofeen vraag
stellen. Bij voorbeeld: 'Vergelijkt u zelfmaar eens ...', 'Is het u
ook al opgevallen, lezer ... '. Vanzelfsprekend zijn dergelijke
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middelen om contact te krijgen met de lezer aIleen in onderhoudend proza op hun plaats.
Met 'persoonlijke stijI' bedoelen we dus in de eerste plaats de
stijl waannee de schrijver zichzelf en zijn lezer via de formulering nauwer bij de schriftelijke communicatie betrekt. Onder
invloed van het Amerikaanse leesbaarheidsonderzoek heeft het
begrip 'persoonlijke stijl' echter nog een andere betekenis gekregen. Er zijn nogal wat Amerikaanse leesbaarheidsonderzoekers
die beweren en trachten aan te tonen dat de lezer meer belangstelling heeft voor mensen dan voor dingen. De lezer zou vooral
geboeid lezen als de tekst over concreet voorgestelde mensen
handelt en over wat ze voelen, denken, zeggen ofdoone Doordat
de lezer meer belangstelling aan de dag l~gt als de tekst over
mensen spreekt, zou hij zo'n tekst ook gemakkelijker vinden en
hem inderdaad ook beter begrijpen dan een tekst over abstracte
begrippen, levenloze dingen, technische procedes, chemische
processen, administratieve operaties, financiele verrichtingen
enz. Daarom geven de leesbaarheidsspecialisten ons de raad
moeilijke abstracte uiteenzettingen te doorspekken met voorbeelden of anekdotes waarin concrete, specifieke personen een
rol spelen. Op die manier zou onze tekst ook leesbaar zijn voor
niet-specialisten en lezers die bij de zakelijke infonnatie geen
belang hebben.
Vergelijk de twee volgende tekstfragmenten :
In Europa (zes miljoen inw.) wordt net even veeI voedsel verbruikt als
in Afrika (240 miljoen inw.). In Canada is het voedselverbruik per
persoon zeventigmaal zo groot als in Opper-Volta. De bevolking van de
VS bedraagt maar 5,7 % van de wereldbevolking, maar verbruikt de
helft van al het voorradige voedsel.
Vandaag eten zes miljoen Europeanen net zoveel als 240 miljoen Afrikanen, eet een Canadees zeventig keer meer dan een man uit OpperVolta, eten de staatsburgers van de VS - en die vonnen dan toch maar
5,7 % van de wereldbevolking - de helft van al het voorradige voedsel
Ope

Op de hierboven beschreven belangstelling voor de mens, de
'human interest' spelen de sensatiebladen in. Over personen
geven ze allerlei details (leeftijd, woonplaats enz.), ook als die
niet ter zake doen. Ze willen de lezer boeien, waarschijnlijk om
hem niet als klant te verliezen, maar misschien ook om hem
gemakkelijker van hun gelijk te overtuigen : veel informatie verschaffen ze niet, maar door de lezer met bepaalde details te
boeien, proberen ze hem de voorgeschotelde conclusie te laten
slikken.
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00 rspronkelijkheid
Telkens overgenomen, altijd weer gebruikte en daardoor versleten zinsconstructies, wendingen, uitdrukkingen en woorden
heten in de stijlleer cliches. Voorbeelden : oud en versleten;
eenzaam en verlate,n; de stralende bruid; goed begonnen, half
gewonnen; in de kiein smoren; een leemte vullen; in een behoefte
voorzien; nieuwe perspectieven openen en centraal stellen.
Cliches schijnen de begrijpelijkheid van een tekst te bevorderene Op te pas en te voIgt altijd onpas, na langzaam, maar komt
zeker. Dat weet de lezer ook. Bij 'te pas en ... ' of'langzaam,
maar... ' gaat hij dan ook minder aandachtig lezen. Dat verslappen van de aandacht kan er de oorzaak van zijn dat hij de tekst
niet begrijpt, terwijl hij in de waan verkeert dat hij hem heel goed
begrijpt. Zoals het cliche de lezer in slaap wiegt, zo verhoogt het
oorspronkelijke taalgebruik zijn aandacht. Het onvelWachte
springt immers in het oog. In de stilistiek noemt men het gebruik
van oorspronkelijke taal dan ook actualiseren, of met een Engelse term foregrounding, op de voorgrond trekken. Dat actualiseren staat tegenover automatiseren, wat betekent : in een
bepaalde situatie de taal gebruiken die iedereen in die situatie
verwacht. In het weerbericht is er altijd sprake van 'mooie opklaringen' en 'frisse buien'. We verwachten niet andere adjectieven
te horen gebruiken en we zouden verwonderd opkijken als we
plotseling hoorden spreken over 'prachtige opklaringen' en 'verkwikkende buien'. Maar in een situatie die niet zo geautomatiseerd is, zijn cliches uit den boze.
Dat oorspronkelijke taalgebruik moet het niet hebben van ver
gezochte middelen, zoals vreemde of nieuwe woorden. Het
neologisme 'inhaken op' klinkt nu al minder oorspronkelijk dan
'aanknopen bij'.
P.v.H.

I -729

HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS,
HET NEDERLANDS IN HET ONDERWIJS

Op 17 november 1979 yond in Den Haag het 12de congres plaats
van het Nederlandse Genootschap Onze taal. Onderwerp van de
uiteenzettingen was de vraag of het onderwijs tegemoet komt
aan de taaleisen die in het bedrijfsleven worden gesteld en of de
ontwikkelingen in het moedertaalonderwijs in de juiste richting
gaan.
Over taalverval wordt veel geklaagd. Te veel, volgens drs.
C.M. Bolle, oud-voorzitter van de Commissie Modemisering
Moedertaalonderwijs. Een afwijkende uitspraak en spelfouten
vindt hij geen maatstaf om taalbeheersing te meten. In het onderwijs moet elke leraar zich als een moedertaalleraar beschouwen en daarom moet taalbeheersing in de opleiding en de
beoordeling van aankomende leerkrachten zwaar wegen.
Drs. H. Smit, directeur bij een groot bedrijf, wees op het
belang van de taal als communicatiemiddel in het bedrijfsleven.
De onvoldoende taalbeheersing remt niet aIleen de communicatie, maar het functioneren van het bedrijf zelf. Vaktaal is noodzakelijk. Vakjargon daarentegen staat een goed wederzijds begrip dikwijls in de weg.
Dr. J. S. ten Brinke yond dat het moedertaalonderwijs zich
vooral moet richten op zaken die de leerlingen als bruikbaar en
boeiend ervaren. Dat is momenteellang niet altijd het geval. Ook
deze spreker wees op de overdreven aandacht die naar het spellen gaat, terwijl de werkelijke taalbeheersing onvoldoende wordt
bevorderd. (Het Genootschap Onze taal geeft ook een
maandblad uit : Onze taal. Abonnementsprijs : Hfl. 12,50 per
jaar. Adres : postbus 16090, 2500 BB Den Haag.)
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I. - Algemeen

LEESBAAR NEDERLANDS (XIV)

Afwisseling
In de vorige artikelen hebben we een groot aantal schrijfadviezen
geformuleerd. Wie ze allemaal probeert toe te passen, ziet zich
voor een vrijwel onmogelijke taak geplaatst, niet het minst doordat sommige van die adviezen elkaar schijnen tegen te spreken.
Zo kan men zich afvragen hoe men tegemoet kan komen aan de
eis van oorspronkelijkheid als men frequente woorden dient te
gebruiken. En als men enerzijds ... anderzijds... schrijft, weet
men niet met zekerheid of men het de lezer gemakkelijk maakt of
juist moeilijk : enerzijds helpt de lezer zich te orienteren - hij
weet dat anderzijds voIgt - , maar juist dat weten is slaapverwekkend ...
Leesbaar Nederlands schrijven is echter niet zo moeilijk voor
wie beseft dat hij de gegeven schrijfadviezen met zin voor dosering moet opvolgen. Korte zinnen zijn in de regel gemakkelijker
dan lange. Dat betekent echter nog niet dat we in een niet-meerdan-vijf-woorden-per-zin-stijl mogen vervallen. We schrijven
tenslotte niet voor Ot en Sien ! De communicatieoverdracht
komt niet aIleen in het gedrang als onze teksten te moeilijk zijn,
maar ook als we ons bezondigen aan een simplisme dat de lezers
irriteert. We moeten zo schrijven dat we de aandacht van de
lezer gaande houden en dit kunnen we aIleen als de formulering
enige afwisseling vertoont. Om eentonigheid te voorkomen zullen we dus verscheidenheid betrachten, b.v. wat de woordkeus,
de zinsbouw en de alineastructuur betreft.
Maar ook in het streven naar afwisseling mogen we niet overdrijven; we moeten ons hoeden voor ongewilde stijlverschuivingen. AIle taalvormen die we gebruiken moeten in de context
passen. De keuze die we aan het begin van een tekst maken, is
voor een groot deel bepalend voor latere keuzen. Ais we hem
formeel beginnen, moeten we hem met formele taalvormen vervolgen, tenzij we een bepaald effect willen bereiken. Om in een
context te passen moe! een taalvorm overeenstemmen met de
andere taalvormen van hetzelfde niveau (horizontale overeenstemming) : een woord moet passen bij de andere woorden,
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een zin bij de andere zinnen enz. Daamaast moet ook het ene
niveau van taalbeschrijving aangepast zijn aan het andere (verticale overeenstemming) : bij een informele woordkeuze hoort
b.v. een informele zinsbouw.

Schrijfadviezen
In deze artikelenreeks hebben we een aantal schrijfadviezen
geformuleerd waarvan de toepassing in de regelleesbaar Nederlands oplevert. Wij hebben daarbij getracht voor elk advies
duidelijk te maken waarom toepassing ervan leidt tot grotere
begrijpelijkheid van geschriften. Ook hebben we de schrijfadviezen zoveel mogelijk gepresenteerd als een samenhangend geheel. Ieder advies is immers een integrerend deel van een op
begrijpelijkheid gerichte schrijftechniek : geen enkel advies kan
los van de andere worden toegepast.
Wat hun herkomst betreft, vallen de adviezen in twee groepen
uiteen. Sommige zijn geinspireerd door het leesbaarheidsonderzoek (zie hierover P. van Hauwermeiren, Het leesbaarheidsonderzoek, Tjeenk Wi1link, Groningen, 1975). Andere zijn
de uitdrukking van intuitieve inzichten van vroegere taalgebruikers. Dit betekent echter niet dat ze minder waard zouden zijn :
ze blijken althans nergens in tegenspraak te zijn met de resultaten
van het leesbaarheidsonderzoek. De meeste adviezen zijn 'gesunkenes Kulturgut'. We zijn er dus niet de 'uitvinder ' van.
Werken van voorgangers die we ter lezing kunnen aanbevelen
zijn : De Groot, J., Schrijven en gelezen worden, H.D. Tjeenk
Willink, Groningen 1973 4 ; Drop, W. en De Vries, J.H.L., Taalbeheersing, Handboek voor taalhantering, Wolters-Noordhoff,
Groningen 19772 (inzonderheid hoofdstuk 4, 'Schrijven : de formulering' , bIz. 199-262); Kolkhuis Tanke, J.A., In verzorgd Nederlands en prettig leesbaar, H.D. Tjeenk Willink, Groningen
1975; Van der Werff, F.e., Hoe maak ik mijn geschriften leesbaar? Geprogrammeerde cursus in begrijpelijk en onderhoudend schrijven, Standaard Wetenschappelijke uitgeverij,
Nijgh & Van Ditmar / Universitaire Pers Rotterdam, 1966;
Spelregels voor drukverkeer. Verzorging van kopij voor officieel
drukwerk, samenstellers : Stadsdrukkerij van Amsterdam en afdeling Taalbeheersing van het Instituut voor Neerlandistiek van
de universiteit van Amsterdam 1973 (inzonderheid het hoofdstukje over 'leesbaar schrijven', bIz. 13-29).
P.v.H.
1-732

I. - Algemeen
OVERHEID EN TAAL (I)

Taa/politiek

Het is een algemeen bekend feit dat talen veranderen : ze hebben
een geschiedenis en ze zijn in de historische ontwikkeling van de
gemeenschap waarin ze functioneren opgenomen.
Het mechanisme van de taalverandering is raadselachtig en
intrigerend; er is nog weinig over bekend. Maar het is weI duidelijk dat er zowel storende, dus negatieve, als bevorderende, dus
positieve factoren in onderscheiden worden. En het staat vast
dat sociaal-culturele factoren een belangrijke rol spelen bij taalverandering : spontane sociaal-culturele veranderingen kunnen
taalveranderingen teweegbrengen en maatregelen in de sociaalculturele sfeer kunnen dus ook indirecte taalbeleidsmaatregelen
zijn.
Ter illustratie zou hier gewezen kunnen worden op een ontwikkeling in het Nederlandse lexicon in de 16de en 17de eeuw. Er
bestond toen een sterke tendens om de eigen taal ook voor de
wetenschappelijke communicatie te gaan gebruiken, een functie
die voordien vooral door het Latijn werd vervuld. Deze ontwikkeling leidde tot het creeren. van vele wetenschappelijke termen
en dus tot een uitbreiding van onze woordenschat. Er is hier geen
sprake geweest van directe maatregelen, maar weI van een taalkundig gevolg van een sociaal-culturele ontwikkeling.
Uit dit voorbeeld voIgt a.h.w. vanzelf de opvatting dat er
alleen dan sprake is van een taalbeleid als een bepaalde instantie
bewust en opzettelijk maatregelen treft m.b.t. de ontwikkeling
van een taal als communicatief systeem - en dan denken we
daarbij aan ingrijpen in de grammatica, het lexicon, de uitspraak,
de spelling van een taal-ofm.b.t. de ontwikkeling van een taal
als sociaal-cultureel fenomeen - en dan denken we aan de
functies van een taal, de domeinen waarln ze gebruikt wordt, de
status. We zouden in het algemeen een dergelijk beleid met de
term taa/planning kunnen aanduiden en als de beleidsinstantie
een overheid is - of een namens een overheid opererend lichaam - kunnen we van taalpolitiek spreken.
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Net zoals op alle andere gebieden van het maatschappelijk
leven worden taalkwesties pas een politiek probleem als ze erkend worden als betrekking hebbend op 'het algemeen welzijn,
voor zover dit behartigd wordt door de georganiseerde polis'
(Van Haegendoren, Taal en politiek, in: Wijsgerig perspectiefop
maatschappij en wetenschap, 4, 173-188, 1964, bIz. 173). De
aanwezigheid van een taalpolitiek beleid wordt dus bepaald door
de houding die een gemeenschap tegenover haar eigen taal aanneemt. Ais de taal niet gezien wordt als een factor waarvan zowel
de kwalitieit als het functioneren van invloed is op het individuele leven van de burgers en op hun gemeenschappelijke bestaan, dan wordt de taal buiten het bereik van de politiek gelaten
- of gehouden, maar dat is ook taalpolitiek, zoals verderop nog
zal blijken -, dan wordt er niet doelbewust ingegrepen in de
taalontwikkeling, dan worden er geen maatregelen genomen om
de taal optimaal te helpen functioneren, dan wordt de taal niet
ervaren als een sociaal-cultureel fenomeen, maar als een individueel gegeven; dan is er geen taalpolitiek. Ais de taal als een
gemeenschappelijk goed wordt beschouwd dat bepaalde maatschappelijke doeleinden kan helpen verwezenlijken, dan wordt
het sociale instrument 'taal' voortdurend behandeld en gemoduleerd om het de vorm te geven en vervolgens te laten behouden
die het best geschikt is voor de sociaal-culturele functies die het
moet helpen vervullen. Dan wordt er weI een taalpolitiek beleid
uitgestippeld'.
Ik moet er nu meteen op wijzen dat ik nu gekomen ben tot een
omschrijving van taalpolitiek die al te zeer betrekking heeft op d~
situatie waarin een gemeenschap op een bepaald moment een
taal heeft en die dan met maatregelen tot een optimale geschiktheid wi! brengen. Het komt veel meer voor dat een gemeenschap
niet een taal, maar vele talen heeft, of vele talen heeft en graag
een taal zou hebben. En ook in dergelijke situaties kan alles op
z'n beloop gelaten worden of kan geprobeerd worden om een
beleid te formuleren dat een optimale lingulstische evolutie kan
bevorderen. Ten slotte moet ik er nog op wijzen dat de term
'optimaal', die ik al enkele keren m.b.t. de taalpolitieke
doeleinden heb gebruikt, niettegenstaande z'n absoluutheid een
relatieve betekenis heeft. Wat maatschappelijk optimaal geacht
wordt is afhankelijk van de politieke normen en die worden weer
bepaald door de visie van de machthebbers. Taalpolitieke maatregelen die een bepaalde ontwikkeling bevorderen, kunnen vanuit een andere hoek gezien worden als tegenkrachten die een
stabilisering verhinderen; een taalpolitieke keuze voor een eenheidstaal is tevens een afwijzing van de lingulstische ver1-748

scheidenheid. Taalpolitieke maatregelen· moeten dan ook getoetst worden aan de vraag voor wie ze goed zijn.
Het Franse model
'Goed voor Frankrijk', moet Gregoire in 1790 gedacht hebben,
toen hij zijn vragenlijst met 'une serie de questions relatives au
patois et aux mceurs des gens de la campagne' het land in stuurde
(Certeau e.a. Une politique de la langue. La Revolutionfran'raise et les patois: l' enquete de Gregoire, Paris, Gallimard,
1975, bIz. 12). Deze enquete is zeer waarschijn1ijk de eerste
taalpolitieke onderneming in het moderne Europa. Ze is de
eerste vrucht van een bewuste taalpolitiek, van een geheel van
denkbeelden die het taalgebruik in het revolutionaire Frankrijk
moesten gaan beheersen. Ze zou de basis vormen van het beleid
van de revolutie m.b.t. de verspreiding van de taal van Parijs als
nationale taal over het hele grondgebied en - de keerzijde van
de medaille - m.b.t. de uitroeiing van de dialecten. Ze zou de
maatregelen inspireren die uit dat beleid zouden voortvloeien.
Op het moment dat de enquete geconcipieerd wordt gaan de
gedachten van de initiatiefnemers waarschijnlijk nog uit naar een
taalsituatie die we nu met de term diglossie (waarmee we een
bepaalde vorm van naast elkaar bestaan van verschillende talen
en of dialecten bedoelen) zouden aanduiden.
In 4e eerste jaren van de revolutie zien we immers dat de
lingulstische verscheidenheid een kans krijgt in het nieuwe
Frankrijk, dat een federale structuur zou krijgen. De Parijse
wetten, instructies en maatregelen worden aanvankelijk in de
verschillende streektalen vertaald. Men ondervindt daarbij al
gauw dat de verscheidenheid veel groter is dan men had vermoed
- 'Dans lageographie des Lumieres, un monde impense surgit :
la campagne' (Certeau e.a., 1975, bIz. 1) - maar in eerste instantie leidt dit probleem alleen tot een behoefte aan informatie. De
vragenlijst van Gregoire moet daarvoor zorgen. Men wi! weten
of een bepaalde streek een eigen idioom beeft, met een bekend of
een onbekend verleden, met verwantschap met andere streektalen.of niet, weI of niet gelijkend op 'het nationale idioom', met
een 'intellectuele' woordenschat ofniet. Men is gelnteresseerd in
de uitspraak en men vraagt of de streektaal in kwestie ook
geschreven wordt, ook gebruikt wordt in de steden en op de
preekstoel. Er wordt gevraagd naar publikaties in het dialect,
naar de waarde daarvan en naar de mogelijkheid om ze in handen
te krijgen.
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Ook de eventuele kennis van 'Ie fran~ais' komt ter sprake : in
de eerste vraag en in de negentiende zuiver informatief, maar in
de laatste vijftien vragen (van de drieenveertig) op een manier die
andere bedoelingen zou kunnen laten vermoeden. Vraag 29
luidt : 'QueUe serait l'importance religieuse et politique de detruire entierement ces patois l' en vraag 30 : 'Quels en seraient
les moyens l' En verder wordt er dan ook gevraagd naar de
kwaliteit van het onderwijs, van de beschikbare boeken, van de
onderwijzers en naar de mate van 'achterlijkheid' of'verlichtheid' van de plaatselijke bevolking en van haar revolutionaire
gezindheid. In 1790 wordt er nog niet expliciet aan een verband
gedacht tussen taal en revolutie. Maar in de drie daaropvalgende
jaren krijgt dat idee bij Gregoire geleidelijk aan gestalte. Het
rapport dat hij in 1794 uitbrengt formuleert dan ook ondubbelzinnig 'la necessite et les moyens d'aneantir les patois et
d'universaliser la langue fran~aise' (Certeau e.a., 1975, bIz. 300).
De overwinning van het Frans als eenheidstaal 'doit etre celui de
la nation et de la raison. Paris dicte Ie geste qui retranche dans la
marginalite et bientot Ie folklore les cultures regionales' (Certeau
e.a., 1975, bIz. 1).
De sleutelwoorden van de Franse taalpolitiek zijn scholen en
wegen (Certeau e.a., 1975, bIz. 157). Daarmee wordt het nauwe
verband aangegeven dat tussen de taalpolitiek en de materiele
veranderingen in de Franse samenleving moet bestaan. AIle
wegen vertrekken uit Parijs en daar vandaan komt ook de taal
van de onderwijzers die in alle dorpen van de republiek de
verlichte ideeen van de revolutie verspreiden. 'La langue est
donc subordonnee a l'interet de la Nation. Elle constitue un cas
particulier de civisme. II y a aussi un civisme linguistique' (Certeau e.a., 1975, bIz. 161). De onderwijzer mag alleen maar de
nationale taal spreken. En om de feodale talen zo spoedig
mogelijk zoveel mogelijk terug te dringen stelt het Rapport voor
mensen met trouwplannen pas dan tot het huwelijk toe te laten
als ze bewezen hebben de nationale taal te kunnen lezen, schrijyen en spreken. Door het gebruik van de term nationaal wordt
de visie verwoord dat de oude dichotomie 'Parijs' en 'de provincie' vervangen wordt door 'Frankrijk' en 'het buitenland'; het
buitenland waaraan Frankrijk in intellectueel, economisch en
militair opzicht superieur moet worden. De taa! van de revolutie
(ze is er zowel de basis van als het resultaat) moet het instrument
zijn waarmee het yolk 'centralise toutes les branches de l'organisation sociale' (Certeau e.a., 1975, biz. 162) en de nieuwe natie
opbouwt (zie Certeau e.a., 1975, bIz. 164).
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In deze conceptie past het vertalen uiteraard helemaal niet :
vertalen zou inderdaad verraden zijn ! De nieuwe taal definieert
de nieuwe wereld, bepaalt de nieuwe toekomst; de nieuwe taal is
de revolutie.
Maar werkelijkheid is dat nog niet : de revolutie moet het hele
land hervormen en de revolutie moet de nieuwe taal nog maken.
Gregoire ontwerpt dan ook plannen voor een lingurstisch instrumentarium dat de constructie van de nieuwe taal mogelijk moet
maken : een nieuwe grammatica is er nodig en een nieuw vocabularium; er moet een woordenboek komen en op grote schaal
moeten allerlei politiek- en wetenschappelijk-revolutionaire_geschriften verspreid worden. De revolutie wordt in hoofdzaak
geschreven (Certeau e.a., 1975, bIz. 165). Aan die eigenschap
ontleent ze haar overtuiging, haar kracht en stabiliteit ('scripta
manent') ('La vraie 'traduction' consiste afaire du langage incoherent d'une terre Ie langage effectifd'une politique. Le livre est
la metonymie d 'un systeme qui se produit comme systeme. De
ce point de vue, l'ecriture est figure de la Revolution; l'ecrit
figure de laNation' (Certeau e.a., 1975, bIz. 165)). De streektalen
zijn il1 de eerste plaats spreektaal en daardoor essentieel ongeschikt voor de Revolutie. Ze worden 'bijgezet' : vastgelegd in
idiotica, geregistreerd in dialectteksten met een folk1oristische
functie, dat alles geregeld door de centrale administratie. 'h
worden voortaan als erfgoed beschouwd dat bewaard moet worden en waarvan de functie auxiliair wordt gedefinieerd: er kan
uit geput worden om de lexicale lacunes van het Frans op te
vullen en ze kunnen de documentatie leveren die nodig is voor de
(taal)geschiedenis, het verhaal van de afgelegde afstand, van de
ontwikkeling, de vooruitgang...
De ideologie die aan deze taalpolitieke conceptie ten grondslag
heeft gelegen, is niet lang toonaangevend geweest, maar de conceptie zelf heeft zichzelf a.h.w. automatisch gerealiseerd. Ze
heeft geresulteerd in de Franse taalcultuur waarvan de lof tot op
onze dagen uitvoerig wordt gezongen, maar die ook als de voortbrengster van 'een hooglijk kunstmatige beschaafdentaal' wordt
misprezen, door anderen als de oorzaak wordt gezien van het
minoriteitenprobleem in de Midi, Bretagne, Frans-Vlaanderen
enz. (zie Pietersen, Taalsociologie. Minderheden, tweetaligheid, taalachterstand, Groningen, Tjeenk Willink, 1976, biz.
20-22) en voorts ook nog als het schoolvoorbeeld van taalimperialisme wordt beschouwd (Pietersen 1976, biz. 77).
Ik kan me op dit moment niet verdiepen in de vraag welke kant
van deze belangrijke taalpolitieke medaille de mooiste is - ik
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zou beter zeggen : welke kant op dit moment als de mooiste
wordt beschouwd. Het is immers duidelijk dat de waardering
daarvan afuankelijk is van het moment, de plaats en de omstandigheden die het standpunt van de beoordelaar kenmerken.
Daarom wil ik gerteresseerde lezers gaame aanraden het verhaal
van de Franse taalpolitiek te lezen zoals het door Claude Duneton in zijn in 1978 verschenen boek Parler croquant verteld is.
Duneton schrijft de geschiedenis van de verspreiding van het
Frans in zijn occitaanse geboortestreek, de Correze. Hij constateert dat pas de wet op de algemene leerplicht van 1881 het
begin van de veralgemeende kennis van het Frans betekent
('transformant la langue d'Etat en langue nationale', biz. 193).
Daarvoor zou het aantal mensen dat Frans kende altijd groter
zijn geweest buiten Frankrijk dan in Frankrijk zelf. En door zijn
aandacht voor de psychologie van de dialectspreker die de standaardtaal aangeboden of opgedrongen krijgt, belicht hij taalpolitieke facetten die bij de evaluatie van het Franse model zeker niet
uit het oog verloren mogen worden.
Ook op een tweede vraag in dit verband moet ik het antwoord
schuldig blijven : 'Bestaat er enig verband tussen de eerste taalpolitieke maatregelen in Nederland en de ideeen van Gregoire l'
Ik denk aan de officiele spellingregeling van Siegenbeek in 1804
en aan de uit 1805 daterende grammatica, 'met publiek gezag
bekleed' van Weiland. Inhoudelijk blijkt dit werk van Weiland
een '(bijna plagierende...) navolging van de Duitser Adelung'
(Bakker, De grammatica in de negentiende eeuw, in : BakkerDibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, bIz. 113160, Den Bosch, Malmberg, 1977, bIz. 121). Maar over de motieven die de Republiek tot deze taalpolitieke opdracht hebben
gebracht deelt Bakker niets mee. Wei is het in dit verband interessant om te noteren dat ter vervanging van Weiland zijn Nederduitsch taalkundig ",'oordenboek (1799-1811), dat niet degelijk genoeg geacht werd, in 1808 door Lodewijk Napoleon ('de
door Frankrijk opgedrongen koning', Claes, De lexicografie in
de zestiende eeuw, in : Bakker-Dibbets, bIz. 205-227, 1977, bIz.
226) 'aan de Tweede Klasse van het door hem opgerichte Koninklijk Instituut de opdracht (werd gegeven) 'een Hollandsch
Woordenboek' te vervaardigen' (Claes, 1977, biz. 226). Maar:
Franse invloed of niet, deze taalpolitieke maatregel werd niet
met succes bekroond. Het was in dat opzicht niet de laatste,
maar daarover later meer.

G.G.
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I. - Algemeen
OVERHEID EN TAAL (II)
Het Amerikaanse en het Russische model

In een eerste bijdrage heb ik de taalpolitieke invloed van de
Franse Revolutie belicht. Nu wil ik nog even de taalpolitieke
bedrijvigheid van twee andere revoluties onder de loep nemen :
de Amerikaanse, in dezelfde tijd als de Franse, maar met e-en
totaal andere lingulstische visie, en de Russische die veellater
kwam, maar ook duidelijk taalpolitieke opvattingen huldigde.
Amerika

De Amerikaanse vrijheidsstrijdersgaven er zich rekenschap van
dat bij het vormen van een onafhankelijke staat met deelneming
van talrijke culturele en lingulstische groepen de communicatie
een niet gering probleem zou betekenen. Net als de Franse
revolutionairen hebben ze er in eerste instantie voor gezorgd dat
hun ideeen, hun decreten, instructies en maatregelen in een
aantal belangrijke talen verspreid werden (Engels, Frans,
Spaans, Duits). AI was de taal van de meesten onder hen het
Engels, en al dachten ze er weI even over om daar dan ook maar
de nationale taal van te maken, ze vonden dat toch te zeer in
strijd met de vrijheidsidealen die hen bewogen, om het besluit
daartoe te nemen. Ze waren ook van oordeel dat het Engels niet
geschikt was om de nieuwe idealen in uit te dragen en het idee dat
er zo iets als een hoogste taalinstantie zou moeten komen - een
Academie - om de taal te vernieuwen en te verrijken, vonden ze
te monarchistisch. De door enigen onder hen op een bepaald
moment gedane suggestie om niet de taal van de vroegere koloniale overheersers, maar het Frans als nationale taal aan te
wijzen, zou ons tot een aantal fraaie bespiegelingen kunnen
leiden over alles wat er, door het overnemen van die suggestie
toen, allemaal anders zou zijn in de wereld van nu. Maar we
beslissen om dat spelletje niet te spelen even overtuigend als de
'founding fathers' beslisten 'not to designate a national tongue'
(Heath, A national language academy? in: International
Journal ofthe Sociology ofLanguage 11, bIz. 9-43; 1976, bIz. 9).
Ze gingen zelfs nog een stap verder toen ze hun gedragslijn
bepaaldenals 'a policy not to have a policy' (Heath 1976, bIz. 10),
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een erkenning van de gelijkwaardigheid van aile taIen en dus van
de praktische veeltaIigheid van de natie. Toch blijken ze de
verwachting te hebben gehad dat het Engels zich wel·het sterkst
zou tonen. Met het oog op de wereldwijde verspreiding van de
ideeen van de revolutie, vanuit het land 'of light and freedom',
zouden ze hun landgenoten weI stimuleren tot een optimaIe
verzorging van het Engels - een Nederlander heeft hen nog
gewezen op de mogelijkheid dat het Engels in de nieuwe tijd de
rol zou vervullen die het Latijn vroeger en het Frans in de 18de
eeuw in de wereld speelden ! (Heath 1976, bIz. 19). Maar er werd
duidelijk gerekend op het prive-initiatief: 'The power of private enterprise prevailed in language as in business' (Haugen,
Language conflict and language planning : the case ofmodern
Norwegian, Cambridge, Harvard University Press, 1966). We
weten waar dit aIlemaal toe geleid heeft; we kunnen ons zeker
afvragen of de Amerikaanse minderheden, zonder politiek beleid, beter af geweest zijn dan de Franse en of het Amerikaanse
apolitieke cultuurmodel minder imperialistisch is (geweest) dan
het Franse.
Rusland

Kunnen we nu nog iets anders verwachten· dan dat ook de taalpolitiek van de Russische revolutie positieve en negatieve resultaten heeft gehad ? Na door de tsaren fors bestreden te zijn, brak
met de revolutie van 1917 'voor de minderheden in de SovjetUnie een heel wat gunstiger tijd aan' (Pietersen, 1976, bIz. 30).
Vooral onder invloed van Lenin werd een minderhedenpolitiek
ontworpen die o.m. een erkenning van hun linguistische eigenheid inhield, maar de mogelijkheid van russificatie toch ook
openliet door sterk de nadruk te leggen op de studie van het
Russisch - de taal van 55 % van de bevolking - aIs tweede taal.
Niettemin kregen ook kleine taalgemeenschappen een kans op
ontwikkeling. De centrale overheid droeg daar hoofdzakelijk toe
bij door het ontwerpen van een schrijftaalsysteem, voor zover
dat er nog niet was, en door het organiseren van onderwijs in de
moedertaaI. In de kleinste gemeenschappen, zoaIs b.v. de Abasinische, die slechts 19 000 mensen telde, werd het gebruik van
de eigen schrijftaal beperkter gehouden dan in de grotere, zoals
b.v. de Grusinische. Terwijl het Grusinisch ook voor hogeronderwijsdoeleinden en wetenschappelijk gebruik geschikt werd
gemaakt, is de toepassing van het Abasinisch beperkt gebleven
tot de eerste klassen van de lagere school. Daarna moet naar het
Russisch overgeschakeld worden. De kans dat door een derge1-754

lijke maatregel de taal in kwestie het toch niet redt is vanzelfsprekend zeer groote Maar zelfs als voor een volledige ontwikkeling zorg werd gedragen, is het vaker voorgekomen dat een
kleinere taalgemeenschap na een tijd toch de voorkeur gaf aan
het overnemen van een grotere taal. Dat is niet noodzakelijk het
Russlsch, maar in de Stalinistische periode werd een ontwikkeling in die richting weI weer krachtig gestimuleerd ('gepaard
gaande met onderdrukking van de autochtone talen en met een
massale im"port van Russen' (Pietersen 1976, biz. 31)). Toch heeft
deze aanpak kennelijk niet meer succes gehad dan de politiek van
tolerantie en begeleiding. 'Een van de meest opvallende kenmerken van de minderheidsgroepen in de· USSR is de taaiheid
waarmee de verschillende -nationaliteiten vasthouden aan hun
eigen taal. Ondanks de hoge" migratiecijfers en het feit dat de
onderwijstaal meestal het Russisch is, blijft het taalverlies aan de
bescheiden kant' (Pietersen 1976, bIz. 31). Het zal u niet verbazen dat dit Russische verhaal ook op een heel andere manier
verteld kan worden. In 1931 kon Polinavov al constateren dat de
op het dialect van Moskou gebaseerde Russische standaardtaal,
die voor de Revolutie de klasse- of kastetaal van intellectueeltjes geweest was, nu de taal van de breedste lagen van de hele
bevolking geworden was, die daardoor ook aan de sovjetcultuur
deel konden hebben. Dat betekent evenwel geenszins dat de
autochtone talen geen functie meer hebben : met behulp van de
moedertaalleren de minderheden het Russisch veel gemakkelijker en grondiger. En hetRussisch heeft bovendien een positieve
invloed op de ontwikkeling van de minderheidstalen, doordat het
zowel hun lexicon als hun grammatica kan verrijken.
Of de Russische taalpolitiek een succes is (geweest) en, zo ja,
in welke zin kunnen we hier verder buiten beschouwing laten. Er
kan niet aan getwijfeld worden dat de Russen enorm veel ervaring hebben opgedaan en dat ook anderen daar veel van kunnen leren. Het is overigens in het algemeen weI duidelijk dat de
mate waarin een taalpolitiek beleid zijn doelstellingen bereikt,
vrij moeilijk beoordeeld kan worden en dat het m.b.t. de taal als
communicatief systeem veel moeilijker is dan m.b.t. de taaI als
sociaal-cultureel fenomeen.
Bestudering van vele andere gevallen van taalpolitieke activiteit (b. v. die in Noorwegen, Ierland, Israel en in vele ontwikkelingslanden) is niet aIleen een stimulans en inspiratiebron,
maar tevens een waarschuwing tot matiging van onze taalpolitieke verwachtingen en pretenties.
G.G.
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TAAL IN ONTWIKKELING
Resocialisatie

Wie veroordeeld is tot een gevangenisstraf wordt gedurende een
bepaalde tijd uit de maatschappij verwijderd. De terugkeer in die
maatschappij levert voor ex-gedetineerden dikwijls problemen
Ope Vandaar dat men steeds meer aandacht gaat besteden aan de
resocialisatie van gevangenen : de aanpassing aan het leven in de
maatschappij na een verblijf in de gevangenis. Gratieverlening
b.v. kan invloed hebben op de resocialisatie van gevangenen.
Vignet

De woordenboeken kennen het woord vignet aileen in de betekenis van 'versierend prentje aan het begin of slot van hoofdstukken in boeken' (Koenen). Toen de Belgische regering plannen maakte om een 'autol1-'egenvignet' in te voeren, werd dan
ook de vraag gesteld of vignet in deze betekenis weI aanvaardbaar was. De kranten maakten er in elk geval geen probleem van: ook in Nederlandse kranten werd zonder meer over
het Belgische autowegenvignet geschreven. Uit een nader onderzoek bleek dat het woord vignet weI degelijk in een ruimere
betekenis wordt gebruikt dan in de woordenboeken is aangegeYen. Bij een volgende gelegenheid hoeven we ons dus geen
zorgen meer te maken over het gebruik van het woord vignet
voor een papiertje of zeltklever geldend als bewijs van betaling
van een belasting ofheffing. Bij een volgende gelegenheid, want
het autowegenvignet is er ten slotte toch niet gekomen.
Illegalen

In de meeste Westeuropese landen verblijven gastarbeiders die
geen verblijfsvergunning blijken te bezitten. Ze verblijven illegaal in het land. Hun aantal is zo groot en ze krijgen, door de
economische situatie, zoveel aandacht, dat men ze kortweg illegalen noemt : buitenlandse arbeiders die op illegale wijze in een
land verblijven. In Nederland zoeken sommige illegalen
asiel in kerken, zodat ze de kerkillegalen genoemd worden.
W.Px.
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I. - Algemeen
OVERHEID EN TAAL (III)

Aspecten van de Nederlandse taalpolitiek
Het Nederlandse taalgebied strekt zich uit over het territorium
van drie nationale staten, die het geen van drieen volledig beslaat. Het grootste deel (met ook het hoogste aantal sprekers:
± 13 ()()() 0(0) ligt in Nederland, maar van dit land hoort de
noordwestelijke hoek, waar Fries gesproken wordt, niet tot het
Nederlandse taalgebied. Ten zuiden van Nederland ligt Belgie,
waarvan ongeveer de helft van de oppervlakte tot het Nederlandse taalgebied behoort (met ± 5 500 ()()() sprekers) en aansluitend bij de zuidwestelijke Belgische grens ligt Frans-Vlaanderen, in staatsrechtelijk opzicht een deel van Frankrijk, met zijn
100 000 Nederlandstaligen het kleinste deel van het Nederlandse
taalgebied.

In elk van deze deelgebieden heeft het Nederlands een verschillende geschiedenis, is het belnvloed door specifieke taalpolitieke bemoeienissen.
Het kan niet de bedoeling zijn hier een uitvoerig overzicht te
geven van de politieke, de sociaal-economische en de cultureIe
geschiedenis van de Lage Landen. We moeten volstaan met het
aangeven van de grote ontwikkelingslijnen waarlangs van de
middeleeuwen tot 1648 de historische Nederlanden geleidelijk
een politieke eenheid hebben gevormd en vervolgens hun eigen
weg zijn gegaan. Voor de noordelijke helft van het taalgebied een
weg die midden in de Gouden eeuw begon en verder ook in
velerlei opzichten een voorspoedige ontwikkeling bracht; voor
het gedeelte dat een deel moest worden van wat later 'Belgie' zou
worden een weg die door een diep dal van verval en bedreiging
liep en voor het Frans-Vlaamse deel een weg die fataal tot de
bijna volledige ondergang van het Nederlandse karakter heeft
geleid.
Deze drietakkige ontwikkeling sinds 1648 heeft een duidelijke
weerslag gehad op de geschiedenis van de Nederlandse'taal,
omdat ze samenvalt met de periode waarin het standaardiseringsproces van het Nederlands zijn beslag heeft gekregen.
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Het culturele zwaartepunt van het Nederlandse taalgebied lag

in de middeleeuwen in het graafschap Vlaanderen (met o.m.
Brugge en Gent) en, vooral in de 15de eeuw, in het Hertogdonl
Brabant, met de belangrijke steden Brussel, Antwerpen,
Leuven, Breda en 's-Hertogenbosch. In die streken beyond zich
overigens ook het centrum van de economische en de politiekt~
macht in de Lage Landen. Het Nederlands zoals het in de grot(~
steden gebruikt werd, vormde de basis van de middelneder··
landse schrijftaal, die een aantal kenmerken van een een··
heidstaal vertoonde. In de vijftiende eeuw zag het er zelfs naar
uit dat de taal van de Brabantse elite als Nederlandse standaard··
taal zou gaan fungeren. Maar de Tachtigjarige oorlog (1568-1648)
heeft die evolutie radicaal de pas afgesneden. In de laatste decennia van de 16de eeuw vluchtten politici, geleerden, kun··
stenaars en zakenlui in groten getale uit de zuidelijke gewesten
naar de noordelijke, die zich volledig aan de Spaanse ondelWerping zouden onttrekken en de onatbankelijke 'Republiek van de
Zeven Provincien' zouden vormen, met Holland als het machtscentrum. Door de Vrede van Munster (1648) werd de scheiding
der Nederlanden officieel bekrachtigd en daarbij werd een grens
getrokken tussen Noord en Zuid, die ongeveer terug te vinden is
in de huidige rijksgrens tussen Nederland en Belgie.
NEDERLAND

In Nederland - zo zal ik het noordelijk deeI vanaf dit moment
gemakshalve noemen - bepaalde het rijke en machtige Holland
de verdere ontwikkeling, ook in linguistisch opzicht. Bij de standaardisering van de taal in de 17de eeuw werd weliswaar een
belangrijk aantal zuidelijke elementen in de geschreven taal
geintegreerd, maar de gesproken standaardtaal kreeg een hoofdzakelijk door het taalgebruik in de belangrijke Hollandse steden
(Amsterdam, Leiden, Den Haag, Delft) bepaald karakter.
We Illoeten er weI op wijzen dat er geen sprake is geweest van
een doelgericht beleid ter zake: het gaat om een 'spontane'
ontwikkeling - 'spontaan' tussen aanhalingstekens, omdat
deze gang van zaken geenszins als autonoom beschouwd moet
worden, maar als hecht samenhangend met de economische en
politieke suprematie van het Hollandse gewest.
Het zou tot in de 19de eeuw duren voor de overheid zich
rechtstreeks met de standaardisering ging bemoeien, zoals we
verderop nog zullen vermelden, maar indirect heeft ze al in de
17de eeuw een belangrijke invloed gehad op het karakter van het
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standaard-Nederlands door een officiele vertalingte laten maken
van de bijbel. In 1637 werd de 'Statenbijbel' gepubliceerd en de
taal van dit werk heeft een paar eeuwen lang haar stempel gedrokt op elk taalgebroik in aIle Nederlandse gewesten.
Voorts moet erop gewezen worden dat ook beslissingen m.b.t.
het taalgebruik bij het universitair onderwijs al in de 16de eeuw
aan de eigen, nationale taal het prestige hebben helpen bezorgen
dat een roime verspreiding in de culturele, politieke en intellectuele kringen van de standaardtaal heeft bevorderd. Zowel de
religieuze als de intellectuele factor liggen aan de basis van de
geleidelijke veralgemening van de formele standaardtaal uit de
17de en de 18de eeuwtotalgemene omgangstaal in de 19de en de
20ste eeuw. Naarmate de Nederlanders deel begonnen te hebben
aan de intellectuele ontwikkeling leerden ze 'vanzelfsprekend'
de standaardtaal, die ze in hoge mate al passief kenden, o.m.
dank zij het lezen van de bijbel, ook actief als omgangstaal
gebruiken. De plaatselijke dialecten verdwenen daardoor weliswaar niet volledig, maar hun rol werd toch sterk beperkt.

BELGIE

In Belgie - zo zal ik het tweede deel nu gemakshalve noemenwist het N ederlands daarentegen de status van standaardtaal niet
voorde 20ste eeuw te bereiken. Vlaanderen werd niet onafhankelijk, zodat er geen nationaal gevoel kon opbloeien, zoals in
Nederland het geval was. Het geraakte - o.m. door de emigratie
van de elite naar Nederland en door de plundering door de
bezettende machten (eerst de Spaanse, dan de Oostenrijkse en
de Franse) - economisch en sociaal in verval, zodat de Europese cultuurstromingen, de renaissance en het humanisme, er
weinig ingang konden vinden. En het verloor het directe, open
contact met het nieuwe culturele en economische centrum van
de taalgemeenschap waarvan het tot dan toe een deel was geweest, zodat het geen aansluiting yond bij de beslissende ontwikkelingen m.b.t. de Nederlandse standaardtaal. De grens tussen Nederland en Belgie - in een aantal opzichten te vergelijken
met de scheiding tussen Oost- en West-Duitsland na de tweede
wereldoorlog - verhinderde bovendien de verspreiding van die
standaardtaal in de zuidelijke Nederlanden. Daar gingen de gewesten, noodgedwongen, hun eigen weg : m.b.t. de gesproken
taal zonder enige twijfel de weg van de dialecten; m.b.t. geschreven taal in vele opzichten het Vlaamse, Brabantse of Limburgse spoor volgende waarop ze zich vroeger al hadden bevon1-759

den. Deze blijvende 'regionalisering' van de schrijftaal hoefl
zeker niet beschouwd te worden als een manifestatie van ge··
westelijk chauvinisme oftaalkundig particularisme : de feitelijkc~
omstandigheden beperkten de actieradius van de autochtonc~
schrijftaal zo sterk dat er nauwelijks behoefte bestond aan een
eigen bovengewestelijk communicatiemiddel. De Contrarefor..
matie beschikte immer over het Latijn : 'celui-ci devint donc la
langue de culture par excellence des Pays-Bas catholiques. C'est
en latin que se donne l'enseignement dans les colleges ... et a.
l'Universire de Louvain, etce n'est plus guere qu'encette langue:
qu'on traite de philosophie, de sciences et meme d'erudition'
(Deneckere 1954, Histoire de la langue fran~aise dans les
Flandres (1770-1823). Gent, Romanica Gandensia II-III, bIz.
338). En later, in de Oostenrijkse tijd (1713-1794) wordt de verfransing van de Vlaamse elite een feit. Dan vervult het Frans de
rol van bovengewestelijke schrijftaal.
De aanwezigheid van deze twee cultuurtalen, het Latijn eerst
en later het Frans, dat uiteraard het toppunt van zijn invloed
bereikte in de Franse tijd (1795-1814), is de belangrijkste oorzaak
van het feit dat in het van Nederland afgesloten Vlaanderen niet
een zuidnederlandse standaardta~l werd gevormd. Bovendien
mogen we veronderstellen dat de verfransing in de 19de eeuw,
als er in Vlaanderen gepleit en in zekere mate ook weI geijverd
wordt voor een taaleenheid met Nederland, verhindert dat deze
beweging - en dus de verspreiding van de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen - grote aantallen van mensen bereikt.
Aangezien de bovenlaag verfranst is, kan de Nederlandse standaardtaal geen sociaal prestige verwerven en daardoor wordt
massale verspreiding van die taal tot in de 20ste eeuw verhinderd.
In 1815 werd door de Europese grootmachten in Wenen beslist
Belgie en Nederland te herenigen. Deze nieuwe Nederlandse
staat bestond weliswaar maar tot 1830, maar de invloed daarvan
op de taaltoestand in Vlaanderen is toch van grote betekenis
geweest, omdat in die periode een aantaljongeren in de gelegenheid werd gesteld Nederlands hoger onderwijs te volgen. Daardoor kregen ze een vorming die hen later in het nieuwe Belgie,
dat een volledige Franstalige natie zou moeten worden, in staat
stelde de volledige, defmitieve verfransing van Vlaanderen door
de Belgische overheid te verhinderen.

G.G.
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I. - Algemeen

OVERHEID EN TAAL (IV)
Frans-Vlaanderen

M.b.t. Frans-Vlaanderen moeten we de temten 'isolement' en
'achteruitgang' in de pen nemen. Tussen 1659 en 1678 ging het
belangrijkste deel van de 'Franse Nederlanden' over in handen
van Lodewijk XIV. Maar de perifere ligging van dit gebied, het
agmrische karakter van de bevolking en het ontbreken van algemeen verplicht onderwijs hadden tot gevolg dat het Franse
centralisme er de eerste honderdjaar na de annexatie nog niet in
geslaagd was de bevolking te venransen. De Franse Revolutie
zou voor het Nederlands in Frans-Vlaanderen noodlottig worden. In 1791 verklaarde Talleyrand in de Assemblee Generale:
'Les ecoles primaires vont mettre acette etrange inegalite. La
langue de la Constitution et des lois y sera enseignee atous; cette
foule de .dialectes corrompus, demier reste de Ia feodalite, sera
contminte de disparaitre; la force des choses Ie commande'. En
dat werd ook op Frans-VIaanderen toegepast. In de 19de en de
20ste eeuw werden de Nederlandse dialecten radicaal bestreden.
De schoolplicht, ingevoerd in 1880, was het sterkste verfransingsmiddel; de industrialisering van het gebied in de eerste
decennia van deze eeuw versterkte dit proces.
Er bestaat op dit moment dan ook grote twijfel bij kenners van
de situatie in dit gebied over de toekomst van het Nederlands.
Volgens J. Cellard 'Ie flamand de France parait avoir malheureusement depasse Ie point de non-retour; c'est-a-dire Ie moment
oil les forces centripetes de l'assimilation l'emportent ineluctablement sur les forces centrifuges du particularisme' (Le reveil
des langues regionales. In: Le monde de l'education, 20, 3-5,
1976,5) en Pee constateert formeel: 'het Vlaams is er gedoemd te
verdwijnen' (De taaltoestand in Frans-Vlaanderen. In: Taaltoes tanden in Belgie, mede in Europees verband. Brussel : Mens
en ruimte, 1973, 61). Toch zijn er nog steeds Nederlanders,
Vlamingen en Frans-Vlamingen die dit noodlot proberen te bezweren (zie Verbeke, De Nederlanden in Frankrijk en het Komitee Frans-Vlaanderen. In: Neerlandia. Algemeen-Nederlands tijdschrift 82, 3-12, 1978).

rm
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De taalpolitieke maatregelen waarvan het Nederlands in
Frankrijk het slachtoffer is geworden, zijn symptomatisch voor
een 'languicide' overheidsaanpak - zo ziet het er althans uit
vanuit het standpunt van het Nederlands. In het perspectiefvan
het streven naar taaleenheid van het Franse centrale gezag zijn
maatregelen als het verbieden van het gebruik van het Nederlands in rechtszaken (1663 en 1684), het verbieden van iedert~
vorm van Nederlands onderwijs (1853) en het verbieden van het
Nederlands in de kerken (1900-1903) zonder meer de keerzijdc~
van de medaille die aan de eigen kant 'taalplanning' genoemd
wordt. Deze stand van zaken vestigt er onze aandacht op dat
overheidsingrijpen in taalaangelegenheden een tweesnijdend
zwaard kan zijn. Het ligt voor de hand aan te nemen dat zoiets in
situaties waarbij twee talen betrokken zijn vrijwel onvermijdelij~:
is : de ene taal wordt bevorderd, de andere bestreden. (Gevallen
van volkomen gelijkberechtiging verdienen extra-aandacht van
taalplanningsonderzoekers !) Is een gemeenschap volledig een··
talig, dan is het karakter van de overheidsmaatregelen uiteraardl
vanzelf vreedzaam: die kunnen dan de harmonische ontwik··
keling, de efficiente standaardisering en de algemene ver-spreiding en beheersing van de ene taal van alle leden van de:
gemeenschap in optimale omstandigheden bevorderen. Is er
sprake van een preferente taal en een onderdrukte, dan krijgt de
gemeenschap te maken met een taalstrijd: de bemoeienissen
van partij A v66r taall zijn ook tegen taa12 gericht; die van partij
B zijn voor 2 en tegen 1.
Behalve de zoeven besproken situatie waarin het Nederlands
vrijwel zeker de verliezende partij in zo'n taalstrijd is, treffen we
in het Nederlandse taalgebied ook een sit~atie aan waarin het
Nederlands niet voor het Frans is geweken (in Vlaanderen) en
een situatie waarin het Nederlands zelf de bevoorrechte positie
heeft gehad (in Friesland). Het gaat in deze drie gevallen om
bepaalde vonnen van taalstrijd, die de overheid gebracht heeft
tot het bepalen van een taalpolitiek standpunt als basis voor het
nemen van bepaalde taalpolitieke maatregelen. Een aantal
aspecten daarvan worden hiema besproken. Maatregelen die in
principe los staan van de taalstrijd, ter bevordering van de taalefficientie, krijgen apart aandacht.
M.b.t. Frans-Vlaanderen is het Nederlands in 1951 nog uitgezonderd van de toepassing van de 'loi Deixonne', die het in
beperkte mate mogelijk maakte dat regionale talen, zoals het
Baskisch, het Catalaans en het Occitaans, weer in het onderwijs
aan bod zouden komen. Dat gebeurde op grond van de overweging dat het Nederlands de officiele taal is van een nationale staat
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en derhalve als een vreemde taal beschouwd moost worden (Le
monde de I' education 20, 5/1976). Niettemin worden er nog
steeds pogingen gedaan om het Nederlands van de dreigende
ondergang te redden. Oat gebeurt nu door organisaties als het
125 jaar oude 'Comire flam and de France' en door het uit de sinds
1948 gehouden 'Frans-Vlaamse cultuurdagen' gegroeide 'Komitee voor Frans-Vlaanderen' . Oat gebeurt ook dank zij de steun
van het sinds 1948 aan de Rijksuniversiteit Rijsel (Lille) bestaande lectoraat Nederlands, waar het sinds 1977 nu ook mogelijk is om een 'licentie' (MA) in de. Nederlandse taal- en letterkunde te behalen. Oat gebeurt ook met de steun van tijdschriften als Ons erfdeel en Les Pays-Bas Fran~ais/De Franse

Nederlanden.
Een bondig overzicht van vele stimulerende activiteitengeeft
Verbeke 1978.

BELGIE

Ook in Belgie heeft het Nederlands, zoals al eerder aangestipt,
met het Frans af te rekenen gehad. In Vlaanderen lijkt het de
laatste 150 jaar het in de vorige eeuwen verloren terrein definitief
te hebben heroverd; in de hoofdstad Brussel, die in oorspronkelijk Nederlands gebied ligt, lijkt het tegenovergestelde het geval
te zijn.
In Vlaanderen leek het Nederlands in de Franse tijd (17951814) de doodsteek te hebben gekregen (zie Deneckere 1954). De
taalpolitieke maatregelen die koning Willem I in 1819 en 1822
uitvaardigde om het Nederlands weer een plaats in het openbare
leven te geven, konden het prestige van die taal in de korte tijd
dat ze van toepassing waren, niet verhogen. Integendeel, het
onathankelijke Belgie bepaalt dat het Frans de enige officiele taal
van het land is; het legt daardoor meteen de basis voor de
taalstrijd die het politieke en culturele leven in Belgie tot vandaag
zal beheersen.
In die strijd heeft 'Vlaanderen', door de inspanningen van
individuen en verenigingen die men 'de Vlaamse Beweging'
pleegt te noemen, in verschillende etappes zijn eigen taal en
daardoor ook zijn eigen identiteit en zelfs - in de nieuwe Belgische, federalistische staat die nu wordt ontworpen - zijn eigen
zelfstandigheid heroverd.
In grote trekken zou men die strijd in drie fasen kunnen schetsen. Eerst werd er gestreden voor tlt-'eetaligheid in Vlaanderen :
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voor het recht op het gebruik van het Nederlands in de rijksadministratie, het gerecht en het onderwijs (in de laatste decennia
van de 19de eeuw). Toen dat bereikt was, begonnen de pogingen
om tussen het Vlaamse en het Waalse landsgedeelte een wettelijk
vastgestelde taalgrens getrokken te krijgen.
In de jaren dertig kwam er een eerste wet op de taalgrens, maar
die werd niet toegepast; pas in 1963 werd de zaak bevredigend
geregeld, zodat de verfransing van steden en dorpen door 'territoriale verovering' definitief onmogelijk is geworden. Dt~
nieuwe grondwet van 1970 bepaalde dat er drie taalge··
meenschappen zijn: de Vlaamse, de Waalse en de Duitse, elk
met haar eigen grondgebied, en bovendien het tweetalige gebied
van de hoofdstad Brussel. Door deze wettelijke structuur kan de:
derde fase, die al enkele decennia aan de gang is, in de jaren '60
en '70 haar einddoel bereiken: het volledig eentalig Nederlands
maken van het Vlaamse landsgedeelte.
Het is duidelijk dat de politieke, economische en culturele:
ontvoogding van de Vlamingen de ontwikkeling van de standaardtaal sterk heeft bevorderd, maar vooral ook dat het onder·,
wijs in de eigen standaardtaal de belangrijkste factor is voor de
ontwikkeling van een levendig .taalbewustzijn.
Brussel, vanouds in het Nederlandstalige Brabant gelegen, is
als Belgische hoofdstad in ongeveer een eeuw grondig verfranst
(in 1846: 66% Vlamingen; in 1920: 37%;inl947: 24%; in de
jaren '60 en '70: ramingen van 15 a 20 %). .
De Belgische overheid slaagt er met in de officiele tweetaligheid van de stad tot een ook voor de Vlamingen aanvaardbare
realiteit te maken, voor een belangrijk deel doordat de plaatselijke autoriteiten niet tot een loyale toepassing van de wet bereid
zijn.
Tegenover de nationale wet plaatsen de Brusselaars het principe van de individuele vrijheid van de burger (betreffende het
taalgebruik bij het onderwijs en in het zakenleven het sterkst
beklemtoond). Zij hebben geen oog - of niet zonder kwaadaardigheid zouden we ons kunnen afvragen of ze dat juist niet weI
duidelijk zien! - voor de enorm sterke sociaal-economische
dwang die er van de Franse cultuur en van de pressie die de
bovenlaag in het priveleven al of niet openlijk uitoefent op brede
lagen van de bevolking uitgaat. Ze zien niet in dat het overwicht
van het Frans nu zo enorm is geworden dat het Nederlands - en
dus de tweetaligheid van de hoofdstad - niet behouden kan
blijven als er geen krachtige maatregelen ter bescherming van de
Vlaamse minderheid worden getroffen. Het gaat daarbij uiter1-764

aard niet aIleen om die Vlaamse minderheid, niet aIleen om de
tweetaligheid van de hoofdstad, maar' it is rather the relationship
between the global Flemish and Francophone interests that is at
stake. Each language community has conflicting views over
what should be its just and equal representation and power
distribution·in Brussels and in the nation's affairs respectively.
To reconcile these often diverging interests seems to be the core
of the problem' (Vilrokx, The Flemish elite in an 'embattled
situation. In: International Journal of the Sociology of Language 15,61-70; 1978,62).
'Brussel' is de kern van de Belgische taalstrijd en, gezien de
veelzijdigheid van deze problematiek met zijn politieke economische, demografische, sociale en culturele kanten, de kern van
de Belgische politiek. De harmonische ontplooiing van het Nederlands in een autonoom Vlaanderen is pas mogelijk als het
B.russelse probleem een 66k voor de Vlamingen bevredigende
oplossing heeft gekregen.
Een overzicht van het onderzoek van de Brusselse taaltoestanden is te vinden in Baetens Baerdsmore, Le fran~ais
regional de Bruxelles. Bruxelles: Institut de phonetique (Conferences et travaux 3), 1971; zie Taal en sociale integratie 1978,
het eerste onderzoekrapport van het Centrum voor interdisciplinair onderzoek van de Brusselse taaltoestanden, in 1976 opgerich~ aan de Vrije Universiteit van Brussel.
NEDERLAND

In het Koninkrijk der Nederlanden is het Nederlands de standaardtaal van de meerderheid: het heeft er dus een vanzelfsprekend prestige, een probleemloos overwicht, een onbedreigde, onaantastbare positie. Ais we in verband met de taalontwikkeling van de Nederlandse natie de term politiek mogen
gebruiken, dan kan die niet veel meer betekenen dan in het
Amerikaanse model, behalve dan m.b.t. het beleid van Willem I
in de zuidelijke provincies van 1815 tot 1830, m.b.t. dat van de
koloniale mogendheid t.a.v. de overzeese gebiedsdelen (Nederlandsch-Indie, Suriname en de Antillen) en... m.b.t. Friesland.
Friesland werd al in de 16de eeuw opgenomen in de Republiek
der Nederlanden, maar pas in de Napoleontische tijd verloor het
iedere vorm van autonomie en ook - in het openbare leven zijn eigen officiele taal. Pas in de 19de eeuw werd de alleenheerschappij van het Nederlands aangevochten. Het is niet onwaarschijnlijk dat het Fries op de lagere school dan ook weer oog1-765

luikend werd toegestaan. In het begin van de 20ste eeuw werden
de eerste lessen in het openbaar gegeven, met steun van de
provinciale overheid, maar buiten de normale schooltijd. In 1937
werd het door een wijziging in de Wet op het lager onderwijs van
1920 mogelijk gemaakt het Fries als een keuzevak te onderwijzen, al moest het Fries ·dan weI als een dialect beschouwd worden. De bedoelde wijziging noemde het Fries immers niet expliciet; ze opende de mogelijkheid om in streken waar veel
dialect gesproken werd bij de vakken 'lezen' en 'moedertaal'
enige aandacht aan het dialect van de leerlingen te besteden.
Maar daardoor werd toch de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling naar de tweetaligheid toe.
Ook in de rechtszaal, in de kerk en in het openbare bestuur
heeft het Fries de laatste decennia vaste voet gekregen, zodat
men kan zeggen dat Friesland nu een tweetalige provincie is,
waar het Nederlands enig terrein heeft moeten prijsgeven. Dalt
heeft zijn duidelijkste bevestiging gekregen in 1974, toen d(~
Nederlandse wetgever het Fries op aIle basisscholen in Friesland
een verplicht yak maakte en bovendien het gebruik van het Fries
in aIle klassenals voertaal toestond.
Weinig Friezen zullen me overigens tegenspreken als ik zeg
dat de maatregelen m.b.t. het Fries veeleer van de nationale:
overheid werden afgedwongen dan dat ze uit een emancipatori-,
sche taalpolitieke conceptie van Den Haag zijn voortgevloeid.
G.G.
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I. - Algemeen
OVERHEID EN TAAL (V)

TAALBELEIDSMAATREGELEN
IN BELGIE EN NEDERLAND

Zowel de Belgische als de Nederlandse overheid heeft zich
beziggehouden met maatregelen ter bevordering van de eenheid
en de standaardisering van het Nederlands.
Zonder dat het de bedoeling is een volledig historisch overzieht van twee eeuwen 'taalbeleid' te sehetsen wil ik in de eerste
plaats toeh wijzen op twee initiatieven van de regering der Bataafse Republiek in het begin van de 19de eeuw. Daar zijn vooreerst de in 1804 officieel bekrachtigde spelling van Siegenbeekde grondslag van een lange traditie van overheidsbemoeienis met
de spelling - en daama de offieiele spraakkunst van Weiland in
1805 - een werk waarop helaas geen offieiele grammaticale
regelingen zijn gevolgd.
De regeling van de offieiele (sehrijf)taal die door beide publikaties gerealiseerd werd, staat in de 19de eeuw vrij lang alleene
Het zou inderdaad tot in de tweede helft van de 19de eeuw duren
voor er nieuwe overheidsmaatregelen uitgevaardigd werden. Die
betreffen evenwel aIleen de spelling en dat zou tot vandaag het
terrein blijven waarop de overheid zieh het meest reehtstreeks
met de taal zou bezighouden.

Gezamenlijk optreden

Ik hoef hier geen details te vermelden, maar ik wil er graag op
wijzen dat de spelling De Vries en Te Winkel, die in 1864 in
Belgie en in 1880 in Nederland offieieel w~rd ingevoerd, de
vrueht is van internationaal overleg tussen twee regeringen,
waarvan er een, de Belgisehe, op dat moment nog geenszins
overtuigd was van de reehten van het Nederlands. Het is niet
onwaarsehijnlijk dat de Belgisehe regering, die de voorbereiding
van de spellingregeling overigens volledig aan Vlaamse taal- en
letterkundigen had overgelaten, deze kwestie nogal onbelangrijk
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yond. Maar het feit dat daardoor de samenwerking van Vlamingen en Nederlanders officieel bekrachtigd werd, is met het oog
op de verdere ontwikkeling van het Nederlands in Vlaanderen
van grote betekenis geweest.
Deze samenwerking heeft namelijk in de 20ste eeuw model
gestaan voor verscheidene andere overheidsinitiatieven, waar··
van hier speciaal vermeld moeten worden : de institutionalise..
ring van het Woordenboek der Nederlandsche taal in 1922 (helt
historisch woordenboek waarvan de vervaardiging in 1864 op
particulier initiatief was begonnen), het opstellen van het So-·
ciaalrechtelijk woordenboek in 1958 (een woordenboek van de
termen uit het sociale recht in Belgie en Nederland), het oprichten van de Stichting Instituut voor Nederlandse lexicologie in
1969 (een onderzoekinstelling voor de Nederlandse woordenschat, die behalve de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche taal ook de totstandbrenging van een Thesaurus
van het Nederlands tot taak heeft) en ten slotte de planning
van een Belgisch-Nederlandse taalunie, een verdrag dat alle
aspecten van het overheidsbeleid m.b.t. de taalin de toekomst
moet regelen.
We vermelden ten slotte nog dat de Belgische en de Nederlandse regering gezamenlijk het prestige van het Nederlands
helpen bevorderen door hun beleid m.b.t. de literatuur. Zo is er
de Grote prijs der Nederlandse letteren, die om de beurt aan een
Nederlands en aan een Vlaams auteur wordt toegekend ter bekroning van zijn complete reuvre, en sinds 1960 werken Belgie
en Nederland ook samen in de Stichting voor vertalingen, die
vanaf 1954 de vertaling van Nederlandse bellettrie in vreemde
talen bevordert. Taal- en letterkunde samen worden in het
buitenland gestimuleerd via de subsidiering van leerstoelen en
lectoraten in de neerlandistiek en de ondersteuning van de Internationale vereniging voor neerlandistiek en van de publikatie
van haar jaarboek Dutch studies.

Specifieke activiteiten

Omdat de situatie van het Nederlands in Belgie en in Nederland
verschillend is zal het niemand verbazen dat er ook nog specifieke taalplannende activiteiten in ieder land afzonderlijk ontplooid werden en worden.
Aangezien het Nederlands zich in Vlaanderen tot voor kort
volledig in een bedreigde situatie beyond, kan men verwachten
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dat initiatieven ontwikkeld werden om de positie van de taal te
versterken.
Daarvoor was in de eerste plaats nodig dat het standaardise-"
ringsproces zo bevorderd werd, dat het Nederlands in Vlaanderen in een vrij korte periode kon bereiken wat het via een 'natuurlijke ontwikkeling' in Nederland in enkele eeuwen had gerealiseerd. De taal moest genormeerd, geiiniformeerd, gestileerd
worden om voor formeel, officieel gebruik geschikt te zijn. Ze
moest voldoende zelfstandig worden ten opzichte van het Frans,
zodat overname en letterlijke vertaling van Franse woorden en
zinswendingen niet langer zouden worden geaccepteerd. Ze
moest haar oorspronkelijk Nederlandse karakter, dat ze nog weI
overwegend in de dialecten had weten te bewaren, heroveren.
Vandaar dat er grote nadruk werd gelegd op de taalzuivering en
dat taalzorg soms overdreven werd tot purisme.
Al geldt dat zeker niet voor iedereen die bij de standaardisering
van het Nederlands in Vlaanderen betrokken is geweest, toch
kunnen we constateren dat in het algemeen een ontwikkeling
naar het Nederlands zoals het in Nederland gebruikt wordt nagestreefd werd.
Een ontwikkeling in die richting wordt zelfs als beleidslijn
gehanteerd door de Vereniging voor beschaafde omgangstaalsinds kort onder de sprekende nieuwe naam Vereniging algemeen Nederlands.
En we mogen ook stellen dat de hierboven gereleveerde Belgisch-Nederlandse samenwerking een soortgelijke gezindheid
impliceert. Door de Belgische overheid ingestelde commissies
ter bevordering van de kennis en het goede gebruik van het
Nederlands hebben dan ook altijd in dezelfde geest gewerkt. We
noemen in dit verband slechts de in 1923 opgerichte 'Commissie
voor de vertaling in het Nederlands van de bepalingen der
Grondwet, der wetboeken, der voornaamste geldende wetten en
besluiten, waarvan geen officiele Nederlandse tekst werd bekendgemaakt', bij KB van 5 april 1954 omgedoopt tot 'Commissie belast met de voorbereiding van de Nederl. tekst van de
Grondwet, de wetboeken en de voomaamste wetten en besluiten', ook genaamd 'Wetboekencommissie', ofte weI 'Commissie Van Dievoet', en de 'Centrale commissie voor de Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal in Belgie', ingesteld bij KB van
19 januari 1954. Beide commissies bestaan uit juristen en taalkundigen, met als opdracht de officiele taal te standaardiseren maar met als duidelijk 'bijprodukt' een conformeren van het
officiele taalgebruik in Vlaanderen aan dat in Nederland. Voor
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meer gegevens over officiele commissies verwijzen we naar
Taalbeheersing in de administratie, bIz. I - 40-43, IV - 48-49.
Ten slotte vermelden we nog dat het streven naar een Vlaams··
Nederlandse taalkundige eenheid ook ten grondslag ligt aan de:
werkzaamheden van de in 1970 opgerichte Raad voor taaladvies"
een commissie van taalkundigen die aile taalvragen uit de ge··
meenschap probeert te beantwoorden en zodoende het goede"
trefzekere, efficiente gebruik van de Nederlandse taal helpt bevorderen.
Het tijdschrift van de aI eerder genoemde Vereniging voor
beschaafde omgangstaal Nu nog (vanaf 1979 Nederlands van
nu genoemd) en ook het tijdschrift waarin deze artikelenreeks
verschijnt, Taalbeheersing in de administratie, dat onder auspi··
cien van de hoogste gezagsinstanties is opgericht, adviseren
duizenden taaIgebruikers in dezelfde aIgemeen Nederlandse zin.
Het taalbeleid in Nederland zullen we in een volgende bijdrage
behandelen.

0.0.
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I. - Algemeen

OVERHEID EN TAAL (VI)

Taalbeleid in Nederland

In Nederland is het bestaan van het Nederlands nooit bedreigd.
AIleen in Friesland zijn er enige kleine strubbelingen geweest.
(Taalbeheersing, biz. 1-765) In het overgrote deel van het land
is de taal een natuurlijk gegeven, zo gewoon dat men er nauwelijks aandacht aan schenkt, evenmin als men voor een gezond
lichaamsdeel belangstelling heeft. Het is in dit verband tekenend
dat Nederland geen taalacademie heeft (Belgie heeft sinds 1886
een Vlaamse Academie voor taal en letterkunde), al is daar af en
toe wei eens voor gepleit. Het is ook typisch dat het niet een
rijksuniversiteit was die een leerstoel voor taalbeheersing oprichtte, maar wei de (stedelijke) universiteit van Amsterdam
(1951).
.
WeI heeft de Nederlandse overheid sinds 1945 grote belangstelling getoond voor de taalverzorging in de techniek, een
terrein waarop het gevaar bestaat dat het Nederlands er door het
Engels verdrongen wordt. Die belangstelling heeft geleid tot het
organiseren van taalonderwijs aan technische hogescholen, eerst
in Delft (1955) en in Eindhoven (1959), later ook aan aIle instellingen voor technisch hoger onderwijs.
Aanvankelijk ging het daarbij uitsluitend om de bevordering
van de beheersing van de eigen taal in de technische praktijk;
later zijn uit dit onderwijs belangrijke onderzoekscentra voor
toegepaste taalkunde gegroeid.
Sinds kort is er door het parlement ook een commissie aangesteld ter bevordering van goed taalgebruik in overheidsstukken
(naar de initiatiefnemer commissie Vondeling genoemd).
De belangrijkste twee initiatieven zijn misschien wei de oprichting geweest van de Centrale taalcommissie voor de techniek (in 1939) en van het Genootschap Onze taal (in 1931). Beide
zijn particuliere organisaties, ontstaan uit de door technici gevoelde behoefte aan normering van de taal. De Centrale taalcommissie voor de techniek bestond aanvankelijk uit ruim 200
leden voor de verschillende onderdelen van de techniek.
1-771

Ze produceerden tientallen 'normbladen', die in 1958 samengebundeld werden tot een woordenboek voor de technische taal
(Technische woorden, 1958). Nadien zijn de werkzaamheden
nog voortgezet tot in 1965, toen het normerende werk werd
ondergebracht bij het Nederlands Normalisatie-instituut.
Het Genootschap Onze taal is veel algemener bezig met taalzorg: het probeert door het organiseren van vergaderingen en
congressen een ruimer publiek van niet-deskundigen te bereiken, aan te sporen tot goed taalgebruik en te informeren over
allerhande taalkwesties. Als belangrijkste instrument wordt
daarbij gebruik gemaakt van het maandblad Onze taal. De geschiedenis van het genootschap en die van het maandblad zijn
uitvoerig beschreven door Veering (Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging, Den Haag, Genootschap Onze taal,
1966), de man die meer dan wie ook, van 1960 tot aan zijn dood in
1977, de belangen van het Nederlands heeft behartigd (zie Onze
taal nr. 46, bIz. 9).
We willen er ten slotte nog even op wijzen dat zowel de
Centrale taalcommissie voor de techniek als het Genootschap
Onze taal ontstaan is in de jaren dertig, toen de Nederlanders
zich 66k in hun taalkundige bestaan bedreigd voelden door
Duitsland. In de jaren na de tweede wereldoorlog is de invloed
van het Engels zeer groot geworden, maar toch wordt die veel
minder als een bedreiging gevoeld. Dat maakt duidelijk hoezeer
extra-lingulstische factoren een rol spelen in de houding die een
taalgemeenschap ten opzichte van haar eigen taal aanneemt. We
constateren dat de laatste jaren de belangstelling van het normerende aspect van de taalzorg duidelijk verlegd is naar dat van
de efficientie. Er wordt nu veel meer dan vroeger naar een
optimalisering van de verbale communicatie gestreefd. Het is de
bedoeling ervoor te zorgen dat de vele moeilijke onderwerpen uit
de formele sfeer van politiek, economie en wetenschap, die in de
standaardtaal behandeld plegen te worden, ook voor die mensen
toegankelijk gemaakt worden die door de sociaal-culturele omstandigheden waarin ze leven de standaardtaal niet optimaal
kunnen hanteren. Onder impuls van het sociolingulstische onderzoek komt de overheid er dan ook toe veel aandacht aan de
taalkundige variatie binnen het Nederlands te besteden en meteen ook aan de problemen die daar voor vele kinderen in het
onderwijs uit voortvloeien.
Het is te hopen dat uit deze belangstelling binnen afzienbare
tijd een echt taalbeleid zal mogen groeien.
Het is immers duidelijk dat het toeval tot nog toe een grotere
rol heeft gespeeld dan de politieke wi! om bepaalde doelstel1-772

lingen te bereiken. Dat moet veranderen, omdat de toekomst
minder nationale verworvenheden ongemoeid zallaten dan ze er
zal aanpakken. En in dat verband kan de positie van een relatief
onbelangrijke taal als het Nederlands ook bedreigd worden.
Vandaar dat hier de vraag gesteld moet worden of er taalpolitieke opvattingen zijn over de plaats en de rol van het Nederlands
in intemationaal verband (een vraag die uiteraard voor Belgie
van belang is en ook daar aan de orde moet komen). De Nederlandse minister Van der Klaauw heeft onlangs "volledig bevestigend' geantwoord op de vraag, of hij bereid is alles in het werk
te stellen om te voorkomen dat het Nederlands als werktaal in de
EuroPese Gemeenschap wordt uitgeschakeld' (NRC, 2 nov.
1978). Maar zou Nederland iets meer in z'n mars hebben dan zijn
vetorecht? Is er onderzoek dat het beleid kan inspireren als er
door de toetreding van Spanje, Portugal en Griekenland misschien nog meer werktalen moeten komen? Het gebrek aan
ervaring met de problemen van taalminderheden zou weI eens tot
moeilijkheden kunnen leiden als Nederland zelf als taalminderheid in de verdrukking dreigt te raken. Wordt het derhalve geen
tijd om zich te verdiepen in de Europese taalpolitiek die Nederland moet gaan voeren, om zich af te vragen welke vormen van
twee- of meertaligheid in de toekomst nodig zullen zijn om mee te
blijven tellen, welke deskundigheid er in intemationaal verband
nodig zal zijn om het Nederlands overeind te houden - als dat
althans op langere termijn om een verantwoorde reden de bedoeling zou zijn -, tijd ook om zich te bezinnen op de infrastructuur die het functioneren van de talen in de toekomst optimaal kan helpen zijn. Of moet de komende decennia het Amerikaanse experiment van tweehonderd jaar geleden in Europa
herhaald worden? Zou Nederland geen aandeel moeten hebben
in de wereldwijde problematiek van intemationale communicatie? De officiele talen van de VN zijn het Engels, het Russisch,
het Frans, het Chinees en het Spaans. Waarschijnlijk zal de
kennis van een of meer van die talen de komende decennia
overal nodig zijn om deel te hebben aan wetenschap, techniek en
cultuur.
Wat moet dat allemaal voor Nederland en Belgie betekenen ?
Kunnen Nederland en Belgie (samen?) in het buitenland in dit
verband diensten bewijzen?
Deze internationale kant van de zaak doet misschien nogal
futuristisch aan; dat is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat
dit aspect in ons taalpolitieke denken nog te weinig aan bod is
gekomen. En toch: het is zeker dat die toekomst al begonnen is;
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daarover denken is dan ook nog weI op de toekomst gericht,
maar zeker niet fantastisch te noemen. Integendeel, het gaat om"
heel concrete dingen, zoals de programmering van het vreemde-talenonderwijs op alle niveaus, het opleiden van tolken en
vertalers, het produceren van handboeken en woordenboeken,
het organiseren van informatiebanken m.b.t. wetenschapPelijke
en technische terminologie en het vormen van linguisten die op
deze specifieke terreinen over de nodige deskundigheid beschikken om het beleid te helPen uitvoeren. We moeten vooral in het
oog houden dat bier een belangrijk arbeidsterrein opengelegd
kan worden dat voor het grote aanbod van taalkundigen een
zinvol alternatief kan zijn voor het overbezette onderwijs en
daardoor dus een bijdrage kan betekenen tot de oplossing van de
werkloosheidsproblematiek in deze sector. Daardoor wordt aan
hun mogelijkheden om maatschappelijk produktief te zijn een
belangrijke dimensie toegevoegd. Maar belangrijker zou de
winst zijn die de gemeenschap kan boeken als de taal als sociaal
instituut meer mogelijkheden krijgt om gevoelens en gedachten
tot gemeengoed van velen te maken en die door een gebrek aan
beleid anders het voorrecht van enkelen zouden blijven.
Besluit

Wordt hier - om de titel van een recent boek van H. Boll te
parafraseren - niet te veel inmenging gewenst ? Oat valt nader te
bezien. Ais we het erover eens zijn dat er heel wat aspecten van
ons 'talige' bestaan zijn die een taalpolitiek beleid zouden kunnen
stofferen en door het betrokken worden in een dergelijk beleid
beter geregeld zouden kunnen worden, moeten we ons inderdaad
afvragen waar de grens ligt tussen overheidsbemoeienis en particulier initiatief. Maar ik zou het deze keer over taalpolitiek
hebben en niet over alles wat er niet aan de linguistische visie van
de overheid moet worden overgelaten. Ik heb wikkend en wegend proberen te omschrijven wat taalpolitiek concreet kan zijn
en betekenen; ik heb daarbij de indruk proberen te vermijden dat
ik van een taalbeleid wonderen verwacht en dat ik geen oog zou
hebben voor moeilijkheden, gevaarlijke kanten, mislukkingen.
Mijn conclusie kan kort zijn. Ik hoop duidelijk te hebben
gemaakt dat het Nederlandse taalgebied, doordat het verschillende politieke entiteiten omvat, velerlei taalkundige problemen
heeft gehad en nog heeft. Daar heeft tot nog toe nauwelijks een
echt taalplanningsbeleid tegenover gestaan. Als er al van 'taal1-774

politiek' gesproken kan worden - voor zover het niet om de
regeling van een 'taalstrijd' tussen het Nederlands en een andere
taal gaat - dan zouden we toch hoogstens kunnen zeggen dat ze
van het Amerikaanse model geweest is, d.w.z. een politiek zonder maatregelen, het tegenovergestelde van het Franse model
dat juist door forse overheidsbemoeienissen gekarakteriseerd
kan worden. Vooral m.b.t. Belgie, waar de politiek in het algemeen juist weI door Frankrijk geinspireerd is geweest, is dat
weI een heel merkwaardige zaak.
G.G.

AANSPREEKVORMEN
Aan de aanspreekvormen in het Nederlands heeft Taalbeheersing in de administratie onlangs een uitvoerig artikel
gewijd (bIz. 1-733 e. v.). In aansluiting daarop publiceren
we thans een bijdrage over het gebruik van aanspreekvormen in de redevoeringen die koningin Beatrix bij haar
inhuldiging op 30 april 1980 heeft uitgesproken.
In twee redevoeringen richtte koningin Beatrix zich o.m. tot
haar moeder, de vroegere koningin Juliana. Ze gebruikte daarbij
niet steeds dezelfde aanspreekvonnen, zoaIs blijkt uit de onderstaande passages die ontleend zijn aan de letterlijke teksten,
afgedrukt in NRC-Handelsblad van 30 april 1980.
In de Nieuwe Kerk, waar gezagdragers en vooraanstaande
persoonlijkheden waren uitgenodigd, sprak de nieuwe koningin
haar moeder als voIgt toe :
'Niet alleen voor mij bent u een moeder geweest !'
'Hoe u uw taak als koningin heeft opgevat ... heb ik van
dichtbij mogen meemaken.'
'Steeds was u geduldig ... de bijzondere wijze waarop u zich
.... aan ons aller belang heeft gewijd.'
'Als ouders heeft u beiden ...'
'De functie ... die u vandaag aan mij heeft overgedragen ... '
'Hoe eenzaam, kunt aIleen u weten.'
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De vorm 'u heeft' wordt plechtstatig genoemd en die was hier
duswel op zijn plaats. Daarentegen gebruikte de koningin niet de
vorm 'u is', die meestal met 'u heeft' gelijkgesteld wordt. Dat is
blijkbaar toch niet het geval. 'U is' moet toch als meer afstandelijk worden beschouwd dan 'u heeft'.
Later op de dag sprak de koningin haar moeder opnieuw toe,
nu op het balkon van het paleis op de Dam, waar duizenden
burgers haar toejuichten. In deze redevoering gebruikte de koningin uitsluitend de aanspreekvorm 'u hebt', zoals uit de volgende passages blijkt:
'In de bijna 32jaar dat u onze koningin bent geweest, hebt u
zich ten dienste gesteld van uw medemens. U hebt daarmee de
liefde verworven van ons allen. Diep dankbaar ben ik u voor wat
u .... vooronsland hebtgedaan. Ubentnietalleenmijnmoeder,
u bent ook mijn voorbeeld'.
Was het opzet dat de koningin in haar eerste toespraak voor
een beperkt publiek in plechtige omstandigheden 'U heeft' zei,
terwijl ze later in het openbaar de vorm 'u hebt' gebruikte? Of
was het alleen maar een andere woordkeuze door een andere
tekstschrijver? Dat zal weI niet te achterhalen zijn.
In elk geval blijkt weer eens hoe subtiel het gebruik van de
aanspreekvormen in een taal kan zijn. Duidelijk is ook weI dat de
vormen 'u heeft' en 'u is' niet zonder meer op een Iijn kunnen
worden gesteld. .
In haar toespraak tot de Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk
richtte de koningin zich ook tot de volksvertegenwoordigers. Ze
zei: 'Gij, vertegenwoordigers van ons voIk, ontvangt mij thans
als koning'. Het gebruik van de gij-vorm bij deze gelegenheid is
weI niet ongewoon. Vroeger werd hij ook altijd in de traditionele
Troonrede bij het begin van het parlementair jaar door het
staatshoofd gebezigd. Maarjuist de laatste jaren was de gij-vorm
uit die Troonrede verdwenen. Herstel van een traditie, of gewoon toeval?
Ten siotte nog dit citaat: 'AIle krachten moeten worden ingezet opdat de mensheid kan beheersen hetgeen zij zelf heeft
uitgedacht en heeft tot stand gebracht'.
Op grond van de regel dat de werkwoordengroep in een bijzin
'ondoordringbaar' is, zou men de formulering 'tot stand heeft
gebracht' verwacht hebben. Blijkbaar heeft de schryver dat 'tot
stand brengen' als een werkwoord gevoeid waarvan 'tot stand
gebracht' het verleden deelwoord zou zijn.
W.Px.
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I. - Algemeen

HOE LEESBAAR SCHRIJFT DE OVERHEID?
In dit tijdschrift is al meer dan eens de vraag behandeld hoe een
tekst beter geschreven kan worden. We hebben daarover o.m.
een reeks bijdragen gepubliceerd van de heer P. van Hauwermeiren, waarin de middelen om een tekst beter leesbaar te maken
uitvoerig zijn uiteengezet (Taalbeheersing, bIz. 1-641 tot 672 en
1-701 tot 732).
Aan de hand van een praktisch voorbeeld zouden we nu willen
nagaan hoe leesbaar een mededeling van de overheid in een
bepaald geval is geweest en hoe de leesbaarheid ervan kan worden verbeterd met de middelen die in de genoemde bijdragen zijn
aangegeven.
Het voorbeeld waarvan we uitgaan, is de toelichting bij 'de
algemene perekwatie van de kadastrale inkomens' die aIle eigenaars van onroerende goederen hebben ontvangen, samen met
de kennisgeving van het nieuwe kadastrale inkomen.
Uiteraard is deze ene mededeling geen maatstaf voor aIle
geschriften die van de overheid uitgaan, maar omdat de betrokken tek st in feite voor een zeer groot aantal burgers was bestemd,
is het interessant om na te gaan of hij aan de eisen inzake
leesbaarheid voldeed en of het beoogde doel ermee kon worden
bereikt.
Duidelijkheidshalve willen we eraan toevoegen dat het niet in
onze bedoeling ligt speciaal een departement op de korrel te
nemen ofkritiek te leveren op een bepaald document: we hebben
aIleen een voorbeeld van een tekst gekozen die van de overheid
uitging en voor een zeer ruim publiek bestemd was. In totaal
besloeg deze 'toelichting' zes bladzijden van een folder. We
zuIlen er aIleen de gedeelten van citeren die bij onze uiteenzetting passen.

Verklaring van vaktermen
In Nederland is het een vast gebruik dat wetten over een bepaald
onderwerp beginnen met een omschrijving van de belangrijke
begrippen die in de wet gehanteerd worden. Dat gebruik is bij ons
minder bekend. Ook in mededelingen van de overheid treft men
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zelden een verklaring van vaktermen aan. Dat is wei jammer.
P. van Hauwermeiren schreefde volgende bedenkingen over het
gebruik van vaktermen: 'Ze (de vaktermen) vormen geen probleem voor de lezer die 'van het yak' is. Voor de leek is een
verklaring echter onontbeerlijk. Wie zelf met een materie vertrouwd is, verliest al te vlug uit het oog hoe weinig anderen er
soms van afweten'. En hij voegt er het volgende advies aan toe:
'Als we een technische materie voor leken moeten beschrijven,
kunnen we nog het best aIle technische termen verklaren voordat
we met onze eigenlijke uiteenzetting beginnen' (Taalbeheersing,
bIz. 1-647).
Dit advies is niet gevolgd in de toelichting bij de 'perekwatie
van de kadastrale inkomens'.
De term 'perekwatie' zelf en het begrip 'kadastraal inkomen'
worden weI in de loop van de tekst (3de en 5de alinea) enigszins
verduidelijkt, maar woorden ais 'huurwaarde' en 'huurmarkt'
zijn nergens toegelicht.
Misschien had een verklaring van de belangrijkste begrippen
er ais voigt kunnen uitzien :
'Het ministerie van Financien houdt een overzicht bij van aIle gronden en
gebouwen (onroerende goederen) in ons land en van de eigenaars daarvan. Dit
overzic ht noemt men het kadaster.
Tevens berekenen de bevoegde diensten van het ministerie de nettohuurwaarde van de onroerende goederen. De nettohuurwaarde komt overeen
met de prijs waartegen die goederen verhuurd kunnen worden, verminderd met
een bedrag voor onderhoud en herstellingen. De aldus berekende nettohuurwaarde is het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen werd voor het
laatst berekend in 1955. Intussen zijn de huurprijzen sterk gestegen en daarom
heeft de minister van Financien de kadastrale inkomens opnieuw laten berekenen
om ze aan de situatie in 1975 aan te passen: dat noemen we de perekwatie van de
kadastrale inkomens'.

Gebruik van vreemde l-voorden
In de 'toelichting bij de perekwatie van de kadastrale inkomens'
komen heel wat vreemde woorden voor die voor de gewone lezer
niet zeer duidelijk zijn en het hem ongetwijfeld moeilijk maken de
mededeling te begrijpen. Een voorbeeld daarvan is de volgende
zin:
'De vaak geeiteerde eoeffieienten geven alleen een globale appreeiatie weer
van de evolutie van de geperekwateerde kadastrale inkomens vastgesteld op
basis van de huurmarkt van 1 januari 1975 in vergelijking met de huidige kadastrale inkomens vastgesteld in filnetie van de huurmarkt van 1955'.

Zou de volgende formulering niet duidelijker zijn?
'In de kranten en elders wordt vaak gezegd dat de nieuwe kadastrale inkomens
2,5 keer zo hoog zijn als de oude. Dit cijfer geeft echter alleen aan hoe de nieuwe
kadastrale inkomens in hun geheel zijn gestegen ten opzichte van 1955'.
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Voorts komen in de 'toelichting' formuleringen voor die weI
voor een kenner van ambtelijk taalgebruik, maar niet voor de
gemiddelde lezer begrijpelijk zijn. Er wordt o.m. gesproken over
het 'betekend' kadastraal inkomen, waarmee is bedoeld: het
kadastraal inkomen dat ter kennis van de eigenaar is gebracht.
Het ww. betekenen (via een deurwaarder mededelen) is bier niet
eens juist gebruikt en is voor vele burgers onbekend.
Er is verder nog sprake van 'bet kadastraal inkomen, waarover
het geschilloopt', terwijl men bedoelt: het kadastraal inkomen
waarover de betrokkene van mening verschilt met de overheid.
Er is weI een meningsverschil, maar nog geen geschil !
Lange en ingetvikkelde zinnen
Lange zinnen zijn over het algemeen moeilijker te begrijpen dan
korte, vooral als de zinsbouw van die lange zinnen verre van
ee~voudig is.
Deze stelling wordt bevestigd door de tekst van de 'toelichting
bij de perekwatie van de kadastrale inkomens'. Er komen niet
minder dan vijf zinnen in voor met een aantal woorden dat tussen
50 en 69 ligt. We hebben ze hieronder afgedrukt, naast een
nieuwe formulering die beter aan de eisen inzake leesbaarbeid
voldoet. De lezer oordele zelf !
Oorspronkelijke tekst

Herschrijving

Die nieuwe kadastrale inkomens zijn
dus niet het gevolg van de systematische toepassing van coefficienten op
de oude inkomens, maar zijn het resultaat van een grondige en geindividualiseerde studie van de huurwaarde
der goederen met referentie naar de
op 1 januari 1975 voor de verhuring
van ge1ijkaardige onroerende goederen toegepaste huurprijzen.
(een zin, 50 woorden)

Die nieuwe kadastrale inkomens zijn
dus niet berekend aan de hand van
vaste coefficienten die op de oude inkomens zijn toegepas 1. Zij zijn vastgesteld na een zorgvuldige vergelijking van de huulWaarde met de huren
die op 1januari 1975 voor soortgelijke
onroerende goederen werden betaald.
(twee zinnen, 21 en 24 woorden)

Commentaar
De tekst bevat twee mededelingen : eerst een ontkenning, vervolgens een positieve verklaring. Het ligt voor de hand dat beide
delen over twee zinnen verdeeld worden. De tweede zin is aanzienlijk vereenvoudigd. Wat betekent immers voor de gewone
lezer: 'een geindividualiseerde studie van de huurwaarde met
referentie naar' ... ?
1-779

Oorspronkelijke tekst

He rschrijving

Het betekend kadastraal inkomen
vertegenwoordigt de nettohuurprijs
die in normale omstandigheden op
1 januari 1975 kon worden bekomen,
dat wit zeggen de werkelijk ontvangen
huurprijs (of de huurprijs die had kunnen worden ontvangen indien het
goed verhuurd was) verminderd met
een forfaitaire som, die de onderhouds- en herstellingskosten vertegenwoordigt, van:
- 40 pet. voor een gebouwd onroerend goed (in plaats van 25 pet.
voorheen);
- 10 pet. voor een ongebouwd pereeel.
(een zin, 69 woorden)

Het meegedeelde kadastrale inkomen
komt <lyereen met de nettohuurprijs
die in normale omstandigheden op
Ijanuari 1975 kon worden verkregen,
dat wit zeggen de prijs waartegen de
goederen op genoemde datum ver..
huurd konden worden, verminderd
met eeilbedrag voor het onderhoud en
de herstellingskosten. Oit bedrag is
gelijk aan:
- 40 % van de huurprijs voor een
gebou w (in plaats van 25 pet. voorheen);
- 10 % van de huurprijs voor een
stuk grond.
(twee zinnen, 44 en 26 woorden)

Commentaar

Het laatste deel van de oorspronkelijke tekst gaat over de berekening van de forfaitaire aftrek. Het is makkelijk dit gedeelte in
een nieuwe zin te formuleren waardoo~ de structuur ervan veel
duidelijker wordt.
Oorspronkelijke teks!

H erschrijving

Om het voorgesteld eijfer te verifieren
volstaat het, voor een gebouwd onroerend goed, het aan dat onroerend
good toegekend kadastraal inkomen
te delen door 7,2 en het bekomen res ultaat moet overeenkomen met de
maandelijkse brutohuurprijs verkregen in 1975 (of met de huurprijs die
had kunnen worden verkregen indien
het goed op dat ogenblik verhuurd
was).
(een zin, 55 woorden)

Om het meegedeelde kadastrale inkomen van een gebouw te verifieren,
hoeft men het bedrag ervan sleehts te
delen door 7,2. Het resultaat moet
overeenkomen met de maandelijkse
brutohuurprijs die in 1975 kon worden
verkregen.
(2 zinnen, 20 en 14 woorden)

Commentaar

De herhaling (voorgesteld eijfer, het toegekend kadastraal inkomen) wordt vervangen door een omschrijving: het meegedeelde kadastrale inkomen. Deze omschrijving werd in de vorige
zin eveneens gebruikt, wat beantwoordt aan de regel: gebruik
niet nodeloos verschillende termen of omschrijvingen voor hetzelfde begrip.
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De zin werd gesplitst in twee logische delen. In het eerste deel
wordt de rekenkundige bewerking omschreven. In het tweede
deel wordt aangegeven hoe dejuistheid van het kadastraal inkomen kan worden nagegaan. Let ook op de ingewikkelde werkwoordsvorm in de oorspronkelijke tekst: 'had kunnen worden
verkregen' .
Oorspronkelijke tekst

He rschrijving

Indien U het niet eens zijt met het
nieuw kadastraal inkomen, kan U
zich, zodra U de betekening van het
kadastraal inkomen ontvangt, begeyen naar de controle van het kadaster
waarvan het adres vermeld staat op
dat document, om er een album dat
alle inlichtingen betreffende gelijkaardige goederen bevat, te raad plegen
en de gewenste uitleg te bekomen.
(een zin, 57 woorden)

Wat moet u doen indien u het niet eens
bent met het nieu w kadastraal inkomen? U begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de controle van het kadaster waarvan het adres vermeld staat
op de kennisgeving van het nieuw kadastraal inkomen. Daar kunt u een
map raad plegen met alle inlichtingen
betreffende goederen die ongeveer
dezelfde huurwaarde hebben als het
uwe. U kunt er ook alle gewenste uitleg krijgen.
(3 zinnen, 40, 19 en 8 woorden)

Commentaar

Het gaat hier om een belangrijke mededeling: wat moet de eigenaar doen als hij het niet eens is met het nieuw kadastraal inkomen? Het is van belang zorgvuldig en in eenvoudige bewoordingen uit te leggen hoe hij moet handelen.
De oorspronkelijke zin is niet aIleen zeer lang, maar bevat ook
verschillende tangconstructies die de leesbaarheid aanzienlijk
verminderen (zie Taalbeheersing, bIz. 1-657 e. v.). De herschreyen tekst telt weliswaar meer woorden, maar de zinsbouw is veel
eenvoudiger.
Oorspronkelijke tekst

Herschrijving

Indien de perekwatie, in bepaalde gevallen, de aanpassing van het kadastraal inkomenaan een sinds 1955 bijzonder gunstige evolutie van de immobilienmarkt in een gehucbt, in een
wijk of voor een sool1 van onroerende
goederen tot gevolg beeft gehad,
spreekt bet van zelfdat.bet bedrag van
de onroerende voorheffing gevoelig
kan verbogen.
(een zin, 53 woorden)

Indien de buren in een bepaalde wijk
of voor een bepaald soort gebouwen
sedert 1955 sterk zijn gestegen, ligt bet
voor de band dat de aanpassing van
de kadastrale inkomens tot een aanmerkelijke stijging van de onroerende
voorbeffing zalleiden.
(een zin, 40 woorden)
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Commentaar

Een 'bijzonder gunstige evolutie van de immobilienmarkt' is een
weI erg abstracte formulering voor wat men hier gewoon een
'stijging van de huren' kan noemen, aangezien het kadastraal
inkomen gebaseerd is op de huurwaarde, waarnaar al veelvuldig
is verwezen. In een veel kortere zin dan de oorspronkelijke
geven we de inhoud volkomen weer. Dat de herschreven zin toch
nog veertig woorden telt, schaadt de leesbaarheid niet, omdat de
zinsstructuur erg eenvoudig is. Vergelijk met de tangconstructie
en de afstand tussen subject en predikaat in de oorspronkelijke
tekst.
Taalfouten

Hoewel taalfouten niet noodzakelijk de leesbaarheid hoeven te
schaden, willen we terloops toch de aandacht vestigen op een
aantal fouten die in een op grote schaal verspreide merledeling
van de overheid niet meer zouden mogen voorkomen:
- 'in functie van' : een bekend gallicisme voor: op grond van,
naar gelang van;
- 'u zijt' : bij 'u' passen aIleen bent en is. AIleen bij het pers.
voomaamw. 'gij' is de vorm zijt correct;
- 'met referentie naar' : in plaats van onder referentie aan;
- 'bekomen' : dit verouderde werkwoord wordt ten onrecbte
gebruikt i.p.v. krijgen, ontvangen, berekenen;
- 'bet globaal inkomen' : men bedoelt in feite het totale inkomen. 'Globaal' is bier gebruikt in een betekenis die dit woord
aIleen in bet Frans heeft.
Besluit

Hoe belangrijk een leesbare mededeling van de overheid is,
hoeven we niet te bewijzen. Als de burgers een overheidsmededeling begrijpen, is de kans groot dat ze er op de juiste wijze
gevolg aan geven. Anders zullen ze zich vergissen, of de amb··
tenaren om toelichting verzoeken.
De tijd die aan het verbeteren van de leesbaarbeid van overheidsmededelingen wordt besteed, is in elk geval een uitstekende:
investering, zowel voor de overbeid als voor de burger.
W.Px.
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I. - Algemeen
MANNELIJKE EN VROUWELIJKE DE-WOORDEN
In de Woordenlijst van de Nederlandse taal (1954) lezen we op
bladzijde X:
'Het 'voomaamwoordelijk·gebruik' of de 'voomaamwoordelijke
aanduiding', waarin eenstemmigheid tussen Zuid- en Noordnederlands niet vanzelf spreekt, betreft vooral het gebruik van de
zogenaamde 'geslachtelijke' persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden hij-hem-zijn tegenover zij-ze-haar. Hierin gaan
namelijk de Zuidnederlandse en Noordnederlandse gesproken
omgangstaal uiteen. De oorzaak van het verschil tussen Noorden Zuidnederlands is hierin gelegen dat benoorden de grote rivieren de gesproken taal zich beweegt naar een toestand waarin niet
meer drie genera worden onderscheiden, doch slechts twee, die
men naarde lidwoorden kan aanduiden als het 'de'- en het 'het'genus. In de de-klasse zijn dan samengevallen de substantieven
die vroeger of mannelijk of vrouwelijk waren. In het Zuidnederlands daarentegen leeft het onderscheid tussen masculinum en
femininum onverzwakt voort. Niet aIleen is het herkenbaar aan
vele bijvoeglijke woorden~ maar ook aan de met betrekking tot de
substantieven gebruikte voomaamwoorden'.
De vraag is of die stelling nu, dertig jaar later, nog altijd voor
het volle pond opgaat. Of, anders gezegd, leeft dat onderscheid
waarover het groene boekje het heeft ook thans nog echt 'onverzwakt' voort? Vit de proef op de som blijkt dat een aantal
vrouwelijke de-woorden ook in Zuid-Nederland hun vrouwelijkheid verliezen en masculina worden. Zomaar vijfvoorbeelden:
- (over een plant waarvan de naam werd gevraagd): 'hij groeit
o.a... : ('Jij of wij' - BRT-quiz (22.1.1980»
- 'De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten ...'
(tekst bij hoes van de LP 'De zotte morgen' van Jef Vanuytsel)
- 'De stad Maastricht heeft als eerste reeds zijn kandidatuur
ingediend als zetel voor de staf van deze gemeenschappelijke
zender.' (Communieatie, tijdsehrift voor massamedia en
eultuur, Leuven, nr. 3, jaargang 9, bIz. 34)
- ... 'Want de American Expresskaart wordt geaccepteerd in de
beste hotels, winkels, reisagentschappen en restaurants. Bij
is het meest bekend en het meest welkom. Een ongeevenaard
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symbool voor prestige en persoonlijkheid. Overal waar u
hem gebruikt om te betalen geeft hij u dat prettige gevoel
werkelijk welkom en geapprecieerd te zijn.' (Knack, 7 mei
1980, advertentie bIz. 219)
- 'In Namen is de Maas buiten zijn oevers getreden.' (BRTnieuli-'sbulletin van 9 uur van 21 juli 1980)
Het gevoel voor het geslacht van zelfstandige naamwoorden is
de zuiderlingen niet domweg komen aanwaaien. Het is het natuurlijk gevolg van de in de zuidelijke dialecten bestaande aparte
vrouwelijke en mannelijke vormen van het onbepaalde lidwoord
en het aanwijzende en bezittelijke voomaamwoord (Antwerps :
ne stoel, un deur. Maastrichts: unne, dee, munne stool, un,
die, mun deur). De vraag is alleen ofhet zuiden van ons taalgebied aan het onderscheid mannelijklvrouwelijk genoeg belang
blijft hechten om het ook daadwerkelijk te willen continueren.
Indien dat zo is, verdient het zeker aanbeveling dat ons taalonderricht, voor zover het dat nog niet mocht doen, duidelijk wijst
op de 'dialectale' herkomst van het gevoel mannelijklvrouwelijk.
De toekomst zal waarschijnlijk uitwijzen of de Vlamingen en
Zuidnederlanders ten behoove van de uniformiteit van het Nederlands bewust of onbewust bereid zullen worden gevonden
hun vrouwelijke de-woorden in te leveren voor mannelijke. Behoudens natuurlijk voor vrouwelijke persoons- en diernamen is
een femininum niet echt nodig. Je zou dus kunnen zeggendat met
het willen vasthouden aan mannelijke en vrouwelijke de-woorden onnodig een hoop energie verloren gaat. Maar met betrekking tot dat punt zouje, zoals Comelis Verhoeven in Herinneringen aan mijn moedertaal, Ambo, Baam 1978, bIz. 14 en 15,
even goed de volgende vraag kunnen stellen: 'Maar ik zou willen
weten wat er na het vervallen van de regel met het bijbehorende
talent gebeurd is en of het misschien voor een beter doel is
ingezet. Ik vrees dat het verdampt is in lege ruimdenkendheid,
waarin verschillen niet ter zake doen en waaraan geen enkele eis
gesteld wordt'.

P.w.
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I. - Algemeen

NEOLOGISMEN (I)

Dagelijks ontstaan er in de wereld vele nieuwe woorden en
uitdrukkingen. De vemieuwing in de talen is het natuurlijke
gevolg van de vele veranderingen in de samenleving. De vloed
aan nieuwe termen en uitdrukkingen die zich sinds 1950 over vele
talen uitstort, is door een taalcolumnist vergeleken met een
tweede, zij het dan weI een 'intellectuele', zondvloed. Zo'n vergelijking is uiteraard weI wat overdreven, maar overdrijvingen
zijn dikwijls stijlfiguren die worden gebruikt om beter te onderstrepen hoe groot of belangrijk iets weI is. Het beeld van een
tweede zondvloed slaat uiteraard op de taal in haar geheel, dus
op alle soorten taalgebruik samen (technisch, wetenschappelijk,
algemeen, populair). De taalgebruiker ziet dus slechts een klein
deel van al het nieuwe op zich af stevenen. Gelukkig maar, want
anders zou de communicatie tussen mensen in het gedrang kunnen komen. Wie zou immers de totaliteit van alles wat in zijn taal
aan nieuws ontstaat kunnen bijhouden ? Maar zelfs wanneer we
alleen de algemene taal bekijken, is de innovatie nog altijd een
omvangrijk verschijnsel. De tak van de taalkunde die zich bezighoudt met het bestuderen en registreren van nieuwe taal heet de
neologie. Tot voor kort heeft dat onderdeel van de taalwetenschap genoegen moeten nemen met een bescheiden, ja zelfs
marginale, plaats in het onderzoek naar taal en taalgebruik. De
'zondvloed' van na 1950 kon niet anders dan echte belangstelling
doen ontstaan voor de neologie. Het duurde evenwel nog twintig
jaar v66r die interesse daadwerkelijk doorbrak. Dit artikel wil
een overzicht geven van de opkomst van de neologie in het
Nederlands, Frans en Engels.

Naar een lexicografische erkenning van de neologie
V66r 1970 vonden neologismen hun lexicografische weg naar de
taalgebruiker alleen via een aantal nieuwe termen die bij elke
nieuwe druk van de algemene woordenboeken een plaatsje kregen onder de lexicale zone De keuze aan neologismen was steeds
beperkt en willekeurig, ook in de Engelse en Franse woordenboeken, die echter op de Nederlandse voor hebben, dat ze een
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groter afzetgebied bestrijken en dus vaker herdrukt kunnen worden. De geringe belangstelling voor de neologie had Diet aIleen
materiele oorzaken. Ze was ook het gevolg van de traditionele
negatieve visie op nieuwigheden in de taal. Die opvatting was een
erfenis uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.
Vooral onder invloed van de officitHe Franse taalpolitiek die
gericht was op een strakke, streng gereglementeerde, Franse taal
als een machtsmiddel in handen van de overheid werden nieuwe
woorden en uitdrukkingen dikwijls beschouwd als een gevaar
voor een gezond en nauwkeurig taalgebruik en dus ook voor het
bewind dat dit gebruik dicteerde. Die afkerige houding jegens
neologismen was uiteraard het sterkst in Frankrijk, maar was
toch ook, zelfs tot nog niet zo heel lang geleden, in andere landen
sterk aanwezig. In een nog vrij recent standaardwerk uit 1964,
namelijk General linguistics (1) van R.H. Robins, is het concept
'neologisme' weI in het uitgebreide zaakregister te vinden, maar
aan dit begrip zijn in totaal niet meer dan een luttele tien regeltjes
gewijd, die dan nog vrijwel alleen betrekking hebben op leenwoorden. Nu, zeventienjaar later, mag de neologie bogen op een
ruime belangstelling, zowel wat het inventariseren van neologismen aangaat als wat betreft de wetenschappelijke bestudering
van dat verschijnel. Op dit aspect gaan wij verderop nog in.
De echte wegbereiders van de neologie als een volwaardig
onderdeel van de lexicografie waren de auteurs van taalkronieken in algemene of taalkundige periodieke publikaties. Voor
het Nederlandse taalgebied springen er daarbij twee namen uit :
Riemer Reinsma en wijlen Maarten van Nierop. De eerstgenoemde publiceerde tussen 1958 en 1969 zes bijdragen over
nieuwe woorden in de Jaarboeken bij de Winkler Prins-encyclopedie. Maarten van Nierop besprak vanaf 1961 regelmatig
nieuwe woorden in diverse taalrubrieken. Uit die stukken stelde
hij een bloemlezing samen die hij bundelde in een in 1964 verschenen boekje, Woordjes sprokkelen. Deze publikatie vormt
bijna het eerste werk waarin neologismen uit de marginale
taalkronieken treden en plaats nemen in een volwaardig geheel
dat zich louter en alleen met de neologie bezighoudt. Bijna, want
Woordjes sprokkelen besteedt ook aandacht aan niet-neologische woorden. Van Nierop : 'Onder 'woordjes sprokkelen' versta ik: te hooi en te gras woorden opvangen uitde mond van
sprekers en zangers, en woorden aantekenen uit dagbladen,
tijdschriften, boeken, reclameteksten, enz. die mij geheel nieuw,
of betrekkelijk nieuw, of alleen maar als on~ewoon en in een of
(1) Londen 1967, Longmans, Green and Company Ltd.
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ander opzicht opmerkelijk voorkomen'. Ofschoon het niet helemaal aan nieuwe woorden is gewijd, wensen wij Woordjes
sprokkelen toch een ereplaats te geven in de bibliografie van de
neologie, omdat het de eersteling is geweest en zijn voorsprong
op andere publikaties over neologismen meer dan zes jaar heeft
bedragen. We moeten immers tot in 1971 wachten alvorens een
ander boek over neologismen verschijnt. In 1971 verschijnen
namelijk vier werken, te weten: Neologismen der franzosischen Gegenwartsprache van W. Blochwitz en W. Runkewitz,
Dictionnaire Anglais-Fran~ais des nouveautes linguistiques van
de Frans-Canadees Albert Beaudet, Les mots dans le vent van
Jean Giraud, Pierre Pamart en Jean Riverain en Le dictionnaire
des mots nouveaux van P. Gilbert. Dat laatste woordenboek van
maar liefst 572 pagina's (5500 neologismen) groeide uit tot een
ware bestseller, getuige het feit dat het al in 1975 aan een tweede
druk toe was. In 1973 startte de internationale raad voor de
Franse taal met de publikatie La cle des mots, een maandelijkse
reeks fiches met Franse technische en wetenschappelijke neologismen, voorzien van hun equivalent in de grote internationale
talen. In hetzelfde jaar kreeg de neologie ook voor de de eerste
maal erkenning in het Engelse taalgebied met het 512 bladzijden
tellende woordenboek The Barnhart Dictionary ofNew English
Since 1963 van Clarence L. Barnhart, Sol Steinmetz en Robert
K. Barnhart. Dat de neologie, althans voor het Frans, een
plaatsje op de voorste rij had veroverd, bleek in 1974, toen een
vervolg verscheen op Les mots dans Ie vent, namelijk Les
nouveaux mots dans Ie vent. Dat jaar verscheen bij De Standaard-uitgeverij het Woordenboek van neologismen Nederlands-Frans, Frans-Nederlands van P. Wijnands en J.M. Ost
als 'een poging om equivalenten van nieuwe woorden in het
Frans en het Nederlands op te sporen ofuit te denken' (W. Penninckx en P. Buyse, Vertaa Igids, bIz. 13).
Van 29 september tot 2 oktober 1974 organiseerde het 'Office
de la langue fran~aise' van de Canadese provincie Quebec in
Levis een colloquium over 'l'amenagement de la neologie'. Op
die internationale ontmoeting werd de grondslag gelegd voor een
internationaal neologienetwerk ten dienste van de Franssprekende landen. De teksten van de lezingen en gedachtenwisselingen die op dat colloquium werden gehouden veschenen in
januari 1975. Enkele maanden later bracht Maarten van Nierop
van zijn artikelen over nieuwe woorden die hij in een paar
weekbladen had gepubliceerd een selectie uit onder de titel
Nieuwe woorden, een verklarend en verhalend woordenboek van
modern taalgebruik. Van zijn Nieuwe woorden kon hij daama
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nog twee keuzen uitgeven, nl. in 1976 en 1979. Eveneens in 1975
kwam in Nederland een lexicografisch werk uit dat op het gebied
van de Nederlandse neologie tot nog toe het allerbelangrijkste is
gebleven: Signalement van nieuwe woorden van dr. Riemer
Reinsma. Deze publikatie trekt de lijn door van Le dictionnaire
des mots nouveaux van P. Gilbert, d.w.z. dat ze aile trefwoorden
illustreert met citaten uit boeken, kranten en tijdschriften. Andre
Goosse, professor aan de universiteit van Leuven, bestudeerde
op verzoek van de Intemationale raad voor het Frans de situatie
waarin de Franse neologie verkeert. Ook die studie verscheen in
dat vruchtbare jaar 1975 en wei onder de titel La neologie fran~aise d' aujourd'hui. Het citaat van Kr. Nyrop dat Andre Goosse
op de titelpagina liet afdrukken, illustreert voortreffelijk hoe de
mening over neologie aan het veranderen was: 'Neologismen
zijn een noodzakelijk gevolg en een onfeilbare blijk van de sterke
en gezonde vitaliteit van een taal' . Die vitaliteit is voor het Engels
terug te vinden in de 6000 Words, A Supplement to Webster's
Third New International Dictionary uit 1976. Rond die zelfde tijd
bereikt de in 1974 ten doop gehouden Canadese serle Neologie
en marche haar kruissnelheid. Die reeks publiceert geregistreerde en gecreeerde neologismen. Op volle 'neologische' toeren draait dan ook de Petit Larousse, die in zijn jaarlijkse bijwerkingen steeds meer plaats inruimt voor zeer recente woorden
en uitdrukkingen. Benevens deel3 van de Nieuwe woorden van
Van Nierop, verschijnt ter afsluiting van de jaren zeventig in
1979 500 mots nouveaux van Jacques Cellard en Micheline
Sommant. De laatste twee uitgaven uit de rij verschenen in 1980,
nl. Woorden van deze tijd - Mots d'aujourd'hui van P. Wijnands en J .M. Ost en Le dictionnaire des mots contemporains
van P. Gilbert. Bij beide werken gaat het om een tweede vermeerderde en herziene druk.

Het waarom van nieuwe woorden
Een vraag waarover men doorgaans erg vlug heen stapt, is :
waarom ontstaan er nieuwe woorden, of: waarom worden die in
het geval van de subjectieve neologie (waarop we nog terugkomen) speciaal gemaakt? Het antwoord daarop ligt, zo meent
men, voor de hand: omdat neologismen nodig zijn voor het
benoemen van nieuwe voorwerpen, ideeen en concepten. Die
kijk op de neologie is niet helemaal volledig. Want naast neologismen die geboren worden vanuit de noodzaak nieuwe benamingen te koppelen aan nieuwigheden van wat voor soort dan
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ook, zien wij om ons heen ook nieuwe termen opduiken in het
verlengde van een soortement spelbehoefte, als resultaat van
lexicale onwetendheid, of ook weI vanuit de drang naar synoniemen of naar eigen woorden wanneer het om ontleningen gaat.
In elke taal treft men daarvan een groot aantal voorbeelden aan.
Voor het Nederlands kunnen dat zijn: (spelbehoefte) sprekerd,
schijf (als synoniem voor grammofoonplaat); (onwetendheid)
inschatten (als een germanisme voor 'een waarde geven aan'),
muzikale comedie (als vertaling van het Frans 'comedie musicale' = musical), procedure (uit het Engels 'procedure' = werkwijze, methode); (stijl- en taalzuiveringsbehoefte) inleveren
(voor 'afzien van een deel van salaris'), hoorzitting (voor
'hearing'), thuisfluiter (voor 'home referee').
Definitie van het begrip neologisme

Een neologisme is een woord van recente makelij, een recente
ontlening aan een andere taal, ofeen nieuwe betekenis van een al
ouder woord (uit: Dictionnaire de linguistique, Larousse,
1973). In deze definitie vervangen wij 'woord' liever door 'term',
omdat een neologisme ook een uitdrukking kan zijn. De figuurlijke uitdrukking 'in de ijskast zetten' is namelijk als geheel
een zuiver neologisme. De woorden waaruit die locutie is samengesteld zijn dat evenwel niet.
Het sleutelwoord uit de bovenvermelde bepaling is de term
recent of zijn synoniem nieuw. lets is recent ten opzichte van het
heden, maar tot hoe lang in het verleden gaat dat recente terug?
Voor nieuwe woorden luidt dus de vraag hoe lang die nieuw
mogen worden genoemd. Over dit punt leert de bovenvermelde
definitie ons niets. Het vreemde is dat daarover ook in de definities van het begrip neologisme die elders te vinden zijn niets
wordt gezegd. Wanneer we voor ons probleem 'hoe lang een
term recent blijft' te rade gaan bij de bestaande neologiewoordenboeken, komen we tot de vaststelling dat die werken uitgaan
van een willekeurig gekozen startjaar. In Signalement van
nieuwe woorden en Le dictionnaire des mots nouveaux is dat
resp . 1955 en 1950, in het vorengenoemde Engelse woordenboek
van Barnhart 1963. De trend die momenteel bijna algemeen is, is
dat men uitgaat van een zogenaamd exclusiecorpus, dit wi! zeggen de op het moment van de neologie-inventaris bestaande
woordenboeken (algemeen, wetenschappelijk en technisch) die
dan dienst doen als een lexicografische zeef. In de vergaarbak
onder die zeef vallen alleen de termen die in dat exclusiecorpus
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niet voorkomen. Lexicografen die op het gebied van de neologie
actief zijn, zijn zich ervan bewust dat ook deze filtermethode nog
onvoldoende zekerheid biedt omtrent de neologische aard van
woorden en uitdrukkingen. Woordenboeken zijn immers altijd
onvoUedig, dus kunnen woorden die door de zeef vallen best
lexicografische verschoppelingen zijn die in het werkelijke taalgebruik allang aan de bak zijn gekomen. Zo missen wij in Van
Dale het woord wisselautomaat, een term die al minstens 25 jaar
oud is. De neologie probeert het risico van ongewenste, lexicografisch vergeten, doch bejaarde woorden uit te sluiten door haar
exclusiecorpus zo breed mogelijk te maken (o.a. doordaarin ook
zoveel mogelijk vertalende lexicografische werken op te nemen).
P.W.

1-790

I. - Algemeen
NEOLOGISMEN (II)
Soorten neologismen
Nieuwe lexicale eenheden kan men in vijf groepen indelen:
neologismen op grond van hun vorm, semantische neologismen,
externe ontleningen, interne ontleningen, pseudo-ontleningen.
Wij zullen elk van deze vijf categorieen apart onder de loep
nemen en met Nederlandse voorbeelden illustreren.
1. Neologismen op grond van hun vorm
a) gevormd door toevoeging van een voor- en/of achtervoegsel

aan een basiselement of aan de stam van een werkwoord (voorbeelden: ont spiegelen, subcultuur, oververhitting, contactueel, katten, pleiner, meezinger). Deze woordvervaardigingsmethode ,heet afleiding;
b) gevormd door samenstelling door middel van samenvoeging
van bestaande oude of nieuwe termen die van tevoren in de taal
een eigen leven leidden. De nieuwe samenstelling functioneert
als enkelvoudige eenheid, dienend tot het uitdrukken van een
nieuw begrip. Oit soort neologismen kan ook voorkomen als een
syntagma(samengestelde eenheid van taaltekens) (voorbeelden:
hoeslaken, prijzenstop, maatschappijkritiek, taalarm, sanitaire
stop, gouden handdruk);
c) gevormd door letterwoorden. Oit zijn woorden die ontstaan
door het naast elkaar plaatsen van de beginletters van de woorden van een beschrijvende benaming. Men onderscheidt twee
soorten: acroniemen, dit wil zeggen letterwoorden die uitspreekbaar zijn als een woord (SALT, UFO), en siglums (BV,
LSD, AOW). Soms fungeren letterwoorden als basiselementen
voor nieuwe afleidingen (bij voorbeeld AOW-er, CB-er). Ook
kunnen ze syntagma's doen ontstaan, bij voorbeeld 'BRT-programma', of nieuwe samengestelde woorden vormen, bij voorbeeld 'laserstraal';
d) samentrekkingen: termen gevormd uit het eerste deel van een
eerste woord en het laatste deel van een tweede woord (brunch
uit breakfast en lunch, ecosysteem uit ecologisch systeem, brozurn uit brommer en nozem). Oit procede wordt vooral in het
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Engels toegepast en de jongste jaren ook in het Frans (bij voorbeeld: telecran en carburol (carburant d'alcool». In het Nederlands vindt het veel Minder goed zijn draai, tenzij het kan werken
met Engelse of Latijns-Griekse elementen;
e) ex-nihilo-neologismen: nieuwe woorden gevormd uit nog niet
eerder voorgekomen combinaties van klanken of letters. Dit
soort termen tiert welig in allerlei merknamen. Ais vrije zelfstandige taaleenheden komen ze vrijwel niet voor. Van Nierop
noemde dit de echte nieuwe woorden (zie: Woordjes sprokkelen, bIz. 7) die 'zeer zeldzaam zijn'. Ais voorbeeld noemde hij
o.a. nozem;
1) herleiding van syntagma's tot een term (bij voorbeeld digitaal
voor digitaal horloge);
g) inkorting van woorden (bij voorbeeld: info voor informatie).
Inkortingen kunnen zelfweer samenstellingen vormen, zoals de
term 'demoband' (een voor een platenfirma bestemde bandopname waarin een nog onbekende musicus of muziekgroep een
proeve (demonstratie) geeft van zijn of haar kunnen);
h) afleidingen van eigennamen: dit procede is frequent in technische en wetenschappelijke taal. Het komt ook weI voor in
algemeen taalgebruik (by voorbeeld 'vertrossing');
i) klanknabootsingen.
2. Semantische neologismen
Dit zijn nieuwe woorden die het resultaat zijn van het gebruik van
een reeds bestaande vorm (de 'signifiant') waaraan een nieuwe
betekenis ('signifie') wordt gegeven. Die nieuwe betekenis hoeft
niet per se betrekking te hebben op een nieuw begrip, ze kan ook
ontstaan als een synoniem van een andere, al oudere signifiant :
a) metaforen: overdrachtelijke, figuurlijke uitdrukkingen (bij
voorbeeld : buikje (van een fles) , eend (2 CV) , rattekop (kapsel»;
b) metonymie: stijlfiguur, niet berustend op een vergelijking,
maar op een ander type van betrekking (bij voorbeeld: witte
boorden);
c) verandering (uitbreiding, verkleining) van het toepassingsgebied van een term (bij voorbeeld: bestseller (voor om het even
welk artikel), pil (voor anticonceptiepil).
3. Exteme ontleningen
Externe ontleningen zijn het resultaat van de overheveling naar
een welbepaalde taal van een element (term, of voor- of achtervoegsel) dat al in een andere levende of dode taal bestond.
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Elke taal·ontleent materiaal aan andere talen, zoals iedere cultuur elementen overneemt uit andere culturen. Het is aileen
gevaarlijk voor de identiteit van een taal of cultuur wanneer te
veel vreemde inbreng plaatsheeft :
a) ongewijzigde overnamen (ambiance, hovercraft, human relations, aggiomamento, jungle);
b) vertaalde ovemamen (lange hete zomer, zwijgende meerderheid, beroepsverbod);
c) aangepaste ovemamen (settelen, afnokken (van 'to knock
off')).
4. Interne ontleningen
Interne ontleningen zijn overnamen uit het eigen fonds van een
zeIfde taal :
a) ontleningen aan de taal van vorige eeuwen (de zogenaamde
'woorden met herievingskans'), bij voorbeeld garde (roede) voor
de klopper van een mixer;
b) ontleningen aan de volkstaal: snel (hip), kek;
c) ontleningen aan regionale varianten van een taal (bij voorbeeld 'afzien' , dat pas sinds enkele jaren in Nederland bekend is) .
5. Pseudo-ontleningen
Dit zijn woorden die weliswaar op ontleningen lijken, maar die in
de eigen taal ontstaan volgens de morfologische regels van een
andere taal (bij voorbeeld shake-hand (Engels: hand-shake)).
Dit overzicht van soorten neologismen dat, met een enkele
aanpassing, ook op andere talen dan het Nederlands toepasselijk
is, hebben wij bewust beknopt gehouden. Het geeft weliswaar
een beeld van het woordenvormend vermogen van een taal, maar
biedt geen houvast voor wie het neologische van een term niet
wi! bepalen aan de hand van een eerste vindplaats of van de
signifie, maar op basis van morfologische trekken die voor het
nieuwe kenmerkend zouden zijn. Het aantal gevallen waarin
zulke trekken weI aanwijsbaar zijn, is erg klein. Het gaat dan
meestal om recent ontleende voor- of achtervoegseis (bij voorbeeId: loop-in, paint-in, kerst-in, enz.).
Neologismen als blijk van de vitaliteit van de taal

In onze bibliografie van de neologie zagen we dat nieuwe termen
vooral in het Franse taalgebied veel belangstelling hebben en dat
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de Engelssprekende wereld daarin tot nu toe niet zo sterk geinteresseerd is.
Die bevinding hoeft ons niet te verwonderen. De positie van
het Engels is na de tweede wereldoorlog zo sterk geworden dat
die taal bij voortduring een immens grote invloed op aile andere
taIen uitoefent. Het Enge)s heeft het stellig niet zozeer nodig na
te gaan hoe het met zijn neologisch vermogen is gesteld. Dat het
Franse taalgebied weI echte interesse in de neologie toont, is
eigenlijk logisch, want het Frans is het aIs intemationale taal aan
zichzelf en aan zijn geloofwaardigheid verplicht bewijzen te leveren van zijn creativiteit. Met andere woorden: de sterke
Franse belangstelling voor neologismen is beslist politiek gekleurd. Maar ook in het Nederlandse taalgebied fungeert de
neologie dikwijls aIs een soort staalkaart van het lexicale kunnen
van het Nederlands, getuige het enthousiasme waarmee her en
der in de pers eigen nieuwe woorden worden besproken en de
felheid waarmee in dezelfde media bepaalde ontleningen worden
bekritiseerd. De ontleningen waarop men het dan heeft gemunt,
zijn de zogenaamde luxe-ontleningen, d.w.z. woorden waarvoor
aIleen de 'signifiant' is overgenomen (bij voorbeeld 'shoppen'
voor 'winkelen'). Neologismen van eigen bodem zijn in aIle
talen, zij het om allerlei redenen in de ene wat sterker dan in de
andere, een soort geruststelling ten aanzien van de weerstand
tegen een te grote woordeninvoer en dus ten aanzien van de
toekomst van de eigen taal.
Neologische belangstelling bij technici en wetenschappers

Wanneer we de algemene taal verlaten en een kijkje nemen in de
ontelbare vaktalen stellen we vast dat daar in een sneltreinvaart
oneindig vele, in hoofdzaak vreemde, neologismen ontstaan, en
niet aIleen ontstaan, maar ook bewust worden gezocht. Daar is
natuurlijk niets vreemds aan. Per slot van rekening is de vernieuwingsbeweging eigen aan technisch en wetenschappelijk
onderzoek. Technici, ingenieurs en wetenschapsmensen besteden meer en meer aandacht aan de technische en wetenschappelijke neologismen die ze gebruiken of nodig hebben. De vraag is
alleen waarom de neologie meerderen van hen bezighoudt en in
hoeverre hun taalkundig werk invloed kan hebben op hun vakjargon. De interesse die technici en wetenschappers voor de
nieuwe termen uit hun specialisatiegebied aan de dag leggen,
staat doorgaans niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een
streven naar normalisatie van hun terminologie. We stellen
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evenwel vast dat de neologie daarbij steeds sterker hun belangstelling heeft. Die ontwikkeling is waarschijnlijk te danken aan
het bij een aantal personen groter wordende besef dat van de drie
talen die wij in ons neologie-overzicht hebben betrokken, het
Nederlands en het Frans meer en meer worden ingeruild voor het
intemationale wetenschappelijke en technische Engels. Wat een
aantal technici en wetenschapsmensen voor hun collega's terecht willen bewijzen, is dat de negatie van hun eigen taal niet te
wijten is aan de intrinsieke ongeschiktheid van die taal tot het
benoemen van de recente realea, maar een politiek-economische
oorzaak heeft. De wetenschappelijke en technische situatie maar die echt niet aileen - is nu eenmaal zo dat nieuwe concepten, ideeen en uitvindingen momenteel in hoofdzaak ontstaan
in de Verenigde Staten en daar dus al hun benaming hebben
gekregen v66r ze de oversteek naar Europa maken. Het Nederlands, Duits, Frans en noem maar op hebben op die manier
steeds een achterstand. Van tijd tot tijd ziet men taalbewuste
specialisten uit een bepaald vakgebied de koppen bij elkaar steken om lijsten samen te stellen van 'nationale' neologismen. De
bedoeling is dan om op een al ontstaan gebruik te wijzen, of ook
weI, en steeds meer, om equivalenten voor te stellen ter vervanging van de binnengedrongen Engelse neologismen. Vele van de
aldus functionerende comites, commissies (1), werkgroepen,
enz. hebben reeds knap werk geleverd. Maar meer dan voorstellen formuleren en adviezen verstrekken kunnen zij niet.
Daarvoor missen ze wetgevende macht. V oor ieder voorstel en
advies is het dus afwachten geblazen om te kunnen vaststellen of
de technici en de wetenschappers voor wie die bestemd zijn
daaraan gevolg willen geven.
De neologie als wetenschappelijke discipline

Sedert verscheidene jaren werken universitaire vakgroepen aan
een wetenschappelijke bestudering van de neologie: het proces
volgens hetwelk nieuwe lexicale eenheden worden gevormd en
geaccepteerd. Het onderzoeksteam dat daarbij het meest op de
voorgrond treedt is het Franse ERA 353, dat zijn activiteiten
uitoefent binnen de Universite de Paris X en het CNRS (Centre
national de la recherche scientifique). De problematiek van de
theorie en de methodologie van het verschijnsel neologie werd
door de ERA-groep uiteengezet in La neologie lexicale, nr. 36
(I) Waaronder de Centrale taalcommissie voor de techniek.
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(december 1974) van het driemaandelijkse tijdschrift Langages.
De gangmaker achter de ERA-ploeg was de Franse hoogleraar
Louis Guilbert (t 1977). Van deze neoloog stamt de studie La
creativite lexicale (Larousse 1975), een werk over de neologie
dat tot op heden niet is geevenaard. Een tijdschrift dat uitgebreid
aandacht besteedt aan de neologie als discipline is La·banque
des mots, dat om het half jaar bij de Presses universitaires de
France wordt gepubliceerd door de al eerder genoemde Internationale raad voor het Frans. In het Nederlandse en Engelse
taalgebied is nog geen neologie-onderzoek op gang gekomen dat
met het Franse researchwerk vergeleken kan worden.
De neologie gestimuleerd door de overheid
Naar aanleiding van verschillende factoren ging het 'Office de la
langue fran~aise', een overheidsinstelling van de Canadese provincie Quebec, in 1973 van start met werkzaamheden op het vlak
van de neologie. Die factoren waren: de behoefte een beeld te
krijgen van de omvang van het neologieproces in de algemene
taal, het verlangen op de neologische vraag vooruit te lopen door
zo snel mogelijk, zodra dat nodig is, nieuwe geregistreerde of
gecreeerde woorden te leveren en aldus wilde neologismen en
ontleningen te voorkomen en de noodzaak om voor de neologie
werkmethoden uit te testen en een theorie te vinden. Als publikatiemedium stak de reeks Neologie en marche van wale In
1974 werden de activiteiten van het aanvangsteam uitgebreid tot
de neologie in de technische en wetenschappelijke taal, waarvoor nu intensieve contacten bestaan met mensen uit de verschillende vakgebieden. In dat zelfde jaar kwam het Frans-Quebecse netwerk voor wetenschappelijke en technische neologie
tot stand, d.w.z. dat onder de wetenschappelijke leiding van
Alain Rey (van het woordenboek Robert) een Franse neologiemoduul werd opgericht die nauw ging samenwerken met de
moduul in Quebec. Op grond van regeringsakkoorden tussen
Parijs en Quebec kwamen beide moduuls onder het beheer van
het 'Office de la langue fran~aise' en de 'Association fran~aise de
terminologie'. Sinds 1978 omvat het netwerk ook een Belgische
moduul.
Deze samenwerking tussen Frans-Canada en Frankrijk-Belgie
is het eerste voorbeeld in de wereld van een gesystematiseerd
neologie-onderzoek (1), dit wil zeggen dat de resultaten die de
.( 1) De Franse taalwetten uit 1973 en de daarop volgende jaren hebben betrekking

op ontleningen in het algemeen en niet specifiek op neologismen.
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drie researchgroepen van hun werkzaamheden publiceren (zoweI de objectieve als de subjectieve neologie) onmiddellijk op
ruime, doch vooral officiele schaal worden verspreid dank zij
hun opneming in de officiele terminologiebank van deze Franstalige Canadese provincie (1) en in de reeds genoemde publikatiereeks Neologie en marche. In nummer 1 van deze serie vinden we een samenvatting vande doelstellingen van het neologienetwerk. Naast de drie hierboven vermelde factoren zijn dat:
het aan wetenschappers, ingenieurs en technici bijbrengen van
Franse reflexen ten aanzien van technische en wetenschappelijke neologie, het observeren van de Engels-Amerikaanse
neologie vanuit de 'bevoorrechte' geografische ligging van Quebec, het verrijken van de Franse woordenschat met Canadese
nieuwe termen uit gebieden waarop Quebec aan de top staat (bij
voorbeeld bosbouw), het met elkaar confronteren van de technisch-wetenschappelijke neologie uit Canada en Frankrijk en het
bepalen van de oorzaken die leiden tot de afwijzing van neologismen door de taalgemeenschap (sociolingulstisch onderzoek).
De methode die het Office voor het registreren van neologismen heeft uitgewerkt, is het in dit artikel a1 vermelde procede van
het exclusiecorpus.
Besluit
De neologie, zoals trouwens ook de lexicografie, zoekt nog
steeds naar een echte theoretische basis. Desondanks heeft ze
zich in de jongste tien jaar een eigen plaats weten te veroveren
binnen de lingulstiek. Een door iedereen erkend onderdeel van
de taalkunde is ze evenwel nog niet. Daarvoor is het ontbreken
van een theoretische grondslag nog een te grote handicap. Maar
het begin is ere Het Nederlandse taalgebied toont tot nu toe nog
erg weinig belangstelling. Bij deze bevinding kunnen we de vraag
stellen of dat terecht zo is, of dat het niet hoog tijd wordt dat ook
de Nederlandse taalgemeenschap zich intensiever en wetenschappelijker met de neologie gaat bezighouden, bij voorbeeld in
het kader van het Belgisch-Nederlandse Taalunieverdrag. Want

(l) Deze terminologiebank (een gecomputeriseerd woordenboek) wordt, beneyens met deze neologismen, ook aangevuld met de termen die genormaliseerd
worden door de verschillende terminologiecommissies van het Office en zij
krijgen officiele kracht door publikatie in de Gazette officielle. Deze commissies
hebben een normaliserende en dus geen, zoals het neologienetwerk, registrerende en adviserende taak.
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heeft ook het Nederlands niet behoefte aan zoveel mogelijk
bewijzen, liefst door de overheid te verspreiden, van zijn creatief
vermogen? Taal is een sociaIe institutie, wat wit zeggen dat het
op gang komen en uitvoeren van een neologieonderzoek athangt
van de vraag of onder de NederlandstaIigen daarvoor voldoende
consensus te vinden is. Die maatschappelijke akkoordbevinding
is een beslissing die niet los kan worden gezien van een politieke
wi!. Zo lang die er niet is, blijft de neologie vertoeven aan de
periferie van de lingulstiek.
PS. Nadat de redactie van dit artikel was voltooid, verscheen in
Onze taal, januari 1981, een oproep van P.G.J. van Sterkenburg
van het Instituut voor Nederlandse lexicologie aan de lezers om
mee te werken aan het systematisch inventariseren van nieuwe,
niet-speciaIistische, woorden (maar waarom aIleen die?). Zou
dit dan eindelijk de aanzet zijn tot een echt Nederlands neologieonderzoek?

P.w.
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I. - Algemeen

OVER WOORDEN GESPROKEN (I)

Vreemde woorden

Er zijn in onze geschiedenis periodes geweest dat we abnormaal
veel vreemde woorden gebruikten. Als dat gebruik de spuigaten
uit liep heeft een puristische reactie er telkens weer voor gezorgd
dat de vreemde invloed ingedamd werd en dat zelfs een aantaI
'immigranten' weer over de grens werden gezet. (Hebt u in de
gaten dat ik niet aIleen immigranten heb gebruikt, maar ook
periodes, abnormaal, puristische en reactie ?) Nu is het opvallend dat we daar vroeger in de eerste plaats een nationaIistische
argumentatie bij gebruikten - vreemde woorden werden op een
bepaaId moment bestreden omdat ze vreemd waren en ook omdat we onze eigen woorden beter vonden -, terwijl de onvrede
met vreemde woorden zich in onze dagen vooral manifesteert in
de bewering dat vreemde woorden moeilijker zijn dan de onze.

Waarom wijst men vreemde woorden af?

Deze verschuiving in de beoordeling van het vreemde woord
toont duidelijk aan dat het vreemde woord op zichzelf 'waardevrij' is : de aanvaardbaarheid ervan wordt bepaald door de omstandigheden waarin het overgenomen is en gebruikt wordt. Zo
is de grote puristische beweging in de 16de en 17de eeuw (gericht
tegen de modieuze voorkeur van de rederijkers voor Franse
woorden) ingebed in het streven om van de eigen moedertaaI een
volwaardige cultuurtaaI te maken, die aIs geleerdentaal, kerktaal
en literaire taaI de evenknie zou zijn van het Latijn. Zo is op dit
moment de grote atkeer van de Nederlanders voor Duitse woorden een gevolg van de omstandigheden waarin deze, in dejaren
dertig en veertig, ingevoerd werden. Zo is onze eigen afwijzing
van Franse woorden onverbrekelijk verbonden met onze strijd
tegen de verfransing. Het is in dit verband ook typisch dat die
strijd uitsluitend een aangelegenheid is (geweest) van onze standaardtaal en niet van onze dialecten. De dialecten zijn nooit echt
bedreigd geweest door het Frans. De aanwezigheid van het
Frans maakte weI het bestaan en de officiele status van onze
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standaardtaal onmogelijk. En daardoor wordt het ook begrijpelijk dat vele Vlamingen zich m.b.t. hun standaardtaal hardnekkig
tegen de minste geringste Franse invloed verzetten, terwijl ze in
het dialect talloze dingen een Franse naam blijven geven.
Deze overwegingen dringen de conclusie op dat vreemde
woorden niet aIleen gebruikt kunnen worden om geleerd te doen,
om indruk te maken, om origineel te zijn, om op te vallen en om
nog andere modieuze redenen, maar dat ze ook aangegrepen
kunnen worden om nationalistische ideeen en gevoelens tot uitdrukking te laten komen. Het afwijzen van vreemde woorden,
het vermijden van het gebruik daarvan en de vervanging door
eigen woorden heeft dan ook een symbolische functie : de taalgebruiker bewijst daarmee zijn eigen vaderlandsliefde. De
zuiverheid van zijn taallevert het bewijs van het feit dat hijzelf
ziIiver op de graat is. En, wat zeker niet zonder gevaar is, de
implicatie dat het vreemde en dus de vreemde onzuiver, minder
te vertrouwen is, ligt dan ook voor de hand. Ais de zorg voor
taalzuiverheid zich manifesteert in purisme, zijn xenofobie en
racisme weI eens dicht in de buurt !

Zijn vreemde woorden moeilijk ?

Het lijkt me niet uitgesloten dat juist de laatste aspecten van de
kwestie van de vreemde woorden in onze tijd het argument van
de moeilijkheid daarvan op de voorgrond hebben gebracht. De
internationalisering van onze samenleving heeft vele grenzen
geslecht en in die openheid is het weren van buitenlandse invloeden niet aIleen moeilijker, maar ook minder aantrekkelijk
geworden. Vreemde woorden zijn nu meer het symbool van de
internationale georienteerdheid. Maar we leven ook in de tijd van
de democratisering : iedereen moet van alles op de hoogte gebracht worden, over alles gelnformeerd worden, bij alles betrokken worden, overal over mee kunnen praten. En in die omstandigheden worden vreemde woorden aangegrepen om 'democratische' ideeen en gevoelens aan op te hangen. Van het feit dat de
nieuwe communicatie-idealen niet probleemloos worden bereikt
krijgen de vreemde woorden de schuld : vreemde woorden zijn
moeilijke woorden en nu moeten ze daarom vermeden worden.
Het vermijden van dergelijke woorden bewijst de goede bedoelingen van de taalgebruiker: zijn streven naar duidelijkheid,
naar openheid, naar democratie. Klare taal - eenvoud, leesbaarheid, begrijpelijkheid zijn de sleutelwoorden ! - bewijst nu
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dat de taalgebruiker zijn toehoorders als mondige gesprekspartners beschouwt en behandelt.
Maar evenmin als vreemde woorden slechter zijn dan eigen
woorden, zijn ze moeilijker. En evenmin als een taal door de
aanwezigheid van vreemde woorden zonder meer verbastert en
haar eigenheid verliest, raakt ze daardoor haar begrijpelijkheid
kwijt. Onze dialecten bevatten nogal wat vreemde woorden en,
zoals al eerder gezegd, daar hebben we in geen enkel opzicht
problemen mee : we vinden die niet slecht, niet verbasterd en
niet moeilijk ! Het lijkt dus niet onwaarschijnlijk dat 'het probleem van de vreemde woorden' een schijnprobleem is en blijft,
hoe men het ook formuleert.
Voor vreemde woorden geldt dezelfde taalkundige wet als
voor eigen woorden : ze hebben een vorm en een inhoud (of
betekenis), de ene vorm kan moeilijker zijn dan de andere : moeilijker te schrijven of moeilijker te lezen, maar dat is
altijd een gering probleem. De betekenis is datgene waar het over
gaat : als de dingen die we te formuleren hebben ingewikkeld
zijn, dan is de betekenis van het woord dat we daarvoor gebruiken moeilijk. Of dat een eigen woord of een geleend woord
is, is daarbij volslagen onbelangrijk. Een zin als de volgende,
waarin geen enkel vreemd woord voorkomt, is voor al wie geen
inzicht heeft in de sterrenkunde onbegrijpelijk : 'Sterren .die
zwaarder zijn dan de zon hebben een kortere levensduur dan de
zon'. En wie niets van zeilen weet, begrijpt ook de rnededeling
niet dat je in bepaalde omstandigheden moet reven. Begrijpen
van taal is een kwestie van kennis van de achter de taalliggende
werkelijkheid. Niet de taal moet gedemocratiseerd worden,
maar de kennis ...

Nut van vreemde woorden

Een en ander betekent overigens niet dat alle woorden altijd even
geschikt zijn. Maar in dit opzicht heeft het al evenmin zin een
scheidslijn te trekken tussen vreemd en eigen. In sommige omstandigheden - in bepaalde contexten, tegenover bepaalde personen, over bepaalde onderwerpen - zijn sommige woorden
beter op hun plaats dan andere. Als de keuze functioneel gemaakt wordt, kan dat inderdaad een aanzienlijke bijdrage leveren aan het goed verlopen van de communicatie. Dat geldt zowel
voor vreemde als voor eigen woorden. Het maken van die keuze
is een hele kunst.
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Om een en ander nog even te illustreren ontleen ik enkele
voorbeeiden aan de Schrijfwijzer van Renkema (1979, bIz. 103
e.v.). Souffleren en voorzeggen, zo constateertRenkema, hebben duidelijk hun eigen functie, want: 'souffleren gebeurt C'nder andere op het toneel en dat mag. Maar voorzeggen gebeurt
meestal in de klas en dat mag niet'. Geen van beide woorden is
dus op zichzelfbeter dan het andere; geen van beide kan gemist
worden. De keuze tussen beide wordt bepaald op basis van de
geschiktheid voor de gebruiksomstandigheid. En parachutisten
worden die gedropt of laat u die vallen ? Ais u ze laat vallen,
wordt u als piloot ontsiagen. Ook deze woorden zijn dus allebei
nodig ... omdat ze een andere betekenis hebben. Andere vreemde
woorden kunnen we niet missen, omdat ze een andere gevoelswaarde hebben (we kunnen ook van 'bijbetekenis' spreken): bros en fragiel betekenen hetzelfde, maar beschuit is
bros en een meisje is fragiel en beslist niet omgekeerd, omdat de
bijbetekenis van bros 'knapperig' is, terwijl fragiel ook 'broos',
'zwak', 'vergankelijk' betekent. Ais we fragiel per se zouden
willen vermijden zouden v.;e drie woorden moeten gebruiken om
ongeveer dezelfde nuance uit te drukken. Zo is het ook met
tutoyeren dat, oneconomisch, te vervangen zou zijn door 'metje
enjij aanspreken', met lobbyen, dat zoveel is als 'druk uitoefenen op politieke besluiten', met drugs, dat hetzelfde is als 'verdovende ofbewustzijnverruimende middelen' en met intake-gesprek, dat Renkema omschrijft als 'probleemverkennend gesprek op basis waarvan een therapie wordt gekozen'. Niet uitgesloten dus, maar: praktisch ?

G.G.
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I. - Algemeen
OVER WOORDEN GESPROKEN ('I)

Vreemde woorden komen en gaan

In het vorige stuk heb ik erop gewezen dat vreemde woorden
functioneel beoordeeld moeten worden, d.w.z. op grond van hun
geschiktheid voor bepaalde omstandigheden. Vreemde woorden
moeten we beschouwen als welkome gasten, als er een duidelijke
reden aanwezig is voor hun aanwezigheid. We halen ze dan ook
meestaI aileen maar binnen aIs er ontwikkelingen gaande zijn
waar we zelf niet dadelijk de nodige woorden voor kunnen maken. Dat brengt met zich dat vele vreemde woorden na een tijd
weer verdwijnen, of omdat de ontwikkelingen in kwestie van
voorbijgaande aard geweest zijn (denk b.v. aan het frequente
gebruik van het Engeise impeachment in de tijd van de Nixonaffaire), of omdat de nieuwe dingen blijven en we er na enige tijd
zelf een geschikte eigen naam voor hebben gevonden. Maar de
tijd staat niet stH ! Telkens weer duiken er nieuwigheden uit het
buitenland op. En dus komen er ook telkens weer nieuwe
vreemde woorden binnen ...
Dit verschijnsel wordt aardig geillustreerd doorde cijfers die in
Onze taal36, bIz. 53 (1967) te vinden zijn. Het gaat daar om een
kranteartikel uit 1967 dat 340 woorden telt; daarvan zijn er 32 (9
procent) van vreemde herkomst. Ais we dezelfde tekst in het
Nederlands van vandaag 'vertaIen', constateren we dat we van
die 32 vreemde woorden er nu nog slechts vijfkunnen gebruiken
(marcheren, molesteren, officieren, publiek en militairen). De
overige kennen we niet meer. Maar... in onze eigen tekst vinden
we ongeveer evenveel nieuwe vreemde woorden aIs er verdwenen zijn. Wie hetzelfde stuk nu zou schrijven, zou dus ook weer
een dertigtaI 'immigranten' nodig hebben. Het percentage
vreemde woorden is dus - zeer waarschijnlijk tegen de verwachting van velen in - in tweehonderd jaar vrijwel gelijk
gebleven. Nu is een stuk taalgebruik van 340 woorden weI erg
weinig om daar veel conclusies aan te verbinden, maar een groter
onderzoek in het Duits heeft een vrijwel identiek resultaat opgeleverd ... Misschien heeft een taal dus weI een kleine 10 procent
vreemd bloed nodig om gezond te blijven !
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Die gezondheid betreft de beschikbaarheid van een voldoende
aantal woorden, de uitgebreidheid van de woordenschat.
Nieuwe woorden bedenken

Ontlening van vreemde woorden is een van de meest gebruikte
middelen om de woordenschat op peil te houden - zeer waarschijnlijk omdat het een gemakkelijk middel is, gemakkelijker
dan de procedes die onze taal ter beschikking heeft om ons in
staat te stellen zelf een nieuw woord te bedenken.
Het komt niet zo vaak voor dat we zelfheel bewust opzettelijk
een nieuw woord maken; zo weinig eigenlijk dat we generaties
lang onthouden dat iemand het eens gepresteerd heeft : zo weten we dat Hooft destijds heelal bedacht heeft, en Van Helmont
gas, en dat Carmiggelt niet zo lang geleden epibreren heeft
verzonnen. In onze tijd lijkt het verzinnen van' nieuwe woorden
zich te beperken tot het maken van namen voor nieuwe produkten, een yak waarin reclamejongens en copywriters zowat als
enigen bedrijyig schijnen te zijn (vim, omo, aspirine). Bijna in
dezelfde taalsfeer ligt het terrein van de letterwoorden (GOM,
SABENA, VARA, TROS) en dat van de syllabewoorden (BRT,
NCR V, VTB) , een terrein dat vaak betreden wordt, maar waar
toch zelden dingen geplukt worden die de naam stijlbloem verdienen. Ook het procede van de verkorting is in de mode: bieb
(bibliotheek), lab (laboratorium), pas (paspoort), super (superbenzine), maar zijn dergelijke afkortingen echt nieuwe woorden ? Op de laatstgenoemde kwalificatie lijken versmeltingen
van twee woorden, zoals stagflatie, profitariaat, gasohol, meer
recht te hebben. En hetzelfde kan gelden voor tweelingwoorden
met klinkerwisseling als poespas, klikklak, rompslomp en hinkepinken, en voor klanknabootsende woorden als woef, klik en
klak enz. : die zijn niet allemaaI zo spiksplinternieuw, maar het
zijn ten minste woorden die we helemaal zelfhebben bedacht...
Toch is het alles bij elkaar niet veel zaaks : de procedes zijn er
weI, maar we schijnen er niet veel plezier aan te beleven. Dat zou
samen kunnen hangen met de omstandigheid dat een nieuw
woord niet aileen bedacht, maar vooral ook binnen de kortste
keren verspreid moet worden om aIgemeen in gebruik te geraken. En dat bedenken dat is echt niet zo moeilijk op zichzelf: het
enige waar je rekening mee moet houden is de regel dat bepaalde
klankcombinaties in het Nederlands niet mogelijk zijn. Zo kan
een Nederlands woord niet met It beginnen; het kan niet uitsluitend uit medeklinkers bestaan; het kan niet op br eindigen...
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Daar heeft iedereen gevoel voor. Iedereen zou dus een naam
kunnen bedenken voor het gat in de liftkooi dat geopend wordt
als er een lijkkist in vervoerd moet worden. Stel dat ik daar het
woord faats voor maak, dat is een koud kunstje. Het probleem is
evenwel hoe ik enn kan slagen de hele Nederlandse gemeenschap van mijn bedenksel op de hoogte te brengen. Als het
om een nieuwigheid gaat die zeer populair is of algemeen verspreid wordt, zal dat wellukken, omdat naam en ding dan samen
bekend worden. Maar dan nog zal het niet meevallen om een
dergelijk volledig nieuw woord mondgemeen te laten worden weet u nog wat het was ? Het blijkt namelijk zeer moeilijk te zijn
zulke a.h.w. uit het niets geplukte woorden te onthouden. En ze
zijn ook niet erg praktisch in het gebruik, omdat ze zo volkomen
gelsoleerd zijn : ze horen niet in een reeks thuis, ze hangen niet
samen met andere, ze zijn ondoorzichtig. Het is dan ook moeilijk
om erop te komen, zowel om ze zelf te gebruiken als om je de
betekenis te herinneren als je ze hoort.

Nieuwe betekenissen

Om nieuwe dingen te benoemen maken we, om al de besproken
moeilijkheden te vermijden, meestal gebruik van oude namen.
We geven daar nieuwe betekenissen aan: wagen was vroeger
een kar die door dieren werd getrokken, nu een voertuig dat

automobiel is - de motor heeft paardekracht, een woord eat
oorspronkelijk alleen maar de 'kracht van een paard' betekende,
vervolgens, op basis van vergelijking, 'kracht als van een paard'
en nu 'maat voor het arbeidsvermogen van machines'; brommen
heeft in eerste instantie iets met het natuurlijke geluid van sommige dieren van doen; op basis van vergelijking zeggen we van
een lichte motor dat hij bromt; we noemen dan een fiets met zo'n
motortje een bromfiets en het rijden op zo'n fiets wordt dan een
nieuwe betekenis van brommen. Of we combineren ze op verschillende manieren tot samenstellingen : als we melk hebben
en chocolade en we maken een nieuw produkt waar we beide
dingen voor gebruiken, dan zoeken we dus bij voorkeur niet naar
een totaal nieuwe naam - noots b.v., of abool - , maar we
maken het onszelf en aIle andere taalgebruikers gemakkelijk
door de drank chocolademelk en de andere lekkernij melkchocolade te noemen. Als een doe-het-zelver, de nodige bielzen
in zijn heidetuin verwerkt hebbend, het overschot gebruikt om er
een tafel voor de tuin mee te maken, kan hij, met het oog op de
plaats waar de tafel komt te staan, zijn creatie een tuintafel
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noemen, of, met het oog op het gebruikte materiaal, van een
bielzentafel spreken, of desgewenst alles ineens uitdrukken in de
verbale creatie tuinbielzentafel (naast een eventueel ook te maken salonbielzentafel). De poot van die tafe!. .. U hebt het woord
nog nooit gehoord of gezien, maar u kunt het zonder enig probleem maken. Zo hebt u ook nog nooit het woord figuurdansmaniak ontmoet en toch kent u het... U begrijpt het immers en u
had het ook zelf kunnen maken.
Metafora

Het procede van naamgeving op basis van vergelijking of betekenisoverdracht noemen we metafora. Het is altijd al een zeer
veel gebruikt procede geweest en we hebben daar het gebruik
aan te danken van de namen van lichaamsdelen voor voorwerpen
die daar enige (soms slechts verre) gelijkenis mee vertonen : zo
heeft een kopje een oor, een berg een voet en een kruin, een
naald een oog, een vliegtuig een neus, een vleugel en een
staart, een fles een hals en een camera een oog. Omdat de
afwisseling van witte en zwarte strepen op een weggedeelte dat
voor het oversteken van voetgangers bestemd is het beeld van de
zebra heeft opgeroepen is men op het zebrapad gekomen, en om
soortgelijke redenen heeft men de 'driehoekige witte vlakken op
het wegdek om de toegang tot een voorrangsweg te markeren'
haaietanden genoemd. Het frequent gebruik van dergelijke
woorden is er de oorzaak van dat de vergelijking niet meer gezien
wordt - de beeldspraak verbleekt. Wie dergelijke formuleringen
bij verrassing weet te vinden, kan de lezer of de toehoorder
nieuwe dingen doen zien, is de creatiefste taalgebruiker: hem
noemen we dichter, haar dichteres : 'Hij ontdekt zichzelf onafgebroken in de duizenderlei spiegelingen vaneen gedaante, in de
talloze omvormingen van een toch maar beperkte taal' (Albert
Verwey).
G.G.
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I. - Algemeen
OVER WOORDEN GESPROKEN (III)

Beeldspraak
Omdat de dichter, zo .hebben we in de vorige bijdrage bij
Verwey gelezen, de taal toch maar beperkt vindt om zichzelf te
'ontdekken' - zowel te leren kennen als bloot te geven !- speelt
hij met de taal, zoekt hij de beeldspraak, schept hij nieuwe woorden. Hij slaagt in zijn opzet als zijn lezers hem kunnen volgen : zo
lukt het Guillaume van der Graft origineel te zijn als hij de 'vogels
die dolblij het ontwaken vieren' bladversiering noemt;.zo slaagt .
Pierre Kemp er in met eenvoudige bestaande woorden - en
gebruik makend van een taalfout ! - iets totaal nieuws te zeggen
over het glimlachen: 'Vandaag wil ik licht glimlachen / voor wie
geglimlacht licht wil zien'.
Dichters gaan tot de grens, ze balanceren op de rand van het,.
onmogelijke. Minder getalenteerden, die hun voorbeeld willen
volgen, kunnen gemakkelijk diep vallen. Zij produceren weI e6lls
beeldspraak die aileen maar op de lachspieren werkt ('minister'· . .
van Volksgezondheid zit met ongeboren kind in zijn maag') en
daardoor niet functioneel is. Daarom moet in het algemeen voorzichtigheid worden betracht bij het gebruik van beeldspraak als
procede om de taal nieuwe dingen te laten zeggen.

Nieuwe woorden beoordelen
Het tweede, in het vorige stuk besproken procede vergt minder
van het taalgevoel, maar dat betekent nog niet dat men zich bij het
hanteren daarvan heicmaai niet zou kunnen vergissen. Samenstellingen kunnen te lang zijn. Een woord als elektriciteitopwekkingssysteem is misschien nog wei aanvaardbaar, maar verkeersongevallenschadeverzekeringssysteem is beslist onnederlands
door zijn lengte. De lengte is er niet aIleen de oorzaak van dat
dergelijke woorden moeilijk te lezen zijn - meer lange woorden
in een tekst maken hem moeilijker - , maar ze zijn daardoor ook
moeilijk te interpreteren. Het is immers niet zonder meer meteen
duidelijk of het laatst gegeven voorbeeld verwijst naar een verze1-807

keringssysteem tegen verkeersongevallenschade of van een
schadeverzekeringssysteem tegen verkeersongevallen: dat zouden verschillende dingen kunnen zijn. Zijn rijksbelastinginners
inners van de rijksbelasting of belastinginners van het rijk?
Ook kan men zich als lezer gemakkelijk vergissen als men uit
het oog verliest dat samenstellingen er formeel weI identiek uit
kunnen zien, maar dat die omstandigheid niet verhindert dat de
relatie tussen de samenstellende delen zeer verschillend kan zijn.
Zo is een graanmolen duidelijk iets anders dan een windmolen;
maar dat wijst erop dat een woord als watermolen dubbelzinnig
is : een Molen (die graan maalt) kan in beweging gebracht worden
door water; hij kan ook in beweging gebracht worden door de
wind en water 'malen' (uit de polder in de boezem); in de eerste
toepassing is de verhouding tussen de samenstellende delen van
watermolen dezelfde als in windmolen, in de tweede is watermolen te vergelijken met graanmolen. De bielsentafel, waar we het
al eerder over hebben gehad, is gemaakt van bielsen; maar een
bureaustoel is niet gemaakt van een bureau... Men doet er dus
goed aan bij het gebruiken van samenstellingen te letten op de
context. Daar moet de nodige informatie in aanwezig zijn om
misverstanden te verhinderen. Is dat niet het geval, dan kan men
beter een omschrijving gebruiken.

Samenstellingen
Voorts dient men er rekening mee te houden dat een samensteIling niet aItijd 'Ietterlijk' betekent wat men er op het eerste gezicht in meent te zien. Een kelderdeur is inderdaad 'een deur van
een kelder', zoals een garagedeur een 'deur is van een garage';
maar een huisdeur is de voordeur van een huis; een koffielepel en
een theelepel dienen om mee'te roeren, soep scheppen we met
een soeplepel en we eten soep met een eetlepel... Samenstellingen zijn dus niet zonder meer doorzichtig. Toch is dat allemaal
geenszins een beletsel om er talloze te maken. Ais het om vormingen gaat als kelderdeur en garagedeur is het aantal in principe
onbeperkt. Vandaar dat dergelijke woorden onmogelijk allemaal
in het woordenboek kunnen staan - dat zou overigens ook overbodig zijn (al zullen sommige scrabbelaars daar weI anders over
denk'en I). Het feit dat we burgemeestersambt b.v. niet in een
woordenboek vinden, mag er ons geenszins van weerhouden het
toch te bezigen, omdat we allemaal het recht hebben van dit
woordvormingsprocede gebruik te maken om onze woordenschat
uit te breiden.
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Om deze beschouwingen over de samenstelling af te sluiten
lijkt een korte bespreking van het woord pressiegroep me weI op
haar plaats. Van Haeringen heeft deze samenstelling eens vergeleken met het purisme drukkingsgroep (De nieuwe taalgids 59,
biz. 418 (1966» en met zijn beschouwingen aardig geanalyseerd
welke overwegingen ·de Nederlandse taalgemeenschap ertoe hebben gebracht op het moment dat het leenwoord pressure group
aan vervanging toe was de voorkeur te geven aanpressiegroep.
Daar blijkt helder uit dat het maken van een eigen woord ter
vervanging van een vreemd en bovendien het maken van een
samenstelling, hoe spontaan het ook gebeurt, een kwestie is van
wikken en wegen. Van Haeringen constateert dat het bij pressure
group om morele beinvloeding gaat, terwijl drukking 'vooral of
uitsluitend doet denken aan een mechanische actie. Drukking
uitoefenen of onder drukking zetten als geestelijke of morele actie
is geen gangbaar Nederlands. WeI druk uitoefenen en onder
druk zetten, omdat druk zowel morele druk als mechanische druk
kan zijn'. Oat zou ons ertoe kunnen brengen nog aan een derde
mogelijkheid te denken : de vorming namelijk van drukgroep.
Oat zou, aldus Van Haeringen, geen gelukkige zaak zijn, omdat
'daarin druk- op het eerste gehoor of het eerste gezicht allicht als
verbale stam zou opgevat worden : 'groep die drukt'. En drukken betekent niet 'krachtige invloed uitoefenen'. Bij drukkingsgroep kan er geen twijfel over bestaan dat het eerste lid een
substantief is. Ook niet bij pressiegroep', en dit laatste woord
heeft het voordeel dat bij pressie uitsluitend aan morele beinvloeding gedacht kan worden. Oaarom is pressiegroep de beste
vertaling van pressure group. Taalkennis en taalgevoel blijken bij
deze creatie hand in hand gegaan te zijn; een betere combinatie is
niet denkbaar !

Afleidingen
Ten slotte moet er ook nog even gewezen worden op de afleiding
als woordvormingsprocede. Het is niet de bedoeling hier een
volledig overzicht van aIle mogelijkheden te geven, maar uitsluitend de aandacht te vestigen op de onuitputtelijkheid van deze
bron van nieuwe woorden en op het feit dat er ook hier creativiteit
is op basis van regels.
Wie weet dat van vuil een werkwoord afgeleid kan worden als
vervuilen, weet ook dat van dit werkwoord weer het substantief
vervuiling gemaakt kan worden om de handeling of het resultaat
daarvan aan te wijzen en het substantief vervuiler om de hande1-809

lende man en vervuilster om de handelende vrouw te noemen. De
kennis van deze regels is bovendien toepasbaar op woorden als
geel, ziek, groot, klein - bijvoeglijke naamwoorden dus - en
blijkens mogelijke Nederlandse woorden als verkleuren en verplaatsing ook op zelfstandige naamwoorden. Als we eenbepaalde
kwalificatie te radicaal vinden, kunnen we door het gebruik van
een afleidingsvorm voor de nodige relativering zorgen : niet geel,
maar geelachtig, of: gelig, gelerig, drie mogelijkheden met een
eigen nuance. Om de herkomst van een produkt te noemen beschikken we over afgeleide adjectieven als Brussels, Belgisch en
Naams. Om tot uitdrukking te brengen dat we een gelijkenis
aanwezig achten tussen de verzen. van A. en die van Vondel,
kunnen we het woord Vondeliaans maken en als we eerder aan
Gezelle denken, kan Gezelliaans even goed...
Dat er ook regels in het spel zijn, wordt geillustreerd door het
verschil tussen b.v. Brussels en Naams. En ook hier moeten we
erop bedacht zijn datvormovereenkomsten misleidend kunnen
zijn : een leerling is iemand die leert, en zo is het ook met een
volgeling, een nakomeling en een smekeling; maar een beschermeling is iemand die beschermd wordt, en zo is ook een dopeling
iemand die gedoopt wordt, een zendeling iemand die gezonden
wordt. Van een werkwoord met -(e)ling afgeleide zelfstandige
naamwoorden die een persoon noemen, hebben dus een actieve
of een passieve betekenis. De kennis van deze regel maakt het ons
mogelijk bestemmeling als een foute vorm te bestempelen : een
geadresseerde is noch iemand die bestemt, noch iemand die bestemd wordt. In dit geval hebben taalkennis en taalgevoel bij de
vorming kennelijk ontbroken ...
G.G.
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I. - Algemeen
OVER WOORDEN GESPROKEN (IV)
Hoeveel woorden kennen we ?
Vit wat we in de vorige bijdragen hebben geconstateerd over het
onbeperkte maken van nieuwe woorden voigt vanzelf dat ooze
woordenschat een open verzameling is, als we onder 'ooze woordenschat' althans verstaan de woordenschat van onze taal, niet
die van de individuen die de taal in kwestie spreken. De woordensch(~t van een taal is dan ook nooit precies te berekenen : het is
een lexicaal potentieel, dat in het gebruik van de individuele
taalgebruikers wordt geactiveerd en daardoor dus nooit materieel
volledig geconcretiseerd is, maar dat bovendien autoproduktief
is. Het lexicale potentieel - kortweg het lexicon genoemd bevat ook de in de vorige bijdragen ter sprake gebrachte regels
voor de vorming van volledig nieuwe woorden en voor de vorming
van samenstellingen en afleidingen. Ook die regels worden door
de taalgebruikers geactiveerd: daardoor wordt de woordenschat
eveneens concreet aangevuld met woorden die potentieel in het
lexicon aanwezig waren...
En dan zijn er nog de leenwoorden ! Het is evident dat de
Nederlandse woordenschat niet telkens aangevuld wordt met een
nieuw woord als een van de Nederlandse taalgebruikers niet op
het Nederlandse woord kan komen en dan maar tot ontlening
overgaat. Maar waar ligt precies de grens tussen een toevallige,
individuele ontlening en het lid-zijn van de woordenschat van een
taal ? Dat is niet te zeggen. Ook daardoor is het antwoord op de
vraag :'Hoeveel woorden zijn er in het Nederlands?' nergens te
vinden. Een volledige lijst van de Nederlandse woorden is daardoor dus ook niet op te maken. Ook het dikste woordenboek zal
dus onvolledig zijn. De bewerker van de tiende druk van 'de dikke
Van Dale', dr. Kruyskamp, geeft er in zijn inleiding blijk van zich
daarvan volledig bewust tezijn, als hij (bIz. IX) stelt dat de Nederlandse woordenschat misschien twee tot vijf miljoen woorden
omvat, d.w.z. het tien- tot twintigvoudige van wat thans in Van
Dale behandeld is'. Het is een zeer ruwe schatting, waarvan nergens blijkt waarop Kruyskamp haar gebaseerd heeft. Veel waarde
hoeven we daar dan ook niet aan te hechten, maar het is weI goed
daar de opmerking aan te verbinden dat onze woordenschat niet
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oneindig is. Het aantal nieuwe woorden wordt uiteindelijk beperkt door debestaande combinatiemogelijkheden. Maar praktisch is dat aantal zo astronomisch groot dat het nauwelijks zin
heeft naar de begreozing ervan te zoeken.
De omvang van de individuele woordenschat is nauwelijks ge-.
makkelijker te becijferen. Toch is ook die omvang een intrigerend gegeven, en dat al heel lang. Het is bekend dat de Griekse
dichter Philetas in de 4de eeuw voor Christus al woorden heeft
geteld om zich een idee te vormen van de frequentie waarmee ze
worden gebruikt. En hij heeft ook een lijst van zeldzame woorden
opgesteld met de bedoeling die aan een prins te leren. Vele andere taalleraren zijn sindsdien geinteresseerd geweest in de vraag
hoeveel woorden een kind op een bepaald moment kent, en hoeveel het erbij moet leren om aan het taalverkeer van de volwassenen deel te kunnen nemen. Maar omdat men niet zo erg veel weet
van de omvang van de 'volwassen' woordenschat, kunnen de
leraren niet veel aanwijzingen krijgen.

Actieve en passieve kennis
Bij het onderzoek naar de omvang van de individuele woordenschat heeft men immers een norm nodig waaraan de individuele
kennis gerelateerd kan worden. En, zoals gezegd, die norm is er
praktisch niet. Wie toch de individuele woordenkennis wil meten,
moet zich dus met een noodoplossing tevreden stellen. In de
praktijk betekent dat dat men een omvangrijk, zo representatief
mogelijk woordenboek als vergelijkingspunt hanteert. Stel dat we
voor het Nederlands de dikke Van Dale gebruiken. Dan is ooze
basis ongeveer 220 000 woorden. Het aantal Nederlandse taalgebruikers dat al die woorden kent, is ongetwijfeld niet zeer groote
Maar wat is 'kennen'? Woordenkennis kan actief zijn en passief.
Onder 'actieve kennis' verstaan we de beschikking hebben over
een woord bij het spreken, onder 'passieve kennis' het vermogen
om woorden die we lezen of horen te begrijpen. Het is evident dat
de passieve kennis groter is dan de actieve; men neemt aan dat de
verhouding 5:1 is. Kent iemand 80 % van de woorden van Van
Dale passief, dan kunnen we zijn actieve kennis dus op 16 %
daarvan ramen. Recent Duits onderzoek op dit terrein heeft cijfers in deze orde van grootte opgeleverd. En daarbij is ook gebleken dat een zesjarige van dezelfde woordenschat 5 % actief en
25 % passief kent.
. Weten wedaarmee nu hoeveel woorden dat kind nog moet
leren? In zekere zin weI. Maar het zal duidelijk zijn dat deze
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kwantitatieve vraag bij nader inzien toch niet zo enorm belangrijk
is, minder belangrijk.in ieder geval dan de vraag welke woorden
nodig zijn. Dat blijkt de al eerder genoemde Philetas ruim 2000
jaar geleden al begrepen te hebben ! Niet dat men zo nodig vooral
zeldzame woorden moet leren... integendeel, de woorden met
een hoge frequentie zijn het belangrijkst. Daar moet in het onderwijs vooral aandacht aan geschonken worden. Die woorden zijn
belangrijk, omdat ze dingen noemen die vaak ter sprake komen,
belangrijke dingen dus.
Vit deze relatie tussen woord en ding kunnen we afleiden dat
iemand die veeI woorden kent even veel (mee) kan praten. Belangrijker is evenwel het oit die relatie af te leiden inzicht dat
iemand die veel ervaren heeft ook veel woorden kent en dus ook
over veel mee kan praten. Een en ander betekent dat de omvang
van de woordenschat op twee verschillende vormen van kennis
kan wijzen en dat het dus onvoorzichtig is om daar, bij de beoordeling van iemands (intellectuele) capaciteiten, zonder meer veeI
belang aan te hechten. (Puur verbale kennis wordt terecht niet al
te hoog aangeslagen: woordenrijkdom waaraan weinig ervaring
ten grondslag ligt, of waaraan daardoor weinig inhoud beantwoordt, noemen we woordenkramerij!)

Frequentieiijsten
Ook in verband met de notie 'frequent woord' dient overigens
opgemerkt te worden dat er een relatie is tussen frequentie en
context en situatie. In de praktijk van de woordstatistiek heeft dat
geleid tot de berekening van de frequentie van de woordenschat
van afgeronde gehelen als de bijbel, het werk van een auteur als
Corneille, Vondel of Gorter, van de taal van een bepaald aantal
kranten enz. M.b.t. de woordenschat van een taal die als vreemde
taal geleerd moet worden is men zo gekomen tot het bepalen van
een basiswoordenschat van enkele duizenden woorden die men
zeker moet kennen om zich in die taal een beetje te kunnen
redden, maar waarvan anderzijds - als ze goed gekozen zijn !aangenomen kan worden dat men er genoeg aan heeft om een
flinke hoeveelheid teksten (van een bepaald genre) in die vreemde taal te kunnen lezen. Via deze benadering heeft het tellen van
de omvang van de woordenschat weI degelijk een aantal resultaten opgeleverd waar taalleraren een vruchtbaar gebruik van kunnen maken.
Maar overigens zijn cijfers en woorden niet zulke goeie vrienden van elkaar gebleken. Woordenschatkennis is veel meer dan
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parate geheugenkennis van een aantal gegevens. Het kunnen gebruiken van de woordvormingsregels is veel belangrijker voor de
toegang tot het lexicale potentieel van een taal. Dat vermogen is
voorlopig nog niet te meten. En bovendien mogen we niet uit het
oog verliezen dat woorden veel meer zijn dan vormen. Welnu,
wat er geteld wordt, dat zijn uitsluitend woordvormen. Maar de
ongelofelijke aantaIlen betekenisnuances die een woord kan uitdrukken blijven buiten het bereik van de cijfers. En ook het
vermogen om daar gebruik van te maken en de handigheid in het
kiezen van het meest passende wOQrd bepalen de rijkdom van
iemands taalgebruik. Niet aIleen barokke woordacrobaten brengen meesterwerken voort. Ook met eenvoudige, sobere, minimaIe middelen kunnen woordkunstenaars wonderen doen.

G.G.

NIEUWKOMERS
Omgangsregeling

Met het toenemende aantal echtscheidingen is de behoefte ontstaan aan een nieuw woord om de regeling aan te duiden voor de
omgang tussen de ouders en hun kinderen na de scheiding: de
omgangsregeling. De omgangsregeling wordt gewoonlijk door de
ouders in overleg met de rechter vastgesteld. Naleving van de
omgangsregeling kan eventueel via de rechter worden afgedwongen.

Co-ouderschap
Gescheiden ouders kunner ertoe besluiten toch samen te blijven
zorgen voor de opvoeding van de kinderen. Ze blijvenhun ouderschap waarnemen. Oat heeft aanleiding gegeven tot een nieuw
woord: co-ouderschap.
W.Px.
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I. - Algemeen

DE COMMISSIE BELAST MET DE VOORBEREIDING
VAN DE NEDERLANDSE TEKSTVAN DE GRONDWET,
DE WETBOEKEN EN DE VOORNAAMSTE WETTEN EN
BESLUITEN: 1954 -1981

Ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de bovengenoemde Commissie, 25 jaar geleden, werd door de voorzitter, prof. G. Van Dievoet, op de academische zitting in het Egmontpaleis te Brussel op maandag 30 maart 1981 de hierna volgende lezing gehouden.
De Commissie belast met de voorbereiding van de Nederiandse
tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten
en besluiten werd bij KB van 5 april 1954 opgericht.
Het lag in de bedoeling van de regering het werk te Iaten
voortzetten dat reeds verricht was door de Commissie, opgericht
bij KB van 18 september 1923, om een "VIaamse" vertaling te
maken van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten. (1) Aan de nieuw opgerichte commissie werd echter een
andere, veel ruimere taak toevertrouwd dan aan die van 1923.

V66r 1898
Van de wetten en besluiten, uitgevaardigd v66r de inwerkingtreding van de wet van 18 april 1898, bestond geen rechtsgeldige
Nederlapdse tekst, met uitzondering van enkele oude verordeningen van v66r de Franse tijd en van de wetten en besluiten van
het Verenigd Koninkrijk der Nederianden. Van de meeste teksten bestonden weI ambteIijke vertalingen zonder rechtskracht,
verschenen in de tweetalige uitgave van de Verzameling van wetten en besluiten (Recueil des lois et arretes royaux), opvolger van
de Bulletin des lois uit de Franse tijd en het begin van de Belgische onafhankelijkheid. V66r de wet van 1898 zijn ook enkele
vertalingen van belangrijke nieuwe wetten in de Moniteur afge-

e)

KB van 5 april 1954, art. 1 en eerste overweging van het besluit, Belgisch
Staatsblad van 10 april 1954.
1-815

drukt. Vele ambtelijke vertalingen uit de negentiende eeuw waren verdienstelijk voor die tijd. Ze zijn echter hopeloos verouderd en bevatten vrij veel onnauwkeurigheden. Er bestond geen
vaste terminologie. De zinsbouw is soms gebrekkig. De taal is in
vele gevallen vrij onbeholpen en bovendien dialectisch of regionaal gekleurd. Er werd meestal niet gestreefd naar eenheid van
taal en terminologie met Noord-Nederland.
Die vertalingen bezaten geen authentieke waarde. Ze konden
niet aangehaald worden in vonnissen en arresten voor de interpretatie van de tekst.

Na 1898
De Nederlandse tekst van de wetten en besluiten van na 1898
heeft weI rechtskracht, maar is niet altijd feilloos in juridisch en
taalkundig opzicht. Er komen een aantal vergissingen en onjuiste
vertalingen in voor. Zo werd de Belgische burger bedreigd met
de doodstraf door de Nederlandse tekst van een besluitwet van
11 oktober 1916 voor het overleveren aan de vijand van de Staat
van "schepen of gebouwen", terwijl in de Franse tekst sprake is
van "vaisseaux ou batiments".(l) In feite zijn "schepen of vaartuigen" bedoeld. In de geco6rdineerde wetten van 30 november
1935 op de handelsvennootschappen is een afdeling in de Franse
tekst gewijd aan "des actions et des prescriptions". In het Nederlands luidde het in de rechtsgeldige tekst : "Van de aandeelen en
van de verjaringen", terwijl het gaat om de rechtsvorderingen en
de verjaringen.(2) Gelukkig zijn zulke vergissingen eerder uitzonderlijk. Veel meer opmerkingen kunnen worden gemaakt in
verband met de terminologie en de zinsbouw.
Hierbij moet worden aangestipt dat de vertalers in de verscheidene departementen meestal hun best deden, maar niet of onvoldoende betrokken werden bij de eigenlijke redactie van de ontwerpen van wet of besluit. Zij beschikten evenmin over de nodige documentatie in verband met de juiste betekenis van de Franse tekst of over Noordnederlandse wetsteksten en juridische literatuur. Vermoedelijk moesten zij veelal hun werk te snel inleveren.

e)

Besluit-wet van 11 oktober 1916, art. 1 (waarbij art. 115 van het Strafwetboek
werd vervangen), Belgisch Staatsblad van 15-21 oktober 1916.
(2) KB van 30 november 1935, enig artikel, opschrift van Afdeling IX (boven art.
189), Belgisch Staatsblad van 5 december 1935.
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De Commissie van 1923 verrichtte veel nuttig werk, maar zij
beschikte niet altijd over de nodige medewerkers en over voldoende Noordnederlandse juridische werken en documentatie.
Aan de vertalingen, die zij tot stand bracht, werd grote zorg
besteed, zowel in taalkundig als in juridisch opzicht. De vertalingen werden bij koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en verplicht gesteld voor het onderwijs in de
rijksinsteIlingen, het gerecht en het bestuur.(l) Het werk van die
Commissie heeft veel bijgedragen tot de eenheid van de
rechtstaal in Belgie. De teksten hadden echter geen rechtskracht.
De rechtbanken en hoven mochten voor de interpretatie van de
wetten aIleen rekening houden met de oorspronkelijke Franse
versie, die de enige authentieke bleef voor de teksten van v66r de
wet van 1898.

1954
In die omstandigheden besloot de regering in 1954 de nieuw
opgerichte Commissie te belasten met de voorbereiding van een
rechtsgeldige tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten. De teksten, door de Commissie
voorbereid, zouden, in de vorm van wetsontwerpen, aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd. Minister Lilar verklaarde bij de installatie van de Commissie : "Uw Commissie is
geroepen een definitieve vastlegging van de redactie van de wetboeken te bezorgen, met het oog op goedkeuring door het Parlement, opdat ook de Nederlandse tekst rechtskracht zou hebben
en de gelijkheid tussen het Franstalige en het Nederlandstalige
dee 1 van de bevolking zou zijn verwezenlijkt". (2)
Een andere taak was weggelegd voor de nieuwe Commissie :
de aanpassing van de wetten van na 1898 aan de taal en de
terminologie van de nieuwe, Nederlandse versie van de oudere
wetboeken, wetten en besluiten. Zulks staat uitdrukkelijk in artikel 1 en in de overwegingen van het KB van 5 april 1954 en
werd bevestigd door minister Lilar : "Er zijn gronden om zich
niet tot de vertaling van de wetten en besluiten, waarvan aIleen
nog maar een Franse officiele tekst bestaat, te beperken, doch

e)
e)

Zie b.v. KB van 14 november 1926, waarbij de "Vlaamsche" vertaling van het
Strafwetboek "is aangenomen" (Belgisch Staatsblad van 18 december 1926).
Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp tot invoering van de Nederlandse tekst van het Burgerlijk wetboek (Gedrukte stukken, Kamer van volksvertegenwoordigers, zitting 1959-1960,507, nr. 1, bIz. 1).
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ook om de Nederlandse tekst van de na de wet van 18 april 1898
in de wetboeken ingeschakelde wetten op het stuk van de vorm
en de eenheid van terminologie te herzien". (1)
De Commissie werd samengesteld uit taalkundigen (neerlandici), juristen en ambtenaren. Verscheidene leden behoren tot het
academisch personeel van de Belgische universiteiten. Onder de
juristen bevinden zich traditioneel ook een of meer magistraten.
De Commissie kan zelf een beroep doen op deskundigen, die als
tijdelijke leden aan haar werkzaamheden deelnemen. Aan de
Commissie zijn drie secretarissen toegevoegd, die hebben doen
blijken van hun kennis op het gebied van het recht of van de
taalkunde.
Sedert haar oprichting heeft de Commissie altijd volgens dezelfde methode gewerkt. Door een van haar leden of van de
secretarissen wordt een ontwerp voorbereid dat aan aIle leden
wordt gezonden. Op de vergadering gebeurt het onderzoek artikel per artikel. Bij de voorbereiding wordt rekening gehouden
met de vroegere vertalingen en zoveel mogelijk met de traditionele interpretatie van de Franse tekst, alsmede met de terminologie van de Noordnederlandse wetten en besluiten. Wanneer de
Commissie bij de voorbereiding van de tekst op een bijzondere
moeilijkheid stuit, wordt een lid of een secretaris met het onderzoek ervan op taalkundig, juridisch of historisch gebied belast. In
de rnernorie van toelichting bij het wetsontwerp tot invoering van
de tekst worden de voornaamste nota's opgenornen.(2) Door de
bevoegde minister wordt het wetsontwerp bij het Parlernent ingediend. De Commissie kan rekenen op de rnedewerking van de
diensten van het ministerie van Justitie (o.a. de bibliotheek) en
op het Nederlands Fonds (verzameling boeken en tijdschriften
betreffende het Nederlandse recht).

e)

Ibidem, bIz. 2.
(2) Zie o.m. ibidem, bIz. 10-13; Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp tot
invoering van de Nederlandse tekst van het Strafwetboek (Gedrukte stukken,
Kamer van voIksvertegenwoordigers, zitting 1962-1963, 636, nr. 1, bIz. 7-8).
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DE COMMISSIE BELAST MET DE VOORBEREIDING
VAN DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE GRONDWET,
DE WETBOEKEN EN DE VOORNAAMSTE WETTEN EN
BESLUITEN: 1954-1981 (vervolg)

Moeilijkheden

Bij haar onderzoek stuitte de Commissie op een aantal moeilijkheden in verband met de juiste betekenis van de Franse teksten. Zulks was in het bijzonder het geval voor oudere wetsbepalingen die soms nog waren overgenomen uit verordeningen van
Lodewijk XIV, zoals de Ordonnance sur l'instruction criminelle
van 1670, de Ordonnance du commerce van 1673 en de Ordonnance de la marine van 1681. Rechtshistorisch onderzoek gaf
hierbij dikwijls uitsluitsel.
In andere gevallen hebben dezelfde Franse termen meer dan
een betekenis. Zo wordt in het Strafwetboek het bijwoord volontairement nu eens gebruikt in de zin van intentionnellement
(o.a. in de artt. 292, 295, 349, 351, 398 enz.), dan weer als synoniem van sciemment (in de artt. 120 en 324) en ten slotte in de
betekenis van de Franse uitdrukkingen sans contrainte, de sa
propre volonte (in de artt. 364 en 370). De Franse rechtstaal kent
het gebruik van volontairement (in de zin van intentionnellement) sedert meer dan 150 jaar. In het Nederlands maakt. men
een duidelijk onderscheid tussen vrijwillig en opzettelijk. Terwijl het Franse volontairement beide begrippen kan weergeven,
hebben de Nederlandse woorden vrijwillig en opzettelijk, inz. in
de besproken juridische teksten, slechts een bepaalde betekenis.
Vrijwillig betekent uit vrije beweging, zonder gedwongen te zijn.
Opzettelijk betekent: met opzet, met het voornemen om, met de
bedoeling om. (1 )
Bij het onderzoek van het Burgerlijk wetboek bleek dat de
Franse woorden modification en modifier een tiental malen in
de tekst niet gebruikt zijn in de gewone moderne betekenis van
wijziging (changement), maar in de sterk verouderde betekenis
van restriction, beperking. Aldus heeft het werk van de Commis-

e)

Memorie van toelichting .:. Strafwetboek (Gedrukte stukken, Kamer van
VoIksvertegenwoordigers, zitting 1962-1963, 636, nr. 1, bIz. 25-30).
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sie ook bijgedragen tot een beter begrip van de oorspronkelijke
Franse tekst van de Code civil. (1) Ter gelegenheid van de invoering van de Nederlandse tekst zijn verschillende verbeteringen in de Franse tekst aangebracht.(2)
Meer problemen rezen in verband met de weergave in het
Nederlands van de Franse termen dan met het onderzoek naar de
juiste betekenis van de Franse woorden. Voor de termen preteur
en emprunteur uit het Burgerlijk wetboek schreef de Commissie
van 1923 lener en ontlener. Het Nederlands Burgerlijk wetboek
gebruikt uitlener (preteur) en lener (emprunteur). Vit een enquete bij een aantal Belgische banken, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en notarissen bleek dat het gebruik van
de benamingen voor de partijen bij de lening vrij onvast was. In
Nederland is het woord "ontlener" in dat verband onbekend. De
Commissie meende dat de eenheid van de Nederlandse rechtstaal
belangrijker is dan een min of meer gevestigd gebruik in
Vlaanderen en gaf de voorkeur aan het Noordnederlands gebruik : uitlener (preteur) en lener (emprunteur). De Belgische
wetgever heeft de Commissie hierin gevolgd.(3)
Bij de weergave in het Nederlands van de Franse termen interdit en interdiction (maatregelen door de rechtbank genomen
in verband met de persoon en de goederen van een geesteszieke)
kon bezwaarlijk geput worden uit de bestaande terminologie. In
de vroegere Belgische vertalingen sprak men o.a. van ontzette en
ontzetting. Het Nederlandse wetboek gebruikt de woorden "onder curatele gestelde" en "curatele", die onvoldoende het wezen
van de instelling weergeven. Op suggestie van wijlen prof. E.M.
Meijers van de Rijksuniversiteit te Leiden heeft de Commissie
voorgesteld: "onbekwaamverklaarde" en "onbekwaamverklaring". De Belgische wetgever heeft dit voorstel bekrachtigd en
het rechtsonderwijs en de rechtspra.ak hebben deze nieuwe terminologie overgenomen.(4)
De interpunctie van de oude wetboeken leverde eveneens enkele moeilijkheden Ope Zo gebruikt de Code Napoleon vaak een

e)

Memorie van toelichting ... Burgerlijk wetboek (Gedrukte stukken, Kamer
van Volksvertegenwoordigers, zitting 1959-1960, 507, nr. 1, bIz. 51-55).
(2) Zie o.m. Wetsontwerp tot verbetering van de verouderde termen in de Franse
tekst van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van een aantal daarin
nodeloos geworden bepalingen en tot invoering van de Nederlandse tekst van
hetzelfde Wetboek en van de wet van 20 april 1874 op de vQorlopige hechtenis
(Gedrukte stukken, Senaat, zitting 1966-1967, 37).
Memorie van toelichting ... Burgerlijk wetboek, biz. 64-66.
(4) Ibid., biz. 48-40.

e)
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komma v66r een opsomming, waar thans dubbelpunt gewoonte
is (b.v. in de artt. 385, 442, 1015).(1)
Na verloop van 25 jaar kan men zich terecht afvragen wat de
Commissie verwezenlijkt heeft.

Resultaten
Er zijn enkele opvallende resultaten bereikt, zoals de goedkeuring door de wetgever van de Nederlandse tekst van de Grondwet (1967), van het Burgerlijk wetboek (1961), van het Strafwetboek (1964) en van het Wetboek van strafvordering (1967). Bij
de Memorie van toelichting van de regering werd telkens het
volledige verslag van de Commissie gevoegd en in het parlementair stuk afgedrukt. Zo kan elke belangstellende kennis nemen
van allerlei gegevens over vroegere vertalingen van de Grondwet
en van de wetboeken en van vele nota's over belangrijke vraagpunten.
Minder opvallend was de goedkeuring door de wetgever van
de Jachtwet (1967), van het Boswetboek (1969), van het Veldwetboek (1969), van de Wet op de wisselbrief en het orderbriefje
(1964) en van de Wet op het notarisambt (1980).
Andere teksten, voorbereid in samenwerking met'de Centrale
commissie voor de Nederlandse rechtstaal en bes~uurstaal in Belgie, zijn eveneens wet geworden, o.a. de Nederlandse tekst van
het Kieswetboek en de kieswetten (1970), van de Gemeentewet
en de Provinciewet (1975) en van de Wet op het rekenhof (1978).
De Commissie is zeer ver gevorderd met de voorbereiding van
de Nederlandse tekst van het Wetboek van koophandel, van het
Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en van
het Wetboek der successierechten. De Commissie hoopt in de
loop van dit jaar het ontwerp van Nederlandse tekst van deze
drie wetboeken aan de bevoegde minister te kunnen bezorgen.
De Commissie heeft verder meegewerkt aan de voorbereiding
van de Nederlandse versie van verscheidene wetsontwerpen, o.a.
in verband met de Wegenverkeerswet, de wet op de verlengde
minderjarigheid, de wet op de jaarrekening en het grote wetsontwerp in verband met de handelsvennootschappen.
Enkele teksten zijn aan de bevoegde minister bezorgd, maar
zijn nog niet goedgekeurd door het Parlement. Het betreft o.a.
de wetten op de erediensten, het Militair strafwetboek, het Wet-

e) Ibid., bIz. 12, nr. 1.
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boek van militaire strafvordering en enkele kleinere militaire
strafwetten.
In het KB van 5 april 1954 (tot oprichting van de Commissie) is
ook bepaald (art. 6) dat de secretarissen lijsten zouden bijhouden
van de rechtstermen die door de Commissie zijn aanvaard.
De heer prof. J. Moors heeft, als secretaris, deze taak op zich
genomen sedert de oprichting van de Commissie. Het resultaat
ervan heeft hij verwerkt in een tweetalig juridisch woordenboek,
waarvan reeds twee uitgaven zijn verschenen.
De nieuwe Nederlandse tekst van de wetboeken is - behalve
in het Belgisch Staatsblad - verschenen in verscheidene eentalig
Nederlandse en tweetalige edities. Een tweetalige editie van het
Burgerlijk wetboek was in de zestiger jaren een bestseller in
Belgie. In een tweetalige editie, verzorgd door wijlen ereraadsheer P. De Beus, is bovendien een uitvoerige FransNederlandse en Nederlands-Franse lijst van vakterm~n opgenomen.
Samenvattend, kan men zeggen dat van de voornaamste wetboeken en wetten van v66r 1898 thans een rechtsgeldige Nederlandse tekst in het Staatsblad verschenen is, in het Parlement in
behandeling is of binnen afzienbare tijd door de bevoegde minister bij het Parlement kan worden ingediend.
Waarin zal de taak van de Commissie dan verder bestaan ?
Vooreerst dienen nog een aantal belangrijke wetten en besluiten van v66r 1898 voorzien te worden van een rechtsgeldige Nederlandse versie. Vele van die wetten bevatten slechts een vrij
gering aantal artikelen of zijn, ten gevolge van latere opheffingen
van een aantal bepalingen, tot een kleine omvang beperkt.
Om de eenheid van terminologie te bewerkstelligen, is het
eveneens noodzakelijk de Nederlandse tekst van een aantal wetten van na 1898 te herzien. Vele daarvan zijn voor ernstige verbetering vatbaar, zowel in taalkundig als in juridisch opzicht. Het is
hoogst wenselijk dat naar een eenvormige rechtsterminologie
voor de gehele wetgeving wordt gestreefd.
De minister kan ook een beroep op de Commissie doen voor
de verbetering van de Nederlandse tekst van wetsontwerpen of
voorontwerpen, waarvan de inhoud verwant is met de door de
Commissie behandelde teksten.
De voorbereiding van de Nederlandse tekst van de voornaamste wetten en besluiten van v66r 1898 zal vermoedelijk over enkele jaren voltooid zijn. De vraag zal dan rijzen of de taak van de
Commissie niet zal moeten worden aangepast.
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TECHNISCH TAALGEBRUIK (I)
Het is een veel voorkomend misverstand dat taalzorg een zaak is
van en voor taalkundigen. Iedereen bedient zich van de taal en
heeft dus belang bij een duidelijk en uniform taalgebruik.
In feite is het zeer de vraag of taalkundigen weI zo'n grote
invloed hebben op de taal en de normen die daarbij gebruikt
worden. Bepalend voor de ontwikkeling van de taal en de taalnorm is veeleer het taalgebruik van journalisten, politici, ambtenaren en fnnctionarissen nit het bedrijfsleven, want hun taal
wordt in ruime mate passief en vervolgens actief door de man in
de straat overgenomen. Wat hij op radio en tv heeft gehoord, wat
hij leest in de krant, in mededelingen van overheid en bedrijfsleven bepaalt in grote mate zijn eigen woordkeuze en zijn taalgebruik in het algemeen.
Ook het verwerven van technische taalkennis verloopt volgens
een vast patroon : de technicus leert de vaktaal weliswaar op
school en in het beroep, maar de leek raakt vertrouwd met vaktermen door het contact met vakmensen, handleidingen en gebruiksaanwijzingen bij apparaten en machines. Hoe groot de invloed van het taalgebruik in vakkringen is - en hoe gering de
invloed van individuele taalkundigen of van taalkundige verenigingen en tijdschriften - blijkt uit het hardnekkig voortbestaan
van Franse autoterminologie bij automonteurs en autobestuurders in Vlaanderen : vis platinees, gicleur van de ralenti, de joint
de culasse enz. Dit ondanks de jarenlange acties en ondanks de in
Vlaanderen bestaande afkeer van "Franse" woorden in het algemeen...

Rol van de normalisatie-instituten

De verspreiding van een algemeen gangbare en uniforme technische terminologie is niet aIleen een algemeen taalkundig belang.
De uniformering van de vaktaal is in de eerste plaats nuttig en
noodzakelijk voor de communicatie tussen de technici. Die communicatie vereist dat de dingen bij hun naam worden genoemd
en vooral dat de dingen bij voorkeur maar een naam hebben.
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Bij het invoeren van die uniforme technische terminologie spelen de normalisatie-instituten een belangrijke rol. De technische
normen die zij vaststellen bevatten uiteraard vooral technische
gegevens, maar in de toelichting en de omschrijving worden vele
technische termen vastgelegd en het gezag dat van de technische.
norm uitgaat, straalt ook af op de vaktaal die in de norm wordt
gebruikt.
Het Nederlandse Normalisatie-Instituut (NNI) is zich goed bewust geweest van de invloed en het gezag dat aan haar publikaties verbonden is. Al voor de laatste wereldoorlog was bij het
NNI een Centrale taalcommissie voor de techniek (CTT) ingesteld die geregeld vakwoordenlijsten heeft opgesteld waarin vaktermen op de meest uiteenlopende gebieden waren opgenomen,
eventueel met aanwijzingen voor een correct taalgebruik.
Omdat haar was gebleken dat vele woorden en zinswendingen
op verschillende vakgebieden en in verschillende betekenissen
werden gebruikt, heeft de CTT in 1955 een lijst van Algemene
woorden uitgegeven (norm N 5050) die een duidelijk taalzuiverend doel had. Vele van de aanbevelingen van de CTT hebben
ingang gevonden. Andere. hadden geen succes. Termen als lager, aanbetaling, alleenvertegenwoordiger en folie, die door de
CTT werden aangevochten, konden niet worden verdreven. (1)
Na de publikatie van de Algemene woorden werd het stil om
de CTT. Pas in 1967 werd de oprichting gemeld van de normcommissie "Algemene bedrijfsterminologie", onder voorzitterschap
van dr. J. Veering, directeur van het Genootschap "Onze taal"
en docent aan de Technische Hogeschool in Delft.
Deze normcommissie stelde zich ten doel de norm N 5050
(Algemene woorden) bij te werken en uit te breiden, in samenwerking met vertegenwoordigers van enige grote Nederlandse
bedrijven.
Het werk van de commissie is in 1980 gereedgekomen. De lijst
Algemene bedrijfsterminologie is als NEN 5050 gepubliceerd, hetzelfde normnummer dus als de vroegere Algemene woorden,
waarvan ze een bewerking en uitbreiding vormt. De NEN 5050
kan worden besteld via het Belgisch Normalisatie-instituut, Braban~onnelaan 29, 1040 Brussel (616 Bfr. + BTW, toezending
onder rembours).
In een volgend artikel wordt deze publikatie verder besproken.
w. Px.
(1) Over de werking van de CIT zie J. Veering, Mogelijkheden en moeilijkheden
van taalverzorging, Genootschap Onze taaI, Den Haag, bIz. 164 e.v.
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TECHNISCH TAALGEBRUIK (II)
De Woordenlijst voor bedrijf en techniek, die door de commissie
Algemene bedrijfsterminologie van het Nederlandse normalisatie-instituut is opgesteld, bestaat uit twee delen : eerst enige taalkundige aanwijzingen en vervolgens de eigenlijke woordenlijst.
We vatten hieronder sommige van deze taalkundige aanwijzingen samen, omdat ze niet aIleen in technische geschriften, maar
in he~ algemene taalgebruik tot meer uniformiteit en dus tot meer
duidelijkheid kunnen leiden.

Vreemde woorden
De massale toevloed van vreemde woorden is o.m. het gevolg
van de toenemende "invoer" van technische apparatuur en technieken uit het buitenland. Hoewel vreemde woorden, waar mogelijk, door Nederlandse moeten worden vervangen (zie hieronder de bespreking van de Woordenlijst) , zijn er enige goede
motieven om vreemde woorden in het technische taalgebruik te
handhaven:
1. de techniek heeft een internationaal karakter gekregen. Onder vakgenoten is het makkelijk als de technische termen een
internationale gebruikssfeer krijgen. Dat is b.v. ook te merken in
de scheikundige terminologie;
2. bepaalde termen zijn universeel geworden. Denk maar aan
woorden als radar en laser. Pogingen om deze woorden door
Nederlandse te vervangen zouden zinloos zijn;
3. een aantal vreemde woorden zijn al zo lang ingeburgerd, dat
hun bestaansrecht in het Nederlands niet langer bestreden kan
worden.

Eigennamen
Dat de Woordenlijst voor bedrijf en techniek ook aanwijzingen
bevat over de schrijfwijze van eigennamen is niet vreemd. In
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Nederland bestaat namelijk de gewoonte de eerste letter van
eigennamen die met een voorzetsel of een lidwoord beginnen
(Van der Klaauw, De Cat) met een kleine letter te schrijven als
de voornaam of voorletter eraan voorafgaat. Dus : P. van der
Klaauw, Jan de Cat.
Zonder voorletter of voornaam begint de naam met een hoofdletter (Van der Kiaauw), tenzij de naam afgekort wordt : v.d.
Klaauw.
Ais een vrouw haar naam en die van haar man gebruikt, worden beide namen met een kleine letter geschreven voor zover de
voornaam of voorletter eraan voorafgaat : mevrouw L. van der
Klaauw-de Cat. Maar zonder voornaam of voorletter wordt aIleen de eerste eigennaam met een hoofdletter geschreven : mevrouw Van der Klaauw-de Cat.
Vit het bovenstaande blijkt al dat dit Nederlandse gebruik nu
niet direct eenvoudig is en daarom was normalisatie ervan weI
wenselijk. In Belgie hebben we er eigenlijk geen enkele behoefte
aan dit Nederlandse gebruik over te nemen. Evenmin als aan de
Nederlandse manier van alfabetiseren, waarbij voorzetsels en lidwoorden buiten beschouwing worden gelaten (Van der Klaauw'
staat bij de letter K). In ons land worden dergelijke namen dikwijis aan elkaar geschreven (Vanderklaauw, Decat), zodat het
zoeken in alfabetische lijsten nodeloos ingewikkeld zou worden.
Wie zich in correspondentie met Nederland aan het Nederlandse gebruik wil houden, kan in elk geval met de bovenstaande
aanwijzingen van de normalisatiecommissie de juiste keuze
maken.

Namen van instellingen, commissies, documenten
In namen van instellingen e.d. worden dikwijls eigennamen gebruikt : de commissie-Van Dievoet, de regering-Eyskens. De
vraag die daarbij dikwijls wordt gesteld, is of de eigennaam voor
of na de zaaknaam moet komen. Er bestaat op dit punt geen
vaste regel. De normcommissie zegt dat de eigennaam ("vrijwel
steeds") voorafgaat in de benaming van een laboratorium en
andersoortige instituten ("dikwijls") , maar dat het onjuist ZOu
zijn deze vorm als regel voor te schrijven.
In benamingen van documenten, commissies en regeringen
komt de persoonsnaam na de zaaknaam : het plan-De Man, de
regering-Eyskens, de commissie-Van Dievoet.
1-826

Vorming van voltooide deelwoorden
In het technische taalverkeer komen nogal wat vreemde werkwoorden voor en het is niet altijd gemakkelijk daarvan het voltooid verleden deelwoord te vormen. Men kan daarbij twee gevallen onderscheiden :
1. het werkwoord bestaat uit een bijwoord of een bijvoeglijk
naamwoord en het eigenlijke werkwoord : diepvriezen, fijnmalen enz. Het eerste lid komt vooraan, gevolgd door het verleden
deelwoord van het basiswerkwoord: diepgevroren, fijngemalen;
2. het eerste lid is een zelfstandig naamwoord of een werkwoordstarn. Het werkwoord is niet scheidbaar en het voltooid deelwoord begint met ge-: stofzuigen/gestofzuigd; vriesdrogen, ge-

vriesdroogd.

Verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden
Over de buigings-n bij het-woorden zegt de normcommissie dat
de onverbogen vorm als uitzondering o.m. voorkomt "indien een
nauwere betrekking wordt aangeduid, het geheel een eigennaam
vormt of er sprake is van eigennamen of aanduidingen van een
titel of beroep (functie) : het Gemeentelijk Lyceum, het tandheelkundig instituut, de wetenschappelijk medewerker",
In feite kornt de onverbogen vorm meer voor dan uit het bovenstaande zou kunnen worden geconcludeerd. De norrncornrnissie geeft daar - ongewild - een voorbeeld van door op biz.
31 twee keer te schrijven: het onvoltooide deelwoord, en drie
keer het onvoltooid deelwoord. Feit is dat vooral bij lange woorden de onverbogen vorrn vrij veelvuldig voorkornt : het gerneenschappelijk belang, het rnonetair beleid, ons dagelijks brood.

Schrijfwijze van breuken
Op dit punt wordt een duidelijke regeling voorgesteld. Teller en
noemer van de breuk worden los van elkaar geschreven. De
noerner krijgt geen rneervouds-n: twee vierde, negen zestiende.
Gaat het om een getal plus een breuk, dan worden het hele
getal en de breuk gescheiden door het voegwoord "en". Drie en
twintig zeventiende betekent dus : drie eenheden en twintig zeventiende. Daarentegen is drieentwintig zeventiende gelijk aan
een plus zes zeventiende.
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Ais de breuk als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, wordt
ze echter aaneengeschreven : een tweederde meerderheid.

De woordenlijst
Twee derde van de norm NEN 5050 bestaat uit een lijst van
woorden die in twee kolommen zijn opgesteld : de eerste kolom
met woorden die ontraden worden, de tweede kolom met de
door de normcommissie aanbevolen verbetering. In een derde
kolom wordt, waar nodig, toelichti~g verschaft, o.m. wanneer
het ontraden woord in een bepaalde context toch goedgekeurd
wordt.
Bij de ontraden woorden komen heel veel Engelse termen uit
de bedrijfseconomie en de reclamewereld voor. Dat is niet veiwonderlijk. Juist in deze sectoren is de invloed van het Engels
heel groote Niet aIleen in het Nederlands, overigens. De maatregelen die de Franse regering destijds heeft genomen tegen Engelse insluipsels in de Franse taal wijzen erop dat het om een
algemeen probleem gaat (zie Taalbeheersing, biz. 1-609 e.v.).
Voor sommige woorden van Engelse oorsprong, die in Frankrijk intussen vervangen zijn door woorden met een Frans karakter, stelt de Woordenlijst van de normcommissie eveneens een
vernederlandsing voor. Bij "leasing" b.v. wordt "verhuur" voorgesteld. De Franse commissie had met "credit-bail" een betere
vondst gedaan, want "leasing" is inderdaad een vorm van kredietverlening via een huurcontract. Een geheel nieuw woord als
"huurkrediet" zou de voorkeur verdienen.
De voorstellen van de normcommissie zijn overigens niet bindend. Ze zijn bedoeld als een advies voor het bedrijfsleven en de
overheid. Of ze zullen worden overgenomen, is nu nog niet uit te
maken. Het voordeel is weI dat een gezaghebbend orgaan als het
Nederlandse Normalisatie-instituut er zijn naam aan verbonden
heeft. Bindendverklaring van lijsten als deze is een zaak van de
overheid. Misschien een zaak voor de Taalunie...
In dat zelfde kader zou ook de vraag moeten worden aangesneden waarom werkzaamheden als die van de normcommissie,
die voor de gehele Nederlandse taalgemeenschap van belang
zijn, niet gezamenlijk door Nederland en Vlaanderen worden
verricht. Het gaat tenslotte toch om een gemeenschappelijke taal
en een gemeenschappelijk belang !

w.
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Px.

I. - Algemeen
VROUWELIJKE BEROEPSNAMEN :
DE TAAL EVOLUEERT

Inleiding : enkele begrippen
In het Nederlands bestaan verschillende mogelijkheden om een
vrouwelijke beroepsnaam naast een niet-vrouweHjke te creeren.
Ten eerste beschikken we over een achttal achtervoegsels, waarvan de belangrijkste zijn: -ster (in b.v. schrijfster, ponsster,
schoonmaakster), -e (in b.v. architecte, typiste, assistente), -es(se)
(in b.v. lerares, treinwachteres, bibliothecaresse), -rice (in b.. v.
directrice, presentatrice) en -euse (in b.v. masseuse, regisseuse).
Behalve deze door afleiding gevormde beroepsnamen zijn er ook
samengestelde vrouwelijke beroepsnamen : naast b.v. zakenman
staat zakenvrouw.
Bij het lezen van de eerste zin van dit artikel kan men zich
afgevraagd hebben waarom er staat 'naast een niet-vrouwelijke'
en niet 'naast een mannelijke'. Schrijver, architect of directeur
zijn toch woorden die verwijzen naar een man ? Dat het niet zo
eenvoudig is, zal ik eve~ verduidelijken aan de hand van de
architect/architecte,
zakenman/zakenvrouw
en
paren
schrijver/schrijfster; daarna pas wordt het trouwens mogelijk om
over de evolutie van vrouwelijke beroepsnamen te spreken.
Vooreerst architect/architecte. Met de tweede vorm van dit
paar kan zonder twijfel alleen verwezen worden naar een vrouw;
ik noem hem dan ook de gemarkeerd-vrouwelijke vorm, of kortweg de gemarkeerde vorm. Met de eerste vorm is meer aan de
hand, wat ik met de volgende zinnetjes illustreer :
(1) Die man is een goede architect.
(2) Wij zoeken een architect (man of vrouw).
(3) Mijn vrouw is architect bijde bouwmaatschappij Rechtmuur.
Het is duidelijk dat alleen in (1) met architect na.ar een man
verwezen wordt; in (2) kan de architect een man of een vrouw
zijn en in (3) verwijst architect zelfs naar een vrouw ! M.a.w. :
pas als we architect in een bepaald zinsverband, in een bepaalde
context beschouwen, kunnen we iets zeggen over de sekse van de
persoon (man (1), man of vrouw (2), vrouw (3)) waarnaar verwezen wordt. Omdat architect dus niet zonder meer naar een per1-829

soon van een bepaalde sekse verwijst (in tegenstelling tot architecte, de gemarkeerd-vrouwelijke vorm), wordt de vorm ongemarkeerd genoemd. (Merk op dat het dus mogelijk is om zowel
met architecte als met architect naar een vrouw te verwijzen.) Een
woordpaar met dezelfde kenmerken als architect/architecte (b.v.
politieagent/politieagente of chirurg/chirurge) noem ik, voor de
duidelijkheid verderop, oppositie 1.
Vervolgens is er het paar zakenman/zakenvrouw en ook schrijver/schrijfster. Ook hier kan zakenvrouw aIleen voor een vrouw
gebruikt worden, maar voor zakenman geldt nu weI dat de vorm
aIleen naar een man kan verwijzen. De vorm heeft dus niet zoveel gebruiksmogelijkheden als b.v. architect (probeer in de zinnetjes (2) en (3) hierboven architect maar eens te"vervangen door
zakenman; de resultaten klinken op zijn minst ongewoon). Dit
soort paren, waarvan de leden dus sekse-specifiek zijn, vinden
we vooral bij samengestelde beroepsaanduidingen, maar ook bij
de afgeleide beroepsnamen zijn er die dezelfde eigenschap hebben (b.v. schrijver (man)/schrijfster (vrouw) of zanger (man)/zangeres (vrouw)). Deze paren noem ik verderop oppositie 2.
Bij de bespreking van oppositie 1 en oppositie 2 moeten nog
twee opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste is het zo dat het
onderscheid in de praktijk niet altijd zo makkelijk te maken is;
het is b.v. best mogelijk dat men in de krant een zin leest waarin
met schrijver (oppositie 2) toch naar een vrouw wordt verwezen
(waaronder het paar schrijver/schrijfster een kenmerk van oppositie 1 zou krijgen). Ook een vraag als 'Is een vrouw nu een
voorzitter, een voorzitster, of kan het allebei ?' toont dat er
problemen met het onderscheid kunnen zijn. Dat deze problemen te maken hebben met het in-evolutie-zijn van de vrouwelijke beroepsnamen (waarbij sommige vormen 'ergens op een overgang zitten'), bespreek ik zo dadelijk. Een tweede opmerking :
bij sommige beroepsnamen zijn er geen paren, maar is er slechts
een vorm, b.v. auteur, minister, bediende, arts, psychiater. Er is
dus geen vrouwelijke afleiding, en deze ene vorm heeft dan dezelfde gebruiksmogelijkheden als de ongemarkeerde vorm van
oppositie 1 (zie de drie zinnetjes met architect). Woorden als
auteur of minister noem ik verderop sekse-neutrale beroepsnamen.

De evolutie van vrouwelijke beroepsnamen
Om over de evolutie van vrouwelijke beroepsnamen te kunnen
praten, moeten we er de sociale achtergrond bij betrekken. Dit
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betekent eenvoudig dat er b.v. geen vrouwelijke afleiding gemaakt wordt als er aIleen mannen zijn die het beroep in kwestie
uitoefenen; nog anders uitgedrukt: pas als vrouwen een bepaald
(mannen)beroep gaan uitoefenen, kan er behoefte ontstaan aan
een vrouwelijke vorm, en die behoefte kan groter worden
naarmate er meer vrouwen het beroep uitoefenen.
Met deze essentitHe band tussen taal en werkelijkheid in het
achterhoofd - en ook de begrippen uit de inleiding - , kunnen
we nu de verschillende evolutiestadia bekijken; ik geef ze schematisch weer :
Stadium 1 : aIleen mannen in het beroep;
er is maar een beroepsnaam.
Stadium 2 : intrede van de vrouw in het beroep;
er wordt een gemarkeerd-vrouwelijke vorm gecreeerd, en we krijgen oppositie 1 (zie boven),
waarbij de oorspronkelijke mannelijke vorm de ongemarkeerde term wordt van het paar.
Stadium 3 : toenemend aantal vrouwen in het beroep;
de gemarkeerd-vrouwelijke vorm raakt ingeburgerd, en ten dele hierdoor verliest de ongemarkeerde vorm twee van zijn drie gebruiksmogelijkheden :
hij kan aIleen nog gebruikt worden om naar een
man te verwijzen (zoals in stadium 1, maar nu naast
de vrouwelijke vQrm); we krijgen dus oppositie 2.
Een voorbeeld : in stadium 1 was er aIleen leraar; in stadium 2
kwam lerares erbij, maar had leraar nog de 3 gebruiksmogelijkheden binnen oppositie 1; en nu (stadium 3) zijn beide vormen sekse-specifiek (oppositie 2).
Een paar opmerkingen bij deze evolutie. Vooreerst is het zo
dat het niet gaat om een taalontwikkeling die zich voor moet
doen, weI om een evolutie die zich voor kan doen, waarbij eventueel een deel van een taaifase 'overgesiagen' wordt. Zo maken
afleidingen weI de 3 stadia volledig door, terwiji dit bij samenstellingen niet zo is : er is weI een stadium 1 (b.v. aIleen timmerman), maar bij de creatie van een vrouwelijke vorm (timmervrouw) krijgen we meteen oppositie 2 uit stadium 3 (oppositie 1
uit stadium 2 is dus niet van toepassing; zie ook de behandeling
van zakenman/zakenvrouw in de inieiding). Bij de sekse-neutrale
beroepsnamen (arts, minister, enz.) is het zelfs zo dat ze de ontwikkeling niet doormaken omdat er geen vrouwelijke vorm is
(een vorm vervult aIle functies). Een tweede opmerking betreft
de groep van de oorspronkelijk aIleen door vrouwen uitgeoefende beroepen (naaister, dietiste, kleuterleidster, enz.). Ais we de1-831

zeIfde stadia aanhouden (uiteraard met de aangepaste sociale
achtergrond), dan is het zo dat er in stadium 1 ook maar een
vorm is (de vrouwelijke); ais er dan een mannelijke vorm gecreeerd wordt (naaier, dietist, kleuterleider),. krijgen we - net
zoals bij de samenstellingen'- niet oppositie 1, maar weI oppositie 2 (het is b.v. niet mogelijk om te zeggen 'Zij is kleuterleider';
daarvoor is de vrouwelijke vorm veel te sterk ingeburgerd). Ook
hier is dus taaistadium 2 maar gedeeltelijk van toepassing.
Tot slot nog dit : het gegeven schema is in zoverre een vereenvoudiging dat het slechts een factor - zij het de belangrijkstevermeldt die de taaievolutie beinvioedt, n1. de maatschappelijke
ontwikkeling in de wereId van de beroepen.
Er zijn nog vele andere factoren (talige en buitentalige) die de
vorming en het gebruik van vrouwelijke beroepsnamen beinvloeden. Enkele daarvan zal ik hier kort bespreken.

Talige factoren
Een eerste talige factor, die de vorming van vrouwelijke beroepsnamen beinvioedt, is de aard van het achtervoegseI, en weI
het onderscheid tussen inheemse en vreemde suffixen. In het
Nederlands worden de achtervoegsels -ster en -e als inheems
ervaren, terwijl -euse en -rice nog herkenbaar zijn als vreemde
(Franse/Latijnse) suffixen. Terwijl nu de eerste twee geen
problemenopleveren bij het vormell van nieuwe vrouwelijke
beroepsnamen, kunnen de vreemde weI aanleiding geven tot
moeilijkheden, omdat de Nederlandse taalgebruiker er niet genoeg mee vertrouwd is. Vreemde achtervoegsels kunnen dus de
vorming van vrouwelijke beroepsnamen remmen, wat wellicht
verklaart dat in personeelsadvertenties beroepsnamen als programmeur, operateur, chauffeur of monteur geen vrouwelijke
vorm naast zich krijgen en dus sekse-neutraal gebruikt worden
(zie inleiding).
Een tweede talige factor, die het gebruik van vrouwelijke beroepsnamen beinvloedt, is de volgende. Soms wordt een vrouw
in een zin gesitueerd binnen een groep van zowel mannen als
vrouwen. Aangezien nu aIleen de ongemarkeerde term gebruikt
kan worden om naar vrouwen en mannen te verwijzen, kan hier
de gemarkeerd-vrouwelijke vorm niet gebruikt worden, zelfs al
gaat het om een vrouw. Twee voorbeelden maken dit concreter :
(1) 'Suzanne Valadon, een van de beste Franse schilders uit de
vorige eeuw ... '
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(2) 'Zo pleit PvdA-econoom Van der Doel (een man, G.A.)
voor ... Een andere econoom, mevrouw Bruyn-Hundt, heeft
... allerlei bezwaren.'
Vooral zin (2) is interessant : het gaat om afJdere, dat hier niet
gevolgd kan worden door de vrouwelijke beroepsnaam econome,
omdat het tegelijk verwijst naar de mannelijke econoom Van der
Doel (situering binnen een groep van twee du~).

Buitentalige factoren
Het ligt voor de hand dat de wereld van de beroepen de achtergrond vormt waartegen de evolutie van de vrouwelijke beroepsnamen gezien moet worden. Ik bespreek hier achtereenvolgens de dynamiek in de beroepenwereld, (daarmee samenhangend) het aantal vrouwelijke beroepsuitoefenaars en het beroepsprestige.
Een van de tendensen in de wereld van de beroepen is de
toenemende deelnemingsgraad van de vrouw in traditioneel
mannelijke beroepen. Interessant hierbij is dat er onlangs van
overheidswege een poging gedaan is om de tendens te versnellen,
m.n. door de wet 'Gelijke behandeling van mannen en vrouwen'
(i.e. in het arbeidsproces). Globaal bekeken komen de bepalingen van de wet hierop neer dat de beroepskansen van de vrouw
- althans in theorie - groter worden of verbeteren. Hoewel niet
nit het oog verloren mag worden dat traditionele opvattingen
over de rolverdeling van man en vrouw niet zomaar dank zij die
wet zullen verdwijnen, mag tach verwacht worden dat de genoemde tendens in de toekomst nag sterker zal worden - wat
hier vooral van belang is - , dat parallel met die tendens nieuwe
vrouwelijke beroepsnamen een kans zullen krijgen om in het
gebruik door te dringen. De wet bevat trouwens ook bepalingen
over het gebruik van beroepsnamen in personeelsadvertenties :
uit die advertenties moet duidelijk blijken dat zowel vrouwen als
mannen kunnen reageren, wat er dan vaak op neerkomt dat
(nieuw gevormde) vrouwelijke beroepsnamen naast de nietvrouwelijke beroepsnaam verschijnen. (Deze bepalingen zijn vrij
uniek omdat sociale wetten zelden of nooit direct op taal betrekking hebben !)
Terwijl in het eerste punt de dynamiek van de beroepenwereld
besproken werd, bekijken we die wereld meer statisch als we
naar het aantal vrouwelijke beroepsuitoefenaars gaan kijken.
Aangenomen dat er een correlatie bestaat tussen het aantal vrouwen in een beroep en het meer of minder ingeburgerd zijn van
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een vrouwelijke beroepsnaam, dan bestaat er een interessante
manier om die correlatie na te gaan. In statistisch-sociologisch
onderzoek kunnen cijfers gevonden worden met aantallen vrouwelijke beroepsuitoefenaars (per beroep) en - wat nog int.eressanter is - percentages vrouwen op het totale aantal beroepsbeoefenaars. Zo'n onderzoekje levert - heel in het kort - het
volgende Ope De beroepen met een vrouwelijk percentage van 75
en meer zijn de traditioneel vrouwelijke beroepen met een voor
vrouwelijke sekse gemarkeerde naam die als zodanig ontegenzeglijk ingeburgerd is (verpleegster, ponsster, schoonmaakster,
vroedvrouw, informatrice, enz.). Van de meeste beroepen waarvan het vrouwelijk percentage rond 50 (tussen 40 en 75) schommelt mag de vrouwelijke beroepsnaam - als die er is - als
ingeburgerd beschouwd worden, en bij deze groep hebben we
het duidelijkst te maken met oppositie 2. Voorbeelden : leraar/
lerares, onderwijzer/onderwijzeres, kapper/kapster. De derde
groep beroepen - met een vrouwelijk percentage van minder
dan 40 - zijn dan de traditioneel mannelijke beroepen, waar een
en ander sociaal en talig in beweging is. Het is duidelijk dat,
zolang er geen relatief behoorlijk aantal vrouwen is dat die beroepen uitoefent, de kans klein is dat een vrouwelijke beroepsnaam gebruikelijk wordt. Bij de benamingen van deze beroepen
hebben we (nog) het duidelijkst te maken met oppositie 1 (binnen evolutiestadium 2). Voorbeelden : architect/architecte, chirurg/chirurge, loodgieter/loodgietster, metselaarlmetselaarster. Of
deze beroepsnamen dezelfde weg op zullen gaan als de tweede
groep zal de (taal)ontwikkeling moeten uitwijzen.
Bij dit alles moet ook rekening gehouden worden met het
volgende : de traditioneel mannelijke beroepen laten zich nog
verder groeperen naar gelang van het beroepsniveau (beroepsprestige), waarbij opvalt dat vooral in hogere beroepen (nog)
weinig of geen vrouwen te vinden zijn. Aangezien nu vrouwen in
hogere beroepen de oorspronkelijke mannelijke term (b.v. directeur of bedrijfsleider) schijnen te verkiezen - dit zou nog eens
goed onderzocht moeten worden - , versterken de factoren
'klein aantal vrouwen' en 'hoog prestige' elkaar als factoren die
vorming en gebruik van vrouwelijke beroepsnamen remmen. Dit
gaat natuurlijk niet zonder meer op voor aile hogereberoepsnamen : terwijl b.v. arts, hoogleraar, ingenieur, notaris,
rechter, minister, staatssecretaris of senator een goede kans maken
om sekse-neutrale beroepsnamen te worden (het is trouwens sowieso niet makkelijk om er een vrouwelijke beroepsnaam naast
te creeren), zijn er ook die toch gemakkelijk een vrouwelijke
vorm zouden kunnen krijgen (vooral met -e) : advocaat, jurist,
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internist, enz. Ten slotte nog dit Lv.m. het beroepsprestige : terwijl bij hogere beroepen en het kleirie aantal vrouwen en het
beroepsniveau vorming en gebruik van vrouwelijke beroepsnamen remmen, speelt bij de lagere en middelbare beroepen vooral
het kleine aantal vrouwen een rol bij het niet gebruiken van een
vrouwelijke afleiding (b.v. soldeerder, metselaar, chemicus, portier, conducteur). Wellicht zal de vrouwelijke beroepsnaam zich
bij deze beroepen makkelijker doorzetten naarmate meer vrouwen aan het beroep deelnemen, omdat het beroepsniveau hier
dus geen remmende factor vormt.
Conelusie
Zo lang een taalleeft, evolueert (verandert) zij ook, al merken
we dat als nu levende taalgebruikers niet zo gauw. Dit geldt ook
voor het Nederlands, wat ik hier aan de hand van de vrouwelijke
beroepsnamen geillustreerd hebe Niet aIle factoren die de evolutie beinvloeden konden daarbij behandeld worden, maar de weI
besprokene lijken mij voldoende om te laten zien dat zowel de
taal zelf als de maatschappij de ontwikkeling stuurt. Dat factoren
elkaar daarbij tegen kunnen werken of versterken zien we ook
bij de evolutie van vrouwelijke beroepsnamen : sommige factoren bevorderen, andere remmen de vorming en het gebruik
ervan.
Het is dan ook niet gemakkelijk om de vraag 'Mogen we in de
toekomst steeds meer vrouwelijke beroepsnamen verwachten, of
krijgen we meer sekse-neutrale beroepsaanduidingen ?' te beantwoorden. Het zou te ver voeren om aIle factoren hier in het
licht van de gestelde vraag na te lopeno In mijn onderzoek (Vrou-

welijke beroepsnamen in het Nederlands. Een synehroniseh overzieht en een taalevolutieve benadering, Leuven, 1981 (ongepubliceerde licentiaatsverhandeling») heb ik het weI gedaan en de
conclusie is de volgende. De twee tendensen zijn reeel, maar er
zijn veeI aanwijzingen dat de tendens naar meer vrouwelijke
beroepsnamen de sterkere is en dat nog weI een hele tijd zal
blijven. In hoeverre hiermee een correcte voorspelling gedaan is,
zal het taalgebruik van de toekomst moeten uitwijzen.

G.A.
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NIEUWE WOORDEN

Zelfhulpgroep
Mensen die individueel met een probleem geconfronteerd worden, zoeken aansluiting bij lotgenoten die vroeger al naar een
oplossing voor hetzelfde probleem hebben moeten zoeken. Ook
het praten over het onderwerp met mensen die dezelfde ervaring
hebben gehad, is heilzaam. Dit verklaart het succes van de zelfhulpgroepen. Een groep mensen die individueel met een bepaald
probleem hebben af te rekenen en steun en hulp zoeken bij
lotgenoten : zelfhulpgroep.

Streepjescode
Levensmiddelen en andere koopwaar worden voorzien van een
code bestaande uit een aantal strepen van verschillende lengte en
dikte. Met behulp van deze streepjescode kan het produkt worden geidentificeerd voor zover daartoe de nodige hulpmiddelen
worden aangewend. In warenhuizen beschikken de kassabedienden daartoe over een leespen, tenzij de kassa al voorzien is van
een leesvenster. De computer waarmee de kassa verbonden is,
berekent niet aIleen de prijs van het produkt, maar zorgt ook
voor de voorraadadministratie.

Parkeerbeugel
Ook op het technische vlak blijven nieuwe woorden ontstaan.
Parkeerruimte is een schaars goed geworden en derhalve - volgens de economen - duur. Om het gebruik van parkeerplaatsen
door onbevoegden tegen te gaan, plaatsen sommige bedrijven
parkeerbeugels op hun parkeerterrein. Een parkeerbeugel bestaat uit een buis in de vorm van een omgekeerde letter U, waarvan de uiteinden met scharnieren op de grond zijn bevestigd. De
parkeerbeugel kan worden opgericht en vergrendeld om de parkeerplaats ontoegankelijk te maken.
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I. - Algemeen

ZUIDNEDERLANDS, WAT IS DAT?

Gevoeligheden
Het is algemeen bekend dat de kwalificatie Zuidnederlands heel
wat gevoeligheden wakker maakt. Menige taal- en landgenoot
voelt zich gekwetst als een woord dat hij of zij gebruikt Zuidnederlands wordt genoemd. Ze zien dat als een verwijt, als een
diskwalificatie van hun taalgebruik.
Die reactie is heel begrijpelijk. Taal is namelijk een belangrijk
- wellicht zelfs het belangrijkste - onderdeel van de culturele
identiteit van een persoon en van een gemeenschap. Taal is het
verbindingsteken tussen mensen van een zelfde dorp, een zelfde
streek, een zelfde volk. Wie kritiek op het gebruik van de eigen
taal te horen krijgt, voelt zich uitgesloten van de gemeenschap
omdat hij het communicatiemiddel van de groep niet op de juiste
wijze gebruikt.
Bij Vlamingen komt dit soort kritiek des te harder aan omdat
zij een lange en moeilijke strijd hebben moeten leveren om die
taalidentiteit te veroveren en het is dan ook begrijpelijk dat zij op
dit punt nog gevoeliger zijn dan anderen voor wie het bezit en het
gebruik van een eigen taal een nooit betwiste verworvenheid
vormen.
Voor de socio-linguistiek is het overigens een interessante
vraag hoe en waarom een taal, die in Vlaanderen door drie eeuwen van bezetting als cultuurtaal volledig weggedrukt was en
aIleen nog in dialecten voortleefde, zich tegen de verdrukking in
heeft weten te herstellen en opnieuw de cultuurtaal van een
volksgemeenschap is geworden. De verbeten strijd die de Vlamingen daartoe hebben moeten voeren, heeft evenwel wonden
geslagen en littekens nagelaten, die zowel de trots van de Vlamingen op hun taal als hun gevoeligheid voor kritiek op het
gebruik ervan verklaren.

Zakelijke benadering
Ais we de zaken nuchter bekijken is er voor die gevoeligheid
echter geen grond. Laten we proberen de kwestie zakelijk te
benaderen.
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Taal is in de eerste plaats een kwestie van afspraak, een onbewuste afspraak, maar toch weI degelijk een afspraak. We hechten
aan bepaalde klanken en aan de schriftelijke weergave daarvan
een bepaalde betekenis en' als verschillende personen dat op dezelfde wijze doen, hebben we een taal. Bij een dialect is de groep
die zich aan de afspraak houdt klein en bovendien ontbreekt
gewoonlijk de geschreven vorm van de taal. Boven de dialecten
staat de algemene taal, waarvan het gebruik verder reikt dan het
dorp of de stad en die in woordenboeken en spraakkunsten is
beschreven. We 'zullen deze taal verder de standaardtaal noemen, d.w.z. de taal waarvan het 'gebruik ten behoeve van een
grote groep gebruikers gestandaardiseerd is, waarvoor dus uniforme gebruiksregels inzake woordgebruik en zinsbouw te vinden zijn.
In de meeste woordenboeken treft men aanduidingen aan
waaruit blijkt dat sommige woorden in een bepaald taalgebied
niet algemeen gangbaar zijn : soms gaat het om verouderde
woorden, soms om gewestelijke woorden. Hoewel ze' niet tot de
standaardtaal behoren, zijn ze toch in het woordenboek opgenomen, omdat ze op een of andere wijze met een zekere regelmaat
in een gedeelte van het taalgebied worden of werden gebruikt.
lets dergelijks is er met de aanduiding Zuidnederlands aan de
hand. Ais een woord Zuidnederlands wordt genoemd, dan wordt
daarmee alleen bedoeld dat het niet in het gehele Nederlandse
taalgebied, maar slechts in een gedeelte .daarvan voorkomt. In de
Inleiding van Van Dale wordt dat als voIgt geformuleerd : (De
aanduiding 'Zuidnederlands') 'behelst niets anders dan de eenvoudige constatering dat een bepaald woord of een bepaalde
betekenis niet of niet meer algemeen gangbaar is, maar tot het
Nederlandse spraakgebruik in een groter of kleiner gebied van
Belgie beperkt is'.
Op dat punt verschillen de Nederlandse woordenboeken dus
niet van bij voorbeeld de Duitse, die ook aangeven dat bepaalde
woorden of betekenissen eigen zijn aan het spraakgebruik in
Oostenrijk of Zwitserland.
Jammer genoeg blijken de samenstellers en bewerkers van de
Nederlandse woordenboeken niet erg zorgvuldig te zijn geweest
met het toekennen van het predikaat 'Zuidnederlands'.
In vele gevallen past alleen de kwalificatie 'gewestelijk' of'verouderd' en bovendien - wat veel erger is - ontbreken tal van
woorden en betekenissen die in Vlaanderen juist weI zeer verspreid zijn en dus zeker een plaats in de woordenboeken hadden
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moeten krijgen voor zover ze een beeld willen geven van het
Zuidnederlandse taalgebruik.
Door de onzorgvuldigheid waarvan de gezaghebbende woordenboeken ten aanzien van de kwalificatie Zuidnederlands blijk
geven, wordt het er echter niet gemakkelijker op het taalkundige
verschijnsel Zuidnederlands nauwkeurig te omschrijven.
De verwarring is nog groter geworden door het recente verschijnen van een Zuidnederlands woordenboek bij een Noordnederlandse uitgeverij. Daarbij rijst natuurlijk de vraag of het hier
gaat om een echt woordellboek, zoals een Frans, een Duits of
een Engels woordenboek, dat een beeld geeft van het woordgebruik in een bepaalde standaardtaal. Met andere woorden, als er
een Zuidnederlands woordenboek verschijnt, bestaat er dan ook
zoiets als een Zuidnederlandse standaardtaal ?

Omschrijving
Laten we eerst proberen het begrip Zuidnederlands geografisch
nader te omschrijven, want ook daarover bestaan heel wat misverstanden.
Als taalkundig begrip kan Zuidnederlands betrekking hebben
op het zuidelijke deel van het Nederlandse taalgebied, d.w.z. het
deel van Nederland ten zuiden van de grote rivieren en het gedeelte van Belgie waar geen Frans gesproken wordt.
Die afbakening is niet zo vreemd, aangezien - zoals uit de
dialectkaarten blijkt - o.m. de Brabantse en de Limburgse dialecten aan weerszijden van de landsgrens verspreid zijn, zodat de
afwijkingen van de standaardtaal die aan invloed van de gewesttaal zijn toe te schrijven zowel aan deze als aan gene zijde van de
grens voorkomen.
Een paar markante voorbeelden daarvan zijn 'tas' (een tas
koffie) in plaats van 'kop' (een kop koffie) en het gebruik van
'gij' als 2de persoon van het persoonlijk voornaamwoord in het
gebied van de Brabantse dialecten.
Een andere, meer gebruikelijke geografische afbakening van
het Zuidnederlands is die waarbij het betrokken gebied beperkt
blijft tot het gedeelte van Belgie waar Nederlands de officiele taal
is. Omdat de meningsverschillen meestal over dat taalgebruik
gaan, zullen we deze geografische afbakening aanhouden, hoeweI we daarbij moeten beseffen dat daardoor een aantal afwijkingen die aan weerszijden van de landsgrens voorkomen eigenlijk niet meer onder het begrip Zuidnederlands vallen.
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Uitgaande van deze omschrijving van het Zuidnederlands zou
men de vraag kunnen stellen waarom we dat niet gewoon
'Vlaams' taalgebruik noemen, maar dan stuiten we weer op het
bezwaar dat verwarring optreedt met het Vlaamse dialectgebied,
tegenover het Brabantse en het Limburgse. We houden het er
dus maar op dat Zuidnederlands het Nederlands is zoals het in
het gedeelte van Belgie waar Nederlands de officiele taal is gesproken wordt.

Is Zuidnederlands een standaardtaal ?
Nu komen we tot de kern van de vraag. Is Zuidnederlands een.
standaardtaal? Vertoont het taalgebruik in Vlaanderen zodanige
kenmerken dat er sprake is van een eigen algemeen Zuidnederlandse taal ?
Het belangrijkste kenmerk van een standaardtaal i~ weI dat ze
in een vrij groot geografisch gebied door de overheid, het onderwijs en de media mondeling en schriftelijk op (vrij) uniforme
wijze wordt gebruikt. Daardoor onderscheidt de standaardtaal
zich van de dialecten en de streektalen. De eenheid van de standaardtaal wordt door de overheid, het onderwijs en de media
bevorderd en versterkt. Zij zorgen ervoor dat deze taal bij dialectsprekers ingang vindt en dat het gebruik ervan in vele gevallen zelfs afgedwongen wordt.
Laten we het taalgebruik in Vlaanderen aan deze normen toetsen. Laten we nagaan wat de vorm en de inhoud zijn van het
taalgebruik in Vlaanderen voor zover het afwijkt van het taalgebruik dat in Nederland als norm voor de standaardtaal geldt.
Die afwijkingen kunnen we in verschillende categorieen onderbrengen. In de eerste plaats wi! ik er nog aan herinneren dat
door onze geografische afbakening van het Zuidnederlands
woorden van het type 'tas' in de betekenis van 'kop' en het typische gebruik van 'gij' als 2de persoon van het persoonlijk voornaamwoord hier eigenlijk buiten beschouwing moeten blijven,
omdat ze aan weerszijden van de landsgrens worden aangetroffen.
Maar ook als we dat niet doen, blijft het een feit dat deze
varianten niet overal in Vlaanderen voorkomen en dus niet als
algemeen Zuidnederlands kunnen gelden.
Een tweede groep afwijkingen zijn die van het type 'valling' en
'goesting', waarvan wordt aangenomen dat zij in Vlaanderen algemeen verspreid zijn en die b.v. zijn opgenomen in de Woor-

denlijst van de Nederlandse taal.
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Aannemende dat deze woorden geografisch gezien aigemeen
Zuidnederiands zouden zijn, moeten we toch aantekenen dat zij,
maatschappeIijk gezien, niet of niet meer aigemeen gangbaar
zijn. Het is een kwestie van Ieeftijd, woonplaats en milieu of een
Vlaming zegt dat hij een 'valling' heeft of 'verkouden' is en dat
hij in iets 'goesting' of zin heeft.
Woorden van dit type verliezen in Vlaanderen snel terrein. Ze
worden door het onderwijs, de overheiden de media niet gebruikt en evenmin in stand gehouden.

Belgische woorden
Dat is weI het geval met een derde soort woorden, namelijk die
van het type 'rijkswacht', 'brugpensioen' en 'remgeld'. Ze zijn
door de overheid ingevoerd en worden door de media verspreid.
Het zijn echte Zuidnederlandse woorden, in die zin dat ze aIgemeen gebruikelijk zijn in Vlaanderen. In de woordenboeken
krijgen ze meestal het predikaat 'Belgisch' mee, omdat hun ontstaan aan het bestaan van een landsgrens binnen ons taalgebied
toe te schrijven is, waardoor onvermijdelijk een aantal eigen
begrippen en termen in het taalgebruik ingang vinden.
Toch zijn deze woorden in Nederland niet helemaal onbekend.
Men treft ze, al dan niet met een toelichting, in Nederlandse
kranten aan en als passief taalgoed zijn ze in Nederland weI
degelijk aanvaard. Een ontwikkeide Nederiander weet ongetwijfeld dat een rijkswachter onge\[eer hetzelfde is als een marechaussee in Nederland.

Regionalismen
Niet zozeer een type dan wei een heterogene groep vormen de
woorden die in de woordenboeken als Zuidnederlands zijn aangeduid, maar deze kwalificatie helemaal niet verdienen omdat ze
aIleen gewestelijk of geheel verouderd zijn.
Zowel Van Dale als het reeds genoemde Zuidnederlands woordenboek begaat de fout deze gewestelijke en verouderde woorden van de aanduiding Zuidnederlands te voorzien. De meest
ervaren dialectspreker stuit in deze boeken voortdurend op zogenaamde Zuidnederiandse woorden die hij op die plaats voor het
eerst ontmoet en die daar helemaal niet thuis horen.
De afwijkingen die we tot nu toe hebben behandeId, vertonen
het gemeenschappeIijk kenmerk dat ze weI degelijk van Neder1-841

landse oorsprong zijn, in die zin dat ze uit een van de Nederlandse dialecten afkomstig zijn of dat ze overeenkomstig de normen
van het Nederlands gevormd zijn, ook al zijn ze in Nederland
niet bekend.
Een woord als 'remgeld' is daar een goed voorbeeld van : het
is correct Nederlands naar de vorm en ook volkomen begrijpelijk
voor wie de maatschappelijke achtergrond kent, maar in Nederland is het niet gangbaar, omdat de regelingen inzake sociale
zekerheid er anders zijn dan in ons land.

Gallicismen
Heel andere kenmerken vertoont echter de allergrootste groep
afwijkingen van het Algemeen Nederlands in Vlaanderen. Ik
bedoel hier namelijk de vele termen, zinswendingen en uitdrukkingen die her en der in Vlaanderen worden gebruikt en in Nederland onbekend zijn, maar die opvallend veel verwantschap
met het Franse taaleigen vertonen. Zij vormen als het ware een
spiegelbeeld van het Frans: ze lijken Nederlands te zijn, maar
het is Frans met Nederlandse woorden.
Het gaat daarbij met name om werkwoorden die in het Frans
veel meer betekenissen hebben dan in het Nederlands, maar
waarvan een vertaling in aIle betekenissen van het Franse model
wordt gebruikt. Bekende voorbeelden daarvan zijn b.v. 'weerhouden' en 'hernemen' als vast equivalent van 'retenir' en 'reprendre'. Het Nederlands is op dit punt veel rijker dan het Frans,
maar die schakeringen worden gewoon over het hoofd gezien.
Flagranter nog zijn uitdrukkingen als 'de brand omschrijven',
'de historiek maken', 'iets op punt stellen', 'aan de eer zijn', 'in
fout zijn' , enz., waarvoor het Nederlands weI degelijk eigen oorspronkelijke equivalenten heeft, die echter bij vele taalgebruikers in Vlaanderen nog onbekend zijn.
We noemen dit soort afwijkingen gallicismen en hun aantal is
vrijwel onbeperkt, omdat ze ontstaan door onvoldoende kennis
van het Nederlandse taaleigen en invloed van het Franse taaleigen. Hoe groter die invloed en hoe geringer de beheersing van
het Nederlands bij de betrokkenen is, des te groter in aantal en
vorm deze Franse insluipsels in hun taalgebruik zijn.
Deze ontwikkeling is begonnen toen het Frans nog de enige
cultuurtaal in ons land was, ook voor de eerste voorvechters van
de Vlaamse emancipatie, voor wie het Nederlands eigenlijk een
aangeleerde taal was.
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Nu we een of twee generaties verder zijn, is het besef van die
contaminatie minder sterk, vooral bij de jongeren die niet meer
in dezelfde mate blootstaan aan directe belnvloeding door het
Frans, maar die deze gallicismen onbewust overnemen van de
vorige generaties.
Van deze gallicismen heeft de samensteller van het Zuidnederlands woordenboek er een aantal verzameld en van citaten uit
alleriei bronnen voorzien. Zijn oogst is verre van volledig : het
ABN-woordenboek van Heidbuchel is veel uitgebreider en zonder moeite kan men nog menig boekdeel met dergelijke afwijkingen vullen.
De bewijskracht van deze verzameling en van deze citaten is
echter gering. Het feit dat bepaalde letterlijk uit het Frans overgenomen termen of wendingen in Vlaanderen op twee of op tien
plaatsen zijn aangetroffen, betekent geenszins dat ze algeme'en
gangbaar zouden zijn en derhalve in aanmerking kunnen komen
om te worden opgenomen in een echt woordenboek, tenzij dan
in een lexicon dat zich ten doel stelt aIle afwijkingen van de
standaardtaal te registreren, ongeacht de diachronische, geografische of sociologische verspreiding ervan.

Geen eenheid
Allerminst kunnen deze afwijkingen voor oorspronkelijk en typisch Vlaams doorgaan. Ze getuigen aIleen van taalarmoede en
meer in het algemeen zijn zij de nasleep van de economische,
politieke en taalkundige overheersing van Vlaanderen door
Franssprekenden, ongeacht of die uit het zuiden of uit het noorden van het land afkomstig waren.
Omvang en inhoud van dit afwijkende taalgebruik zijn uiterst
variabel.
Ais we bij voorbeeld het taalgebruik in de Vlaamse kranten
nagaan, dan blijkt dat deze afwijkingen van de standaardtaal
individueel bepaald zijn. Bij elke kranteredactie zijn redacteuren
werkzaam wier taal niet of nauwelijks van de algemeen Nederlandse norm afwijkt, en dat is zeker het geval bij de redacties van
radio en televisie. Dat plaatselijke verslaggevers en toevallige
medewerkers weI veel gallicismen gebruiken, bewijst aIleen dat
het een kwestie is van persoonlijke taalbeheersing, respectievelijk van het ontbreken daarvan.
Dat alles leidt ons tot de conclusie dat we de vraag of Zuidnederlands een standaardtaal is aIleen met 'nee' kunnen beant1-843

woorden. Vrijwel aIle afwijkingen van de Nederlandse taalnorm
die we in Vlaanderen aantreffen voldoen niet aan de criteria die
we voor het bestaan van een standaardtaal hebben gesield : ze
zijn niet algemeen, noch geografisch, noch sociologisch. Ais ze al
voorkomen in het taalgebruik van de overheid, het onderwijs of
de media, dan is daar geen enkele Hjn in te bespeuren. Van een
uniform en algemeen Zuidnederlands taalgebruik is geen sprake.
Zuidnederlands is geen standaardtaal
Zuidnederlands is dus geen standaardtaal, ten hoogste een verzamelnaam voor een uiterst heterogene groep van woorden, zinswendingen en zinsbouwvarianten, die sporadisch of met variabeIe frequentie in Vlaanderen worden aangetroffen.
Geen taal zijnde, kan het Zuidnederlands dus evenmin een
taalnorm zijn. Waar moeten we dan een norm voor onze taal
halen ? Want er is geen taal zonder algemeen geldende normen
inzake uitspraak, woordgebruik en zinsbouw! Ligt het niet voor
de hand dat we, als Nederlandstaligen, aansluiting zoeken bij de
taalnorm die voor onze taal al bestaat en die zich door historische
omstandigheden in de laatste eeuwen in Nederland heeft ontwikkeld, nadat hij aanvankelijk in het zuiden van ons taalgebied
vorm had gekregen? Dat is even gewoon en vanzelfsprekend als
dat we voor het Frans de norm van Frankrijk en voor het Duits
de norm van Duitsland aanvaarden.
Volledigheidshaive en om elk misverstand te voorkomen,
moet er de nadruk op worden gelegd dat we hier de taalnorm
bedoelen en niet het individuele taalgebruik van deze of geQe
Nederlander, noch het snobistisch gebruik van Franse of Frans
klinkende woorden in Nederland, dat soms wordt aangegrepen
om onder luid protest de Noordnederlandse taalnorm af te wijzen. Laten we het kind niet met het badwater weggooien ! En
laten we evenmin vergeten dat naast het snobistisch gebruik van
Franse woorden in Nederland het even veelvuldig gebruik van
Franse woorden in Vlaanderen kan worden gesteld : dat is dan
geen snobisme, maar weI gebrek aan taalkennis. Wie zijn oor bij
een banketbakker, een slager, in een kapsalon of in een garage te
luisteren legt, kan zich daar snel een ·oordeel over vormen. Maar
dat zijn aIleen randverschijnselen die zich in aIle taalgrensgebieden voordoen. Onze conclusie is duidelijk : in de behoefte aan
een norm voor het Nederlands is al voorzien. Er is slechts een
norm bruikbaar voor het Nederlands en dat is de gemeenschappelijke norm voor Noord en Zuid.
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Natuurlijk zullen er altijd weI verschillen tussen het taalgebruik in Nederland en dat in Vlaanderen blijven bestaan, al was
het maar door het gebruik van woorden die we in deze uiteenzetting 'Belgisch' hebben genoemd en die verband houden met het
bestaan van twee rechtsgebieden waarbinnen een aantal eigen
termen gangbaar zijn. Dat doet geen afbreuk aan de fundamentele eenheid van de taal, want een soortgelijk verschijnsel kunnen we waarnemen op alle taalgebieden die zich over verschillende landen uitstrekken.

Afedezeggenschap
Een laatste vraag wordt in deze context nog dikwijls gesteld,
namelijk de vraag of de Vlamingen, als grote groep in de Nederlandse taalgemeenschap, dan geen medezeggenschap in de ontwikkeling van de taal mogen hebben, m.a.w. of zij niet het recht
hebben mede te bepalen wat de inhoud van de taalnorm zal zijn.
Zo lang het contact tussen Nederland en Vlaanderen uiterst
gering was, is de inbreng van de Vlamingen in het Nederlandse
taaleigen - afgezien van hun historische rol- uiterst beperkt of
zelfs onbestaand geweest. Nu er over en weer meer belangstelling en meer samenwerkjng zijn gegroeid, ligt het voor de hand
dat ook op taalkundig gebied een wisselwerking tot stand zal
komen. Dat is echter een proces dat geruisloos en spontaan verloopt en niet kan worden voorgeschreven.
Het doordringen van termen uit de 'Vlaamse' wielersport in
Nederland, via vraaggesprekken met renners en via de taal van
de sportredacteuren, is een duidelijk bewijs dat die wisselwerking al aan de gang is en dat ze plaatsheeft zonder dat iemand er
erg in heeft.
Naarmate de eenheid in taalgebruik groter wordt, zullen de
belemmeringen in het taalverkeer tussen Noord en Zuid verdwijnen en zal de invloed van de minderheid in het gemeenschappelijk taalgebruik ongemerkt groter worden.

Historisch perspectief
We moeten er ons rekenschap van geven dat deze problematiek
een duidelijke band met de historische ontwikkeling vertoont.
Het Nederlands, dat als taal aanvankelijk in Vlaanderen vorm
heeft gekregen, heeft zich na de scheiding tussen Zuid en Noord
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gedurende drie eeuwen zelfstandig in Nederland verder ontwikkeld. Toen de Vlamingen hun eigen identiteit tegenover het
Frans wilden bevestigen, hebben zij naar het Nederlands teruggegrepen om hun culturele zelfstandigheid tot uiting te brengen
en te versterken.
Dat proces is nog niet helemaal voltooid, vooral niet in kringen
waar de Vlamingen zich meestal zowel van het Nederlands als
van het Frans moeten bedienen, zodat hun taalgebruik sterk aan
de invloed van het Franse taaleigen is blootgesteld, en dat is juist
het geval in twee sectoren die het algemene taalgebruik sterk
beinvloeden, namelijk in de overheidsdiensten en in het bedrijfsleven.
Maar het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er geen tussenweg is : er is geen plaats voor een tussentaal tussen Frans en
Nederlands. Want dat zou in elk geval een 'taaltje' zijn : het zou
geen uniforme norm hebben en het zou bovendien, in Europees
verband, een taal van een kleine minderheid zijn, eigenlijk een
regionale taal. Naarmate de politieke en economische eenheid
van West-Europa groter wordt, blijft er minder plaats voor 'kleine' talen over. De gebruikers daarvan kunnen aIleen een rol in
het economische en politieke leven spelen als ze ten minste een
grote taal beheersen. Met een 'eigen Vlaamse taal' zouden de
Vlamingen dan toch weer opnieuw de heerschappij van een
andere taal moeten aanvaarden.
Gezien in het historisch perspectief van het verleden en van de
toekomst is er in Vlaanderen slechts plaats voor een taalnorm,
namelijk die van de gemeenschappelijke taal van aIle Nederlandssprekenden. Het verwerven van een steeds grotere kennis
van die taal en van die norm moet het voortdurende streven zijn
van allen die bij de overheid, in het bedrijfsleven,"in het onderwijs en in de media bijdragen tot de taalverwerving bij de massa.
Ook het streven van dit tijdschrift is altijd op dat doel gericht
geweest. Bij het twintigjarig bestaan van Taalbeheersing wilden
we daar even aan herinneren.
W. Px.
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I. - Algemeen

OORDELEN OVER WOORDEN

In 1899 verscheen in Gent het door de Koninklijke Vlaamse
Academie bekroonde werk van Willem de Vreese : Gallicismen
in het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering. In zijn inleiding schrijft De Vreese : 'Met nadruk wensch ik er nog op te
wijzen, dat een boek als dit v66r alles geschreven is ten dienste
van het jongere geslacht ... ' (o.c. bIz. X) en wat verderop : 'AI
gaan al onze schrijvers er mee voort met hun gebrekkig Nederlandsch boeken te vullen, nog hoeft men aan de toekomst niet te
wanhopen, als onderwijzers en leeraars maar willen zorgen, dat
de kinderen, welke zij tot menschen moeten opleiden, hunne taal
in al hare zuiverheid leeren kennen, waardeeren en hanteeren.
Mocht dit boek daartoe medewerken !' (o.c. bIz. XIV).
Is er van die vrome wens van Willem de Vreese iets terechtgekomen ? De Vreese heeft zijn voorbeelden van gallicismen
hoofdzakelijk bijeengesprokkeld uit literaire werken van Vlaamse auteurs van zijn tijd. Wie het taalgebruik van die auteurs (A.
Bergmann, C. Buysse, de gezusters Loveling, P. de Mont, J.
Vuylsteke, e.a.) vergelijkt met het taalgebruik van moderne
Vlaamse auteurs als H. Claus, W. Ruyselinck, J. Vandeloo, R.
Hannelore, e.a., kan niet anders dan tot het besluit komen dat er
heel wat vooruitgang werd geboekt. Daar staat tegenover dat
heIe reeksen van de door Willem de Vreese besproken gallicismen ook vandaag nog veelvuldig gebruikt worden.
De eerste negen gallicismen die Willem de Vreese bespreekt,
nl. 'deelmaken van' voor deel uitmaken van, 'hoofding' voor titel,
'ikzucht' voor egoi'sme of zelJzucht, 'ikzuchtig' voor egoi'stisch of
zelfzuchtig, 'ontrichelen' voor ontsporen of derailleren, 'opvolgend' voor achtereenvolgens of beurtelings, 'ordewoord' voor
wachtwoord, 'ouderdomsdeken' voor oudste lid en 'stafhouder'
(van de orde der advocaten) voor deken, kan men nog altijd
opgenomen vinden in de ABN-gids van dr. P.C. Paardekooper
en het ABN-woordenboek van H. Heidbuchel.
Dat hoeft verder nog niet vee1te betekenen. Auteurs van taalzuiveringsboekjes hebben immers vaak de gewoonte hun voorgangers ijverig te raadplegen en oordelen daarbij nogal eens dat
een woord te veel opnemen minder kwaad kan dan een woord te
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weinig. Toch kan niemand ontkennen dat in acht van de negen
gevallen het opnemen van de al door De Vreese besproken gallicismen in een modern werkje over taalzuivering geen overbodige
luxe is. Op 'ontrichelen' na, dat we nog maar zelden ergens horen
of lezen, worden ze immers nog allemaal bijna dagelijks gebruikt. Dat kan men echter niet zeggen van de vier volgende
gallicismen die in het werk van De Vreese worden behandeld :
'tegenbevelen' voor atzeggen, 'volksgeliefd' voor populair, 'voordelver' voor pionier en 'wederlands' voor internationaal. Dr.
Paardekooper vindt het dan ook terecht niet meer nodig ze nog
op te nemen in zijn ABN-gids. Drie van die vier woorden kan
men nog wei terugvinden in het werk van Heidbuchel, maar
'voordelver' vindt zelfs hij overbodig.
Hoe komt het toch dat sommige niet in het AN gebruikelijke
woorden zo'n taai leven leiden, terwijl andere vrij vlot door hun
Nederlandse alternatief worden vervangen ? Op die vraag hebben we geprobeerd een begin van een antwoord te zoeken in een
onderzoek in St.-Truiden (Het lexicale standaardisatieproces in
St. -Truiden. Een sociolingulstisch onderzoek naar de factoren die
de aanvaarding en het gebruik van een woord bepalen, dissertatie, K.D. Leuven, 1982). In dat onderzoek hebben we voor 99
gevallen nagegaan welk woord Truienaars gebruiken als ze AN
spreken. We hebben dat gedaan voor drie verschillende situaties
en we hebben onze informanten ook gevraagd waarom ze die
woorden gebruikten, van welke woorden ze vonden dat ze AN
zijn en van welke niet en waarom ze dat dachten. In de hierna
volgende bladzijden vatten we samen wat dat onderzoek heeft
opgeleverd aan factoren die het gebruik van en het oordeel over
woorden bepalen. Een aantal van die factoren waren ook al naar
voren gekomen uit vroeger, gelijksoortig onderzoek van Deprez
en Geerts in West-Vlaanderen en Brabant. We mogen dus wei
aannemen dat ze voor heel Vlaanderen geldig zijn.

Invloed van het dialect
Een van de belangrijkste en meest opvallende factoren die het
gebruik van en het oordeel over woorden bepalen, is zeker de
houding die men aanneemt ten opzichte van het eigen dialect. De
meeste informanten bleken erg wantrouwend te zijn t.a.v. woorden die ze in hun eigen dialect gebruiken. Ais we ze lieten kiezen
tussen een woord dat ze in hun eigen dialect gebruiken (een
endogeen woord) en een woord dat niet in dun eigen dialect
voorkomt (een exogeen woord), kozen ze opvallend vaak voor
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het laatste.en ze deden dat ook erg vaak met als argument dat het
endogene woord geen of minder goed AN is, omdat het ook of
maar dialect is.
Wanneer het endogene woord niet en het exogene woord weI
AN was, leidde dat keuzegedrag dan ook meestal tot een hoog
percentage correcte antwoorden. Zo kozen 93 % van de informanten voor de AN-woorden mooi en tuin, 89 % voor blik en om
(te spelen), 85 % voor liften, 78 % voor schort, enz., terwijl ze in
hun dialect de woorden 'schoon', 'hof', 'doos', 'voor (te spelen)',
'autostop doen' of 'autostoppen', 'voorschoot', enz. gebruiken.
Dat keuzegedrag manifesteerde zich echter ook vaak als zowel
het dialectwoord als het exogenewoord gebruikelijk in het AN
is : zo kozen bijna 60 % van de informanten voor vaat en meeT
dan 80 % voor dichtdoen, alhoewel de in St.-Truiden gebruikelijke woorden 'afwas' en 'toedoen' even goed AN zijn. Zelfs als
aIleen het endogene woord in het AN gebruikelijk is, werd toch
vaak voor het exogene gekozen : ongeveer de helft van de informanten koos voor de schrijftaalwoorden 'indien', 'wanneer', of
'zo', terwijl zowel in het St.-Truidens dialect als in gesproken AN
aIleen het voegwoord als gebruikelijk is; tweederde van de informanten koos voor de plechtige en/of verouderde woorden 'aangezicht' of 'gelaat', terwijl we in St.-Truiden en in modern gesproken AN aIleen van een gezicht spreken; meer dan drievierde
van de informanten vond 'een huis kuisen of poetsen' beter dan
een huis schoonmaken en toch gebruiken we in St.-Truiden en in
het AN aIleen schoonmaken in die betekenis; enz.
Het komt er dus op neer dat heel wat informanten ongenuanceerd de vuistregel hanteren dat alles wat in het dialect gebruikelijk is geen of toch minder goed AN is.
Eigenlijk hoeft ons dat niet te verwonderen. De meeste St.Truienaars die we in ons onderzoek betrokken, hebben als moedertaal het dialect en leerden het AN als tweede taal. Ze hebben
dan ook vaak op school of elders moeten horen dat een woord
dat ze gebruiken fout is, omdat het dialect is. In feite is dat onzin.
Een woord is nooit fout omdat het dialect is. Sommige dialectwoorden zijn geen AN, maar heel veel dialectwoorden zijn gewoon goed Algemeen Nederlands.
Vit het voorgaande hoeft men overigens niet af te leiden dat
het feit dat een woord (ook) gebruikelijk in het dialect is het
gebruik van dat woord altijd negatief belnvloedt. Tot nog toe
hebben we het aIleen gehad over een situatie waarin er sprake
was van kiezen tussen twee of meer woorden. De woorden werden aan de informanten voorgelegd met het verzoek dat woord te
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kiezen dat ze het Hefst zouden gebruiken als ze AN spreken. In
die situatie wisten de informanten dus dat hun taalgebruik werd
onderzocht en werd in de eerste plaats hun passieve taalkennis
gemeten. We hebben echter ook hun actief taalgebruik in twee
situaties (een minder formele en een meer formele) onderzocht,
zonder dat ze dit wisten. Daaruit bleek dat :

l O de informanten actief veel meer dialectwoorden gebruikten
bij het AN spreken dan dat ze er bij het kiezen aanduidden als
het beste Nederlands en
20 ze meer dialectwoorden gebruikten naarmate ae situatie minder formeel was.
Het volgende tabelletje maakt dit duidelijk :
St.-Truidens,
maar geen AN
(het exogene
alternatief is
weI AN)
schoon
hof
doos
voor (te spelen)
autostoppen of
autostop doen
voorschoot

Situatie 1 :
actief en
minder formeel

Situatie 2 :
actief en
meer formeel

Situatie 3 :
passief en
zeer formeel

%
%
%
%

8%
11,1 %
26,9 %
8,9 %

7,4 %
7,4 %
11,1 %
11,1 %

48,1 %

24 %
25,9 %

14,8 %
18,5 %

68,8 %
70,4 %

63 %
11,1 %

33,3 %
14,8 %

100 %

66,7 %
74,1 %
19,2 %

40,7 %
33,3 %
18,5 %

51,9
27,3
29,2
26,1

St.-Truidens en
AN (het exogene
alternatief is
ook AN)
afwas
toedoen
St. -Truidens en
AN (het exogene
alternatief is
geen AN)
als (voegwoord
van tijd)
gezicht
schoonmaken

58,3 %

* Geen gegevens voor situatie 1.
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Het voorgaande kunnen we als voIgt samenvatten. Vlamingen
die het dialect als moedertaal hebben, hanteren in mindere of
meerdere mate de vuistregel dat woorden die in het dialect gebruikt worden geen of minder goed AN zijn dan woorden die niet
in het dialect gebruikt worden. Ais ze de kans krijgen om tussen
een endogeen en een exogeen woord te kiezen, kiezen ze dan
ook vaak voor het laatste. Bij actief AN-gebruik lukt dat dikwijls
veel minder goed en is er interferentie van dialectvarianten. Hoe
formeler de situatie wordt, hoe meer ze er in slagen interferentie
van endogene varianten te vermijden. Het gebruik van exogene
varianten neemt toe met het formeler worden van de situatie.
Dat leidt op zijn beurt tot de min of meer ontmoedigende
vaststelling dat die Vlamingen naarmate ze beter hun best doen
om correct te spreken weI anders gaan spreken, maar zeker niet
altijd beter. In het (niet onaanzienlijk) aantal gevallen waarin het
woord dat ze in het dialect gebruiken ook AN is, terwijl het
alternatief dat niet is, wordt hun taalgebruik juist minder correct.
Wat we hier zo algemeen stellen, geldt natuurlijk niet voor
iedereen afzonderlijk. Er zijn individuele verschillen en er zijn
verschillen die verband blijken te hebben met de leeftijd en de
opleiding van de informanten. Een hogere opleiding gaat gewoonlijk samen met een betere actieve beheersing van exogene
woorden. Helaas garandeert een hogere opleiding meestal niet
dat de hierv66r geciteerde vuistregel minder ongenuanceerd gehanteerd wordt. Het gevolg is dan ook dat Vlamingen die meer
gestudeerd hebben weliswaar anders, maar zeker niet altijd eorreeter spreken dan Vlamingen die minder gestudeerd hebben.
Jongere leraren in het algemeen en jongere leraren Nederlands in het bijzonder brengen het er beter van af. Meer dan aIle
anderen slagen zij erin juist te oordelen over het al of niet AN
zijn van woorden en ze laten zich daarbij veel minder Ieiden door
de vraag of het woord in kwestie weI of niet ook in het dialect
gebruikt wordt. Ook actief gebruiken zij over het algemeenmeer
correcte woorden dan de anderen.

Nieuwe woorden moeten wennen
Het wantrouwen tegenover woorden die in het eigen dialect
voorkomen en de daaruit volgende voorkeur voor exogene woorden zijn niet onvoorwaardelijk. Men is m.a.w. niet bereid de
eigen woorden voor onverschillig welke exogene woorden te ruilen. De voorwaarde om het wei te doen is dat het exogene woord
een zekere bekendheid geniet. Bij de gevallen die we onderzocht
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hebben, beyond zich bij voorbeeld ook het paar enkel - 'knoezeI'.
Enkel is St.-Truidens en AN. 'Knoezel' is een Vlaams en Zuidbrabants diaIectwoord. Geen enkele van de ondervraagde St.Truidense informanten gebruikte 'knoezeI' in de twee actieve
situaties en allemaal verkozen ze in situatie 3 het endogene 'enkeI' boven het exogene 'knoezel'. De informanten verklaarden
dat ze het woord 'knoezel' niet kenden, dat ze het nooit gehoord
hadden of dat ze niet wisten dat het enkel betekende. In zo'n
geval Iaten ze zonder meer de hierv66r aangehaalde vuistregel
die ze in andere gevallen zo gemakkelijk hanteren schieten.
Geen enkele informant bleek van mening te zijn dat enkel slechts
dialect is en dus minder goed AN dan 'knoezeI'.
De bereidheid om het endogene woord op te geven voor het
exogene is echter ook niet aItijd even groot als men het exogene
woord weI kent. Alle informanten kenden bij voorbeeld de
exogene en correcte ,voorden mooi, tuin, blik, om (te spelen),
liften, schort, slager, spijker en ham. In situatie 3 werden deze
woorden allemaal door een meerderheid van de informanten verkozen boven hun in St.-Truiden, maar niet in het AN gebruikelijke alternatieven 'schoon', 'hof', 'doos', 'voor (te spelen)', 'autostoppen' of 'autostop doen', 'voorschoot', 'beenhouwer', 'nagel'
en 'hesp'. Die meerderheid was echter niet in aIle gevallen even
groot : bij mooi en tuin 92,6 %, bij blik en om (te spelen) 88,9 %,
bij liften 85,2 %, bij schort 77,8 %, bij slager 66,7 %, bij nagel
59,3 % en bij ham 55,6 %. In de actieve situaties 1 en 2lagen die
cijfers voor de exogene woorden lager, maar de volgorde was
ongeveer dezeIfde.
Vit de commentaar van de informanten bij de woorden in
kwestie konden we, behalve voor het paar blik - 'doos' (men
yond blik beter omdat het duideIijker zou zijn : een blik is nl. een
'bepaalde soort van doos'), geen redenen afleiden waarom het
exogene woord in het ene geval door zoveel meer informanten
boven het endogene werd verkozen dan in het andere geval. Op
zoek naar toch een verklaring voor de verschillen in de resultaten
hebben we ons afgevraagd of het niet allemaal een kwestie van
'gewenning' aan het exogene woord zou kunnen zijn : als het zo
is dat men niet bereid is zijn endogene woord voor een exogeen
woord dat men niet kent te ruilen (cfr. het geval enkel - 'knoezel'), zou het dan niet zo kunnen zijn dat de bereidheid om het
weI te doen bij exogene woorden die men weI kent groter wordt
naarmate men meer gewend is aan dat exogene woord ? 'Gewenning' aan iets (dus ook aan een woord) is afhankelijk van het
antwoord op twee vragen : 1 : sinds hoe lang ken ik het ?; 2 :
hoe vaak kom ik ermee in contact ?
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Voor het antwoord op de eerste vraag hebben we gebruik
gemaakt van een vroeger onderzoek, waarin we het taalgebruik
in een St.-Truidens advertentieblad tussen ·1949 en 1973 hadden
onderzocht. Vit dat onderzoek bleek dat om (te spelen), mooi en
tuin in 1949 al vrij veel voorkwamen en vanaf 1956 in St.Truidense advertenties doodgewoon waren. Om (te spelen),
mooi en tuin werden in ons huidige onderzoek in situatie 3 vlot
boven hun endogene varianten 'voor (te spelen)', 'schoon' en
'hof' verkozen. Van schort was in de advertenties van 1949 nog
geen spoor te bekennen, maar in 1956 was het al weI een gewone
verschijning. Ook schort werd nu in situatie 3 vlot (zij het toch
iets minder vlot dan 'om', 'mooi' en 'tuin') boven het eigen dialectwoord 'voorschoot' verkozen. Ham en slager doken respectievelijk in 1956 en 1963 voor het eerst in St.-Truidense advertenties op, maar het bleven sporadische verschijningen tot en
met 1968; zelfs in 1973 waren het nog geen gewone woorden in
advertenties. Ham en slager werden in situatie 3 ook veel minder
vlot verkozen boven de endogene woorden 'hesp' en 'beenhouwer'. M.a.w. hoe vroeger een exogeen woord in St.-Truidense
advertenties opdook, hoe meer de informanten geneigd waren
het boven hun eigen diaIectwoord te verkiezen.
Voor het antwoord op de tweede vraag (hoe vaak komt men
met een bepaaid woord in contact ?) konden we gebruik maken
van frequentielijsten. Vit de frequentielijsten van Vit den Boogaert en van De long bleek dat om en mooi woorden zijn die erg
veel gebruikt worden en dat tuin vee 1 meer gebruikt wordt dan
schort, slager, ham en spijker. Ook die volgorde klopt vrij aardig
met de volgorde die we krijgen als we die woorden rangschikkel1
volgens afnemend gebruik in situatie 3. Woorden die niet in het
eigen dialect voorkomen, maken dus duidelijk meer kans om
overgenomen te worden als het frequente woorden zijn.

Wat Frans is, fout is
Wat we hierboven gezegd hebben over de houding van de informanten t.a.v. woorden die in hun eigen dialect voorkomen, geldt
in nog veel sterkere mate als die woorden ook nog duidelijk van
Franse herkomst zijn. Wat Frans is, kan in de ogen van de meeste
informanten zeker geen AN zijn. Franse woorden als 'farce',
'soutien', 'kamion', 'briquet', enz. die in St.-Truiden in het dialect gebruikt worden, maakten geen kans tegen de in het AN
gebruikelijke Nederlandse woorden mop of grap, beha of bustehouder, vrachtwagen, aansteker, enz. Maar ook correcte Franse
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woorden als creche, punaise, paraplu, ceintuur, enz. werden door
de overgrote meerderheid van de informanten ten onrechte vervangen door de in het AN niet gebruikelijke purismen 'kinderkribbe', 'duimspijker', 'regenscherm', 'gordel', enz. Ook Franse
woorden die niet in het dialect van St.-Truiden voorkomen (zoals
etage, etui, bonbon, enz.) konden niet op de sympathie van de
informanten rekenen.
Woorden van Franse herkomst waarvan de klankstructuur lijkt
op die van Nederlandse woorden of die in spelling of uitspraak
aan het Nederlands werden aangepast, ondervinden veel minder
weerstand : woorden als 'tas' (voor kopje) en 'nonkel' (voor
oom) b.v. werden door veel meer informanten als correct beschouwd. En sommige Franse woorden blijkt men toch niet te
kunnen missen : de meerderheid van de informanten verkoos het
duidelijk 'Franse' cafe boven de 'Nederlandse' alternatieven 'herberg' en 'kroeg'. De meesten vonden dat een neutrale drankgelegenheid aIleen maar cafe kan heten. Een 'herberg' is voor hen
iets tussen een cafe en een hotel in en een 'kroeg', vonden ze, is
een bordeel.

Vreemde, niet-Franse herkomst van woorden
Woorden die uit het Engels, het Duits, het Latijn of andere talen
dan het Frans ontleend zijn, werden door de informanten ook af
en toe afgewezen vanwege hun vreemde herkomst. De informanten gebruikten dat argument echter veel minder systematisch dan
de argumenten dat een woord dialectisch en/of Frans zou zijn :
bij sommige vreemde woorden werd het argument door vele informanten gehanteerd, bij andere door erg weinig informanten,
zonder dat daarvoor een voor de hand liggende reden bestond.
Onze algemene indruk was dat de vreemde herkomst van een
woord het oordeel van de informanten over dat woord weI negatief belnvloedde en het gebruik ervan weI afremde, maar dan
veel minder krachtig dan wanneer het woord van Franse herkomst was. Andere factoren dan de herkomst van die woorden
bleken het oordeel erover veeI sterker te belnvloeden.

Anti-Nederlandse gevoelens spelen nauwelijks een rol
In vele publikaties die de taaltoestanden in Vlaanderen als onderwerp hebben, wordt gewezen op de anti-Nederlandse gevoelens van de meeste Vlamingen als een van de belangrijke facto1-854

ren die de aanvaarding van het AN op Nederlandse basis vertragen of verhinderen. Wie met de geschiedenis van het Nederlands
in Vlaanderen en de particularistische stromingen in de loop van
die geschiedenis vertrouwd is, zal zich daarover nauwelijks verbazen. Wie af en toe zijn oor te luisteren legt bij de 'leek' op
taalgebied evenmin. Attitudeonderzoek heeft bovendien ondubbelzinnig uitgewezen dat de meeste Vlamingen inderdaad niet
gewonnen zijn voor (een volledige) navolging van de Nederlanders op het gebied van het taalgebruik. Het verbaasde ons dan
ook dat de informanten van Deprez en Geerts in WestVlaanderen en Brabant maar sporadisch het argument hanteerden dat een woord 'Hollands' is of 'noordelijk' of 'typisch Nederlands' om een woord af te wijzen.
Misschien lag dat weI aan de onderzochte woorden. We hebben daarom in ons onderzoek in St.-Truiden een aantal woorden
opgenomen waarvan we vermoedden dat ten minste een van de
varianten in Vlaanderen bekend zou zijn als 'typisch Nederlands'. Onze conclusie kan niet anders zijn dan dat, tegen aIle
verwachtingen in, 'anti-Hollandse' gevoelens nauwelijks een rol
spelen bij het weI of niet als norm aanvaarden van een woord.
Bij onze 'gewone' gevallen werden woorden - net als bij Deprez en Geerts - slechts sporadisch door een of twee informanten 'Hollands' genoemd. Bij de woorden die telkens een 'Hollands sjibbolet' als een van hun varianten hadden, herkenden
inderdaad wat meer informanten die variant als 'typisch Nederlands'. Maar ook dan waren er dat niet rneer dan 20 tot 35 procent. Bovendien was het herkennen van een variant als 'typisch
Nederiands' voor de informanten maar uitzonderIijk een reden
om die variant fout te vinden, slechts af en toe een reden om hem
niet te gebruiken en een enkele keer zelfs een reden om hem juist
weI te gebruiken.
Er was geen enkel verband tussen het aantal informanten dat
een variant als 'typisch Nederiands' herkende en het gebruik dat
men van die variant maakte : het woord dat het vaakst herkend
werd als 'typisch Nederlands', n1. leuk, haalde integendeel de
hoogste score (waarmee we niet willen zeggen dat het herkennen
van 'leuk' als 'typisch Nederlands' de reden was voor die hoge
score.
Het is waar : de meeste van onze typisch Nederlandse woorden werden weinig gebruikt, maar de reden daarvoor was telkens
een andere dan de associatie met het taaigebruik van de Nederlanders: men verwierp ze omdat ze van vreemde herkomst zijn
(een woord als ansichtkaart b.v.), of onbekend (woorden als
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omoe of opoe) of omdat ze te weinig gebruikt worden (een woord
als zwager b. v.). Het komt er eigenlijk op neer dat 'antiHollandse' gevoelens geen effect hebben, omdat men lexicaIe
elementen, veel minder dan we verwacht hadden, herkent als
'typisch Nederlands' : ofwei wordt men zo zelden met die w.oorden geconfronteerd dat men ze niet of nauwelijks kent en ze dan
ook niet herkent als 'typisch Nederlands' (en dan gebruikt men
ze niet omdat men er niet mee vertrouwd is - de factor 'gewenning' speelt dan een rol), ofwei wordt men er vanaf een bepaald
moment wei vrij veel mee geconfronteerd en dan voelt men ze al
snel niet meer aan als 'typisch Nederlands' (en dan heeft men ook
geen reden meer om ze niet te gebruiken).

De invloed van 'propaganda'
De invloed van de 'officiele propaganda' kan men afleiden uit
een aantal 'geleerde' argumenten die de informanten hanteerden
(ze noemden b.v. een woord fout omdat het een gallicisme,
germanisme, purisme, hypercorrectie, enz. is). Die argumenten
werden het meest gehanteerd door jongeren die nog niet zo lang
van school af waren en door leraren. Oudere en jongere informanten zeiden ook weI eens dat ze een woord op school hebben
horen af- of goedkeuren. De invloed van die 'officiele propaganda' (vooral via de school, maar waarschijnlijk ook via taaltuin~ Jes
op radio of tv, of in de krant, of via taalzuiveringsboekjes, enz.)
is moeilijk na te gaan. Informanten zullen zich vaak niet meer
herinneren of en hoe ze een bepaald woord 'geleerd' hebben.
Even goed zullen ze ook geregeld denken een woord op school
geleerd te hebben als dat helemaal niet het geval is. De 'officiele
propaganda' is bovendien erg onsystematisch en vaak ook tegenstrijdig (wat de ene fout vindt, wordt door een andere gepropageerd).
Overigens hebben we de indruk dat 'propaganda' vaak een
'algemenere' invloed heeft dan weI een invioed per geval : in
hoever motiveert of demotiveert (b.v. door het geven van tegenstrijdige adviezen) propaganda het streven naar AN-taalgebruik,
in hoever verhoogt of verlaagt propaganda de 'taalonzekerheid'
(cfr. de houding van vele informanten t.o.v. endogene woorden),
welke soorten van propaganda hebben geen, veel of weinig invloed, enz. zijn allemaal vragen waarop we geen precies
antwoord kunnen geven.
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Hoe het verder moet ?
Vit het voorgaande zal weI duidelijk geworden zijn waarom hele
reeksen van de door Willem de Vreese besproken gallicismen
ook vandaag nog door vele Vlamingen gebruikt worden. Gallicismen zijn letterlijk uit het Frans vertaalde woorden of wendingen.
Ze Hjken dus Nederlands genoeg en vaak zijn het op zichzelf ook
weI correcte Nederlandse woorden die in het AN alleen maar in
een andere context gebruikelijk zijn. Heel vaak zijn het ook
woorden die niet in het dialect gebruikelijk zijn. Ze lijken dus op
geen enkele manier 'verdacht'; het zijn wat Verhasselt ooit eens
genoemd heeft 'valse vrienden'. Dat sommige van die 'valse
vrienden' maar een kort leven beschoren is geweest, kan waarschijnlijk weI voor een deel toegeschreven worden aan het werk
van mensen als De Vreese. Sommige ervan hebben in de loop
van de tijd meer aandacht van taalzuiveraars gekregen dan andere. Dat is echter beslist niet de enige oorzaak.
Veel belangrijker lijkt ons dat de Vlaamse taalgebruiker door
de intensifiering van het contact met Nederland, vooral via radio
en televisie, ook de correcte Nederlandse alternatieven heeft leren kennen en (onbewust) is gaan overnemen. Naarmate het
gallicisme in kwestie minder sterk ingeburgerd was en naarmate
het om frequent gebruikte woorden ging is die overname gemakkelijker gebeurd (denk aan de invloed van 'gewenning aan
exogene woorden' op het gebruik ervan). Dat geldt niet aneen
vaar gallicismen, maar ook voor andere in Vlaand'eren gebruikelijke afwijkingen van het AN. Vit onze resultaten is duidelijk
naar voren gekomen dat het woordgebruik en het normoordeel
bij jongere informanten meer dan bij oudere informanten met
het Nederlands zoals dat ook in Nederland gesproken wordt
overeenkomen.
Dat dit niet voor alle onderzochte gevallen zo is en niet in alle
gevallen in dezelfde mate is een gevolg van de in dit artikel
besproken factoren. Maar de richting van de ontwikkeling is duidelijk : een toenemende convergentie met het Nederlands van de
Nederlanders. Sommigen zullen vinden dat we de goede kant op
gaan, anderen vinden waarschijnlijk van niet. Maar of men die
ontwikkeling nu wil tegenhouden of juist versnellen, veel belang
heeft het niet. Het gaat om een spontaan proces en anti- (of pro-)
Nederlandse gevoelens blijken daar weinig of geen vat op te
hebben. Ook onze meest anti-Nederlandse informanten waren in
hun woordgebruik en normoordeel kinderen van hun generatie.
De vraag of de geconstateerde evolutie wenselijk is of niet, is
irrelevant, omdat aan die evolutie toch niets kan worden veran1-857

derd. De vraag of die evolutie tot een volledige unificatie van het
taalgebruik in Noord en Zuid zalleiden is weI relevant, maar kan
niet worden beantwoord. We geloven niet dat het zinvol is voorspellingen te doen over de afloop van een proces waarvan het
eindpunt nog niet in zicht is. Er kan immers nog zoveel gebeuren
waardoor de evolutie een totaal andere wending kan nemen. Het
is erg boeiend die evolutie te bestuderen. Maar het is volkomen
zinloos zich te verliezen in eindeloze discussies over het al of niet
alleenzaligmakende voorbeeld van Nederland, over het al of niet
behouden van Zuidnederlandse varianten in het AN, enz. Het is
nog veeI minder wenselijk te proberen de dialectspreker die AN
willeren te overtuigen om bepaalde woorden weI en andere niet
te gebruiken, met als argument dat ze wei of niet dialect zijn, wei
of niet Frans of van Franse herkomst, wei of niet 'Hollands' of
'Vlaams', enz. Daarmee bereiken we aIleen verwarring.
Dit inzicht is niet nieuw. Ook Willem de Vreese schreef al in
zijn inleiding : 'Het is vruchteloos, door redeneering te willen
uitmaken, wat goede taal is, en wat niet. De taal, of beter gezegd : de spraakmakende gemeente, vraagt zich niet af, of de
eene of andere uitdrukking al dan niet logisch is' (o.c. bIz. XIII).
Dat betekent overigens niet dat wie willeren nu maar aan zijn
lot moet worden overgelaten en dat taalzuivering uit den boze
zou zijn. Hoe overtuigd De Vreese ook van het gelijk van 'de
spraakmakende gemeente' en van haar alleen was, dat belette
hem niet een Proeve van taalzuivering te schrijven. Maar hij deed
het wei met de nodige zin voor relativering, die hij ook zijn lezers
wou bijbrengen. We kunnen dit artikel dan ook het best met een
laatste citaat uit de inleiding van zijn werk besluiten : 'Eerst en
vooral wensch ik op te merken, dat dit werk de pietensie niet
heeft een wetboek te zijn : het deelt geene bevelen uit, maar
geeft aIleen wenken en aanbevelingen voor de Vlamingen van
goeden wil, en het staat iedereen vrij die in den wind te slaan.
Blijkt het later, dat het geheele volk dat wezenlijk gedaan heeft,
dan zal zulks een vonnis zijn, waartegen geen hooger beroep kan
aangeteekend worden, en een werk als dit aIleen nog historische
waarde hebben' (o.c. biz. XIII).

J. Creten
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I. - Algemeen
DE ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST (ANS) *
Aan het Woordenboek der Nederlandse taal (WNT), dat een inventarisatie wi! geven van de Nederlandse woordenschat van na
de middeleeuwen, is men in 1851 begonnen en het is nog steeds
niet af; of het v66r het jaar 2000 klaar zal komen is nog de vraag.
De Algemene Nederlandse Spraakkunst, die een uitvoerige grammatica voor praktische doeleinden van het hedendaagse standaardnederlands moet worden, is in 1977 van start gegaan en
moet in 1983 klaar zijn. Nu zullen er weI meer Nederlandse
woorden zijn dan grammaticaregels, een periode van ruim vier
eeuwen is 'bewerkelijker' dan een momentopname, het WNT
kent geen kwantitatieve beperking en bestaat dan ook al uit 27
delen en een aantallosse afleveringen, terwijl de ANS een boek
van niet meer dan 1000 bladzijden moet worden - maar toch
geeft het zojuist gesignaleerde verschil te denken.
Is er in de taalkundige wereld zoveel meer belangstelling voor
lexicografisch werk dan voor een grammaticaal project ? Op het
ogenblik zeker niet : er zijn veeI meer grammatici dan 'woordenaars'. En ook al was die verhouding in het verleden misschien
weI eens anders, de grammatica is in de taalkunde bepaald nooit
een randverschijnsel geweest. Toch geldt voor de ons omringende landen hetzeIfde ais voor het Nederiandse taaigebied : de
grote woordenboekprojecten begonnen eerder en duurden Ianger dan de grammaticale ondernemingen die vergelijkbaar zijn
met wat de ANS moet worden.

Woordenboeken en spraakkunsten
Ik denk weI dat voor het grote publiek een woordenboek meer
tot de verbeelding spreekt dan een spraakkunst. Een woordenboek is weI eens leuk om in te bladeren en je kunt er een nuttig
gebruik van maken, al is het maar bij het scrabbeIen; grammatica
wordt geassocieerd met de akeligste onderdelen van het taalonderwijs op school: zinsontleding in de Nederlandse les, de
(*) Enigszins gewijzigde tekst van een artikel dat eerder in Ons erfdeel verscheen.
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Franse onregelmatige werkwoorden en de 'rijtjes' van de meervoudsvorming in het Duits._En Engels was juist de makkelijkste
taal, omdat je zo weinig grammatica hoefde te leren. Maar 'het
grote publi~k' heeft niet veel invloed op wat er in de taalkunde
weI of niet gedaan wordt.
Dat men in het midden van de vorige eeuw aan het Woordenboek der Nederlandsche taal begonnen is, valt ongetwijfeld te
verklaren uit de tijdgeest : onder invloed van de romantiek keek
men naar het (roemrijk) verleden, men wilde 'ons erfdeel' op het
gebied van de woordenschat vastleggen voor tijdgenoten en komende geslachten. Dat men er nog steeds mee bezig is, komt
gewoon omdat het zoveel werk bleek te zijn, door de steeds
grotere hoeveelheid materiaal en de steeds hogere eisen die men
aan de beschrijving ging stellen. De Algemene Nederlandse
Spraakkunst is eigenlijk ook in de jaren zeventig van deze eeuw
geconcipieerd, omdat toen de tijd er rijp voor was. Maar om dat
duidelijk te maken, moet ik eerst wat nauwkeuriger omschrijven
wat de ANS voor een werk moet worden, met name waarin ze
zich onderscheidt van de andere Nederlandse grammatica's die er
bestaan en al eeuwen bestaan hebben.

Inhoud
Ret belangrijkste is niet dat het een dik boek zal worden - ook
de Hollandsche spraakleer van W.G. Brill (Leiden, 1846) omvatte al ruim 800 bladzijden - , al is dat ook niet 6nbelangrijk : de
ANS wordt een uitvoerige spraakkunst, uitvoeriger dan we zeker
in de laatste decennia gewend zijn. Maar belangrijker is natuurlijk wat er in zal staan. We zouden kunnen zeggen dat de ANS
een Nederlandse spraakkunst wordt die er uitziet als een grammatica van een vreemde taal. De lezers van dit artikel zullen zich
uit hun schooltijd herinneren, dat voor het Nederlandse spraakkunstonderwijs leerboeken voor zinsontleding en woordbenoeming gebruikt werden; men kon er uit leren wat een onderwerp,
een naamwoordelijk gezegde, een bijwoordelijke bepaling (van
tijd, plaats, omstandigheid enz.) en ook wat een zelfstandig
naamwoord, een koppelwerkwoord en een voorzetsel waren.
Dat het meervoud van het zelfstandig naamwoord tak: takken
is, maar dat van dag: dagen en dat van stad: steden, stond er
misschien oak weI in, maar meer terloops, als voorbeeId; er werd
in ieder geval niet gestreefd naar een uitputtende beschrijving
van de Nederlandse meervoudsvorming, want die had je niet
nodig, amdat Nederiands je moedertaal was. In grammatica's
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van vreemde talen waren dergelijke dingen juist de hoofdzaak;
de grammaticale begrippen en termen werden geacht gekend te
zijn, maar het ging om het meervoud van de zelfstandige naamwoorden, de vervoeging van de werkwoorden, het gebruik van
de voorzetsels, de woordvolgorde enz. Want in een vreemde taal
wist je die dingen niet; je moest niet aIleen woorden leren, maar
ook welke vormen die woorden konden krijgen en in welke om'!'
standigheden, en ook hoe je die woorden met elkaar kon combineren.
Dat Iaatste is nu precies de inhoud van de ANS : de morfoIogie of vormleer en de syntaxis of woordgroeps- en zinsleer. Een
uitvoerige spraakkunst met een dergelijke inhoud bestaat er voor
het Nederlands nog niet. Er bestaan welleerboeken voor anderstaligen, maar die zijn in het algemeen van beperkte omvang (zeker wat de grammatica betreft; vaak staan er ook oefeningen in)
en bovendien zijn ze meestal bedoeld voor gebruikers met een
bepaalde moedertaal en behandelen ze dus vooral die onderdelen van de grammatica waar het Nederlands afwijkt van b.v. het
Frans, Engels of Duits.

Voor anderstaligen en dialectsprekers
Het zal dan ook geen verwondering wekken dat het initiatief tot
het samenstellen van de ANS afkomstig is uit de kring van de
docenten Nederlands als vreemde taal, met name degenen die
neerlandistiek onderwijzen aan buitenlandse universiteiten en
die verenigd zijn in de Internationale Vereniging voor NeerIandistiek (IVN). Op de driejaarIijkse colloquia die door deze IVN
georganiseerd worden, is meer dan eens de behoefte aan een
dergelijke grammatica geuit en vele buiteniandse docenten wachten met enig ongeduid tot de ANS klaar is. Schrijver dezes, zelf
docent Nederiands in Zweden van 1962 tot 1970 en oud-bestuurslid van de IVN, is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding
van het project en is dat nog steeds bij de uitvoering daarvan. In
deze zin was bedoeld wat hierboven gezegd werd, nl. dat in de
jaren zeventig de tijd rijp was voor de conceptie van de ANS : de
buitenlandse neerlandistiek, in vroegere jaren beoefend door
slechts weinig docenten, die bovendien niet veel contact met elkaar hadden, had toen enerzijds een niet onaanzienlijke uitbreiding ondergaan en anderzijds - door zich te organiseren en
geregeid bijeen te komen - een stem gekregen waarnaar geluisterd werd.
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Toch is de ANS niet alleen bedoeld voormensen die een andere taal spreken dan het Nederlands. Ook zij die als moedertaal
een Nederlands dialect hebben dat sterk van de standaardtaal
afwijkt, hebben er behoefte aan. Ik denk hier met name aan de
Vlamingen, zonder overigens te vergeten dat er ook in Nederland nog heel veel kinderen zijn die van huis uit dialect spreken
en de standaardtaal pas op schoolleren. In de ontwikkeling van
het Nederlands in Belgie zijn namelijk drie fasen te onderscheiden. De eerste was die van de 'beschaafde uitspraak'; deze kan
zo langzamerhand als voltooid beschouwd worden. De tweede is
die van het streven naar eenheid in het woordgebruik; die is nog
volop aan de gang. Maar de derde fase kondigt zich al aan : die
waarin vooral grammaticale vragen in het middelpunt van de
belangstelling komen. Ook in dit opzicht is dus juist nu de tijd
rijp voor een uitvoerige en betrouwbare spraakkunst van het
Algemeen Nederlands.
Ten slotte verwachten de initiatiefnemers van de ANS, dat niet
alleen anderstaligen en dialectsprekers er gebruik van zullen maken) maar ook 'native speakers' van de standaardtaal. Immers,
niemand beheerst een taal voor de volle 100 %; dat geldt ook
voor de moedertaal. De meeste mensen hebben weI eens een
probleem waarvoor een grammatica een oplossing kan bieden.
Of men die oplossing aanvaardt of niet, is ieders persoonlijke
beslissing. Sommige taaigebruikers moeten niets hebben van
taaivoorschriften. Ze vinden dat iedereen 'een tien voor taal'
heeft, hoe hij of zij ook spreekt of schrijft, als de communicatie
maar tot stand komt. Afwijkingen van het algemene gebruik of
van wat je op school geleerd hebt, zijn een kwestie van taalverandering, die nu eenmaal voortdurend plaatsvindt en altijd al
plaatsgevonden heeft. Zulke taalgebruikers zullen dan ook weI
niet naar de ANS grijpen. Maar er zijn genoeg andere standaardtaalsprekers, die zich soms wat onzeker voelen en behoefte hebben aan een norm.

Normgevend
Met dit laatste woord zijn we beland in een probleemgebied vol
voetangels en klemmen. Ais de ANS normen wil geven, waar
zijn die dan aan ontleend en wie bepaalt wat weI en wat niet aan
de normen beantwoordt ? Richtte de ANS zich alleen tot anderstaligen, dan was het nog niet zo moeilijk. Men zou kunnen volstaan met datgene wat in ieder geval 'goed Nederlands' is, wat
door (de meerderheid van) de Nederlandstaligen aigemeen geI - 862
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bruikt wordt en zich verder niet om mogelijke varianten bekommeren. Het meervoud van leraar is leraren, omdat iedereen in
Nederland dat gebruikt, en naeen vergrotende trap komt het
voegwoord dan, omdat dat in geschreven taal sterk in de meerderheid is en ook door heel wat mensen (vooral als ze veel
schoolopleiding hebben) gezegd wordt - en verder geen gezeur.
Maar een Vlaming wi! weten of het Zuidnederlandse leraars ook
door de beugel kan en veel Nederlandstaligen in Noord en Zuid
hebben weI eens gehoord dat 'groter als tegenwoordig ook mag' .
Kan de anderstalige volstaan met een grammatica die 'uitsluitend
grammaticale zinnen genereert en geen andere' ,. de Nederlandstalige ANS-gebruiker heeft behoefte aan een grammatica 'die
aIle grammaticale zinnen genereert en geen andere', zoals de
moderne taalkundigen zeggen. Dat is natuurlijk een onbereikbaar ideaal, maar de schrijvers van de ANS kunnen er althans
naar streven.
Om even bij het probleem groter dan / groter als te blijven : de
meningen van de taalkundigen die zich hierover uitgelaten hebben, zijn verdeeld. Dr. C. Kruyskamp schrijft nog in de laatste
('tiende, geheel opnieuw bewerkte en zeer vermeerderde') druk
van Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal ('s-Gravenhage, 1976) : 'als in plaats van dan na comparatieven, na de
woorden ander, anders, niemand enz. (vooral in de spreektaal)
behoort niet tot het Aig. Beschaafd'. Maar dr. P.C. Paardekooper gaf al in 1950 als zijn mening te kennen 'dat groter als voortreffelijk ABN is, en dat het onjuist is om het 'af te keuren' (De
nieuwe taalgids 43 (1950), 167).
Maar dit zijn uitspraken van eenlingen en de taalgebruiker die
tlaar de norm zoekt, heeft - afgezien van de eventuele argumenten die voor een bepaalde keuze gegeven worden - geen enkele
objectieve reden om aan het ene oordeel meer waarde te hechten
dan aan het andere.
Als de ANS een uitspraak doet, zal die in ieder geval niet van
een eenling afkomstig zijn, want de ANS is en wordt geschreven
door een meerhoofdige redactie, bestaande uit Vlaamse en Nederlandse neerlandici, die begeleid wordt door een hoofdredactie, waarvan de hoogleraren in de Nederlandse taalkunde prof.
dr. G. Geerts (Leuven) en prof. dr. M.C. van den Toorn (Nijmegen), alsmede schrijver dezes deel uitmaken. Bovendien wordt
wat door de redactie geschreven en door de hoofdredactie beoordeeld is kritisch gelezen door een leescommissie, die gevormd
wordt door leden van het Belgisch-Nederlands Interuniversitair
centrum voor neerlandistiek (bestaande uit hoogleraren en lectoTaalbeheersing sept./okt. 1982
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ren in de Nederlandse taalkunde), docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten en enkele anderen, onder wie ook niettaalkundigen. 'De tijd der eenzijdige bewegingen is voorbij', om
met de dichter Lucebert te spreken.
De oplossing die de ANS voor het dan/als-probleem zal geven,
zal waarschijnlijk zijn : 'allebei goed'. Dat zal menigeen wat
goedkoop in de oren klinken. Vele mensen houden nu eenmaal
meer van uitspraken als 'het is a en niet b' of omgekeerd, maar
die zullen er toch mee moeten leren leven dat er in het Nederlands (zoals in elke levende taal) meer mogelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. Dit betekent overigens helemaal niet dat
alles wat weI eens gezegd wordt door de ANS gesanctioneerd zal
worden. Ais meervoud van museum zullen ongetwijfeld de vormen musea en museums vermeld worden, maar niet musea's,
hoewel er heel wat mensen zijn die dat zeggen. Hun als onderwerpsvorm ('Hun hebben dat gedaan') wordt door 'hele volksstammen' gebruikt, althans in Nederland, maar - als alles blijft
zoals het nu is - door de ANS niet goedgekeurd.

Regionalismen
Weer iets anders zijn de verschijnselen die slechts in een dee 1van
het taalgebied gebruikelijk zijn. Meestal zal het gaan om 'zuidnederlandismen', zoals het al genoemde meervoud leraars en de
woordvolgorde in een zin als 'Dat is iets waar we niet kunnen
over spreken' (tegenover : ' ... over kunnen spreken'). Omdat de
ANS een bovengewestelijke, voor het hele Nederlandse taalgebied bruikbare standaardtaal ais uitgangspunt neemt, worden
verschijnselen ais deze van de toevoeging 'regionaal' voorzien.
Tenminste, ais ze in een redeIijk groot gedeelte van het taalgebied bekend zijn; zo niet, dan worden ze (uiteraard) niet vermeld. 'Regionaal' betekent dus in de ANS meestal 'Zuidnederlands' (in de zin van: 'Belgisch-Nederlands'), maar deze term
wordt niet gebruikt, omdat een bepaald verschijnsel praktisch
nooit in heel Nederlandstalig Belgie en aIleen maar daar voorkomt. Er zijn trouwens ook weI grammaticale eigenaardigheden
uit andere regio's die voor vermelding in de ANS in aanmerking
komen, zoals het Oostnederlandse 'Hij loopt altijd met de handen in de zak' (tegenover ' ... met zijn handen in zijn zak' in de
rest van het taalgebied). Wie in de ANS de kwalificatie 'regionaal' aantreft, weet dus dat het betrokken taalverschijnsel weI
een redelijk grote verspreiding heeft, maar niet tot het algemeen
bekende en algemeen bruikbare Nederlands behoort.
I - 864

Taaloeheersing sept./okt. 1982

Stilistische verschillen
Taalverschijnselen kunnen niet aIleen naar beneden ('substandaard') en naar links of naar rechts ('regionaal') van de standaardtaal afwijken, maar ook naar boven, om een waarschijnlijk
weI doorzichtige beeldspraak te gebruiken, die echter niet meer
dan beeldspraak is. Met 'afwijkingen naar boven' bedoel ik vormen en constructies die zelden of nooit in de spreektaal gebruikt
worden, maar aIleen in de schrijftaal of in een bepaald soort
geschreven en gesproken taal (b.v. officiele toespraken), die we
'vormelijk', 'bijzondere stijl', 'archaisch', of wat dan ook kunnen
noemen. Het gaat hier vaak om woorden (reeds, zeer, nochtans),
maar naamvalsvormen als er voorkomen ~n wie uwer, te bestemder plaatse en constructies als ijs en weder dienende en Voor
inlichtingen wende men zich tot de secretaris horen toch tot de
grammaticale verschijnselen en moeten dus in de ANS vermeld
worden. Vooral voor degenen die de Nederlandse standaardtaal
niet als moedertaal spreken is het van belang het stilistisch onderscheid te kennen tussen wat tot de algemene taal behoort, die
men altijd en overal kan gebruiken, en wat tot de 'bijzondere
stijl' voor speciale gelegenheden.

Volledig en praktisch
Maar de normatieve problemen zijn niet de enige moeilijkheden
waarvoor de'samenstellers van de ANS zich geplaatst zien. Het is
voor het eerst dat er een uitvoerige Nederlandse spraakkunst
voor praktische doeleinden gemaakt wordt, er is dus geen traditie, geen voorbeeld waarop men terug kan vaIlen, zoals bij de
Duitse Duden en de Franse Grevisse. Er zijn natuurlijk weI voorstudies: boeken en artikelen over onderdelen van de grammatica, waarvan gebruik gemaakt kan worden. Maar die zijn er niet
over aIle onderwerpen die moeten worden behandeld en wat er
is, blijkt niet altijd bruikbaar. Zo wordt er door hedendaagse
taalkundigen heel wat aan grammatica gedaan, ook aan Nederlandse grammatica, maar de moderne taalkunde is vooral gelnteresseerd in het blootleggen van diepere mechanismen die in de
taal werkzaam zijn (terwijl de ANS vooral 'oppervlaktestructuren' moet beschrijven) en in dat wat aIle talen gemeenschappelijk hebben (terwiji de ANS zich richt op wat specifiek voor het
Nederlands is). Daardoor zijn vele recente grammaticale studies
slecht~ zeer ten dele bruikbaar als 'materiaaI' voor de ANS. Is er
over een onderwerp weI veel bruikbaar materiaal te vinden, dan
Taalbeheersing sept./okt. 1982
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doet zich een andere moeilijkheid voor. Alles moet worden doorgelezen en beoordeeld - en dat kost tijd - en er moet een keuze
uit worden gemaakt. Want de ANS moet een hanteerbaar boek
worden en duizend bladzijden lijken misschien weI veel, maar
zijn zeker niet genoeg om alles in op te nemen wat de schrijvers
op hun speurtochten door de wereld van de Nederlandse grammatica tegenkomen. Bestaan er ten slotte over een bepaald onderwerp weinig of geen voorstudies, dan moeten de schrijl'ers
deze leemte door eigen onderzoek aanvullen en ook dat kost
weer veel tijd en energie.
Afgezien van dit alles is er nog de formulering, de manier
waarop de informatie wordt aangeboden. Het is voor vaklieden
makkeIijker om te schrijven voor coIlega-vaklieden dan voor een
groter publiek. Maar de ANS is niet aIleen bedoeld voor universitair opgeleide neeriandici en andere taalkundigen, maar ook
voor docenten in het buitenland die Nederlands niet ais hoofdvak
(of zelfs niet als bijvak) gestudeerd hebben, voor Ieraren en onderwijzers in Belgie en Nederland en voor 'de ontwikkelde leek'
- wie dat ook moge zijn. Dat vraagt een voortdurende inspanning om de vaak ingewikkelde stof zo eenvoudig mogelijk te
presenteren.
Alles bij elkaar is het ANS-werk dus bepaald niet gemakkelijk. En het moet zoals gezegd al in 1983 klaar zijn. Dat komt
omdat het in eerste instantie gefinancierd is door het Belgische
Fonds voor kollektief fundamenteel onderzoek (FKFO) en de
Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (ZWO), die aIleen fijdelijke, maximaal voor vier jaar, projecten subsidieren. Aan het eind van die periode ,vas het werk
nog niet klaar. Dat kwam door alleriei omstandigheden waarop
hier niet kan worden ingegaan, maar die zowel te maken hadden
met personeelsverloop binnen de redactie als met de specifieke
moeilijkheden van het werk. Gelukkig bleek het FKFO bereid
de subsidieperiode voor een van de Belgische redacteuren te
verlengen, terwijl de Nederlandse Taalunie - een samenwerkingsverband van Nederland en Vlaanderen op het gebred van de
Nederlandse taal- besloot voor 1983 het salaris van twee redacteuren te betalen. Dat laatste op voorwaarde dat de ANS v66r
het einde van dat jaar voltooid zal zijn. Dat kan, en dat gaat
gebeuren.
Slotbeschouwing

Aan dit alles wou ik nog een slotbeschollwing verbinden, waarvoor ik weer even naar het begin van dit verhaal teruggrijp.
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Er wordt nu al meer dan een en een kwart eeuw gewerkt aan

het·Woordenboek der Nederlandsche taal, gedurende het grootste
deel van deze periode met Belgisch en Nederlands gemeenschapsgeld. In 1967 is het Instituut voor Nederlandse lexicologie
(INL) gesticht, waar het WNT is ondergebracht en waar tevens
een afdeling Thesaurus opgericht is, die tot taak heeft een zo
volledig mogelijke verzameling van Nederlands woordmateriaal
bijeen te brengen (met gebruikmaking van de computer), om de
Nederlandse lexicologie ook voor de toekomst veilig te stellen.
Gezien het belang hiervan voor de Nederlandse taal en cultuur is
dit alles aIleen maar toe te juichen.
Maar het belang van een grammatica als de Algemene Nederlandse spraakkunst is niet minder groot. In een tijd waarin - in
en buiten het Nederlands taalgebied - aan steeds meer anderstaligen Nederlands onderwezen wordt, en waarin de integratie op
taalgebied tussen Vlaanderen en Nederland zich steeds verder
ontwikkelt en doelgericht wordt bevorderd, is er een duidelijke
behoefte aan. Binnenkort zal de ANS hopelijk verkrijgbaar zijn.
Maar dat is de eerste uitgave, en die zal uit de aard der zaak lang
niet volmaakt zijn. Er zullen tal van op- en aanmerkingen van
recensenten en gebruikers komen. Er worden ook nieuwe resultaten van taalkundig onderzoek bekend die ter aanvulling en
verbetering van de ANS kunnen dienen. Maar wie zal dat alles
verwerken ? De subsidieperiode is afgelopen en de redacteuren
hebben (hopelijk) een andere betrekking gevonden. De ANS,
eerste uitgave, is gedoemd te verouderen en steeds minder bruikbaar te worden.
Ais deze grammatica van het standaardnederlands ook
werkelijk een standaardwerk wil worden, kan de oplossing niet
zijn dat eens in de zoveel jaar een neerlandicus als vrijetijdsbesteding een nieuwe druk bezorgt. Daarvoor is de vrije tijd van de
meeste neerlandici te beperkt en het werk te omvangrijk. Wil het
goed gedaan worden, dan kan men niet volstaan met hier en daar
een aanvulling, een weglating en een gewijzigde formulering.
Dan moet allereerst de niet onaanzienlijke hoeveelheid recente
onderzoekresultaten doorgewerkt worden en beoordeeld op de
relevantie voor de ANS. Hierbij kan gedacht worden aan grammaticaal onderzoek (ook van meer theoretische aard, vooral in
verband met de observaties), maar ook aan sociolingulstisch (in
verband met normatieve oordelen), dialectologisch (in verband
met de regionaal beperkte verschijnselen) en toegepast taalkundig onderzoek (b.v. in verband met de presentatie van de gegeyens en met de moeilijkheden die anderstaligen met de NederTaalbeheersing sept./okt. 1982
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landse grammatica hebben). Bovendien zal er eigen onderzoek
verricht moeten worden op die punten waar de ANS leemten
bIijkt te vertonen waarin -de voorhanden zijnde onderzoekresultaten niet voorzien.
Dit alles kan niet het tijdelijk werk van een eenling zijn. Het
zou gedaan moeten worden door een 'instituut', van hoe beperkte omvang ook (de minimumbezetting lijkt me voorlopig een
Belgische en een Nederlandse neerlandicus, met enige administratieve hulp), dat hier voortdurend aan kan werken. De taak
van zo'n instituut zou ruimer moeten zijn dan het voorbereiden
van nieuwe uitgaven van de ANS. Het zou een centrale voor
'toegepast grammaticaal onderzoek' moeten worden, die niet aIleen bestaande onderzoekresultaten verwerkt en 'vertaalt', en
zelf onderzoek verricht, maar ook speciaal op de ANS gericht
onderzoek van anderen stimuleert en coordineert. De indruk
bestaat dat er hiervoor aan Belgische en Nederlandse universiteiten zeker belangstelling is, maar dat het tijd zal kosten een ontwikkeling op gang te brengen die concrete resultaten oplevert.
Het heeft de initiatiefnemers van de ANS van het begin af als
ideaal voor ogen gezweefd de onderneming op deze manier een
permanent karakter te geven. Helaas kost zoiets geld en leven we
nu in een tijd van bezuinigingen. Hopelijk zal er echter toch een
weg gevonden kunnen worden - met name in het kader van de
Nederlandse Taalunie - om dit ideaal te verwezenlijken.

J. de Rooij

Bibliografie: W.G. Brill: Hollandsche spraakleer. Leiden,
1846; Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.
Bearbeitet von Paul Grebe unter Mitwirkung von Helmut Gipper, Max Mangold, Wolfgang Mentrup und Christian Winkler.
Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Ziirich, 1973, derde
druk; M. Grevisse : Le bon usage; grammaire fran~aise avec des
remarques sur la langue fran~aise d'aujourd'hui. Editions Duculot, Gembloux, 1969, negende druk; C. Kruyskamp : Van Dale,
Groot woordenboek der Nederlandse taal. Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, 1976, tiende druk; P.C. Paardekooper : 'Als en dan
bij vergelijkingen', in : De nieuwe taalgids, 43 (1950), bIz. 160167.
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I. - Algemeen

TAALGEBRUIK IN DE WETGEVINGSTECHNIEK
Een wet doet rechten en verplichtingen voor de burgers ontstaan
en derhalve is het van belang dat wetten in een duidelijke taal
worden gesteld, zodat over de inhoud en de strekking ervan zo
weinig mogelijk twijfel kan ontstaan.
Voor hen die bij het toepassen en verklaren van wetteksten
zijn betrokken - en dat zijn zowel particulieren als ambtenaren
en rechters - is het bovendien erg praktisch als ook de wijze
waarop een wettekst wordt opgesteld aan vaste regels is onderworpen. Het komt de duidelijkheid en de leesbaarheid ten goede
als de vele wetten en regelingen di~ elk jaar tot stand komen
volgens een vast stramien zijn opgebouwd met gebruikmaking
van vaste formuleringen en een uniforme terminologie.
De desbetreffende regels vallen onder het begrip wetgevingstechniek. Elk land en elke overheid hanteren een aantal geschreven of ongeschreven regels voor het opstellen van wetten en
andere besluiten.
Sommige van die regels zijn vooral een kwestie van gezond
verstand, b.v. : gebruik de woorden in de gangbare betekenis,
gebruik geen woorden die voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn, gebruik voor .een zelfde begrip altijd hetzelfde woord. Dit soort
aanwijzingen treft men in aIle handleidingen inzake wetgevingstechniek aan.
Naast deze ·op logica en gezond verstand berustende voorschriften omvat de wetgevingstechniek ook een aantal regels van
meer formele aard die op afspraak of traditie steunen en die
vooral bedoeld zijn om het raadplegen van een wettekst te vergemakkelijken. Daartoe behoren de afspraken inzake terminologie
van de wetgevingstechniek, de indeling van de wetteksten, de
vaste formuleringen en de volgord~ waarin ze worden geplaatst.
In ons land is in 1982 een handleiding verschenen die bedoeld
is als leidraad voor hen die met het opstellen van wetten en
besluiten belast zijn. Oorspronkelijk is deze handleiding als een
bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1982 gepubliceerd, maar zij is ook in brochurevorm verkrijgbaar bij het Belgisch Staatsblad (75 Bfr.).
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In de oorspronkelijke editie was de titel in het Nederlands
'Codex-Iegistiek', maar de brochure draagt als titel Handleiding
bij de wetgevingstechniek, een gelukkige wijziging, want het gaat
hier duidelijk om wat we in het Nederlands wetgevingstechniek
noemen. We zullen de Handleiding bij de wetgevingstechniek verder in dit artikel als 'de Handleiding' aanduiden.
De in 1982 verschenen Handleiding is een bewerking en aanvulling van een in 1960 voor het eerst gepubliceerde verzameling
van richtlijnen inzake wetgevingstechniek. Zij omvat enerzijds
een aantal regels betreffende terminologie, verwijzingen en indeling van de teksten en anderzijds een aantal formuleringen die in
de diverse onderdelen van een wet of besluit moeten worden
gebruikt. Regels en formulieren zijn genummerd : R 1, R 2 enz.,
F 1, F 2 enz.

Algemene opmerkingen
Een handleiding voor de wetgevingstechniek is een belangrijke
publikatie, omdat zij door vele mensen wordt gebruikt en zij
aanzienlijk kan bijdragen tot een uniforme en duidelijke formulering van rechtsregels en andere voorschriften. En aangezien
zo'n handleiding niet aIleen de indeling van de teksten betreft,
maar ook ten dele het taalgebruik in wetten en besluiten regelt, is
een bespreking ervan in dit tijdschrift zeker op haar plaats.
De eisen die in een handleiding voor wetgevingstechniek ten
aanzien van de redactie van wetteksten worden gesteld gelden in
hoofdzaak ook voor de 'opstelling van de handleiding zelf : de
formulering ervan moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn, de terminologie moet uniform zijn en moet zo weinig mogelijk van het
algemeen gangbare taalgebruik afwijken.
In een land waar de wetgeving tweetalig is, moet bovendien
rekening worden gehouden met het algemene taalgebruik in die
twee talen en eventueel ook met de tradities en de terminologie
die in elk van de taalgebieden bestaan. Wat de terminologie
betreft, levert dat niet veel moeilijkheden op : men kan ermee
volstaan de richtlijnen voor de wetgevingstechniek te raadplegen
die in het 'moederland' van het betrokken taalgebied in gebruik
zijn en vervolgens zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de
daarin gebruikte termen en formuleringen. Moeilijker wordt het
wat de traditie en de gebruiken in de verschillende taalgebieden
betreft. In het Franse taalgebied kunnen inzake wetgevingstechniek andere gewoonten bestaan dan in het Nederlandse. Dan
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moet een keuze worden gemaakt : eenheid binnen het tweetalige
land of eenheid in elk taalgebied.
Van dit probleem levert de Handleiding een voorbeeld op,
namelijk in de regels 21 en 22 betreffende de formulering van het
opschrift van een wet. Op grond van regel 21 is het toegestaan
een wet aan te halen met een citeertitel (Het woord 'citeertitel'
komt er niet in voor, maar dat is een andere kwestie waar we
verder op zullen terugkomen). Regel 22 luidt als voIgt :. 'Trefwoorden aIleen kunnen geen opschrift vormen; zij moeten, samen met andere woorden, tot een bijstelling of een volzin worden verbonden'.
Nu is het in Nederland heel gebruikelijk om in citeertitels het
opschrift tot een woord (Veiligheidswet) of tot substantieven en
adjectieven zonder voorzetsels of lidwoorden (Algemene ouderdomswet, Wet gevaarlijke stoffen) samen te voegen. Dezeformulering is geheel in overeenstemming met het Nederlandse taaleigen, dat samenstellingen als Veiligheidswet zeker boven bijstellingen en volzinnen verkiest.
In de Handleiding schijnt men deze mogelijkheid niet te hebben overwogen, hoewel er op dit punt geen bezwaar kan bestaan
tegen een eigen regeling voor het Nederlands en voor het Frans,
die beide talen recht zou laten wedervaren.
Het ontbreken van de vaktechnische term 'citeertitel' in deze
voorschriften is symptomatisch: de Handleiding is in het Frans
ontworpen en vervolgens is er - naar slecht Belgisch gebruik een vertaling van gemaakt. De eigen problemen die met het
redigeren van een tweetalige wetgeving samenhangen zijn volkomen over het hoofd gezien.

Slechte vertaling
De Handleiding is niet aIleen een verta~ing, zij is helaas ook nog
een slechte vertaling.
Dat het om een gebrekkige vertaling gaat blijkt op vele plaatsen. Flagrant is b.v. de tekst van regel 4. Daarin wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van woorden die in de gewone taal een
andere betekenis hebben dan in de rechtstaal. Ais voorbeeld
noemt de Franse tekst het woord : repetition, dat inderdaad
naast de gewone betekenis (herhaling) ook een bijzondere betekenis (terugvordering) heeft. In de Nederlandse tekst is 'repetition' gewoon vertaald : herhaling, alsof dit woord dezelfde dubbele betekenis als het Franse repetition zou hebben !
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Om twee taalkundig gelijkwaardige versies te maken had men
in het Nederlands uiteraard een woord moeten kiezen dat dezelfde dubbelzinnigheid opleverde als het Fr. repetition, in plaats
van te volstaan met een zinloze vertaling.
Regel 14 luidt in het Frans: 'Lorsqu'un texte est vise au
preambule, il est utile d'en reproduire la date ... ' In de oorspronkelijke versie van de Handleiding (Bijvoegsel van het Staatsblad)
stond in het Nederlands : 'Wanneer de aanhef naar een tekst
verwijst, is het niet nuttig de datum te herhalen'. Gelukkig is die
fout in de brochure verbeterd, maar gebruikers van het Bijvoegsel worden door deze vertaalfout wei misleid.
Over het algemeen is de Nederlandse tekst van de Handleiding
bedroevend slecht. Het is duidelijk dat bij het vertalen dikwijls
geen poging is gedaan de oorspronkelijke tekst te begrijpen.
Daardoor kwamen zinnen als deze tot stand: 'Aan de wettelijke
eis van een speciale motivering mag niet voldaan worden met een
dooddoener die de wetgevende vereiste zou uithoIlen' (regel28
e), 1°, 3e alinea). Hoe kan een vereiste 'wetgevend' zijn en hoe
kan zo'n vereiste worden uitgehold ?
Op zijn minst onduidelijk is de formulering van regel 3 a) :
'Begrippen moeten door dezelfde termen worden aangeduid' . De
meervoudsvorm 'begrippen' heeft hier geen zin. Waar het om
gaat is dat voor een bepaald begrip ook maar een term wordt
gebruikt. Duidelijker zou dus zijn : 'Een zelfde begrip moet altijd met een zelfde term worden aangeduid'.
Andere voorbeelden van onduidelijk taalgebruik :
- regel 3 b) luidt als voIgt : 'Bepaalde termen mogen niet met
een verschillende betekenis worden gebruikt'. Ook hier is de
meervoudsvorm misleidend. Korter en duidelijker zou zijn :
'Gebruik een zelfde term niet in verschillende betekenissen';
- regel 42 : 'De considerans is de verantwoording van de politiek of van de opportuniteitsredenen waarop het bepalend
gedeelte is gericht'. Een politiek kan worden verantwoord,
maar hoe kunnen redenen worden verantwoord ?
- formulier 48, tweede zin : 'Bij de wetgevende Kamers zal
tijdens de zitting, indien zij vergaderd zijn, zo niet bij het
begin van hun eerstkomende zitting ... ' Wat is hier bedoeld
met 'vergaderen' ?
Het is niet doenlijk op deze plaats aIle taal- en vertaalfouten te
vermelden die de Handleiding ontsieren : verkeerd gebruik van
'toelaten' , verkeerde vertaling van 'deliberer', het onvermijdelijke gallicisme 'in' de vorm i.p.v. onder de vorm enz. We zullen
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dus hierna aIleen enkele bijzondere en veelvuldig voorkomende
fouten onder de aandacht brengen.

Considerans
De considerans is 'de inleidende opgaaf d'er gronden die een
besluit of wet voorafgaan' (Koenen).
Terwijl het Frans hiervoor een meervoudsvorm bezigt (les considerants) gebruiken we in het Nederlands aIleen een enkelvoudsvorm 'de considerans' als we het over de inleidende opgave
der gronden van een bepaalde wet hebben.
De verschillende onderdelen van een considerans noemen we
'overwegingen', omdat ze altijd met de woorden 'Overwegende
dat... ' beginnen.
Alsof de vertaler van de Handleiding geen raad wist met deze
taalkundige aangelegenheid gebruikt hij afwisselend de correcte
enkelvoudsvorm (regels A2 en 43) en de verkeerde meervoudsvorm (regels 44 en 45). In de regels 30 en 48 is er dan weer sprake
van een 'considerans' waar een 'overweging' (als onderdeel van
de considerans) is bedoeld.

Dispositief
Naast een considerans omvat elke wet ook een dispositief, d.w.z.
'het gedeelte van een wet, verordening, vonnis e.d. dat rechtsgevolgen beoogt of teweegbrengt' (Van Dale).
Deze technische term, waarvan de verklaring in gewone en
juridische woordenboeken (o.m. Rechtsgeleerd handwoordenboek, Fockema A.) kan worden nagelezen, ontbreekt geheel in
de Handleiding, waarin men het steeds heeft over 'het bepalend
gedeelte'. Waarom deze onduidelijke omschrijving is verkozen
boven de algemeen gangbare vakterm is onbegrijpelijk. Misschien is het jammer dat bij de vele regels van de Handleiding de
volgende ontbreekt : Gebruik voor technische begrippen steeds
de juiste term !

Verwijzing naar de rechtsgronden
Regel 29 bepaalt : 'Aile teksten die de rechtsgrond van het besluit vormen moeten in de aanhef worden aangehaald'.
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Aanhalen betekent citeren en dat is hier niet bedoeld. Er moet
namelijk aIleen naar de rechtsgronden worden verwezen.
Deel A van de regels (nrs. 29 tot 41) is geheel gewijd aan de
verwijzing naar de rechtsgronden. Het gebruik van het werkwoord aanhalen in de betekenis van verwijzen in de titel en in
sommige regels is dan ook erg misleidend, te meer daar op andere plaatsen dan toch weer het werkwoord verwijzen opduikt (regels 31, 32, 35, 36, 38). Helemaal onduidelijk wordt regel 41 :
'Teksten waarnaar de aanhef behoort te verwijzen, worden aangehaald volgens de regelen 10 tot 17'. Deze regels 10 tot 17
hebben echter betrekking op 'verwijzingen' en in de aanhef worden bij de verwijzing naar de rechtsgronden nooit teksten aangehaald.
In regel21 wordt het werkwoord aanhalen daarentegen terecht
en juist gebruikt. Die regel betreft de mogelijkheid om een wet
of besluit met een citeertitel aan te halen. Het woord citeertitel
ontbreekt, maar er wordt weI gesteld dat het gebruik ervan nuttig
kan zijn 'met het oog op de eventueel noodzakelijke verwijzingen
ernaar in een latere tekst'.
Door het verkeerde gebruik van het werkwoord aanhalen en
het verhaspelen van verwijzen en aanhalen zijn de desbetreffende
regels van de Handleiding uiterst verwarrend.

Gebruik van voorzetsels
Met werkwoorden die betrekking hebben op wetten en besluiten
is het gebruikelijke voorzetsel in het Nederlands : bij. Een bepaling wordt vastgesteld, gewijzigd, aangevuld of opgeheven bij de
wet van...
In de apnbevolen formulieren wordt doorgaans weI het correcte voorzetsel bij gebruikt (F 28, 31, 32, 34 e.a.), maar zonder
enige verklaring of noodzaak wordt elders het voorzetsel 'door'
gebezigd (o.a. F 19, 21, 24, 26).

Opheffing - intrekking
Zowel in de Nederlandse als in de Europese wetgevingstechniek
wordt het werkwoord intrekken gebruikt om aan te geven dat een
wet of verordening niet langer van kracht is (ex nunc). Met dit
taalgebruik houdt de Handleiding geen rekening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opheffen (ex nunc) en intrekken, waarI - 874

Taalbeheersingnov.ldec.1982

mee bedoeld wordt dat de wet geacht wordt nooit van kracht te
zijn geweest (ex tunc).
Het is onbegrijpelijk dat aldus een kunstmatig verschil wordt
geschapen tussen het taalgebruik in Belgie enerzijds en in Nederland en de Europese Gemeenschappen anderzijds.
In de hypothese bij de formulieren 10 en 11 is sprake van
'teksten tot opheffing'. WeI erg ongewoon Nederlands voor wat
men in gebruikelijk Nederlands zou noemen : intrekking van
teksten ! Een intrekking kan weI een hypothese zijn, maar een
tekst niet.

Concordantietabel
Een concordantietabel geeft de overeenstemming aan tussen de
artikelen van twee verschillende wetten, b.v. na codificatie of
coordinatie ervan. In formulier 113 wordt de term concordantietabel terecht gebruikt, maar waarom komt in regel147 voor hetzelfde begrip de omschrijving 'vergelijkende tabel' voor ?

Dringende noodzakelijkheid
Bij de totstandkoming van een wet kan de regering, bij het inwinnen van het advies van de Raad van State, een beroep doen op de
'dringende noodzakelijkheid'.
Nog afgezien van het feit dat men in dit geval met het aIgemeen Nederiandse 'urgentie' had kunnen voistaan, blijkt naast
'dringende noodzakelijkheid' in regeI34 ook het foutieve 'hoogdringendheid' te zijn gebruikt (F 116 en 117).

Zinsconstructies met werkwoordsvorm voorop
Het kan gebeuren dat een Nederlandse zin begint met een werkwoordsvorm, vooral ais inleiding van een opsomming, b.v. :
- Opgeheven worden : ...
- Gecodificeerd worden : ...
- Gewijzigd worden: ...
In dat geval hoort het verleden deelwoord vooraan te staan. In
de aanbevolen formulieren komt zowel de correcte vorm ('Opgeheven worden... ' in F 89 en 90) ais de foute volgorde voor ('Worden opgeheven ... ' in F 89 en 96).
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Conclusie
De voorgaande kritische opmerkingen over de Handleiding hebben aIleen betrekking op een aantal formele fouten. Erger is
eigenlijk nog het gebrekkige taalgebruik van de Handleiding in
het algemeen. Er is duidelijk een verkeerde aanpak geweest bij
het opstellen van de Nederlandse tekst van de Handleiding bij de
wetgevingstechniek. Het was in de eerste plaats verkeerd een
'vertaling' te maken van een Franse handleiding, die geen rekening hield met het feit dat we hier een tweetalige wetgeving
hebben en dat beide talen in gelijke mate tot hun recht moeten
komen. Dat is zeer te betreuren. Een Handleiding als deze moet
zelf voldoen aan de voorschriften die zij bevat en moet eigenlijk
een model zijn van zorgvuldig en duidelijk taalgebruik, des te
meer daar zij niet aIleen door de ontwerpers van wetteksten
dageIijks wordt gehanteerd, maar ook omdat zij als handboek
moet dienen bij de opleiding van toekomstige juristen.
Een zorgvuldig onderzoek van de Handleiding kan aIleen leiden tot de conclusie dat het werk, wat de Nederlandse versie
betreft' zo snel mogeIijk moet worden overgedaan.
Maar door wie ? De verwaarlozing van het Nederlands en van
de Nederlandse rechtstaal in Belgie heeft er in het verleden toe
geleid dat twee nationale commissies werden ingesteld die speciaal belast zijn met de zorg voor de Nederlandse rechts- en
bestuurstaal, n1. de 'Commissie belast met de voorbereiding van
de Nederlandse tekst van de Grondwet, de Wetboeken en de
voornaamste wetten en besluiten', die ressorteert onder het ministerie van Justitie, en de 'Centrale commissie voor de Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal', die onder het ministerie van
Binnenlandse zaken valt. Het Iigt geheel in de Iijn van de opdracht van deze commissies dat zij zouden worden belast met het
opstellen van een Nederlandse handleiding voor de wetgevingstechniek, waarbij de Franse tekst van de Handleiding weIiswaar
als uitgangspunt, maar niet als een zorgvuldig na te bootsen model kan dienen.
Het is jammer dat niemand op het idee is gekomen een besluit
in die zin te nemen toen de Handleiding nog in ontwerpvorm
bestond. Maar het is nooit te laat om goed te doen. Het gaat hier
nameIijk niet aIleen om de tekst zelf, maar vooral om het aanzien
van het Nederlands en van het NederlandstaIige volksdeel in ons
land.
W. Penninckx
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I. - Algemeen
IS BET GEMEENTEBESTUUR HAAR BOEKJE
TE BUITEN GEGAAN?
1. Inleiding
1. Kan men zich dat zo weI afvragen ? 'Gemeentebestuur' is
immers een onzijdig woord ('het gemeentebestuur' is in dit opzicht zo klaar ais een klontje !) en daar hoort dus zijn bij gebruikt
te worden als er een bezittelijk voornaamwoord aan te pas komt.
Een eenvoudige regel, niet ? Iedereen kent die rege!. Niettemin
kunnen we zinnen ais de hierboven als titel gebruikte vraag nogal
eens aantreffen, zowel bij Nederianders (en dat al heel lang) als
bij Vlamingen (en dat nog maar vrij kort). We zouden ons kunnen afvragen hoe dat komt. ..

2. 'Genus' en 'geslacht'
2.1. Om de behandeling van deze kwestie helder te kunnen laten
verlopen moet ik eerst enkele algemene dingen zeggen over 'genus' en 'geslacht' en het daarmee samenhangende gebruik van
persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden.
De Nederiandse zelfstandige naamwoorden zijn onzijdig (en
worden dan verbonden met het .' het boek, het bos, het oog, het
feest, het meisje) of ze zijn dat niet (en worden dan met de verbonden : de fabriek, de machine, de piano, de partijganger, de
maag, de vrouw, de minister, de muis). In sommige gevallen is
aan de vorm van het woord zelf te zien of het een het-woord is of
een de-woord. Zo zijn aIle verkieinwoorden, zoals meisje, onzijdig (het boekje, het bosje enz.); ook aIle woorden van het type
getob zijn date AIle woorden op -heid en op -ing zijn zonder enige
twijfel de-woorden (de hemelsheid van haar verschijning overrompelde me volkomen), de koortsigheid. Maar in veruit de
meeste gevallen moeten we het zonder dergelijke formele aanwijzingen doen. Dat betekent dat de redenen waarom een woord
tot de ene groep behoort en niet tot de andere ons nu (misschien
is dat vroeger anders geweest, maar daar gaan we niet nader op
in) onbekend zijn. We moeten nu gewoon weten dat plunje in het
Nederlands een de-woord is en orgel een het-woord; we moeten
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het gewoon onthouden; we moeten het dus ook gewoon van
buiten leren. (Zo moeten we ook van buiten leren en onthouden
dat cafetiere in het Frans la is en cimetiere le I)
Voor de volledigheid herinner ik er nog even aan dat een
woord in de ene betekenis weI eens een de- en in de andere een
het-woord kan zijn, zoals met portier, broek en opzet e.d. het
geval is, en dat er ook woorden zijn, zoals gordijn en schilderij,
die zonder verschil in betekenis tot beide groepen behoren.

Moeilijkheden met de regels
2.2. Woorden van de het-groep zijn voorts in grammaticaal opzicht gemakkelijk te gebruiken : 'het gemeentebestuur is zijn
boekje te buiten gegaan, omdat het daar in principe buiten moet
blijven, als men het er niet spontaan buiten houdt'. Bij de dewoorden liggen de zaken iets ingewikkelder, omdat de groep in
kwestie in twee subgroepen onderscheiden wordt : de-woorden
als schoonheid, weerhanerij, toevoeging, slingering en eenarmigheid kennen we als de-woorden; de-woorden als eerroof, tegenspoed, arm, boom en stoel kennen we als masculiene de-woorden. Volgens de inleiding van de Woordenlijst van de Nederlandse taal (1954) behoren tot de eerste subgroep 'de niet tot de
het-woorden behorende substantieven (in hoofdzaak abstracta en
collectiva) : 1. gevormd met de zuiver Nederlandse, of daarmee
gelijk te stellen achtervoegsels : -heid; -nis; -ing; -st; -schap, -de
of -te; -ij (-erij, -arij, -enij, -ernij); 2. gevormd met de van oorsprong vreemde achtervoegsels of uitgangen: -ie; -iek, -ica
(-ika); -theek (-teek); -teit (-iteit), -tuur (-ture); -ade, -ide, -ode,
-ude, -age, -isse, -se; -ee, -ea, -oea; -sis, -xis, -tis' (bIz. XXVIII).
Tot de tweede subgroep behoren met name 'de substantieven die
de vorm hebben van werkwoordstammen (eventueel verledentijd- of deelwoordstammen), zoals drang, dunk, dwang, raad,
schrik, slaap (enz.)', die vaak als abstracta kunnen worden beschouwd, en soortgelijke woorden als 'eis, klank, loop, slag,
sprong (enz.)', die 'meer naar het concrete overhellen, hetgeen
dan ook formeel tot uiting zou komen daarin, dat ze gemakkelijker dan die van de reeks drang, dunk enz. in het meervoud
kunnen voorkomen' (bIz. XXVI).
Het is duideIijk dat deze de-woorden uitsluitend op formele
gronden onderscheiden kunnen worden. Dat woorden als stoel,
export, poot en boom masculien zijn is nergens uit af te Ieiden.
Ook die informatie moeten we dus van buiten Ieren... We moeten daar gebruik van maken, telkens als we in verband met der1-878
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gelijke woorden een voornaamwoord nodig hebben. De daarbij
passende voornaamwoorden zijn immers hij, hem en zijn en niet
zij, haar en ze, zoals bij die van de feminiene subgroep het geval
is : 'die stoel moet dringend geleverd worden; hij staat hier nu al
zes weken'; 'de bibiotheek is weer niet open; ze is tegenwoordig
meer dicht dan open'.
Aangezien het lidwoord ons bij de-woorden geen steun geeft
bij de onderscheiding van de subgroepen, is het begrijpelijk dat
niet alle nederlandstaligen het er altijd over eens zijn tot welke
subgroep een woord gerekend moet worden, als het niet een van
de genoemde formele kenmerken heeft. Zo beweren Westvlamingen o.a. van een broek dat hij versleten is, en ze beschouwen
broek daarom als een masculien woord, terwijl Brabanders en
Limburgers o.a. broek als feminien behandeld willen zien; nier is
voor sommige taalgebruikers feminien, voor anderen masculien
(m.n. voor bewoners van de vierhoek Antwerpen-Putte-Hoogstraten-Lichtaart, van een vierkant rond Brussel, waarvan Aalst
en Mechelen de noordelijke eindpunten zijn, en de noord-zuidlijnen in het westen langs Geraardsbergen en in het oosten tussen
Tervuren en Leuven door lopen), van een vierhoekje rondom
Hasselt en voorts nog in de streek van Maaseik ·en Bree); en
maag is in grote delen van het taalgebied masculien, in Brabant,
Oost- en West-Vlaanderen feminien; voor grote aantallen Nederlandstaligen zijn woorden als stad, piano, keuken, barkruk, pijnbank en kniekous masculien, terwijl anderen ze als feminien kennen. Vandaar dat in de al eerder genoemde Woordenlijst (en
vervolgens ook in de Nederlandse woordenboeken) hele reeksen
formeel niet herkenbare de-woorden het 'v.(m.)-teken' hebben
gekregen. Dat teken geeft aan dat men die woorden, al naar zijn
eigen taalgevoel, als hij- of als zij-woorden mag gebruiken, 'met
dien verstande', zo heeft de Woordenlijstcommissie daaraan toegevoegd, 'dat de zij-aanduiding de voorkeur heeft' (bIz. XXIX).
(Die toevoeging is te vergelijken met 'de voorkeur' die de commissie ook uitgesproken heeft voor de schrijfwijze hypotheek,
waarnaast de vorm hypoteek als toegestaan is opgenomen.)

Het genus in de dialecten en de invloed daarvan op de standaardtaal
2.3. In een aantal streken van het taalgebied hebben de taalgebruikers weinig of geen moeite om hij- en zij-woorden van elkaar
te onderscheiden, omdat hun dialect, behalve de al genoemde
formele kenmerken van de zelfstandige naamwoorden, ook nog
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enkele resten van de oude verbuiging van de lidwoorden en de
bijvoeglijke naamwoorden bewaard heeft. Net zoals nu nog in
het Duits algemeen het geval is (daarin is der Baum duidelijk te
onderscheiden van die Stadt), hebben de bedoelde dialecten nog
verbindingen als ne stoel en 'n vrouw (en e kind); bij zelfstandige
naamwoorden die met een klinker beginnen (auto, avond, arm,
emmer, oven enz.) en ook bij die welke met (meestal) een b, d of
t (boom, droom, tremeL) beginnen hebben ze zelfs nog duidelijker nen (auto, avond... droom, tremeL) en ook den (diejen, dezen
enz.). En als er een bijvoeglijknaamwoord gebruikt moet worden, dan moet dat, net zoals het lidwoord, een aangepaste vorm
krijgen : ne schone piano (tegenover 'n schoon stad en e schoo
kind). Ais het zelfstandig naamwoord op een van de zoeven genoemde manieren begint, moet het bijvoeglijk naamwoord bij de
hij-woorden zelfs een -n krijgen : ne schonen boom, ne Langen
arm, ne pLezanten avond enz. Ais het bijvoeglijk naamwoord zo
begint, moet het lidwoord die -n hebben : nen oude piano enz.;
en als zowel het bijvoeglijk als het zelfstandig naamwoord zo
begint, moeten ze allebei die speciale vorm hebben : nen ouden
auto enz.
Het spreekt vanzelf dat kinderen die dergelijke duidelijke vormen voortdurend kunnen waarnemen zonder enige moeite leren
onthouden tot welke subgroep de de-woorden behoren. En de
sprekers van een dialect waarin het beschreven systeem werkt,
worden er hun hele leven aan herinnerd dat scheut een hij-woord
is, omdat het met ne (nen, dezen, diejen enz.) verbonden wordt.
Vergissingen zijn op dit gebied vrijwel uitgesloten. Anders is het
natuurlijk voor diegenen die in ·hun moedertaal de genoemde
speciale vormen voor de hij-woorden niet leren. In de nacht zijn
alle katjes grauw : zij hebben geen extrahouvast voor de beoordeling van een de-woord. Woorden als piano, pit, stad, kuil en
pils kunnen voor hen in principe zowel tot de hij- als tot de
zij-groep behoren. Voor hen is, in principe, de v.(m.)-groep dus
de belangrijkste. Vandaar dat zij in de praktijk ook de allergrootste moeite hebben om niet aIle de-woorden (dus 66k die formeel
gekenmerkte substantieven die volgens de regels van de Woordenlijst uitsluitend v.- of uitsluitend m.-woord zijn) als een enkele
groep te beschouwen en ze m.b.t. het gebruik van de voornaamwoorden allemaal precies eender te behandelen, net zoals ze
m.b.t. de bijvoeglijke naamwoorden en de lidwoorden allemaal
eender behandeld worden : een mooie piano, een mooie stad, een

mooie boom, een mooie tekening, een mooie taal, een mooie arm,
een mooie stem, een mooie acht enz. en dan ook maar allemaal hij
(verderop zal ik uitleggen waarom hij het wint van zij).
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Terwijl het systeem van de dialecten met de -n-vormen enigszins lijkt op wat er in het Duits gebeurt, is het uniforme desysteem verwant aan het Engels. In het Engels zijn aIle woorden
immers the-woorden; en als ze geen betrekking hebben op levende wezens, worden ze allemaal door een en hetzelfde voornaamwoord vervangen : the town is beautiful, it is... , the chair is broken, it is... , the coat is in the car, it is... enz.
Aangezien de officiele regeling van deze kwestie in de Woordenlijst niet zo eenvoudig is als de praktijk van het taalgebruik
mogelijk had gemaakt (n1. aIle de-woorden gelijk behandelen als
hij-woorden, met de vrijheid om in een aantal, formeel herkenbare gevallen ook zij te gebruiken), ontkomen grote aantallen
Nederlandstaligen niet aan het maken van vergissingen. Ze gebruiken niet aIleen hij waar dat volgens de officiele regels niet
mag (bij woorden als tekening b.v.), maar doordat ze dat weI
beseffen en dus bang zijn voor het maken van fouten, gebruiken
ze 'veiligheidshalve' vaak zij waar dat volgens de officiele regels
niet mag! Het is volkomen begrijpelijk immers dat iemand die
beseft dat wat zij gewoonlijk doet niet helemaal conform de officiele regeis is, in omstandigheden waarin zij het van belang acht
die regels weI te volgen zich hypercorrect zal gedragen : uit angst
om te vaak hij te gebruiken, wordt meer dan officieel nodig is zij
ingeschakeld. Zo leiden de beste bedoelingen toch weer tot fouten. Ais u mensen kent die van huis uit geen dialect spreken met
een den-systeem, zult u ongetwijfeld af en toe in hun taalgebruik
voornaamwoorden hebben gehoord of gelezen waar u zelf, als
kenner van het den-systeem, van hebt opgekeken. Ais uw eigen
moedertaal geen dialect is, maar de standaardtaal, zult u zelf de
problemen zonder meer volledig begrijpen, omdat u ze zelf
voortdurend ondervindt. En ais u uw kinderen in de standaardtaal opvoedt, zult u vaak merken dat ze helemaal geen idee hebben wat bij stad of taal of piano als voornaamwoord hoort.

Overgang van dialect naar standaardtaal
Het is dus duidelijk dat we hier bezig zijn met een van de aspecten van het Nederlands die volop aan verandering onderhevig
zijn op het moment dat men van dialect naar standaardtaal overgaat. Het standaardiseringsproces bewerkstelligt op dit gebied
een vereenvoudigende uniformering, waarvan overigens onmogelijk uit te maken is of die in eerste instantie gelijkmaking van
aIle lidwoord- en adjectiefvormen betreft, met als gevolg dat aIle
de-woorden een groep gaan vormen, of dat het omgekeerde het
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geval is, zodat aIle de-woorden eerst een groep vormen in de
geest van de taalgebruikers, waarna dan ook aIle begeleidende
vormen geiiniformeerd worden. Maar dat is op dit moment verder niet van belang. Aangezien er een duidelijke samenhang is
met de overgang van dialect naar standaardtaal, hoeft het ons
niet te verbazen dat we de veranderingen waar we mee bezig zijn
in streken waarin de bedoelde overgang al een tijd geleden is
gebeurd (in Holland b.v.) al eerder een veralgemeend de-systeem aantreffen dan in streken waar de dialecten tot op de dag
van vandaag nog de overhand hebben. De bestaande verschillen
op dit moment hebben dus uitsluitend te maken met een verschil
in ontwikkelingsfase; principiele verschillen tussen de verschillende gewesten van het Nederlandse taalgebied zijn er in dit
opzicht dan ook niet.

'De minister haar betoog'
2.4. Wie zich op dit moment de titelzin van deze bijdrage nog
herinnert, zal er nu allicht over denken om het fout gebruikte
haar als een gevolg van het zoeven gestelde te gaan beschouwen :
uit angst voor een te overdadig gebruik van zijn zou de auteur
van die zin tot vervanging door haar overgegaan kunnen zijn.
Een dergelijke verklaring is niet helemaal uitgesloten, maar aangezien het hier om 'het gemeentebestuur' gaat, om een duidelijk
als het-woord te herkennen zelfstandig naamwoord, is deze verklaring hier toch niet de meest waarschijnlijke. Zoals verderop
nog zal blijken, is het overigens ook niet de enig mogelijke.
Hier moet nu eerst nog een ander aspect van de de-groep
behandeld worden, een aspect dat essentieel is voor een juist
begrip van de hij- tegenover zij-strijd, dat dan ook verklaart
waarom de hij-groep het van de zij-groep kan winnen.
In het begin van 2.1 heb ik in het rijtje voorbeelden van dewoorden niet aIleen de fabriek, de machine en de piano opgenomen, maar ook de partijganger, de vrouw, de minister en de muis.
Het zal nu weI gauw volledig duidelijk worden dat dat niet zonder opzet gedaan is ! Wat is immers het geval ? De eerste drie
woorden zijn namen van 'zaken'; de vier andere zijn namen van
'levende wezens'. Nu is het zeker nooit een eigenschap van 'zaken' om een sekse te hebben, terwijl bij zeer veel 'levende wezens' vastgesteld kan worden dat ze seksueel gedifferentieerd
zijn. Een levend wezen heeft (meestal) een mannelijke dan weI
een vrouwelijke sekse, het behoort tot, is van het mannelijk of
het vrouwelijk geslacht. Bij 'zaken' kan er geen sprake zijn van
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'geslacht'. Om uit te drukken dat de woorden machine, fabriek
enz. tot een bepaalde spraakkundige (sub)groep behoren, kunnen we dus eigenlijk niet zeggen dat ze 'vrouwelijk' of 'mannelijk' zijn. We gebruiken in dit verband bij voorkeur de termen
'feminien' en 'masculien', die we als technische termen definieren om er een eigenschap van woorden mee aan te duiden. Deze
eigenschap (het lidmaatschap namelijk van een bepaalde subgroep) noemen we het genus van een substantief. Zo zeggen we
dat in het Nederlands een het-genus bestaat naast een de-genus.
Het het-genus noemen we ook het neutrum ('het onzijdig'); het
de-genus omvat voorts woorden die met hij worden aangeduid
(die hebben een hij-genus, zijn masculien) en woorden die met
zij worden aangeduid (die hebben een zij-genus, zijn feminien).
De woorden partijganger, vrouw, minister en muis behoren tot
het de-genus. Van partijganger en vrouw weten we zeker dat het
namen zijn van een mannelijk, resp. een vrouwelijk wezen (de
namen van de vrouwelijke, resp. mannelijke pendanten zijn
resp. partijgangster en man). Het woord minister kan zowel gebruikt worden om een vrouwelijk als een mannelijk wezen mee
te noemen. Woorden als minister worden in de inleiding van de
Woordenlijst van 1954 'gemeenkunnige namen' genoemd 'die
mensen van beiderlei sekse kunnen aanduiden' en 'hetzelfde
geldt van diernamen als hond, kat en het-woorden als paard,
schaap' (bIz. XXIII). Dergelijke woorden hebben dus een bepaald genus (de- of het-) , in overeenstemming waarmee de voornaamwoorden gekozen kunnen worden 'indien het sekseverschil
niet uit de samenhang blijkt' (bIz. XXIV). Dat impliceert dat
men in een uitspraak over de rechten en plichten van ministers in
het algemeen (in een wet b.v.) van een minister altijd kan zeggen
'dat hij zijn kabinetsmedewerkers uitsluitend op grond van hun
competentie mag aanstellen', terwijl men door het gebruik van
zij in een concreet geval kan aangeven dat de mededeling een
vrouwelijk hoofd van een departement betreft: 'de minister
heeft haar begroting niet voldoende toegelicht; zij moet haar
huiswerk overdoen'.
Bij namen van levende wezens kunnen de voornaamwoorden
dus betrekking hebben op het genus van het zelfstandig naamwoord 6f op het geslacht van de wezens die genoemd worden.
(Dat die twee helemaal niet hoeven samen te vallen blijkt uit
Nederlandse voorbeelden als meisje dat tot het neutrum behoort
(een het-woord is) en toch een geslachtelijk wezen noemt (net
zoals andere grammaticale neutra als vadertje, moedertje, vrouwtje enz.), als hoofd dat een het-woord is dat in het hoofd van een
school zowel een vrouw als een man kan aanduiden, als kind dat
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zowel een jongen als een meisje kan aanduiden en uit Franse
voorbeelden als La sentineLLe en Latijnse als nauta, feminiene
woorden die mannelijke wezens noemen). 'Als het sekse-verschil
niet uit de samenhang blijkt', zo stelt de Woordenlijst, of als het
om een uitspraak gaat waarbij de sekse van het levende wezen in
kwestie geen enkel belang heeft of onbekend is, zo kunnen we
daaraan toevoegen, kiest men de voornaamwoorden op grond
van het genus. Daarom zeggen we van een hond die we overreden zien worden dat hij dood is - we houden helemaal geen
rekening met de mogelijkheid dat het geen mannelijke hond is en
van een kat in soortgelijke omstandigheden dat ze dood is.
Ais het gesiacht weI ter zake doet, kunnen we in de genoemde
voorbeelden een specifiekere term gebruiken : we kunnen een
reu onderscheiden van een teef, een kat van een kater (in sommige dialecten noemt men een vrouwelijke kat ook weI een kattin).
En zo zijn er in de dierenwereld nog weI een aantal voorbeelden
te vinden : het paard kan zowel een merrie als een hengst zijn, het
rund zowel een koe als een stier, het schaap zowel een ram als een
ooi. Maar in veruit de meeste gevallen laten we het geslacht
buiten beschouwing. Als we een muis gevangen hebben zeggen
we dat we ze - of dat we hem -liever hadden laten leven en bij
een olifant gebruikt iedereen altijd hij en hem enz., onverschillig
of het om een mannetjes- of een wijfjesolifant gaat. AIleen biologen e.d. letten in dergelijke gevallen weI eens op het geslacht en
gebruiken dan ook opzettelijk een hij- of een zij-vorm; bij andere
taalgebruikers speelt het gesiacht van het wezen bij diernamen
helemaal geen role In dat opzicht worden diernamen dus gewoon
behandeld als zaaknamen.

'Hij' sterker dan 'zij' ?
2.5. Diernamen kunnen evenwel, zoals uiteengezet is, ook seksueel onderscheidend gebruikt worden, net als de persoonsnamen. Vandaar dat we bij het gebruik van vrouwelijke voornaamwoorden bij een woord als olifant of papegaai zonder meer begrijpen dat de spreker een vrouwelijk dier bedoelt, net zoals dat
bij minister, coach of arts het geval is. De vrouwelijke voornaamwoorden 'markeren' in dergelijke gevallen zeer duidelijk de bedoeling. Ook de mannelijke kunnen dat doen (bij muis of kat
b.v.), maar aangezien de 'mannelijke voornaamwoorden' niet
aIleen de masculiene zijn, maar ook de 'neutrale' (bij de gemeenkunnige namen als minister en, ten dele, ook bij de het-woorden :
het paard heeft zijn teugel kapot gebeten) is het 'mannelijke'
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karakter van hij, hem, zijn e.d. toch minder geprononceerd dan
het 'vrouwelijke' van zij en haar. En zo zou het verklaard kunnen
'worden dat in de loop der evolutie de hij-subgroep kennelijk de
overhand gekregen heeft op de zij-groep. (Dit verschijnsel zou
ook kunnen verklaren dat de meeste woorden die het Nederlands
de laatste eeuwen aan vreemde talen heeft ontleend tot de hijgroep behoren.) Vandaar dat veralgemening van hij (hem, zijn
enz.) in de gestandaardiseerde omgangstaal een feit is en dat we
in de schrijftaal, waar men verondersteld wordt de officiele voorschriften te volgen, de al eerder gesignaleerde hypercorrecte zijvoornaamwoorden pleegt aan te treffen (de zgn. angstfouten).
Volledigheidshaive moet er nog even op gewezen worden dat
persoons- en diernamen overigens toch in enkele opzichten van
elkaar onderscheiden worden op het gebied van het gebruik van
de pronomina. Zo is het minder correct om bij persoonsnamen
voornaamwoordelijke bijwoorden als waarvan en waarmee te gebruiken ('de man »'aarvan' is minder verzorgd dan 'de man van
wie'), terwijl bij diernamen de situatie precies omgekeerd is ('de
hond van wie de poot gebroken is', is zelfs onjuist; net als bij
zaaknamen is hier aIleen waarvan enz. op zijn plaats). Men kan
bij diernamen (ook weer evenmin als bij zaaknamen) volle vormen van de persoonlijke voornaamwoorden gebruiken : 'hem
heb ik niet gezien' kan aIleen betrekking hebben op een persoon,
nooit op een dier of een zaak. Bij de bezittelijke voornaamwoorden blijken de volle vormen weI bij diernamen gebruikt te kunnen worden, maar niet bij zaaknamen : 'zijn naam weet ik niet
meer' kan aIleen betrekking hebben op mensen of dieren, niet op
zaken (dan is een voornaamwoordelijk bijwoord verplicht : 'daar
weet ik de naam niet meer van').

3. Bespreking van het (hypercorrecte ?) haar
3.1. De excursie van 2 heeft, naar ik hoop, tenminste twee dingen duidelijk gemaakt : 1. dat het Nederlandse genussysteem
(voorlopig) niet meer de oude stabiliteit van het Duitse, maar al
evenzeer nog niet de vastigheid van het Engelse systeem heeft; er
is vee1in beweging; 2. dat de veranderingen niets te maken hebben met 'vermannelijking' of 'vervrouwelijking', omdat geslacht
en genus duidelijk onderscheidbare categorieen zijn. Het eerste
inzicht heeft ons al geleid naar de veronderstelling dat haar uit
onze titelzin een angstfout zou zijn, gemaakt in de context van
verandering en beperking door de officiele regels. Maar een bevredigende verklaring kan dat niet zijn. En daarom wordt hier nu
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geprobeerd een betere te vinden. Het spreekt vanzelf dat het
tweede hierboven genoemde inzicht het ons ook helemaal onmogelijk maakt aan 'vervrouwelijking' te denken : niemand haalt
het in zijn hoofd om in 'het gemeentebestuur' een vrouwelijk
woord te zien...
Bestudering van de contexten waarin dat opvallende haar gebruikt wordt, levert de overtuiging op dat het daarbij gaat om
collectiviteiten. Het verschijnsel doet zich voor bij woorden als

gemeentebestuur, gemeenteraad, genootschap, bestuur, gezelschap, kabinet, Buitenlandse zaken (als naam van het departement) enz. : zowel het- als de-woorden zijn erbij betrokken. En
als het om de-woorden gaat, zijn we misschien geneigd om woorden als redactie, vereniging, maatschappij en regering over het
hoofd te zien, omdat we haar bij dergelijke woorden 'normaal'
vinden. Maar toch kunnen we er beter rekening mee houden dat
haar bij regering hetzelfde is als haar bij gemeenteraad of gemeentebestuur, omdat uit allerlei met het gebruik van dergelijke
woorden (die we verzamelnamen of collectiva plegen te noemen)
gepaard gaande verschijnselen blijkt dat hier niet aIleen het genus een rol speelt.

Collectiva en genus
3.2. Essentieel voor een collectivum is dat het naar de vorm een
enkelvoudig, maar naar de inhoud een meervoudig woord is :
een gebergte is b.v. een enkelvoudig substantief waarmee we een
samenhangend geheel van bergen bedoelen. In de betekenis van
gebergte is 'geheel van' enkelvoudig en 'bergen' meervoudig. Die
'dubbelzinnigheid' nu kan ertoe leiden dat men verzamelnamen
nu eens als enkelvoudige substantieven behandelt (zich daarbij
naar de vorm en naar 'het geheel van'-betekenisaspect richtend),
dan weer als meervoudig (zich daarbij, door 'logische attractie'
zoals dat heet, door het meervoudsaspect van de inhoud latende
leiden). Alles hangt ervan af of men de eenheid of de veelheid
laat overwegen. Zeer duidelijk wordt dat geillustreerd in die gevallen waarin de veelheid samen met het collectivum expliciet
genoemd wordt, zoals in 'een troep soldaten', waar men zowel
het werkwoord in het enkelvoud als in het meervoud op kan laten
volgen : 'een troep soldaten marcheerde over het plein' behandeIt de troep als een geheel dat marcheert, 'een troep soldaten
marcheerden over het plein' laat de veelheid prevaleren. Zo gebeurt dat ook in verbindingen met massa, hoop, boel, menigte
enz. In het oudere Nederlands mocht ook als een collectivum
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aIleen gebruikt werd (zonder nadere bepaling dus) het werkwoord waar het als onderwerpbij hoorde altijd in het meervoud
staan, net zoals het nu nog in het Engels is.
Men zei en schreef vroeger dus zinnen als 'het yolk stonden te
zwaaien' (verg. Eng. 'people say the government is wrong'), die
nu als fout worden beschouwd, omdat de formele overeenkomst
van onderwerp en werkwoord voorrang heeft gekregen op de
inhoudelijke. Maar heel vaak omzeilen we in de spreektaal deze
formele regel door gebruik te maken van een formule met een
extrapolatie van het onderwerp, dat daardoor a.h.w. eerst even
genoemd wordt en vervolgens door een voornaamwoord wordt
vervangen. Ais we een mededeling willen doen over de activiteiten van de regering, dan zeggen we vaak niet 'de regering denkt
maar aan belastingverlaging', maar 'de regering, die denken
maar aan belastingverlaging', 'de gemeenteraad, die hebben dat
zeker niet goedgekeurd; het schoolbestuur, die willen niet meewerken' enz.).
Op dezelfde manier behandelen we o.m. ook de namen van
instellingen, zoals b.v. het Rode Kruis. We zeggen gewoonlijk
iets als : 'Ik heb naar het Rode Kruis gebeld. En die zouden
meteen hulp sturen'. Het ziet ernaar uit dat we woorden als
regering, Rode Kruis enz. niet alleen als collectiva behandelen,
maar vooral ook als abstract beschouwen, dat we er de voorkeur
aan geven de mensen die de instellingen in kwestie vormen als de
handelende personen op de voorgrond te laten treden.

Constructio ad sensum
3.3. Ik zal niet alle mogelijke facetten bespreken waarin we die
techniek aan het werk zien. Slechts enkele voorbeelden moeten
volstaan om te illustreren dat het om een procede gaat dat zich in
velerlei vormen manifesteert. Zo kunnen we van een regering
zeggen 'dat ze vergadert' , een ministerraad 'dat die het onderling
niet eens is over een kwestie', van een bevolking 'dat ze tehoop
liep', van links 'dat het naar oudegewoonte onder elkaar maar
bakkeleit', van de jeugd 'dat we die niet tegen elkaar moeten
ophitsen' enz. In dergelijke gevallen bepaalt duidelijk de 'meervoudige' inhoud van de begrippen in kwestie de mogelijkheid om
door woorden als vergaderen, onderling en elkaar een verbinding
tot stand te brengen.
Veel duidelijker, en gewoner, is het procede dat ertoe leidt dat
in vervolgzinnen (zowel neven- als ondergeschikte) een pronomen gebruikt wordt als die of ze dat in principe zowel enkelvoud
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als meervoud kan zijn, dat dan zonder (veel) bezwaar als meervoud kan worden opgevat, zodat het volgende werkwoord ook
zonder bezwaar een meervoudsvorm kan krijgen. Dat wordt geillustreerd door zinnen als de volgende : 'Toen wilde rechts een
nationaal kabinet om de crisis, die ze nu ontkennen, het hoofd te
bieden', 'Elke wijk mag vrij uitwerken met en hoe ze het gaan
doen', 'Ik deelde de klas mee, dat ze naar huis mochten gaan',
'dat deze jeugd geholpen moet worden, omdat ze daar toch interesse voor hebben'. Ook als het collectivum duidelijk een hetwoord is, zien we soortgelijke zinnen : 'het echtpaar wilde niet
meer meedoen, omdat ze de zaak te elitair vonden', 'verklaarde
het kwartet eensgezind dat ze nu toch weI eens prof wilden worden', 'het is voor het bejaarde echtpaar een ondraaglijke gedachte dat zij hun hele leven voor niets hebben gewerkt', 'het publiek
wil iemand die ze kennen', enz.
Het voorlaatste voorbeeld illustreert ook al enigszins het
aspect van de collectiva dat ons op dit moment het meest moet
interesseren : het gebruik van hun bij deze woorden. Telkens als
men via het gebruik van ze of die en de daaraan gekoppelde
keuze van een meervoudige werkwoordsvorm de 'veelheid' de
overhand heeft Iaten krijgen, kan uiteraard aIleen hun nog gebruikt worden. Dergelijke gevallen zijn derhalve in dit verband
niet zo sprekend als die waarin er geen directe formele aanleiding
is vaar de keuze van hun, zodat die keuze uitsluitend het gevolg
kan zijn van het overwicht van de inhoud van het collectivum op
de vorm. Het gaat om gevallen als de volgende : 'het prinselijke
paar is met hun kinderen in Spanje', 'een de/egatie van het Pooise
pariement voor besprekingen met hun Westduitse collega's', 'onze jeugd ziet niet dat onze ooriog hun erfenis is, onze vrede hun
vrijheid en dat hun inspraak vrucht is van ons aller strijd en
lijden', 'Het drieta/ heeft deze zaak in eerste instantie verioren,
maar hun advocaat heeft hoger beroep aangetekend', 'dat het
echtpaar berust in de mislukking van hun huwelijk', 'dan komt de
behoudende klasse uit hun huizen om te protesteren', 'hij wil met
de directie praten over hun ~eleid' enz.
In beide laatste voorbeeiden had de schrijver hun net zo goed
kunnen vervangen door haar. Het gaat daarin immers om dewoorden die bovendien zij-woorden zijn; er had dus niets mis
kunnen gaan ! We hebben evenwel geconstateerd dat de zijwoorden in vele gevallen toch een probleem zijn, omdat ze zo
moeilijk van de hij-woorden te onderscheiden zijn en we hebben
geconstateerd dat haar heel vaak een 'persoonlijke' indruk maakt
(het past aIleen maar goed bij de namen van vrouwelijke levende
wezens). We zouden dus kunnen denken dat het gebruik van hun
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een handig middel is om zich uit het haar/zijn-dilemma te redden... Deze redenering verklaart echter geenszins het voorkomen van hun bij woorden als het echtpaar en het drietal, die
duidelijk als het-woorden herkenbaar zijn en waarbij men dan
ook zonder de minste moeite zijn had kunnen kiezen. (Bij een
woord als boek in het enkelvoud betrappen we er nooit een taalgebruiker op over 'hun prijs' te spreken !)
Ais we ervan uitgaan dat het hun in kwestie samenhangt met
de andere eigenaardigheden die we met betrekking tot het gebruik van collectiva hebben geconstateerd, kunnen we alles wat
we tot nog toe geconstateerd hebben in verband brengen met de
al eerder genoemde 'logische attractie' (voor de klassiek gevormden : de 'constructio ad sensum', wat zoveel betekent als 'bouw
naar de inhoud (i.p.v. naar de vorm)'). En die verklaring brengt
ons waarschijnlijk het dichtst bij wat er taalpsychologisch bij het
gebruik van collectiva gebeurt.

Hun en haar
3.4. Goed, zal men dan misschien zeggen, maar het ging toch om
'het gemeentebestuur haar boekje' ! Is haar dan een hypercorrecte vorm voor hun ? Dat hoeft zeker niet helemaal uitgesloten te
worden geacht - ook niet als er helemaal niets aan de hand lijkt
te zijn... Zo zou men zich kunnen voorstellen dat een schrijver
(of een corrector) hun bij gemeenteraad 'vreemd' vindt, of misschien weI 'fout' en zich dan bij de keuze tussen zijn en haar
vergist, omdat het genus van gemeenteraad hem niet precies bekend is. Maar hetzelfde kan gebeuren bij redactie, zodat een
eventueel haar in dergelijke gevallen niet meer is dan een toevallig juiste keuze ... De ervaring dat haar in een aantal gevallen
toch juist is, zou het opvoeren van het aantal gevallen van haar
dan weer kunnen bevorderen.
Maar een dergelijke benadering van haar houdt geen rekening
met het feit dat de besproken behandeling van de collectiva niet
aIleen maar een schrijftaalaangelegenheid is.
Als de gesignaleerde verschijnselen aIleen in de schrijftaal te
vinden zouden zijn, zou men ze als minder belangrijk kunnen
afdoen door ze als slordigheden van slechte stilisten te beschouwen. Als men de voorbeelden die hierboven gegeven zijn voor
zich ziet, is men allicht geneigd om op een soortgelijke manier te
reageren. In de spreektaal komen deze verschijnselen evenwel
vele malen meer voor dan in de schrijftaal, zonder dat iemand die
ooit als slordigheden signaleert, laat staan ervaart. DaaruitkunTaalbeheersing maart/april1982
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nen we afleiden dat deze behandeling van de collectiva niet tegen
de grammaticale systematiek van onze taal in gaat (evenmin als
b.v. in het Engels).
We constateren dan ook dat onze dialecten op dit stuk precies
dezelfde mogelijkheden hebben. Vandaar dat taalgebruikers uit
alle hoeken van- het Nederlandse taalgebied bij het gebruik van
de standaardtaal dezelfde systematiek kunnen volgen.
En vandaar ook dat haar overal opduikt (naast en, eventueel,
i.p.v. hun). In de dialecten immers is haar, net als in het oudere
Nederlands, nog 'het mv. van alle drie de geslachten', zoals het
Woordenboek der Nederlandsche taal zegt (V, 1424), zodat het
het volle synoniem van hun is. Het komt voor in onbeklemtoonde vormen als er, der, d'r, maar vaak ook in verlengde vormen
(uit haarlui, haarlieden) als (h)ele, (h)eule, (h)ulle. Dat is de basis
waarop haar en hun bij collectiva, waarbij de gedachte van de
veelheid uit de inhoud op de voorgrond treedt, berusten.

4. Slotbeschouwing
Meer dan haar in onze hoofdtitel is dus eigenlijk is een vreemde
vorm ! Ik heb er inderdaad al op gewezen dat het oudere Nederlands het werkwoord van collectiva, net zoals het Engels nu nog
altijd doet, in het meervoud kon zetten. Waarschijnlijk heeft de
normatieve grammatica dat gebruik onmogelijk gemaakt door
voortdurend op het 'onlogische' van het samengaan van enkelvoud (bij het onderwerp) en meervoud (bij het werkwoord) te
wijzen. Men heeft daarbij evenwel alleen aandacht gehad voor
de uiterlijke aspecten van de zaak, terwijl in het bewustzijn van
de taalgebruikers de inhoudelijke aspecten voorrang zijn blijven
houden, waardoor alle normaal geachte gebruiksgevallen van
collectiva die we in dit stuk hebben bekeken tot het gewone
taalgebruik zijn blijven behoren. Gebrek aan overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord vindt iedereen nu weI ongrammaticaal- en haar (en hun) : wat moeten we daarvan zeggen ? Nu
men begrijpt hoe we (of in ieder geval velen van ons) ertoe
komen het (af en toe) op de hier besproken manier te gebruiken,
zou men geneigd kunnen zijn het als normaal te gaan beschouwen. Toch lijkt het mij voorlopig beter de gewone spreektaalvorm 'het gemeentebestuur, die zijn hun boekje te buiten gegaan' in de schrijftaal te laten verschijnen als : 'het gemeentebestuur is zijn boekje te buiten gegaan'.
G. Geerts
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I. - Algemeen

DE BENAMING VAN ONZE TAAL

Van Vlaams naar Nederlands·
Een lezer schrijft me : 'Toen ik nog een kl~!ne jongen was, heb ik
dikwijls in het cafe van mijn grootouders- volksmensen horen
volhouden dat ze Vlaming waren, hoewel niet flamingant. Die
streek (Halle en omgeving) behoorde indertijd tot het graafschap
Henegouwen en werd Brabants door de Franse administratie.
Toch zegt iedereen dat hij 'Vloms' spreekt en er werd bij ons
nogal de draak gestoken met het Brusselse Vloms. Nu vermoed
ik dat 'Vloms' een gallicisme is, omdat bijna aBe Walen, tot in
Limburg toe, steevast 'flamand' of "flamin' noemen wat geen
Frans of Waals is, ter vervanging van de oudere term 'Nederduyts' of 'thiois'. Vlamingen uit het vroegere graafschap Vlaanderen noemdeil we altijd 'Vlaanderaars'. Tot nu toe kreeg ik
geen enkele verklaring voor dit verschijnsel.'
Het vermoeden van de lezer is juist. Met de term 'Vlaams'
werden oorspronkelijk de dialecten van de provincies Oost- en
West-Vlaanderen bedoeld. In ruimere zin werden daarna de gezamenlijke dialecten van Zuid-Nederland Vlaams genoemd.
Vlaams staat dus tegenover Waals, dat thans de gezamenlijke
dialecten van Zuid-Belgie aanduidt. In de omgangstaal van vele
Vlamingen wordt Vlaams echter vaak gebruikt niet in tegenstelling met Waals, maar in tegensteBing met Frans. Volgens prof.
dr. L. Grootaers (in de verzamelbundel Vlaanderen door de eeuwen heen) 'is het thans bewezen dat Vlaams als naam van het
Algemeen Beschaafd een gallicisme is, hoe paradoxaal het ook
schijne; dit gebruik ontstond onder invioed van Fr. 'flamand'.'
Prof. dr. J.L. Pauwels drukte het ais voIgt uit : 'Als de Belgische
Brabanders en Limburgers hun taal Vlaams heten, handhaven ze
onbewust een oorspronkelijk Franse (en Spaanse) gewoonte'
(Moeilijkheden met de benaming van onze taal, Handelingen van
het Vlaams filologencongres 1961).
Toen men ertoe overging in aBe officiele Belgische teksten de
term 'Vlaams' te vervangen door 'Nederlands', was het verzet
tegen de vervanging van 'fiamand' door 'neerlandais' in de Franse tekst zeer groot. En dat is begrijpelijk ! Toen na de eerste
wereldoorlog de vernederlandsirig van de Gentse universiteit niet
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meer te stuiten was, werd door de tegenstanders vaak het argument aangevoerd dat 'Ie flamand' een 'patois' is dat niet geschikt
is voor hoger onderwijs.
Door de VIamingen te beschouwen als behorende tot het Nederlandse taalgebied, werd deze bewering de bodem ingeslagen,
aangezien aan de universiteiten van Amsterdam, Leiden,
Utrecht enz. in het Nederlands wordt gedoceerd.

Er bestaat geen 'Vlaamse taal'
Ook in het buitenland bestaat op dit gebied verwarring. Toen de
bekende Duitse vertaler van Nederlandse literatuur Hermanowski in 1966 een artikel publiceerde waarin hij beweerde dat het
Vlaams zich van het ABN onderscheidde ongeveer zoals het
Afrikaans, werd hierop door 25 Nederlandse en Belgische hoogleraren in de Nederlandse taal- en letterkunde gereageerd. In
hun rechtzetting schreven zij o.a. : 'Als men rekening houdt met
de ontwikkeling van het Afrikaans tot een zelfstandige Germaanse taal, kan men moeilijk volhouden dat het Afrikaans een taalvorm van het Nederlands is, zoals het Vlaams. Er bestaatgeen
'Vlaamse taal', evenmin trouwens als een 'Hollandse taal' : er
bestaat aIleen' een Nederlandse taal die als cultuurtaal in Vlaanderen en Nederland de taalnorm stelt. Zoals in elke andere taal,
ook in het Duits, komen er vanzelfsprekend schakeringen voor.
Het onderscheid in uitspraak, woordgebruik en syntaxis tussen
Nederlanders en Vlamingen is beslist niet groter dan het taalonderscheid tussen een Wener en een Hamburger.'
Ook prof. dr. J. Goossens wijdde in een Duits tijdschrift Nachbarn II, 1971, een artikel aan de verhouding tussen Vlaams en
Nederlands, waarin hij de strijd voor de vervanging van het Frans
door onze moedertaal in administratie en onderwijs schetste en
o.m. opmerkte : 'De plaatselijke dialecten kwamen voor die taken natuurlijk niet in aanmerking, maar evenmin een Vlaamse
cultuurtaal, want die bestond en bestaat niet. .. Juridisch is dus
het Nederlands - en geen andere taal - de cultuurtaal in het
noordelijk deel van BeIgie.'
Ten slotte werd dit standpunt officieel bevestigd door de Nederlandse Cultuurraad bij decreet van 10 december 1973 tot vaststelling van de officiele benaming van onze taal. Art. Iluidt : 'De
officiele benaming van de taal gebruikt door de Nederlandse
Cultuurgemeenschap in Belgie is 'het Nederlands' of 'de Nederlandse taal'.' En art. 4 : 'De Kaning vervangt in bestaand"e wet1-892
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ten de termen 'Vlaams' en 'Vlaamse taal' door de termen 'Nederlands' of 'Nederlandse taal'.
Ondanks al deze verklaringen van ter zake bevoegde pesonen
zijn er op dit ogenblik nog altijd mensen .die huiverig staan ten
opzichte van de term 'Nederlands' en menen te moeten ijveren
voor een soort Algemeen Beschaafd Vlaams, zoals blijkt uit de
hieronder opgegeven verzamelbundels, waarin voor- en tegenstanders aan het woord komen.
Is het dan niet verwonderlijk dat meer dan een halve eeuw
geleden in een 'palmares' van het Koninklijk Atheneum, Eikstraat, Brussel, dat toen (in 1924) nog tweetalig was, tegenover
het leervak 'langue flamande' de juiste benaming 'Nederlandsche
taal' stond ? Een van de leraren Nederlands op deze school was
op dat ogenblik wijlen W. Van Eeghem, die lange tijd in een
vaste rubriek van De Brusselse post over 'Brusselse dichters'
heeft geschreven.
Lezers die iets meer over het hierboven behandelde probleem
willen weten, kunnen we de lectuur aanbevelen van de twee
volgende verzamelbundels, allebei verzorgd door prof. dr. Guido
Geerts, hoogleraar aan de universiteit van Leuven : Taal of taaltje, Een bloemlezing taalpolitieke beschouwingen over het Nederlands (Uitgeverij Acco, Leuven); Aspecten van het Nederlands in Vlaanderen (id.).

Zuidnederlands - gewestelijk - verouderd
Dezelfde lezer schrijft ons ook het volgende : 'Hoewel ik er mezelf op toeleg om zo goed mogelijk Algemeen Nederlands te
schrijven en te spreken, merk ik in mijn familie vrij vaak woorden op die ongetwijfeld Nederlands zijn, maar die in de gebruikelijke woordenboeken, als ze tenminste vermeld worden, ongenadig afgestraft worden met gew., vero. of Zuidn. Ik vermoed
dat de verschillen met Nederland vooral op het gesproken Nederlands slaan en veel minder op het geschreven Nederlands, waar
de Zuidnederlanders destijds vrij grote invloed op hadden, o.m.
door de vele emigranten om godsdienstige redenen.'
In de eerste plaats moeten we een misverstand uit de weg
ruimen. Onze correspondent schijnt de mening te zijn toegedaan
dat gew. en vero. aIleen bij 'Vlaamse' woorden voorkomen. Dit
is geenszins het geval. In de Voorrede van C. Kruyskamp voor de
dikke Van Dale (tiende druk) lezen we immers dat 'voor het
Noorden de niet tot de algemene taal behorende woorden als
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gewestelijk ('gew. ') zijn aangeduid'. Dit blijkt trouwens uit het
feit dat achter sommige woorden gew. en Zuidn. staat, wat erop
wijst dat ze niet aIleen bij ons, maar ook in sommige streken van
Nederland voorkomen.
Het is een bekend feit dat in de 17de eeuw de Zuidnederlanders die om godsdienstige redenen naar het protestantse Noorden uitweken een aanzienlijke invloed op de taal van de vrije
republiek der Verenigde Provincies hebben gehad. Ten gevolge
van de economische en culurele bloei in Vlaanderen en Brabant
was het Middelnederlands overwegend Zuidnederlands. De taal
van de eerste officieel vastgelegde Nederlandse tekst van de
(protestantse) bijbel, de zogenaamde Statenbijbel (1637), vertoont een aantal Zuidnederlandse eigenaardigheden, want bijna
de helft van de aangestelde vertalers bestond uit Vlamingen. Dit
wordt o.m. bevestigd door prof. dr. C.G.N. de Vooys in zijn

Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst :
'De bijbeltaal droeg een sterk Zuidelijk karakter'. En verder :
'Duidelijk blijkt dat het gemeenschappelijk doel was een voorzichtig compromis te vinden tussen taal- en spelnormen... Ais
men de balans op zou maken, dan behoudt het Zuidnederlands,
op grond van de oude voorsprong, de overhand.'
Gevolgen van een scheiding

Tijdens de eerste helft van de 16de eeuw, onder het bewind van
Karel V, werden aIle Nederlandse gewesten verenigd. Brabant,
het hart van de zgn. Ze,:entien Nederlanden, gaf er de toon aan.
In 1588 vond de scheiding plaats tussen de republiek van de
zeven Verenigde Nederlanden in het Noorden en de Spaanse
Nederlanden in het Zuiden. Het Noorden kon zich verder zelfstandig ontwikkelen en ging een tijd van grote bloei tegemoet,
terwijl voor het Zuiden een lang tijdperk van verval en onafgebroken overheersing door vreemde mogendheden aanbrak:
Oostenrijk (1714-1792) en Frankrijk (1792-1814).
Het gevolg hiervan was dat de taal van de Vlamingen de evolutie van het Nederlands sedert 1588 niet heeft meegemaakt. In het
Noorden werd het gebruik van een standaardtaal bevorderd door
het bestaan van een reeks hogescholen en universiteiten (die van
Leiden dateert al van 1575), terwijl de Vlamingen tot in de jaren
twintig van deze eeuw hebben moeten wachten om in hun moedertaal te kunnen studeren. Een taal is een levend organisme,
belnvloed door de tijdsomstandigheden : oude woorden en vormen sterven af en verdwijnen, nieuwe komen in de plaats en
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geen woordenboek of academie is in staat deze ontwikkeling op
de voet te volgen.
Het hoeft dus geen verwondering te wekken dat in onze dialecten tal van oude woorden die in Nederland in onbruik zijn geraakt zijn blijven voortleven. Men kan dat betreuren, maar het
verschijnsel doet zich in aIle talen voor. Zo is het b.v. niet altijd
gemakkelijk om de archalsche taal van de grote Franse schrijvers
uit de 17de eeuw, Rabelais en Montaigne, te begrijpen.
Zulke woorden krijgen dan het kenmerk Zuidn. of vero. achter zich in de woordenboeken die ze opnemen, b.v. eenzaat (kluizenaar), kassei en kasseistenen (straat en straatstenen), kostelijk
(kostbaar, duur) , plichtig (schuldig), telloor (bord), kortelings
(binnenkort), bachten (achter) enz.
Het is ook weI nuttig de gebruikers van woordenboeken erop
te wijzen dat sommige woorden in het hele taalgebied worden
gebruikt, maar in een verschillende betekenis. Een Amsterdamse
moeder spreekt over haar verlegen of schuchter kind, een Antwerpse moeder over haar 'beschaamd' kind. Voor de eerste staat
schoon hemd tegenover vuil hemd, voor de tweede staat schoon
tegenover lelijk. Voor de eerste betekent een aardig meisje een
lief meisje, voor de tweede een zonderling meisje. Een verschiIlende betekenis wordt verder gegeven aan : deftig, inhuldigen,
rechtzinnig, werkplaats e.d.
Het is duidelijk dat de woordenboeken op dit gebied informatief zijn, niet afkeurend. De bewerker van de dikke Van Dale
wijst er trouwens op dat 'de aanduiding Zuidn. geen discriminatie,. geen brandmerk inhoudt. Zij behelst niets anders dan de
eenvoudige constatering dat een bepaald woord of een bepaalde
betekenis van een woord niet algemeen gangbaar, maar tot het
Nederlandse spraakgebruik in een groter of kleiner deeI van Belgie beperkt is.'

Gallicismen
Heel anders is het gesteld met de aanduiding gall. (gallicisme);
deze houdt weI een afkeuring in, aangezien de term gallicisme
betekent : woord, uitdrukking of woordschikking, door letterlijke vertaling uit het Frans overgenomen, in strijd met het eigen
taalgebruik (Van Dale). Velen zijn niet in staat het onderscheid
te maken tussen een verouderd Vlaams woord en een gallicisme,
want ze kennen zelfs de juiste Nederlandse term of wending niet
meer. Enige voorbeelden : iemand de laan uit sturen i.p.v. 'wanTaalbebeersing mei/juni 1983
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delen sturen' (envoyer promener), iets verwachten Lp.v. 'zich aan
iets verwachten' (s'attendre a), zie hoven Lp.v. 'zie hoger' (voir
plus haut), leerjaar i.p.v. 'studiejaar' (annee d'etude), stromend
water i.p.v. 'lopend water' (eau courante), opzegging i.p.v.
'vooropzeg' (preavis) e.d.
We moeten er verder de aandacht op vestigen dat met Zuidn.
vaak gew. bedoeld is, m.a.w. het bewuste woord wordt niet gebruikt in geheel Zuid-Nederland, maar b.v. aIleen in WestVlaanderen. Daarbij komt nog dat in de taalkunde de term Zuidnederlands doorgaans gebezigd wordt in de betekenis 'beneden
de grote rivieren' , d. w.z. het Vlaamse gedeelte van Belgie en het
zuidelijk deel van Nederland.
Volgens een steekproef die destijds is genomen, treft men van
de eerste 500 'Zuidn.'-woorden bij Van Dale er slechts 91 aan in
een dialectwoordenboek, 83 in twee, 83 in drie, 62 in vier, 45 in
vijf, 33 in zes, 14 in zeven en slechts 7 in aIle acht dialectwoordenboeken (G. Delbrouck, Zuidnederlands en Van Dale, in Taal en
tongval, 11, bIz. 76-83, 1959). Het gaat dus hoofdzakelijk om
woorden met een geringe geografische spreiding en het zou raadzaam zijn ze aan een algemene herziening te onderwerpen.
Ten slotte mag er weI op gewezen worden dat sommige Zuidnederlandse woorden zijn doorgedrongen in het Algemeen Nederlands en als zodanig in de woordenboeken zijn opgenomen,
b.v. gezapig, ikzucht, ikzuchtig, klassieker (sport), prietpraat, op
voorhand, vezelen, vijgen na Pasen ... Daarom leest men in de
gezamenlijke mededeling van de Belgische en Nederlandse regeringen over het Taalunieverdrag : 'Zij vergeten daarbij niet dat
de onderlinge verscheidenheid van de verschillende streken in
Nederland en in Belgie haar invloed op die eenheid heeft gehad
en nog heeft. Zij zijn van oordeel dat de verscheidenheid de
eenheid geleidelijk heeft ontwikkeld tot een levenskrachtig geheel.'

J. Verhasselt
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I. - Algemeen
EEN LEIDRAAD DOOR DE NEDERLANDSE
LEXICOGRAFIE (I)
Er zijn veel woordenboeken in de handel, zeer verschillend van
omvang en van inhoud. Het is niet makkelijk zich een oordeel te
vormen omtrent de waarde en de gebruiksmogelijkheden ervan.
Het onderstaande artikel poogt de lezer enig inzicht te verschaffen
in deze moeilijke materie. Het is van de hand van de heer Dirk
Geeraerts, medewerker aan het WfjT in Leiden en medeauteur
van het boek Wegwijs in woordenboeken (Van Gorcum, Assen).
Het tweede deel van het artikel verschijnt in het november/decembernummer.
Red.
Grondige en systematische informatie over woordenboeken
wordt het grote publiek in de Nederlanden niet vaak geboden.
Bij het verschijnen van een nieuw woordenboek wordt daaraan
in de pers meestal weI enige aandacht geschonken (zeker in het
geval van een algemeen woordenboek a la Van Dale), maar zo
men al verder gaat dan de van uitgeverswege verstrekte gegevens, tot meer dan incidentele op- en aanmerkingen komt men
zelden : een systematische vergelijking met en beoordeling t.o.v.
reeds bestaande werken wordt haast nooit geboden. Aan de andere kant dringen de meer gedetailleerde en meestal ook meer
kritische besprekingen in de taalkundige vaktijdschriften al te
weinig door tot een ruimer publiek van woordenboekgebruikers.
Om iets te doen aan deze lacune publiceerden G. Janssens en ik
in 1982 het boekje Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands (Van Gorcum, Assen), waarin we voor iedere categorie van woordenboeken aangeven welke werken de gebruikers ter beschikking staan, welke
daarvan de belangrijkste zijn, en waarop men bij het gebruik
ervan dient te letten. Zo bespraken we o.m. de hand- en zakwoordenboeken, de uitspraak-, dialect-, spelling- en syRoniemenwoordenboeken en de woordenboeken van slang en geheimtalen. Twee hoofdgroepen lieten we echter buiten beschouwing,
n1. de vertaalwoordenboeken (als neerlandici achtten wij ons niet
bevoegd daarover te oordelen) en de puur encyclopedische lexica
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(zoals algemene encyclopedieen en biografische woordenboeken).
De summiere inleiding in het Nederlandse woordenboekenarsenaal die ik in de volgende bladzijden presenteer, beweegt zich
voor het grootste gedeelte binnen dezelfde grenzen, nl. die van
de eentalige, voornamelijk niet-encyclopedische lexicografie van
het Nederlands. Het onderscheid met Wegwijs in woordenboeken
is dubbel. Aan de ene kant is er een verschil in accent : lag dat in
het boek voor een groot gedeelte op de vergelijkende evaluatie
van de betreffende woordenboeken, dan zal ik hier de nadruk
leggen op de gebruikspraktijk. Een aantal zwakkere broertjes en
minder interessante werken zullen op die manier vanzelf al uit de
boot vallen, omdat hun gebruiksnut te gering is; tevens zal ik aan
de encyclopedische lexica meer aandacht besteden dan in het
boek wordt gedaan. Op het vlak van de technische en gespecialiseerde termen bieden deze immers vaak een welkome aanvulling
op de gewone taalkundige woordenboeken. Aan de andere kant
is er een verschil in perspectief. Waar het boek per algemene
categorie van woordenboeken aangaf welke werken er bestaan
binnen die categorie en welke gegevens men daarin kan vinden,
zal ik hier per specifieke soort van gegevens aangeven in welke
woordenboeken men ze k~n opzoeken. Het perspectief van het
boek wordt op die manier a.h.w. binnenstebuiten gekeerd. Ik
hoop de lezer o'p die manier een nuttige handleiding te bieden
voor het gebruik van de Nederlandse woordenboeken : ik wil
hem laten zien voor welke gegevens hij naar een woordenboek
kan grijpen en welke werken hem daarbij van nut kunnen zijn.
Naar volledigheid kon natuurlijk -niet worden gestreefd : alleen
de belangrijkste of de makkelijkst verkrijgbare werken zullen
worden vermeld, terwijl aan informatieklassen die meer van belang zijn voor de lingulstische specialist dan voor de gewone
taalgebruiker, relatief minder aandacht zal worden- besteed.
Voor een nagenoeg exhaustieve bibliografie van alle (ook meertalige en encyclopedische) Nederlandse woordenboeken tot 1977
kan men terecht bij het monumentale werk van F. Claes, A
bibliography of Netherlandic dictionaries. Dutch-Flemish (John
Benjamins, Amsterdam/Kraus, Munchen 1980).
De woordenboeken die in de volgende bespreking aan bod
zullen komen staan hieronder gerangschikt. Omdat een zelfde
werk op verschillende plaatsen in de bespreking kan worden vermeld, heb ik ze elk voorzien van een korte referentienaam; het is
met deze naam dat ze in de tekst zullen worden aangeduid. De
Hjst is alfabetisch gerangschikt op grond van die verwijzingen. Bij
ieder werk wordt gewezen op de oudste editie of eventueel op de
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meest recente bewerking. Onveranderde herdrukken zijn niet
vermeld, behalve wanneer de titel werd gewijzigd of wanneer het
werk van uitgever is veranderd. Het grootste gedeelte van de
genoemde werken is (vaak in herdruk) via de boekhandel verkrijgbaar; in de andere gevallen zal men zich tot een bibliotheek
moeten wenden.
Amery-Cartwright: H. Amery & S. Cartwright, De eerste duizend woorden.. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem
1979.
Ankum : J. A. Ankum & A. S. Hartkamp, Romeinsrechtelijk
handwoordenboek. Tjeenk Willink, Zwolle 1973.
Apeldoorn : C. G. L. Apeldoorn, Afkortingenlexicon. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1983.
Ballot: A.M.C. Ballot-Schim van der Loeff, Prisma Rijmwoordenboek. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1964.
Bertholet-Campenhausen-Schoneveld: A. Bertholet, H. von
Campenhausen & J. Schoneveld, Encyclopedisch woordenboek der godsdiensten. Van Goor, Den Haag 1970.
Bijpost-Ligtvoet : M. Bijpost & W. Ligtvoet, Woordenboekje
Nederlands voor de basisschool. Van Goor, Den Haag 1969.
Blinkman : P. Blinkman, Handboek voor de communicatie in de
wiskunde. Agon Elsevier, Amsterdam 1974.
Bolle-Plattel-Vos : C. M. Bolle, R. Plattel & J. J. Vos, Termen
uit het moedertaalonderwijs. Wolters-Noordhoff, Groningen
1983.

Booij : G. E. Booij, J. G. Kerstens & H. J. Verkuyl, Lexicon
van de taalwetenschap. Het Spectrum, Utrecht/Aritwerpen
1980.
Broersma : R.G. Broersma, Recht voor z'n raap. Jargonboekje
voor hippe en andere vogels. Sijthoff, Leiden 1970.
Brouwers : L. Brouwers, Het juiste woord. Brepols, Turnhout
1973.
Buddingh': C. Buddingh', Citatenomnibus. Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen 1967; in 1973 als Spectrum Citatenboek.
Buydens : J. Buydens, Groot systematisch en klankalfabetisch
rijmwoordenboek. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen/
Amsterdam 1977.
Buyse-Penninckx : P. Buyse & W. Penninckx, Verzorgd taalgebruik. UGA, Heule 1977.
Chan'dor: A. Chandor, Verklarend woordenboek informatica.
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1983.
Claes : F. Claes, Standaard Verschuerens modern zakwoordenboekje. Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1976.
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Ook als Thieme's zakwoordenboekje Nederlands. Thieme,
Zutphen 1982.
Cockx : P. Cockx, Standaard-gids voor goed Nederlands. Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1981.
Coelho: M.B. Coelho, Practisch verklarend zakwoordenboek
der geneeskunde. Van Goor, Den Haag 1946; recentste bewerking G. Kloosterhuis 1977.
Dahlby : F. Dahlby, Bijbels woordenboek. Bosch en Keuning,
Baarn 1961; daarna Ten Have, Baarn 1975.
De Clerck : W. de Clerck, Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek. Nijhoff, Den haag 1981.
De Coninck : R. H. B. de Coninck, Groot uitspraakwoordenhoek der Nederlandse taal. De Nederlandse boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1970.
Dee-Schoneveld : S. P. Dee & J. Schoneveld, Concordantie op

het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het
Nederlandsch Bijbelgenootschap. Bosch en Keuning, Baarn
z.j.
De Goeyse : E. de Goeyse, Vlaamse studententaal. Vlaamse leergangen, Leuven 1980.
De Jong : E. D. de Jong, Spreektaal. Oosthoek, Scheltema &
Holkema, Utrecht 1979.
De Ley : D. de Ley, Standaard modern citatenboek. Standaard
Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1973.
De Vries I : J. de Vries, Nederlands etymologisch woordenboek.
Brill, Leiden 1971; voltooid door F. de Tollenaere.
De Vries II : J. de Vries, Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan ? Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976; recentste bewerking P.L. Tummers 1976.
De Vries III : J. de Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen
1962.
Dijkstra: B. A. Dijkstra, Handelswoordenboek. WoltersNoordhoff, Groningen 1977.
Drewes: J. Drewes, Koenen verklarend zakwoordenboek. Wolters-Noordhoff, Groningen 1972.
Duyker: H. C. Duyker e.a., Encyclopedie van de psychologie.
Elsevier, Amsterdam 1977.
Endt : E. Endt, Bargoens woordenboek. Thomas Rap, Amsterdam 1972.
Fagel: P. Fagel, Het keukenwoordenboek. Thomas Rap, Amsterdam 1976.
Fockema Andreae: S. J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd
handwoordenboek. Wolters, Groningen 1948; recentste be1-900
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werking N. Algra & H. Gokkel, Tjeenk Willink, Groningen
1977.
Franck-van Wijk : J. Franck, N. van Wijk & C. B. van Haeringen, Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Nijhoff, Den Haag 1936.
Ganesha : A. van Leeuwen, A. Meyer-Gerhard & N. van der
Schoot-Groot, Ganesha. Kleine woordentolk der geesteswetenschappen. Mirananda, Den Haag 1977.
Geografische begrippenlijst : Geografische begrippenlijst. Wolters-Noordhoff, Groningen 1975.
Gispen : W. Gispen e.a., Bijbelse encyclopedie. Kok, Kampen
1975.
Gispen-Ridderbos : W. Gispen & H. Ridderbos, Concordantie
op den Bijbel. Kok, Kampen 1954.
Halsberghe : G. H. Halsberghe, Standaard woordenboek van de
klassieke oudheid. Standaard Uitgeverij, Antwerpeti/Amsterdam 1970.
Harrebomee : P. J. Harrebomee, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal. Kemmink, Utrecht 1858-1870; facsimile-uitgave Van Hoeve, Amsterdam 1980.
Hartog: F. Hartog e.a., Encyclopedie van .de economie. Elsevier, Amsterdam 1979.
Haslinghuis : E. J. Haslinghuis, Bouwkunde. Woordenboek der
Westerse architectuurgeschiedenis. Oosthoek, Utrecht 1967.
Heestermans: H. Heestermans e.a., Erotisch woordenboek.
Thomas Rap, Baarn 1977; daarna Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1980.
Heidbuchel: H. Heidbuchel, ABN-woordenboek. Heideland,
Hasselt 1962.
Hoffman: L. Hoffman & H. G. Lamberts, Keesings woordenboek voor maatschappijleer en economie. Keesing, Amsterdam
1976.
Hoolboom-van Dijck : S. J. M. Hoolboom-van Dijk, Geneeskundig handwoordenboek. Stafleu, Leiden 1974.
Holzhauer: F. F. O. Holzhauer & J. J. R. van Minden, Handwoordenboek der psychologie. Van Loghum Slaterus, Deventer 1977.
Howeler : C. Howeler, XYZ der muziek. De Haan, Utrecht
1936; recentste bewerking De Haan, Haarlem 1976.
Janssen: D. Janssen, Van AAB tot ZOO. Heideland, Hasselt
1964.
Kleijn : H. Kleijn, Planten en hun·naam. Botanisch lexicon voor
de Lage Landen. Meulenhoff, Amsterdam 1970.
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Kleine Larousse : Kleine Larousse in kleur. Heideland-Orbis,
Hasselt/Kosmos, Amsterdam 1977. Samengesteld door de
redactie van de Grote Larousse Encyclopedie.
Kleine Van Dale: F. de Tollenaere & A. J. Persijn, Van Dale,
Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal. Nijhoff, Den
Haag 1981.
Knecht: J. Knecht, J. D. Noordhoff & B. Stoelinga, Mediabegrippenlijst. Stenfert Kroese, Leiden 1980.
Koch : W. Koch & G. Kotting, Termen en begrippen in de bouwkunst. Kosmos, Amsterdam 1971.
Koenen: J. B. Drewes, Koenen - Verklarendhandwoordenboek
der Nederlandse taal. Wolters-Noordhoff, Groningen 1976.
Koisteren : A. Koisteren, Prisma-handwoordenboek van vreemde woorden. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975.
Kramers : G. van Kooten e.a., Kramers' groot woordenboek van
het Nederlands. Elsevier, Amsterdam 1981.
Kruyskamp : C. Kruyskamp, Kramers' woordentolk. Van Goor,
Den Haag 1977.
Kuypers : H. Kuypers e.a., Encyclopedie van de filosofie. Elsevier, Amsterdam 1977.
Ladee : G. A. Ladee, Encyclopedie van de psychiatrie en de psychotherapie. Elsevier, Amsterdam 1976.
Langenhoff-Reijnders : V. Langenhoff & L. Reijnders, Keesings
woordenboek voor natuur en milieu. Keesing, Amsterdam
1981.
Mak : J. J. Mak, Rhetoricaal glossarium. Van Gorcum, Assen
1959.
Margadant : S. W. F. Margadant, 20 000 citaten. Leopold, Den
Haag 1935; herdruk De Vries-Brouwers, Antwerpen/Amsterdam 1980.
Medische encyclopedie : Winkler Prins medische encyclopedie.
Elsevier, Amsterdam 1974.
MEW: J. Aerts, A. Bachrach e.a., Moderne encyclopedie van de
wereldliteratuur. Brand-de Boer, Hilversum 1963-1977. Recentste bewerking A. Bachrach e.a., De Haan, Haarlem 1980
e.v.
MNW: J. Verdam, E. Verwijs & F. A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek. Nijhoff, Den Haag 1873-1929.
N"ederlandse Concordantie : Nederlandse concordantie des Bijbels. Voorhoeve, Bussum 1952.
Nieuwborg I : E. R. Nieuwborg, Retrograde woordenboek van de
Nederlandse taal. Plantijn, Antwerpen 1969.
Nieuwborg II : E. R. Nieuwborg & P. de Kleijn, Basiswoordenboek Nederlands. Wolters-Noordhoff, Groningen 1983.
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Nuchelmans : J. Nuchelmans, J. Brouwers e.a., Woordenboek

der Oudheid : encyclopedisch overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, het Nabije Oosten, het oude Egypte, het vroege
Christendom. Romen, Bussum 1976 e.v.
Ogle: L. Ogle, T. Thorburn & T. Wassink, Mijn groot beeldwoordenboek in 2000 woorden en 2000 plaatjes. Delta, Aartselaar-Harderwijk 1977.
Paardekooper I : P. C. Paardekooper, ABN-uitspraakgids. Heideland-Orbis, Hasselt 1978.
Paardekooper II : P. C. Paardekooper, ABN-gids. Standaard
Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1975.
Prisma : A. Weynen, Prisma-handwoordenboek Nederlands. Ret
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1982.
Purucker : G. de Purucker, Occulte woordentolk. Theosophical
University Press, Pasadena/Den Haag 1981.
Quaghebuer : M. Quaghebuer, Biologische vaktermen. Acco,
Leuven 1979.
Rademaker: L. Rademaker e.a., Sociologische encyclopedie.
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1978.
Reimer : P. J. Reimer, Prisma woordenboek der klassieke oudheid. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977.
Reinsma : R. Reinsma, Signalement van nieuwe woorden. Elsevier, Amsterdam 1975.
Robijns-Zijlstra : J. Robijns & M. Zijlstra, Algemene muziekencyclopedie. De Haan, Haarlem 1979 e.v.
Salleveldt : H. Salleveldt, Bollen, fillers en ouwe stompen. Een
woordenboek van de Nederlandse soldatenfolklore. Tango,
Leiden 1973. Daarna als Het woordenboek van Jan Soldaat.
Sijthoff, Leiden 1975.
Schoo: H. J. Schoo & M. Vervoort-Indorf, Psychologische encyclopedie. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1981.
Schoolwoordenboek : D. Faber, P. Koelewijn & K. Zondag, Het
schoolwoordenboek. Dijkstra, Groningen 1981.
Sesamstraatwoordenboek: Sesamstraatwoordenboek. Centrale
Uitgeverij, Harderwijk 1981.
Sillamy : N. Sillamy & M. van Loggem, Lexicon van de psychologie. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1974.
Sociaalrechtelijk woordenboek : Sociaalrechtelijk woordenboek.
Benelux-Economische Unie, Brussel1977.
Stoett : F. A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwij-

zen, uitdrukkingen en zegswijzen naar hunne oorsprong en betekenis verklaard. Thieme, Zutphen 1901; recentste bewerking
C. Kruyskamp 1974.
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Swillens : P. Swillens, Encyclopedie van de schilderkunst. Het
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1960.
Technische encyclopedie : Winkler Prins technische encyclopedie. Elsevier, Amsterdam 1975.
Ter Laan I : K. ter Laan, Folkloristisch woordenboek voor Nederland en Vlaams-Belgie. Van Goor, Den Haag 1949.
Ter Laan II : K. ter Laan & L. Roelandt, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Van Goor, Den Haag 1952.
Ter Laan III : K. ter Laan, Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Van Goor, Den Haag 1950.
Theissen: S. Theissen, Germanismen in het Nederlands. Heideland-Orbis, Hasselt 1978.
Trommius: A. Trommius, Volkomene Nederlandsche concordantie olte woordtregister. Borstius, Amsterdam, 1685-1672.
Recente herdrukken en bewerkingen bij Voorhoeve, Den
Haag.
Uit den Boogaart : P. C. Uit den Boogaart, Woordfrequenties in
geschreven en gesproken Nederlands. Oosthoek, Scheltema &
Holkema, Utrecht 1975.
Valk : J. M. M. de Valk, Encyclopedie van de sociologie. Elsevier, Amsterdam 1977.
Van Dale: C. Kruyskamp, Van Dale. Nieuw handwoordenboek
der Nederlandse taal. Nijhoff, Den Haag 1975.
Van den Berg: B. van den Berg, Retrograad woordenboek van
het Middelnederlands. Nijhoff, Den Haag 1972.
Van den Bosch: M. van den Bosch, e.a., Het Nederlands puzzelwoordenboek. Compleet handboek voor de puzzelaar. In den
Toren, Baarn 1976.
Van der Schaar: J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1979.
Van der Voort : J. J. van der Voort van der Kleij, Supplementop
het Middelnederlandsch handwoordenboek. Nijhoff, Den
Haag 1983.
Van Donselaar : J. van Donselaar, Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. Instituut A.W. de Groot, Utrecht 1976.
Van Doorninck : J. van Doorninck & A. de Kempenaer, Ver-

momde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der
Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Israel, Amsterdam 1970.
Van Eijk : I. van Eijk, Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. Het
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1978. En : Zo lust ik er nog wei
een. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1980.
Van Eunen : E. A. van Eunen & F. O. Holzhauer, Marketingbegrippenlijst. Stenfert Kroese, Leiden 1973.
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Van Gorp: H. van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen. Wolters-Noordhoff, Groningen 1980.
Van Meerten : A. van Meerten, H. van Daele & A. Schellekens,
Onderwijskundig woordenboek. Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1974.
Van Nierop I : M. van Nierop, Honderd taaie belgicismen. Heideland, Hasselt 1968.
Van Nierop II : M. van Nierop, Nieuwe woorden. Verklarend en
verhalend woordenboek van modern taalgebruik. Scheltens &
Giltay, Den Haag/Heideland, Hasselt 1975. Tweede dee11976.
Derde deel 1979.
Van Sterkenburg : P. van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands. Wolters-Noordhoff, Groningen
1981.
Verdam : J. Verdam & C.H. Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch handwoordenboek. Nijhoff, Den Haag 1932.
Verschueren: F. Claes, Verschuerens modern woordenboek.
Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam 1979.
Verschuyl : H. J. Verschuyl, Verschuyls grote puzzelencyclopedie. Luitingh, Laren 1975.
Vindevogel : T. Vindevogel, Het juiste voorzetsel. HeidelandOrbis, Hasselt 1977.
Volmuller : H. W. J. Volmuller, Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en Belgie. Nijhoff, Den Haag 1981.
Weijnen : A. Weijnen, Spectrum Nederlands Woordenboek. Het
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1973.
Willemze : Th. Willemze, Spectrum muzieklexicon. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1975.
WNT : M. de Vries e.v.a., Woordenboek der Nederlandsche taa/.
Nijhoff, Den Haag; verschijnt in afleveringen sinds 1864.
Woordenlijst : Woordenlijst van de Nederlandsche taal. Staatsdrukkerij, Den Haag 1954.
Woordgebruik 6 vertalingen : Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen. Voorhoeve, Bussum 1953.
De bespreking is nu zo opgebouwd, dat voor iedere soort van
informatieve gegevens die men in woordenboeken kan vinden,
wordt aangegeven in welke mate en op welke wijze ze in de
handwoordenboeken vertegenwoordigd is, en in welke andere
werken men aanvullende of vervangende informatie kan vinden.
De courante handwoordenboeken die de basis vormen voor deze
vergelijking zijn : Van Dale, Verschueren, Kleine Larousse, Koenen, kleine Van Dale en Weijnen. Een initiele, algemene vergelijking van deze werken is te vinden in paragraaf 1.1. De lexicograTaalbeheersing sept.lokt. 1983
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fische gegevens die in de verschillende paragrafen aan de orde
zullen komen, zijn in drie groepen in te delen : definities van
verschillende soorten van uitdrukkingen, gegevens die betrekking hebben op de vorm van de woorden en gegevens die gericht
zijn op de verspreiding of de herkomst daarvan. Deze drie hoofdstukjes zullen als voigt in paragrafen worden ingedeeld :

1.

Inhoudelijke gegevens

1.1. Algemene woordenschat
1.2. Semantisch gespecialiseerde termen
- Exacte wetenschappen
- Technologie
- Geneeskunde
- Voeding
- Mens- en maatschappijwetenschappen
- Recht
.
- Geschiedenis
- Filosofie, religie, occultisme
- Taal- en letterkunde
- Kunst
1.3. Vreemde woorden
1.4. Spreekwoorden en zegswijzen
1.5. Afkortingen
1.6. Basiswoordenschat

2.

Formele gegevens

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Uitspraakgegevens
Spellinggegevens
Paradigmatische grammaticale gegevens
Syntagmatische grammaticale gegevens
Stijl- en taalzuiveringsgegevens

3.

Gegevens over herkomst en verspreiding

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Geografische gegevens
Sociolingulstische gegevens
Temporele gegevens
Etymologische gegevens
Frequentiegegevens

Deze 'inhoudsopgave' wi! het de lezer vergemakkelijken onderhavig artikel als naslagwerk te gebruiken : wanneer hij zich de
vraag stelt of, hoe en waar een bepaald gegeven lexicografisch
kan worden opgezocht, dan zal hij in de betreffende paragraaf
van het overzicht een gedeeltelijk antwoord op die vraag vinden.
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Voor ik met het overzicht zelf van wal steek, wil ik nog enige
algemene punten over het gebruik van woordenboeken onder de
aandacht brengen. Om te beginnen zal men zich dienen te hoeden voor de illusie dat er 'complete' woordenboeken zijn waarin
men op aIle vragen, de woordenschat betreffend, een antwoord
kan vinden. Meer zelfs, ook aIle Nederlandse woordenboeken
samen zUIlen niet aIle antwoorden kunnen opleveren die de
woordenboekgebruikers ervan verwachten. Daarvoor bestaan
twee hoofdoorzaken. Enerzijds zijn woordenboeken onderworpen aan beperkingen t.a.v. hun omvang, hun bewerkingstijd en
hun kostprijs. Dit is iets minder het geval wanneer ze niet door
commerciele ondernemingen, maar door taalkundige instituten
worden gemaakt, maar in het algemeen moeten aIle lexicografen
tegen wil en dank om praktische redenen vaak afwijken van hun
idealen. Anderzijds zijn de gegevens waarnaar de gebruiker
zoekt soms eenvoudigweg niet voorhanden : ook als de lexicograaf, ongehinderd door praktische beperkingen, ze al zou kunnen opnemen, dan zou hij ze zelf vaak niet eens kunnen achterhalen, omdat het materiaal waarop hij zich baseert ontoereikend
is, of omdat ook in de bestaande taalkundige literatuur geen
afdoende antwoorden te vinden zijn. In de woordenboeken zelf
wordt dat meestal niet toegegeven, maar als (toegepast-) wetenschappelijke taalbeschrijving deelt de lexicografie in de beperkingen van aIle wetenschappen : in plaats van absolute zekerheden kan ook zij in feite niets meer aanbieden dan hypothesen
over het taalgebruik die min of meer door geobserveerde feiten
worden ondersteund. Praktisch gesproken betekent deze onvolmaaktheid van het individuele woordenboek zowel als van de
lexicografie als geheel, dat de gebruiker bereid moet zijn enig
zoekwerk te verrichten in verschillende woordenboeken, en dat
hij ook dan nog rekening moet houden met de mogelijkheid
onverrichter zake de boeken te moeten sluiten.

1. INHOUDELIJKE GEGEVENS

1.1. Algelnene woordenschat.
Geen enkel woordenboek is volledig, al was het alleen maar
omdat er voortdurend nieuwe woorden worden bijgemaakt of
aan vreemde talen ontleend. In deze en de volge.nde paragrafen
wil ik laten zien voor welke soorten van woorden in verschillende
woordenboeken inhoudelijke gegevens worden verstrekt. De algemene woordenschat van het Nederlands (die in deze paragraaf
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aan de orde is) is het meest gebruikte, minst gespecialiseerde
deel van het vocabularium, zoals dat m.n. in de handwoordenboeken wordt behandeld. Omdat deze handwoordenboeken onderling nogal verschillen, lijkt het me nuttig het overzicht van de
Nederlandse lexicografie te beginnen met een globale vergelijking van de voornaamste handwoordenboeken. Zoals gezegd,
zullen deze handwoordenboeken de basis vormen voor de bespreking in de volgende paragrafen, waarin ik per specifiek onderdeel van de woordenschat of per type van lexicografische informatie wil laten zien waar aanvullingen op de handwoordenboeken zijn te vinden.
Om te beginnen moeten we die belangrijkste handwoordenboeken kwantitatief gezien in een viertal groepen onderverdelen: de top met Van Dale (ca. 200 000 trefwoorden), de hogere
middengroep met Verschueren en de Kleine Larousse (resp. ca.
150 000 en 120 000 trefwoorden), de lagere middengroepmet de
kleine Van Dale, Koenen en Kramers (tussen 80 000 en 90 000
trefwoorden) en de laagste categorie met Weijnen (ongeveer
55 000 trefwoorden). Daaronder volgen nog een aantal zakwoordenboeken, maar die zal ik omwille van hun geringere belang
niet behandelen; enkele voorbeelden worden weI vermeld in paragraaf 1.6. Met de vermindering in het aantal trefwoorden gaat
ook een vermindering in de lengte van de artikelen per trefwoord
gepaard : Van Dale geeft b.v. ongeveer viermaal zoveel trefwoorden als Weijnen, maar bovendien zijn de artikeltjes in Van
Dale gemiddeld dubbel zo lang als die in Weijnen.
In kwalitatief opzicht valt allereerst op dat de werken binnen
een zelfde kwantitatieve groep in waarde verschillen. O.a. vanwege zijn onsystematische, compilatorische aard is Kramers binnen de lagere middengroep beduidend minder waard dan Koenen
en de kleine Van Dale, die grof gesproken aan elkaar gewaagd
zijn (al is Koenen iets meer up to date). Binnen de hoge!e middengroep ligt Verschueren voor op de Kleine Larousse vanwege
zijn betere taalkundige component. Een kwalitatieve vergelijking tussen de (hoogst gequoteerde) werken van de verschillende
groepen onderling is niet zo eenvoudig uitvoerbaar : al is het
zonder meer duidelijk dat de grootste werken ook de meeste
informatie bevatten en dus kwalitatief sterker staan, toch gaat
het hier niet uitsluitend om de omvang van de geboden informatie, maar ook om de aard daarvan. In dit opzicht zijn twee punten te vermelden.
In de eerste plaats valt 9P te merken dat de woordenboeken
uit de hogere middenklasse encyclopedisch van aard zijn, of,
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preciezer : het zijn vermengingen van een taalkundig woordenboek en een mini-encyclopedie. Dit betekent dat men in Verschueren en de Kleine Larousse een antwoord kan vinden op
vragen als : wie is Yukio Mishima ? Hoe zijn eiwitten chemisch
samengesteld ? Wat is het Verdrag van Rome? Hoe wordt het
dierenrijk ingedeeld ? Deze encyclopedische informatie over politieke, historische, culturele, wetenschappelijke e.a. onderwerpen is in deze woordenboeken opgenomen op drie manieren die
in de gewone, zuiver taalkundige woordenboeken ontbreken, n1.
encyclopedische trefwoorden als 'Mishima' of 'Verdrag van Rome' (veelal eigennamen of vergelijkbare uitdrukkingen die naar
een bepaalde persoon, gebeurtenis, instelling e.d. verwijzen);
foto's, tekeningen, tabellen en diagrammen; en tenslotte additionele encyclopedische informatie in de definities van de trefwoorden die ook in de taalkundige woordenboeken voorkomen (b.v.
gegevens over de leefgewoonten van vogels onder het trefwoord
'vogel', daar waar een niet-encyclopedisch woordenboek uitsluitend een summiere definitie geeft). Houdt men er nu rekening
mee dat het zuiver taalkundige gedeelte van VerschlJ,eren of de
Kleine Larousse in omvang ongeveer overeenstemt met dat van
Koenen of de kleine Van Dale (en daar ook kwalitatief mee overeenstemt, zeker wat Verschueren betreft, die op sommige punten
zelfs beter is), dan wordt meteen ook duidelijk dat de keuze voor
een werk uit de hogere of de lagere middenklasse een functionele
zaak is : ze hangt af van de vraag of men een woordenboek wil
dat alleen lingulstische informatie geeft, of een dat tegelijkertijd
ook een mini-encyclopedie is.
Met deze vaststelling rijst, in de tweede plaats, met des te meer
aandrang de vraag naar de inhoudelijke verschillen tussen de
woordenschat opgenomen in Van Dale en die in Koenen, de
kleine Van Dale, en het niet-encyclopedische vocabularium in
Verschueren en de Kleine Larousse. Neemt men Van Dale als
uitgangspunt, dan kan men vaststellen dat in de overige woordenboeken vooral in de volgende categorieen werd gesnoeid :
- verouderde woorden (die in Van Dale gelabeld zijn met termen als 'eertijds', 'archalsch', 'verouderd');
- gewestelijke woorden (met als nuancering dat Zuidnederlandse woorden meestal minder snel verdwijnen uit de woordenboeksnomenclatuur) ;
- woorden of betekenissen die tot het specifieke taaleigen van
een auteur behoren (zoals 'simiesk', dat van Bordewijk
stamt);
- eigennamen (bepaaldelijk de voornamen die in Van Dale
voorkomen);
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woorden die behoren tot een specifieke taalkring en/of een
specifiek beroep (men denke aan woorden met labels als 'in
de leerlooierij', 'in de dieventaal', 'in de wiskunde');
- weinig frequente vreemde woorden;
- samenstellingen en afleidingen voor zover die weinig frequent
zijn en/of hun betekenis duidelijk afleidbaar is uit de betekenissen van de grondwoorden (een tafelpoot is niets meer dan
een poot van een tafel, maar een huisdeur is niet zomaar een
deur in een huis, maar weI de deur waarlangs men binnenkomt. Samenstellingen of afleidingen met een bijzondere betekenis die meer is dan de som van de betekenissen van de
samenstellende delen, zoals 'huisdeur', behouden makkelijker hun plaats in het woordenboek dan woorden van het type
'tafelpoot') .
Vooral uit de laatstgenoemde groep wordt een groot aantal
woorden niet opgenomen in de kleinere handwoordenboeken.
Wanneer het gaat om woorden waarvan de betekenissen afleidbaar zijn uit die der grondwoorden is dat lexicografisch ook weI
enigszins te verantwoorden : het is immers minder waarschijnlijk
dat iemand het woordenboek zal gebruiken om zo'n woord op te
zoeken.
Ter nuancering moet hieraan worden toegevoegd dat de minder uitvoerige woordenboeken niet zomaar als uitgedunde Van
Dales kunnen worden bestempeld. Dat de meeste woordenboeken er ook naar streven correcties aan te brengen op Van Dale is
te merken aan het feit dat ze ook woorden opnemen waarvan het
ontbreken in Van Dale alleen maar als een onverantwoorde
omissie te beschouwen valt. De meeste van deze aanvullingen
hebben Verschueren, Koenen en de Kleine Larousse; de kleine
Van Dale heeft ze in mindere mate en Weijnen en Kramers hebben ze vrijwel niet. Dat de kleinere woordenboeken op sommige
punten een aanvulling bieden op Van Dale is ook te merken op
het terrein van de betekenisomschrijvingen die aan de opgenomen woorden worden toegekend. In principe kunnen we immers
drie soorten semantische gegevens onderscheiden : betekenisdefinities als zodanig, semantische relaties tussen .betekenissen
(b.v. : is een afgeleide betekenis een metaforische of een metonymische derivatie van de eigenlijke betekenis ?) en semantische
relaties tussen woorden (b.v. : zijn twee woorden synoniem of
zijn ze juist antoniem, Le. elkaars tegengestelde ?). De meeste
handwoordenboeken concentreren zich op het eerste punt (ook
Van Dale), maar Verschueren onderneemt een verdienstelijke
poging om explicieter en gedetailleerder te zijn op de andere
genoemde punten.
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In het algemeen moge uit deze overwegingen blijken dat de
keuze tussen Van Dale en de minder omvangrijke werken niet
louter kwantitatief is, maar ook met functionele criteria verbonden. Geven de meeste handwoordenboeken voornamelijk de algemene woordenschat van een taal, dan kan men bij Van Dale
een aantal minder algemene (maar niet zelden verouderde)
woorden en betekenissen aantreffen, zoals men bij Verschueren
en de Kleine Larousse extra-encyclopedische informatie aantreft.
Dit betekent echter geenszins dat we in Van Dale aIle gespecialiseerde termen aantreffen; evenmin kunnen de genoemde encyclopedische woordenboeken volledige encyclopedieen zijn.
Daarom zal ik in de volgende paragraaf een opsomming geven
van de werken waarin men semantisch gespecialiseerde termen
op verschillende terreinen kan vinden.

1.2. Semantisch gespecialiseerde termen
Voor verschiIlende gebieden van de werkelijkheid, van de menselijke ervaring en van de menselijke activiteiten beschikt de taal
over specifieke, gespecialiseerde woorden en uitdrukkingen, die
min of meer buiten de algemene woordenschat en het dagelijks
taalgebruik vallen. Vaak gaat het daarbij om vaktermen, d.w.z.
woorden die met de uitoefening van een bepaalde beroepsactiviteit of de beoefening van een bepaalde wetenschappelijke discipline verbonden zijn. In een tijd als de onze, waarin de wetenschap een ongekende vlucht neemt en de samenleving in haar
geheel een nog immer groeiende complexiteit krijgt, is het voor
handwoordenboeken van de gebruikelijke omvang onmogelijk al
deze gespecialiseerde (vak)terminologieen op een aanvaardbare
manier te bestrijken. Ook Van Dale, het meest uitgebreide handwoordenboek, is op dat punt nogal teleurstellend : waar het verder gaat dan de algemene woordenschat richt het zich vaak meer
op een aantal stilaan verouderde ambachten dan op de eigentijdse samenleving met haar hoge graad van specialisatie op aIle
terreinen. Verschueren en Koenen doen op dit punt een uitdrukkelijke poging zich beter aan te passen aan de huidige situatie,
maar door hun beperktere omvang kunnen ook zij slechts die
vaktermen en gespecialiseerde uitdrukkingen opnemen die in
ruimere kring verspreid zijn. Daar komt bij dat van deze twee
Koenen niet-encyclopedisch is, terwijl een groot gedeelte van de
terminologieen waar het hier om gaat juist door z'n encyclopedische (vaak wetenschappelijke) aard gekenmerkt wordt. Alles bij
elkaar betekent dit dat men voor wetenschappelijke termen, vakTaalbeheersing sept.lokt. 1983
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termen en technische termen bij de handwoordenboeken vaak
onvoldoende aan z'n trekken zal komen, en dat men z'n toevlucht zal moeten nemen tot de meer specifiek daarop afgestemde woordenboeken. In onderhavige bespreking worden die per
gebied gerubriceerd.
Ais opmerking vooraf moet ik erop wijzen dat de hieronder
genoemde werken, zoals te verwachten valt, dikwijls encyclopedisch van aard zijn : ze vermelden dan niet aIleen termen en
uitdrukkingen, maar geven daarbij ook technische en wetenschappelijke uitleg, en nemen ook namen op van relevante personen, instellingen e.d. Dat betekent meteen ook dat voor een
gedeelte van deze technische en wetenschappelijke gegevens ook
algemene encyclopedieen (zoais de Winkler Prins, Oosthoek,
Grote Larousse of Spectrum-encyclopedieen) huip kunnen bieden, en zelfs dat ook anderstalige terminologische woordenboeken supplementaire informatie kunnen opleveren. Ook bestaan
er nogal wat vertaaiwoordenboeken op gespecialiseerde gebieden als recht, medicijnen en techniek. Omdat het te ver zou
voeren al deze bijkomende bronnen te bespreken, zal ik me beperken tot de eentalige Nederiandstalige werken.
• Exacte wetenschappen
Voor een aantal exacte wetenschappen bestaan verklarende
woordenlijsten van vaktermen : Quaghebuer voor de biologie,
Blinkman voor de wiskunde, en de Geografische begrippenlijst
voor de aardrijkskunde. Vergelijkbare werken over scheikunde
of natuurkunde zijn mij niet bekend. (Voor de informatica zie de
rubriek 'Technologie', waar ook de CTT-nomenclatuurlijsten
worden vermeld, Hjsten waarvan sommige het vlak van de zuivere natuurwetenschappen - o.a. de chemie - raken.) Naast deze
terminologische lexica bestaan voor enkele van de hier genoemde. vakken ook grote encyclopedieen en kieinere nasiagwerken
met een encyclopedische inslag; inz. op biologisch terrein kan
men in de gewone boekhandel hele reeksen plant- en dierkundige natuurgidsen aantreffen, te veel om hier op te sommen. Twee
werken verdienen in deze rubriek weI nog een aparte vermelding. Langenhoff-Reijnders verklaart termen op het vlak van de
milieubescherming en uit de milieuwetenschap. Kleijn is erg interessant vanuit taalkundig oogpunt : voor elk van de planten die
het behandelt (aIle uit het gebied der Lage Landen) vermeldt het
de voornaamste benamingen waarmee ze in de Nederlanden benoemd worden en probeert het de oorsprong daarvan op te sporeno
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• Technologie
Hier valt vooral te wijzen op de talloze woordenlijsten die sinds
de jaren '40 worden gepubliceerd door de Nederlandse 'Centrale
taalcommissie voor de techniek' (CIT, ook weI 'Nederlands Normalisatie-instituut' of NNI). Deze nomenclatuurlijsten hebben
betrekking op een moeilijk op te sommen aantal gebieden op het
terrein van de industriele technologie en het bedrijfsleven in ruimere zin. Men zal er echter weI rekening mee dienen te houden
dat deze lijsten voorstellen voor terminologische standaardisatie
bevatten, voorstellen die zeker niet altijd tot het feitelijke taalgebruik zijn doorgedrongen en waarvan sommige relatief al vrij
oud zijn. Natuurlijk houdt het met deze CIT-lijsten niet Ope Een
algemeen encyclopedisch werk is de zesdelige Technische encyclopedie. Gezien de bloei van de informatica wil ik hier ook
wijzen op het recente Chandor, dat de veelal Engelse termen uit
die branche verklaart.
• Geneeskunde
Beknopte lexica zijn Coelho en Holboom-van Dijck; een uitgebreide encyclopedie is de Medische encyclopedie. Naast deze
werken die zich met medische begrippen in het algemeen bezighouden, wi! ik nog wijzen op Ladee, dat het geneeskundige specialisme van de psychiatrie encyclopedisch behandelt.
• Voeding
Zoals er talloze populair-wetenschappelijke natuurgidsen bestaan, worden er regelmatig populariserende, vaak luxueus uitgegeven naslagwerken op de markt gebracht op het vlak van wijnen, bieren, kruiden, cocktails, enz. De meeste van deze werken
richten zich op e~n bepaald culinair deelgebied; het enige recente
lexicon dat zonder onderscheid een groot aantal keukentermen
beknopt verklaart, is Fagel, maar dit werkje definieert de opgenomen termen jammer genoeg niet altijd gedetailleerd genoeg.
• Mens- en maatschappijwetenschappen
Vaor de psychologie valt te wijzen op Sillamy en Holzhauer als
beknopte verklarende lexica, en op Schoo en Duyker als uitgebreidere, encyclopedische werken. (Voor de psychiatri~ zie de
rubriek 'Geneesknnde'.) De pedagogie beschikt over het iets ondere Van Meerten en sinds kort ook over Bolle-Plattel-Vos, dat
zich weI in hoofdzaak op de didactiek van het Nederlands als
moedertaal richt, maar dat toch ook termen nit de algemene
didactiek bevat. Sociologische termen kan men opzoeken in het
encyclopedische Valk en de tweedelige encyclopedie Rademaker;
men vindt er ook een aantal in Hoffman, een werk dat zich
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hoofdzakelijk op de economie richt. Voor het gebied van economie, handel, financiewezen en bedrijfskunde kan men tevens een
beroep doen op Dijkstra, een beknopt lexicon, en op Hartog, een
uitgebreidere encyclopedie. Termen op het deelgebied van marketing en publiciteit vindt men bij Van Eunen, en op het terrein
van de media en het media-onderzoek bij Knecht. Voor het bij de
economie en de sociologie aansluitende terrein van. de juridische
wetenschappen raadplege men de rubriek 'Recht'; voor warenkunde en dergelijke onderwerpen verwijs ik naar de rubriek
'Technologie' .
• Recht
Juridische termen in het algemeen worden beknopt verklaard in
Fockema Andreae. Ankum richt zich op het Romeins recht en
neemt uitsluitend Latijnse rechtstermen op. Het deelgebied van
het sociale recht wordt dan weer behandeld in Sociaalrechtelijk
woordenboek. Voor het aangrenzende gebied van economie en
sociologie zie de voorgaande rubriek.
• Geschiedenis
Voor de geschiedenis van de Lage Landen bestaat sinds kort het
compacte, encyclopedische Yo/muller, waarin men de voornaamste figuren, feiten en instellingen uit die geschiedenis beschreven
vindt. De klassieke oudheid is in verschillende werken behandeld : het kleine Reimer, het grotere Halsberghe en het lijvige,
nog niet voltooide Nuchelmans. (Een lijst met figuren uit de
klassieke geschiedenis en mythologie vindt men trouwens ook als
appendix bij Van Dale.) Voor het randgebied van de folklore en
de volkskunde is er Ter Laan I, een ouder werk dat zeden en
gebruiken, volksverhalen, volkskunst, spreuken, volkswetenschap e.d. behandelt.
• Filosofie, religie, occultisme
Filosofische termen, stromingen en figuren worden uitstekend
behandeld in Kuypers. Algemene nilslagwerken op het vlak van
de wereldgodsdiensten zijn meestal niet alfabetisch geordend;
lexicografisch van opbouw is weI het oudere Bertholet-Campenhausen-Schoneveld. Voor het thans populaire randgebied van
Oosterse filosofieen en godsdiensten (annex een flinke portie
magie, occultisme en esoterisme) zijn er twee verklarende lexica : Ganesha en Purucker. Een groot aantal werken is natuurlijk
gewijd aan de Bijbel. Daarbij zijn twee categorieen te onderscheiden. Bijbelconcordanties geven aan waar verschillende
woorden en uitdrukkingen in de Bijbel te vinden zijn; vaak worden de zinnen in kwestie daarbij verkort aangehaald. Het zijn
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vanzelfsprekend steeds concordanties op een of meer specifieke
bijbelvertalingen, maar niet voor aUe vertalingen bestaat een
concordantie. Voor de Statenvertaling hebben we Trommius,
ook in verkorte vorm verkrijgbaar (Nederlandse Concordantie),
en met een supplement in Woordgebruik 6 vertalingen, waarin
het woordgebruik van de Statenvertaling wordt vergeleken met
dat in de Lutherse vertaling uit 1648, de Leidse vertaling uit 1912,
de vertaling van Obbink en Brouwer uit 1927, de Canisiusvertaling uit 1929 en de Nieuwe Vertaling van het Nederiands Bijbelgenootschap uit 1951. Het boek bestrijkt aUeen het Nieuwe Testament; het kan niet los van Trommius gebruikt worden. WeI
zelfstandig te gebruiken is Dee-Schoneveld. Het geeft slechts een
keuze uit de verschillende vindplaatsen per woord in de NBGvertaling; voor een vollediger register op de NBG-vertaling van
het Nieuwe Testament is er Gispen-Ridderbos. Een tweede categorie Iexicografische werken Lv.m. de Bijbel zijn de encyclopedische, verklarende bijbelwoordenboeken. Ze ·geven uitleg over
personen, plaatsen, zeden, instellingen, symbolen, gebeurtenissen enz. die in de Bijbel voorkomen. Ik wijs hier op het beknopte
Dahlby en op het uitvoerige, tweedelige Gispen. (Ook Van Dale
heeft een appendix met Bijbeise personages.)
• Taal- en letterkunde
Op het viak van de taalkunde beschikken we over Booij, een
lexicon met taalkundige termen dat zich hoofdzakelijk richt op
de meer recente (transformationalistische) stromingen in de taalkunde. Voor de letterkunde is er in de eerste plaats Van Gorp,
ook weer een niet-encyclopedisch lexicon van termen uit de literatuurwetenschap, met daarnaast de MEWals een volumineuze
encyclopedie waarin naast literaire begrippen en stromingen de
figuren uit de wereldliteratuur worden voorgesteld. Een ouder
werk met beknopte portretten van Nederlandse schrijvers dat ik
voor de volledigheid wi! vermelden, is Ter Laan II. Een literairhistorisch hulpmiddel van bijzondere aard is het in herdruk verkrijgbare Van Doorninck, dat dateert van heteinde van de vorige
eeuw, waarin pseudoniemen en anoniemen op het gebiedder
Nederlandse Ietteren worden behandeld, en dat is herdrukt samen met een supplement door A. de Kempenaer uit 1928.
• Kunst
Op het terrein van de beeldende kunsten kan men zich voor de
verklaring van kunsttermen wenden tot algemene kunstencyclopedieen; een handig kleiner lexicon is Swillens. Voor de bouwkunst gaat het in beide gevallen om relatief oude werken : Haslinghuis uit het einde van de jaren '60 en Koch uit het begin van
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de jaren '70. Voor de muziek zijn we vrij goed voorzien van
lexica; Willemze en Howeler zijn als voornaamste te noemen,'
met daarnaast Robijns-Zijlstra als een zeer lijvige, nog niet voltooide encyclopedie.

1.3. Vreemde woorden.
Vit vreemde talen ontleende woorden vindt men min of meer in
aIle handwoordenboeken, maar ook in twee specifieke vreemdewoordenboeken, n1. Kruyskamp en Kolsteren. Van beide is het
eerste het meest praktische, ten eerste omdat het minder dan
Kolsteren etymologisch en meer verklarend georienteerd is en
ten tweede omdat Kruyskamp het omvangrijkst is. Houdt men er
rekening mee dat ongeveer een derde van de woorden in Kruyskamp niet in Van Dale voorkomt (en dat het hier zeker niet
uitsluitend gaat om gespecialiseerde termen die men in de vakboeken en de terminologische lexica zou kunnen vinden), dan zal
duidelijk zijn dat het werk in kwestie praktisch nut heeft bij de
verklaring van moeilijke of weinig gebruikelijke ontleningen.
1.4. Spreekwoorden en zegswijzen

Spreekwoorden en zegswijzen vinden we in aIle handwoordenboeken, zij het in verschillende mate: ook hier staat Van Dale
bovenaan, terwijl zeer weinig te vinden is in Kramers, de Kleine
Larousse en Weijnen. De andere woordenboeken vormen een
middengroep, met Verschueren en Koenen als uitgebreidste. Wat
men in de handwoordenboeken niet vindt, kan men nazoeken in
een aantal specifieke spreekwoordenboeken. Ter Laan III is het
meest praktische, met zo'n 7500 beknopt, doch adequaat verklaarde spreuken en uitdrukkingen. Stoett bespreekt veel minder
(2500 uitdrukkingen), maar doet dat op een uitvoerige wetenschappelijk-taalkundige wijze, met veel aandacht voor de herkomst, varianten en parallellen in andere talen. Wat Stoett (waarvan ook een beknopte editie van ca. 1600 nummers bestaat) wint
in de uitvoerigheid van de verklaring·en, wint Harrecombee t.a.v.
het aantal opgenomen uitdrukkingen :-zo'n 42 500 ! Deze zijn
echter niet systematisch verklaard, terwijl het boek bovendien
een enigszins onoverzichtelijke structuur heeft.
Naast deze algemene spreekwoordenverzamelingen valt hier
DOg te wijzen op de lexicografische behandeling van een nauw
met spreekwoorden -en zegswijzen verwante soort van uitdruk1-916

Taalbeheersing sept.lokt. 1983

kingen : voor citaten, zegswijzen en gevleugelde woorden uit
vreemde talen (van het type 'Les extremes se touchent') kan men
terecht bij Van Dale (die ze in een afzonderlijke appendix opneemt) en Verschueren (waarin ze in de gewone alfabetische ordening zijn opgenomen) en in mindere mate bij Koenen en de
kleine Van Dale. Natuurlijk bestaan er ook aparte citatenverzamelingen, met als grootste Buddingh', De Ley en Margadant.

1.5. Afkortingen
Verklaringen van afkortingen worden in grotere of kleinere aantallen in aIle handwoordenboeken gegeven; Koenen, de Kleine
Larousse en Weijnen hebben er het minst. Toch zal men de handwoordenboeken vaak vergeefs raadplegen; men kan dan z'n toevlucht nemen tot twee specifieke afkortingenlexica : Apeldoorn
en Janssen, die beide veel meer afkortingen bevatten dan de
handwoordenboeken. WeI moet men er rekening mee houden
dat de verklaring der afkortingen in geen van beide gevallen
encyclopedisch is : er wordt weI. gezegd waar een afkorting voor
staat, maar niet wat er achter die naam schuilgaat. (Als je weet
dat 'ISBN' staat voor 'International Standard Book Number'
weet je nog niet hoe dat nummer wordt opgesteld en hoe het
functioneert. )

1.6. Basiswoordenschat
Tot nu toe heb ik aIleen woordenboeken vermeld die aanvuIlingen op de handwoordenboeken uit 1.1 geven; er bestaan echter
ook lexicografische werken die minder dan de handwoordenboeken opnemen en die zo a.h.w. een minimumwoordenschat van
het Nederlands beschrijven. In de eerste plaats zijn er natuurlijk
de zakwoordenboeken, waarvan de be~angrijkste gebaseerd zijn
op bestaande woordenboeken (ik noem Claes t.o.v. Verschueren,
Drewes t.o.v. Koenen en Prisma t.o.v. Weijnen). Het probleem
met de zakwoordenboeken is echter dat hun presentatie van een
basiswoordenschat niet specifiek is afgestemd op een bepaalde
doelgroep : ze presenteren een beperkt gedeelte van de Nederlandse woordenschat zonder expliciet de vraag te stellen wie van
zo'n woordenboek gebruik zou maken. Die vraag is niet zonder
belang : wanneer men een woordenboek maakt waarin de meest
frequente woordenschat van een taal (zoals gebeurt in de zakwoordenboeken) kan worden opgezocht door gebruikers die die
Taalbeheersing sept.lokt. 1983

1-917

woorden nog niet kennen, mag men dan ook aannemen dat zij
voldoende Nederlands kennen om de definities van die termen te
begrijpen ?
Expliciete aandacht voor deze vraag ligt weI aan de basis van
een aantal woordenboeken met een uitgesproken pedagogische
intentie, die taalgebruikers met een geringe of gebrekkige kennis
van het Nederlands van nut willen zijn. Om te beginnen zijn er
kinderwoordenboeken die bij de jeugdige taalgebruikers een basistaalkennis veronderstellen en die hun definities op die basiskennis afstemmen : op die manier vermijdt men dat de definities
even moeilijk zijn als de gedefinieerde woorden. Ik wijs hier op
het uitstekende Schoolwoordenboek voor de leeftijdsgroep van
10 tot 12 jaar. (Het vergelijkbare Bijpost-Ligtvoet is minder goed
aangepast aan de doelgroep.) Voor de leeftijdsgroep van 4 tot 7
jaar bestaat een andere soort pedagogische kinderwoordenboeken, n1. beeldwoordenboeken waarin allerlei begrippen picturaal
zijn voorgesteld, onder vermelding van de bijbehorende naam.
Ik noem Amery-Cartwright, Ogle en het Sesamstraatwoordenboek. Een laatste type pedagogisch woordenboek richt zich op
buitenlanders die Nederlands leren. Op dit terrein hebben we
sinds kort Nieuwborg II, dat een aantal basisbegrippen niet volgens de klassieke manier definieert, maar de betekenis en het
gebruik ervan in vaste verbindingen verduidelijkt met eenvoudige voorbeeldzinnetjes.
D. Geeraerts
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I. - Algemeen
EEN LEIDRAAD DOOR DE NEDERLANDSE
LEXICOGRAFIE (II)
2. FORMELE GEGEVENS
2.1. Uitspraakgegevens
In de Nederlandse handwoordenboeken wordt vrij weinig uitspraakinformatie gegeven: meestal beperkt men zich tot de
klemtoon, en in de Kleine Larousse ontbreekt zelfs die. Koenen,
Kramers en de Kleine Van Dale geven vrij vaak aanwijzingen
voor de uitspraak van vreemde woorden (die natuurlijk de meeste uitspraakproblemen oproepen), maar aIleen Verschueren doet
dat echt systematisch, terwijl Van Dale, Weijnen en Kleine Larousse slechts zeer sporadische of helemaal geen uitspraakaanduidingen geven. De hiaten in de handwoordenboeken worden
gedeeltelijk ondervangen door twee specifieke uitspraakwoordenboeken die de algemene woordenschat bestrijken : De Coninck en Paardekooper I. Beide werken (die uitspraakwoordenboeken en geen uitspraakleren zijn) verschillen o.m. daarin, dat
Paardekooper I rigoureus een informele Noordnederlandse
spreektaalnorm weergeeft, terwijI De Coninck hier en daar fonetische zuidneerlandismen opgeeft; men zal daar bij het gebruik
op moeten letten. De Coninck heeft geen eigennamen; Paardekooper I heeft er een aantal moeilijkere. Beide woordenboeken
hebben nagenoeg geen vreemde woorden, een Iacune die overigens ook niet door Kruyskamp wordt opgevuld. Zoals gezegd,
kan men daarvoor weI terecht bij Verschueren, zoals ook voor de
uitspraak van eigennamen (zowel de persoonsnamen als de aardrijkskundige namen).
Een bijzondere soort van fonetische informatie wordt gegeven
door de rijmwoordenboeken. Ik wijs hier op Ballot, een goedkoop en eenvoudig werkje dat voor amateur-dichters zeker volstaat, en op Buydens, een zeer gedetailleerd boek met een vrij
ingewikkelde structuur, waarmee men voldoende vertrouwd
dient te raken voor het werk makkelijk hanteerbaar wordt.
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2.2. Spellingsgegevens
De officiele richtlijnen voor de spelling van het Nederlands zijn
neergelegd in de Woordenlijst (het 'groene boekje'); aIle handwoordenboeken gebruiken deze voorgeschreven spelling en vermelden de daardoor toegelaten varianten. Toch blijven er problemen. Ten eerste is er het probleem van de tussenklank in
samenstellingen (samenstellingen waarvan er slechts enkele in de
Woordenlijst te vinden zijn) : men kan hier gebruik maken van
de 'Richtlijnen voor de spelling' die vooraan in het 'groene boekje' zijn opgenomen. Ais inleiding of in een appendix kan men
dergelijke richtlijnen trouwens ook vinden bij Van Dale, de Kleine Van Dale, Koenen en Kramers. Ten tweede is er het probleem
van de spelling van de bastaardwoorden : het officiele Rapport

van de Nederlands-Belgische Commissie voor de spelling van de
bastaardwoorden (Den Haag, Staatsdrukkerij 1967) lokte zoveel
polemische reacties uit dat het niet tot officiele richtlijn werd
verheven. De daaruit resulterende spellingsvrijheid is ook in de
handwoordenboeken terug te vinden in onderlinge verschillen
t.a.v. bastaardwoorden. Ten derde is er het probleem van de
aardrijkskundige eigennamen, waarvan er geen te vinden is in de
Woordenlijst (al worden er weI bepaalde regels in de 'Richtlijnen'
gegeven). Sinds kort bestaat er een Lijst van landennamen (Den
Haag, Staatsdrukkerij 1980), opgesteld door de Nederlandse
Commissie voor de spelling van buitenlandse aardrijkskundige
namen, maar deze voorstellen zijn nog niet officieel aanvaard; ze
verschillen op een aantal punten (bepaaldelijk t.a.v. het schrijven van hoofdletters) van de richtlijnen in de Woordenlijst. Hierbij valt nog te vermelden dat aIleen Kramers woord voor woord
aangeeft hoe het op het einde van een regel kan worden afgebroken).
Ais bijzondere categorie van op de spelling georienteerde
woordenboeken noem ik tenslotte nog de retrograde woordenboeken, die de woorden (zonder verdere verklaring) in omgekeerde alfabetische orde groeperen, in die zin dat woorden die
op dezelfde letter eindigen bij elkaar staan. Zij zijn interessant
voor taalkundigen (die er b.v. uit kunnen afleiden met welke
woorden een zeker achtervoegsel voorkomt), maar nauwelijks
voor het grote publiek. Voor het Nederlands zijn de voornaamste
Nieuwborg I en Van den Berg (die gebaseerd zijn op de nomenclatuur van resp. Van Dale en het MNW).
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2.3. Paradigmatische grammaticale gegevens
In de taalkunde maakt men onderscheid tussen de paradigmatische en de syntagmatische eigenschappen van een woord. Grof
gesproken hebben de tweede (die in paragraaf 2.4 aan bod komen) betrekking op de wijze waarop een woord met andere
woorden in woordgroepen en zinnen kan worden verbonden. De
eerste hebben betrekking op de taalkundige eigenschappen van
het woord op zichzelf beschouwd, op de formele wijzigingen die
het kan ondergaan en op de woordklassen waar het door zijn
formele kenmerken bij hoort. In de handwoordenboeken vinden
we de volgende paradigmatische gegevens :
a) AIle handwoordenboeken geven de hoofdtijden va~ de werkwoorden en het hulpwerkwoord van de verleden tijd ('hebben' of
'zijn').
b) Het transitieve, intransitieve of reflexieve karakter der werkwoorden (i.e. of ze met een lijdend voorwerp, zonder, of met
'zich' kunnen worden gebruikt) wordt aIleen systematisch apart
gemarkeerd door de Kleine Larousse en Van Dale. In Verschueren en Van Dale worden de markeringen van (in)transitiviteit of
reflexiviteit waar nodig gebruikt om betekenissen te onderscheiden. (De betekenis 'donker worden' van 'verdonkeren' wordt
dan als intransitieve of reflexieve toepassing onderscheiden van
de transitieve betekenis 'donker maken'.) Bij woordenboeken
die het karakter van bepaalde werkwoorden niet met een aparte
label aanduiden, kan men uit de betekenisdefinities of uit de
opgegeven voorbeelden meestal weI de aard van het werkwoord
afleiden. (Bij 'verdonkeren' zal iemand met een gewone kennis
van het Nederlands intultief begrijpen dat de betekenis 'donker
worden' niet met een lijdend voorwerp verbonden wordt.)
c) De trappen van vergeIijking van bijvoeglijke naamwoorden
worden door aIle handwoordenboeken vermeId, behalve door
Kramers en Weijnen. Let weI, aIleen morfologisch gevormde
trappen worden opgenomen (i.e. comparatieven die niet ontstaan door verbinding met 'meer' en superlatieven die niet ontstaan door verbinding met 'meest').
d) Het meervoud der zelfstandige naamwoorden wordt door aIle
handwoordenboeken gegeven.
e) AIle handwoordenboeken specificeren het genus der zelfstandige naamwoorden in overeenstemming met de aanwijzingen in
de Woordenlijst.
f) Frequente verkleinwoorden van zelfstandige naamwoorden
worden uitvoerig opgenomen in de Kleine Larousse, Koenen,
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Verschueren en Van Dale. In de andere komen ze hoofdzakelijk
voor wanneer ze eigen betekenisspecificaties behoeven (d.w.z.
wanneer ze iets meer betekenen dan aIleen maar 'kleine'; een
'ijsje' is niet hetzelfde als 'klein ijs').
g) De woordsoort van de opgenomen woorden (i.e. of het gaat
om een werkwoord, een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord,
een bijwoord enz.) wordt door aIle handwoordenboeken vermeld.
h) Onder de 'morfologische valentie' van een woord verstaan
taalkundigen de mogelijkheid om met dat woord nieuwe woorden (samenstellingen of afleidingen) te vormen. In de handwoordenboeken vindt men deze morfologische valentie meestal uitsluitend indirect terug, doordat de nieuw gevormde woorden zelf
als trefwoorden optreden. (Omdat het aantal van deze nieuwvormingen in principe oneindig is - er kunnen er steeds nieuwe
gemaakt worden - is geen enkel woordenboek op dit punt ooit
volledig; de gedachte aan een dergelijke volledigheid zou niet
overeenstemmen met de feitelijke open structuur van de taal.)
Interessant is dat Verschueren als enig handwoordenboek systematisch voor- en achtervoegsels als '-(e)lijk', '-erig', '-on' (waarmee afleidingen worden gevormd) opneemt als lemmata, met
een beschrijving van de semantische functies die deze elementen
in afleidingen kunnen vervullen. (Buiten de handwoordenboeken wordt dit ook gedaan door het WNT.)
2.4. Syntagmatische grammaticale gegevens
Onder 'syntagmatiek' verstaan we de verbindbaarheid van woorden met andere woorden in zinnen en woordgroepen. In lexicografisch opzicht dient op de volgende gegevens te worden gewezen:
a) De zuiver syntactische verbindbaarheid van trefwoorden : het
betreft hier de mogelijkheid om in verbinding te treden met andere woorden op grond van formele syntactische eigenschappen.
Een aantal van de betreffende gegevens zijn in de vorige paragraaf al ter sprake gekomen; zo bepaalt het genus der zelfstandige naamwoorden met welke soorten van lidwoorden het kan worden verbonden en door welke voornaamwoorden het kan worden vervangen, en zo zegt de transiviteit van werkwoorden iets
over de mogelijkheid ze m~ een lijdend voorwerp of een wederkerend voornaamwoord te gebruiken. Bijkomende gegevens,
b.v. de verbindbaarheid van een werkwoord met een meewerkend voorwerp, worden in de handwoordenboeken zelden apart
I - 922

Taalbeheersing nov.ldec. 1983

aangegeven; men kan ze vaak weI afleiden uit de voorbeelden die
van een bepaalde betekenis worden opgenomen. Zo zal men de
verschillende voorzetselconstructies bij een werkwoord ('lachen
om, over, met') meestal als vaste verbindingen behandeld zien.
In dit verband wil ik ook wijzen op Vindevogel, een woordenboek dat het voorzetselgebruik in het Nederlands beschrijft.
b) De verbindbaarheid van trefwoorden met inhoudelijk (niet
formeel-syntactisch, zoals onder a) bepaalde categorieen van
woorden of uitdrukkingen : deze kan meestal worden afgeleid uit
de gegeven betekenisdefinities. Bij voorbeeld, dat het adjectief
'kwaad' de betekenis 'vol tegenspoed, slecht, moeilijk, ongelukkig' heeft als het verbonden wordt met zelfstandige naamwoorden als 'jaar, week, uur, dag' wordt verduidelijkt door de definitie met een toevoeging als 'van tijdruimten' aan te vullen : de
gebruiker weet dan dat het woord die betekenis heeft in verbinding met een specifieke groep van substantieven met een gemeenschappelijk betekeniskenmerk.
c) Vaste verbindingen en illustratieve voorbeelden : de meeste
vinden we in Van Dale. Zeer weinig is te vinden in Kramers, de
Kleine Larousse en Weijnen. De middengroep wordt gevormd
door Verschueren, Koenen en de Kleine Van Dale. Verhoudingsgewijs mag men in deze drie woordenboeken de helft tot tweederde van de in Van Dale opgenomen voorbeelden en verbindingen (van het type 'hoog spel spelen', 'iemand buiten spel zetten',
'alles op het spel zetten') verwachten. Voor spreekwoorden en
zegswijzen (ook een vorm van vaste verbindingen) verwijs ik
naar paragraaf 1.4.

2.5. Stijl- en taalzuiveringsgegevens
Stilistische aanduidingen vindt men in de handwoordenboeken in
de vorm van labels als 'in verheven stijl', 'dichterlijk', 'in bijzondere stijl' of 'plat'. Nog afgezien van de vraag of deze labels met
veel consistentie zijn aangebracht, moeten we vaststellen dat
hiermee slechts een gering aantal stilistische doeleinden is gediend. Een woordenboek dient immers niet alleen om receptief
de stilistische waarde op te zoeken van een woord dat (of een
uitdrukking die) men al ter beschikking heeft, maar ook om met
produktieve doeleinden nieuwe uitdrukkingsvormen op het
spoor te komen : bij het gebruik van een woordenboek met stilistische bedoelingen wi! de gebruiker niet alleen (mogelijk zelfs
niet in de eerste plaats) weten wat de stilistische waarde is van
wat hij al kent, maar hij wil ook op een overzichtelijke wijze de
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verschillende (voor hem mogelijk nieuwe) uitdrukkingsvormen
leren kennen voor wat hij op een bepaald ogenblik wi! uitdrukken.
Voor het Nederlands beschikken we op dit punt over Brouwers, een lijvig, systematisch ingericht woordenboek (m.b. een
woordenboek dat voor een duizendtal begrippen en hun tegengestelden uitvoerig een aantal mogelijke uitdrukkingsvormen geeft
waarmee die begrippen kunnen worden weergegeven). Brouwers
is als enige in z'n soort een zeer nuttig werk, maar het heeft het
nadeel dat de opgenomen synoniemen en bijna-synoniemen zonder verdere verklaring zijn vermeld : over de precieze betekenisnuance die ze uitdrukken, over hun stijlwaarde, of over hun al
dan niet verouderde karakter zal men zonder raadpleging van
supplementaire bronnen niets te weten komen. Hier valt overigens bij te vermelden dat men synoniemen natuurlijk ook weI in
de handwoordenboeken kan vinden (en in de puzzelwoordenboeken, een heel eigen, druk beoefend genre, waarvan ik hier
alleen Verschuyl en Van den Bosch als de uitgebreidste en recentste noem). In tegenstelling met Brouwers nemen de handwoordenboeken synoniemen op zonder een systematische, begripsmatige ordening aan het woordenboek als geheel te geven. Bovendien doen ze dat op een veel geringere schaal, zodanig dat synoniemen vaak slechts incidenteel worden gehonoreerd. AIleen
Verschueren geeft zeer systematisch synoniemen en antoniemen
(tegengestelden) voor zover aanwezig. Alles bij elkaar beschikken we, ondanks Brouwers, niet over een up-to-date en voldoende gedetailleerd stilistisch naslagwerk.
Naast Brouwers moet in stilistisch opzicht natuurlijk ook op de
taalgidsen gewezen worden, i.e. op werken die courante fouten
corrigeren. Voor het Nederlands zijn dat uitsluitend werkjes
m.b.t. zuidneerlandismen, en dan m.n. Paardekooper II en Heidbuchel, twee pockets die door hun compacte presentatie en hun
ruime bereik nog steeds even nuttige als handige werkinstrumenten zijn (en die overigens aan elkaar gewaagd zijn). Door de
beknoptheid van hun aanduidingen kunnen zij echter niet altijd
even adequaat en gedetailleerd de vaak subtiele nuances van de
bestaande taalnormen weergeven, en daarom is het goed dat we
de beschikking hebben over werken als Van Nierop I, Vindevogel, Theissen, Buyse en Penninckx en Cockx, die minder behandelen dan Heidbuchel en Paardekooper II, maar die de behandelde woorden met de nodige achtergrondinformatie omringen of
die specifieke problemen behandelen (zoals Theissen voor de
germanismen en Vindevogel voor het voorzetselgebruik). Vooral
Cockx is interessant vanwege de citaten uit hedendaagse romans,
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dagbladen en tijdschriften waarmee hij de beschaafde gebruikswijze van een woord illustreert, en waardoor hij soms ook correcties kan aanbrengen op overgeleverde taalzuiveringstips. Bij een
aantal van de daarnet genoemde werken vervaagt enigszins het
onderscheid tussen woordenboeken in strikte zin en alfabetisch
geordende woordstudietjes (die meestal al eerder via de geschreven of de gesproken pers wereldkundig waren gemaakt). De lezer van Taalbeheersing in de administratie zal trouwens weI weten
dat er naast de vermelde lexicografische (en paralexicografische)
geschriften nog een hele reeks andere nuttige publikaties op het
gebied van taalzuivering en -beheersing bestaat.
Tot slot wijs ik er op dat twee stilistische registers weI apart
opduiken in de Nederlandse lexicografie, n1. dat van de 'sterke
taal' en dat van het cliche. Termen die in de algemene, beschaafde taal bewust kunnen worden gebruikt ais grof of onbeschaafd
zijn (naast andere termen) te vinden in Endts Woordenboek van
het Bargoens (of 'dieventaal'), en in mindere mate in Heestermans' Woordenboek van de erotische taal. Clichematige, veelal
gewild grappige uitdrukkingen worden geregistreerd in Van Eijk,
echter met te weinig verklaring. Dat het in beide gevallen om vrij
marginale stijlregisters gaat, maakt deze beschrijvingen echter
veeleer tot interessante en amusante curiosa dan tot praktisch
bruikbare stilistische hulpmiddelen.

3. GEGEVENS OVER HERKOMST EN VERSPREIDING

3.1. Geografische gegevens
Informatie over de geografische verspreiding van de woorden die
geen algemeen Nederlands zijn, wordt in de handwoordenboeken beperkt tot de aanduiding 'Zuidnederlands' en af en toe de
aanduiding 'gewestelijk'; de criteria wanneer precies een woord
als zuidneerlandisme/belgicisme of als diaIectwoord wordt opgenomen zijn daarbij meestal niet erg duidelijk of scherp afgebakend, iets wat voor een groot deel te maken heeft met een gebrek
aan systematische wetenschappelijke informatie over de verspreiding van die woorden. Meer gedetailleerde informatie over
de dialecten kan men vinden in de zeer uitgebreide reeks dialectwoordenboeken die sinds het einde van de vorige eeuw voor
verschillende Nederlandse dialecten zijn geschreven. Het is echter onmogelijk deze hier allemaal te vermelden; ik verwijs naar
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de opsomming in het eerder genoemde Wegwijs in woordenboeken, een opsomming waarin de betreffende werken volgens dialectgebied zijn gegroepeerd. Ik wi! er tevens op wijzen dat ook in
het WNT (zie paragraaf 3.3) heel wat dialectgegevens worden
opgenomen.
Ten aanzien van het Zuidnederlands rijst het probleem of een
woord niet meer is dan een regionaal in Vlaams-Belgie voorkomend dialectwoord, of dat het integendeel behoort tot een in
Vlaams-Belgie algemene Zuidnederlandse variant van de Nederlandse cultuurtaal (te vergelijken met de Amerikaanse variant
van het Engels t.a.v. het Britse Engels) : de handwoordenboeken en de elders besproken taalgidsen (zie paragraaf 2.5) gaan
stilzwijgend aan dat probleem voorbij, terwijl ook De Clerck (die
nochtans een wetenschappelijke beschrijving van het Zuidnederlands pretendeert te geven) op die cruciale vraag geen antwoord
geeft. Dit betekent dat de lexicografische informatie over 'het
Zuidnederlands' een belangrijk gebrek vertoont : we komen weI
te weten dat een woord (of een woordbetekenis) niet tot de
Nederlandse standaardtaal behoort, maar over de precieze verspreiding en status ervan worden we grotendeels in het duister
gelaten.
Ais toemaatje zij hier nog gewezen op Van Donselaar, een
beschrijving van Surinaamse varianten van het Nederlands.

3.2. Sociolinguistische gegevens
Informatie over de sociale verspreiding van woorden of woordbetekenissen vindt men in de handwoordenboeken terug d.m.v.
labels als 'in de volkstaal', 'in de leerlooierij', 'in zeemanstaal' en
'in de wiskunde'. Merk op dat het daarbij voor het grootste gedeelte gaat om aanduidingen die reeds bij de bespreking van
vaktermen en terminologische woordenboeken (zie paragraaf
1.1) zijn genoemd. De tekorten van de handwoordenboeken die
toen werden vermeld blijven hier gelden : omdat de handwoordenboeken vooral de algemene woordenschat beschrijven, is gespecialiseerd taalgebruik er niet in aIle uitvoerigheid in opgenomen; ook in sociolinguistisch opzicht krijgen de handwoordenboeken dus een aanvulling in de terminologische vakwoordenboeken.
Daarmee zijn aIle sociolinguistische variabelen echter geenszins behandeld : de genoemde woordenboeken richten zich immers enkel op de invloed van professionele verschillen op het
woordgebruik, en dan nog uitsluitend voor zover het de strikt
1-926
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beroepsgebonden terminologie betreft. De invloed (ook op nietberoepsgebonden, niet-specialistisch taalgebruik) van factoren
als verschil in leeftijd, opleiding, sexe, etnische groep, sociale
klasse e.d. blijft vooralsnog verstoken van een gedegen, systematische lexicografische beschrijving. WeI zijn er een aantal werkjes
die het jargon van enigszins marginale maatschappelijke groeperingen beschrijven en die soms dan ook een min of meer folkloristisch karakter vertonen : Salleveldt voor de soldatentaal in Nederland, De Goeyse voor de studententaal in Belgie, Broersma
voor het hippiejargon van de jaren '60 en Endt voor het stadsbargoens (Le. de vaak als sterke taal fungerende 'dieventaal').

3.3. Temporele gegevens
De handwoordenboeken zijn in de eerste plaats beschrijvingen
van het hedendaagse, twintigste-eeuwse taalgebruik; alleen Van
Dale ruimt expliciet relatief veel plaats in voor oudere woorden
en betekenissen. Dit blijft echter beperkt tot een aantal woorden
uit de negentiende-eeuwse hoofdzakelijk literaire taal. Voor
meer historische informatie over de Nederiandse woordenschat
zal men zich dan ook moeten wenden tot gespecialiseerde bronnen. De etymologische woordenboeken die ik in de volgende
paragraaf bespreek geven een zeer specifieke vorm van temporeIe informatie, nl. de historische herkomst van de woorden. In
deze paragraaf zal ik het hebben over de algemene historische
woordenboeken van het Nederlands, die voornamelijk de betekenisontwikkeling van de woorden in het Nederiands zelf (en
niet hun etymologische voorgeschiedenis) beschrijven.
De alles overschaduwende werken zijn het tiendelige MNW
voor de Middelnederlandse periode (ongeveer van 1300 tot 1500)
en het WNT voor de periode vanaf 1500. Het WNT, waarvan de
bewerking rond 1860 een aanvang nam, telt nu al 500 afleveringen, gegroepeerd in 28 banden. De redactie is gevorderd tot de
letters U en V; men hoopt het geheel voor het jaar 2000 te
hebben voitooid. In de afleveringen die voor 1976 zijn verschenen vindt men materiaal tot aan het jaar van de bewerking; om
de voitooiing van het woordenboek te versnellen wordt sinds
1976 geen materiaal van na 1921 meer opgenomen. Het grote
belang van WNT en MNW berust op hun wetenschappelijke basis: ze zijn samengesteid op grond van een uitgebreide, systematisch aangeIegde verzameling citaten uit oude teksten, waaruit de
voorkomende woordvormen en hun betekenissen worden afgeIeid. Bij iedere betekenis kan men in beide werken trouwens
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bewijsplaatsen vinden, waardoor die betekenis wordt gelllustreerd. Dat het WNT over de grootste materiaalverzameling
beschikt waarop ooit een Nederlands woordenboek werd gebaseerd, en dat het door een wetenschappelijke staf zonder commerciele beperkingen wordt samengesteld, betekent ook dat het
niet louter voor taalkundigen of literatuurhistorici van belang is
(zoals het MNW), maar dat het tevens als 'moederwoordenboek'
fungeert voor de handwoordenboeken, die zich om economische
redenen een zo uitgebreide materiaalverzameling en een zo gedetailleerde beschrijvingswijze als die van het WNT niet kunnen
veroorloven, maar die weI hun opeenvolgende edities aanpassen
aan de nieuwe gegevens die ondertussen door het WNT zijn aangebracht.
Bij het MNWhoren nog Van den Berg als retrograde woordenlijst, Verdam als beknopte editie zonder citaten (maar hier en
daar weI met aanvullingen) en Van der Voort als supplement,
eveneens zonder citaten, maar met referenties naar vindplaatsen.
Voor de door het WNT bestreken periode bestaan ook Mak voor
de zestiende-eeuwse rederijkerstaal en Van Sterkenburg voor het
zeventiende-eeuws. Beide werken moeten echter met de nodige
voorzichtigheid worden gehanteerd, het eerste omdat het meer
interpretatieproblemen signaleert dan dat het oplossingen aanreikt, het tweede omdat het tekstgebonden woordverklaringen
compileert zonder vermelding van de tekst of context in kwestie.
Naast de woordenboeken die zich op het oudere taalgebruik
richten zijn er aan het andere eind van het chronologische spectrum woordenboeken die zich op recente vernieuwingen concentreren, m.n. Reinsma (dat soms nonchalant is in de vermelde
gegevens) en Van Nierop II (dat met z'n drie delen, telkens alfabetisch gebundelde, gedetailleerde krantestukjes ook weer een
lexicografisch randgeval is, doordat het geen woordenboek in
enge zin kan worden genoemd). Beide werken bestrijken de periode van het middender jaren '50 tot het midden der jaren '70.
In het daarstraks (paragraaf 3.2) vermelde Broersma zijn daarnaast nog een aantal vernieuwingen uit de jaren '60 te vinden.
Wat in deze woordenboeken voorkomt en wat geen eendagsvlieg
is gebleken, is natuurlijk al in de recentste edities van de handwoordenboeken gehonoreerd.

3.4. Etymologische gegevens
Gegevens over de herkomst der Nederlandse woorden worden
op gedetailleerde wetenschappelijke wijze gegeven in FranckI - 928
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van Wijk en de recentere, up-to-date gebrachte De Vries I. Een
groot gedeelte van de in deze werken opgenomen gegevens zijn
aIleen door taalkundig geschoolde lezers nuttig te gebruiken :
voor een goed begrip van de voorgestelde hypothesen en de opgenomen vergelijkingen met woordvormen uit andere talen is
vertrouwdheid met de historisch-vergelijkende grammatica vaak
een vereiste. (Hierbij zij er op gewezen dat het op De Vries I
gebaseerde De Vries II zijn populariserende bedoeling niet helemaal waarmaakt : het is vaak nog te moeilijk voor de niet in de
historisch-vergelijkende taalkunde geschoolde gebruiker.)
Franck-van Wijk en De Vries I bevatten relatief weinig vreemde
leenwoorden en bastaardwoorden; zij behandelen vooral het
'oorspronkelijke' deel van de Nederlandse woordenschat en nemen aIleen oudere, nog nauwelijks als zodanig herkenbare leenwoorden Ope Ais aanvuIling op dit punt kan men Kolsteren raadplegen, in mindere mate de handwoordenboeken en zeker ook
het WNT, dat lemma voor lemma naar een wetenschappelijk
verantwoorde etymologie streeft. Ook zeggen de vermelde etymologische woordenboeken niets over eigennamen. Op dit punt
bestaat er een uitgebreide reeks wetenschappelijke antroponiemen- en toponiemenwoordenboeken (Le. woordenboeken die de
herkomst van persoons- of plaatsnamen beschrijven), die ik hier
echter vanwege de beknoptheid en het geringere algemene belang ervan niet zal opsommen (zie daarvoor Wegwijs in woordenboeken). WeI interessant voor een groter publiek is Van der
Schaar, een uitstekend werkje over de herkomst van voornamen.
De Vries III, een vergelijkbaar populariserend boekje over Nederlandse plaatsnamen, is bij mijn weten niet meer verkrijgbaar.
In dit verband kan ook worden aangegeven welke etymologische
informatie men in de handwoordenboeken kan vinden. Meestal
beperken die zich tot aanduidingen van de herkomst van min of
meer recente, als zodanig herkenbare ontleningen uit vreemde
talen. AIleen Verschueren geeft op systematische en voor de
geinteresseerde leek erg interessante wijze meer etymologische
informatie, o.m. ook de etymologische betekenis van de opgenomen plaats- en eigennamen.
3.5. Frequentiegegevens
Gegevens over de frequentie waarmee woorden of woordbetekenissen optreden zijn in de handwoordenboeken indirect te vinden door middel van labels als 'weinig gebruikelijk', 'in bijzondere stijI' of 'verouderd', die meestal primair een stilistische bedoeTaalbeheersing nov.ldec. 1983
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ling hebben; in een historisch woordenboek als het WNT kan
men de frequentie der woorden afleiden uit het aantal citaten
waarmee ze vertegenwoordigd zijn. Er zijn echter ook woordenboeken die op grond van uitvoerige computertellingen precieze
cijfers geven over de frequentie van de aangetroffen woorden.
Als de voornaamste vermeld ik Uit den Bogaart en De long; het
eerste werk richt zich op schrijftaalgegevens, het tweede op
spreektaalgegevens. Men dient er bij het gebruik van deze tellingen rekening mee te houden dat hun waarde steeds relatief is
t.a.v. het corpus taalmateriaal waarop zij zijn gebaseerd : de
tellingen zijn slechts representatief voor het taalgebruik in zijn
totaliteit voor zover ook de gebruikte tekstcorpora dat zijn. Tot
slot wijs ik nog op Nieuwborg II, dat op grond van frequentietellingen en functionele overwegingen een basiswoordenschat presenteert.
D. Geeraerts
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I. - Algemeen
EURODICAUTOM: EEN TERMINOLOGISCHE DATABANK
Van kaartenbak...
Een woordenboek opslaan is een hacheIijke onderneming : het
resultaat is zelden helemaal bevredigend. Dikwijls is het antwoord van het woordenboek dubieus of ontoereikend en het
gebeurt niet zelden dat er helemaal geen antwoord komt.
Vertalers, die beroepshalve veel met woordenboeken omgaan,
kunnen erover meepraten. Woordenboeken zijn voor hen onmisbare werkinstrumenten, net zoals wetboeken voor een jurist en
waterpas en troffel voor een metselaar. Heel dikwijls stellen de
woordenboeken de vertaler teleur en die moet dan maar op eigen
houtje een antwoord zoeken voor de moeilijkheden waarmee hij
wordt geconfronteerd. Dat woordenboeken zo veel tekortschieten is anderzijds toch niet verwonderIijk als men bedenkt dat
zelfs zeer uitgebreide woordenboeken slechts een fractie van de
bestaande woordenschat kunnen bevatten. In de inleiding van
Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal, het grootste verklarende woordenboek waarover wij beschikken, zegt C.
Kruyskamp : 'Absolute volledigheid is (in een woordenboek)
niet te verwezenIijken. Niemand weet hoeveel woorden dat zijn,
maar men mag het aantal veilig schatten op twee tot vijf miljoen,
d.w.z. het tien- tot twintigvoudige van wat thans in Van Dale
behandeld is'. Daar komt nog bij dat een taal voortdurend nieuwe woorden en betekenissen erbij krijgt, zodat het volkomen
ondenkbaar is dat een verklarend woordenboek, laat staan een
vertalend woordenboek, ons nooit in de kou zou laten staan.
Vandaar dat vrijwel elke beroepsvertaler er een kaartenbak op
nahoudt waarin hij de gegevens opslaat die hij bij zijn werk peeft
opgespoord en die hij later nog eens hoopt te kunnen gebruiken.
Zo'n kaartenbak kan in de loop der jaren een grote omvang
aannemen en voor de gebruiker belangrijker worden dan aIle
andere documentatiebronnen waarover hij beschikt. Aan zo'n
kaartenbak kleven echter ook veel bezwaren. Het is een produkt
van ambachteIijke vIijt, dat pas na vele jaren erg nuttig kan
worden en waarvan de kwaIiteit afhangt van de zorg die de samensteller eraan heeft besteed en van de kwaIificatie die hij beTaalbeheersingjan.lfebr.1984
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zit. De opzet is individueel : aIleen de auteur kan er een optimaal
gebruik van maken. De system.atiek kan ,zeer verschillend zijn :
aIle onderwerpen en aIle talencombinaties kunnen samengevoegd zijn, of er kunnen afzonderlijke steekkaarten worden gemaakt per talencombinatie en/of per onderwerp. Buitenstaanders krijgen geen toegang tot dergelijke individuele kaartenbakken, of zij kunnen er geen goed gebruik van maken, omdat de
opzet een al te persoonlijk karakter heeft gekregen. Door al deze
factoren zijn de bruikbaarheid en de toegankelijkheid van dit
soort kaartsystemen zeer beperkt.

...naar databank
Nu leven we in een wereId waarin de behoefte aan vertalingen en
aan de daarmee samenhangende terminologische documentatie
uiterst snel toeneemt. Zowel op het economische als op het culturele vlak groeien de samenwerking en de contacten tussen volkeren en taalgebieden en ook de politieke verhoudingen tussen de
staten veroorzaken een enorme toename van de mondelinge en
schriftelijke communicatie in vele talen. Belgie, met zijn verschillende talengemeenschappen en de vele internationale economische, militaire en politieke samenwerkingsverbanden die in Brussel gevestigd zijn, is daar een sprekend voorbeeld van. AIleen al
bij de Europese instellingen die in Brussel hun hoofdzetel hebben, werken een paar duizend vertalers en tolken ! Het ligt voor
de hand dat bij een dergelijke concentratie van vertaalproblemen
naar middelen is gezocht om de ambachtelijke kaartenbak van de
vertaler, met de daaraan verbonden bezwaren en tekortkomingen, te vervangen door meer efficiente hulpmiddelen. De opkomst van de informatica bood daartoe de gelegenheid.

Ontstaan en groei van Eurodicautom
De ponskaartenmachines, waarmee vooral na de tweede wereldoorlog heel wat kantoorwerk geautomatiseerd werd, vertoonden
een fascinerend aspect, namelijk de snelheid en de accuratesse
waarmee de opdrachten werden uitgevoerd. De machine werkte
secuur en in een door mensen niet te evenaren tempo, terwijl de
gebruiksmogelijkheden veel verder reikten dan het eigenlijke rekenwerk waarvoor de apparatuur aanvankelijk was bedoeld.
Toen de behoefte aan vertalingen al snel een ongekende omvang
ging aannemen, ontstond het plan om een automatische vertaal1-932

Taalbeheersing jan.lfebr. 1984

machine te bouwen. Dat was in de vijftiger jaren. De eerste
pogingen werden een flop, omdat men over het hoofd had gezien
dat de structuren van een taal uiterst variabel en ingewikkeld zijn
en dat twee talen veel meer verschillen dan gelijkenis vertonen.
Bovendien mist de taal meestal de 'logica' die voor eeQ.::automatisering noodzakelijk is. Vandaar dat men in de jaren zestig ging
inzien dat de enorme opslagcapaciteit van de machines en het
vermogen om de gegevens op diverse manieren te ordenen beter
konden worden aangewend om een elektronisch woordenboek
samen te stellen.
De Europese instellingen, die uiteraard zeer rechtstreeks bij
deze ontwikkelingen betrokken waren, ontwierpen in die tijd
twee verschillende systemen, namelijk Dicautom in Luxemburg
en Euroterm in Brussel. De werkwijze bestond erin basisteksten
in de machine in te voeren met als opdracht aIle woorden met een
eigen betekenis (dus geen lidwoorden, voegwoorden e.d.) te alfabetiseren en ze, samen met een (beperkte) context, af te drukken. Het is niet onaardig om een voorbeeld daarvan hier op te
nemen om een vergelijking met verdere ontwikkelingsstadia te
verduidelijken. Het in 1967 uitgegeven Euroterm-woordenboek
over conjunctuur bevatte de volgende informatie over de Duitse
wending : Bruttosozialprodukt in konstanten und in jeweiligen
Preisen (druktechnische details zijn weggelaten; de afgedrukte
zinsdelen geven aIleen een beeld van de verstrekte informatie) :
- Jahreswachstumsraten der Inlandsnachfrage in der Gemeinschaft sowie des Bruttosozialprodukts in konstanten und in

jeweiligen Preisen;
-

yearly rates of increase for Community internal expenditure,

gross product at current prices and gross product at constant
prices;
- 'taux d'accroissement annuel de la demande interieure de la
Communaute, du produit brut aprix constants et du produit

brut aprix courants;

-

jaarlijks stijgingspercentage van de interne bestedingen van
de Gemeenschap en het brutoprodukt in lopende en constante

prijzen.
Hoewel deze glossaria heel wat informatie bevatten, vertoonden zij veel gebreken. De leesbaarheid was veel geringer dan uit
het bovenstaande voorbeeld blijkt. De context was dikwijls niet
zinvol, talloze herhalingen en overbodige termen vormden een
enorme ballast, zodat de resultaten in de praktijk niet meevielen
en de glossaria door de vertalers niet zeer op prijs werden gesteld.
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Soortgelijke experimenten werden in die tijd op touw gezet in
het tweetalige Canada en bij de (met Amerikaans materieel uitgeruste) Bundeswehr, meer bepaald door het Bundessprachenamt.
In het begin van de zeventiger jaren namen de Europese instellingen het besluit om Dicautom en Euroterm te vervangen
door een nieuwe terminologische databank, die Eurodicautom
werd genoemd. De bedoeling was dat de informatie rechtstreeks
ter beschikking van de gebruikers (de vertalers) zou worden gesteld en dat een kritische beoordeling van de informatie door de
gebruikers mogelijk moest worden gemaakt. Na een aanloopperiode, waarin het bestand geleidelijk werd uitgebreid, werd Eurodicautom in 1980 via Euronet Diane, een door de Europese
Gemeenschappen opgezet net van databanken, ter beschikking
gesteld van iedereen die over de nodige apparatuur (een terminal
en de vereiste RTT-aansluiting) beschikt. In aIle vertaaldiensten
van de EG werden terminals geplaatst en particuliere vertaalbureaus vroegen en kregen een aansluiting op Eurodicautom.

Inhoud en opbouw
Zoals een gewoon woordenboek krijgt een terminologische databank pas waarde als de inhoud ervan een bepaalde omvang heeft
bereikt. Daarom is in de eerste jaren vooral gewerkt aan een
snelle uitbreiding van het aantal termen, ook als de vertaling niet
altijd in alle talen beschikbaar was. Naast de al bestaande glossaria van de Europese Gemeenschappen (o.m. over staal en steenkoolmijnen) werden heel wat technische woordenboeken over
zeer uiteenlopende onderwerpen geexcerpeerd. Het bestand van
Eurodicautom groeide op die manier snel tot een peil waarop de
kans op een (al dan niet bruikbaar) antwoord voor de gebruikers
vrij groot werd: in december 1983 bevatte Eurodicautom
278 ()()() Franse termen, 276 ()()() Engelse, 205 ()()() Duitse,
131 ()()() Italiaanse, 122 ()()() Deense, 118 ()()() Nederlandse, 53 000
Spaanse en 8 000 Portugese. De ongelijke verdeling over de talen
is te wijten aan de omstandigheid dat een aantal technische woordenboeken waaraan termen zijn ontleend niet in alle talen van de
Europese Gemeenschappen zijn opgesteld. Door de gekozen
werkwijze zijn bovendien sommige vakgebieden zeer goed en
andere onvoldoende vertegenwoordigd. Geneeskunde, vervoer,
ijzer- en staalindustrie komen vooraan. Het verband met de
voomaamste werkgebieden van de Europese Gemeenschappen
is duidelijk (behalve voor geneeskunde).
I - 934
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Bij het opnemen van termen is gelet op de inhoud en de kwaliteit, in die zin dat aIleen vaktechnische termen zijn gekozen
waarvan de vertaling op een of andere wijze op haar nauwkeurigheid is gecontroleerd. Meestal is een omschrijving, een toelichting of een context toegevoegd, zodat de gebruiker een oordeelkundige keuze kan maken en niet blindelings moet aannemen dat
de voorgestelde vertaling de juiste is. Zoals we verder nog zullen
uitleggen is in Eurodicautom veel zorg besteed aan dit soort achtergrondinformatie.
Het feit dat een woord soms veel betekenissen heeft (de polysemie) is uiteraard een van de grootste moeilijkheden bij het
vertalen. Daarom zijn de termen in het Eurodicautom-bestand
voorzien van een code die het vakgebied aangeeft waarin de term
gangbaar is. Bovendien worden de verschillende betekenissen
niet in een willekeurige volgorde aangeboden. Op de vraag wat
de vertaling is van 'viscosite cinematique relative' (1) zoekt de
machine eerst een volledig antwoord. Is dat niet aanwezig, dan
wordt een gedeeltelijk antwoord verstrekt. De gebruiker kan het
zoekwerk beperken tot een bepaald vakgebied. Hij kan ook de
instructie geven dat aIleen volledige antwoorden verstrekt zullen
worden. In de praktijk is het gewoonlijk beter zoveel mogelijk
antwoorden op te vragen om een goede keuze te kunnen maken,
zoals het ook efficienter is de vertalingen in aIle beschikbare
talen op te vragen, enerzijds om vergelijking en controle mogelijk te maken en anderzijds om bij het ontbreken van een vertaling in de gewenste taal een aanzet voor het zoekwerk via verwante talen te krijgen.
Vragen stellen

De bediening van de terminals waarop de gegevens van Eurodicautom kunnen worden opgeroepen is, zeer eenvoudig.
am toegang te krijgen tot de informatie moet men eerst een
wachtwoord intoetsen. Dat is uiteraard bedoeld om onrechtmatig
gebruik van de apparatuur te verhinderen. Vervolgens hoeft de
gebruiker aIleen maar de instructies te volgen die op het scherm
verschijnen. Hij geeft eerst de uitgangstaal op, d.w.z. de taal
waarin de te vertalen term is gesteld. Vervolgens kan hij kiezen

e)

De meeste voorbeelden in dit artikel zijn ontleend aan een artikelenreeks over Eurodicautom in het tijdschrift 'Terminologie' (nf 38) van de COlIlmissie van de EG, waarin de pioniers
van Eurodicautom (J.A. Bachrach, J. Goetschalckx, H. Lenoch e.a.) het ontstaan en de
groei van hun werk hebben beschreven.
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tussen een vertaling in een of meer talen. AIle talen samen geven
uiteraard meer informatie. De gebruiker kan in dit stadium het
zoekwerk ook beperken tot een bepaald vakgebied, maar dat
verdient in principe geen aanbeveling. Hij weet b.v. niet of een
term in de rubriek FI (financien) of EC (economie) is opgenomen. Ook is het mogelijk dat een vertaling uit een geheel ander
vakgebied toevallig toch geschikt is voor de sector waarin de
gezochte term gebruikt is.
Nadat deze instructies aan de machine zijn gegeven wordt het
woord ingetoetst en onmiddellijk verschijnt op het scherm het
begin van het antwoord. Dat ziet er ongeveer als voIgt uit (technische details en antwoorden in het Deens en het Italiaans zijn
weggelaten) :
BE = BTB Date = 8116 CF = 4
CMAG9
EG VE nurse cow
RF Haensch/Haberkamp, Diet. agricole
NT cattle
NG VB voedsterkoe
RF BTB; dr. ir. E. Meijer Drees, Wageningen
NT runderen
FG VB vache nourriee
RF Haensch/Haberkamp, Diet. agricole
NT bovins
DG VE Ammenkuh
RF Haensch/Haberkamp, Wh. Landwirtschaft
NT Rinder
Door het geven van een nieuwe instruetie kan de gebruiker het
vervolg van het antwoord (in dit geval eventuele andere vertalingen) doen verschijnen. We zullen echter eerst toelichten hoe de
hierboven afgedrukte informatie door de vertaler beoordeeld
kan worden. De vertaling van het Eng. nurse cow in de verschillende talen kan hij onmiddellijk aflezen. Maar de andere gegevens verschaffen hem nog meer informatie om het antwoord op
zijn waarde te kunnen toetsen. We zullen deze gegevens in het
kort verklaren.

BE = bureau emetteur : hier wordt aangegeven welke dienst de
betrokken informatie heeft vergaard. In dit geval· BTB = het
terminologiebureau van de Commissie in Brussel. Ais bureau
emetteur kan ook worden vermeld AGO (d.w.z. Agfa Gevaert)
en als de gezochte vertaling dan betrekking heeft op b.v. fotografie kan men aannemen dat het antwoord zeer betrouwbaar is.
1-936
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Date = datum : dit is de datum waarop het gegeven in de bank is
opgenomen.

CF = code de fiabilite : bij het invoeren van een term wordt aan
de vertalingen een betrouwbaarheidscoefficient gegeven, naar
gelang van de waarde die door de redacteur aan de informatie
wordt gehecht. De hoogste coefficient is 5. Deze wordt aIleen
toegekend aan termen waarvan het gebruik is voorgeschreven,
b.v. via een normalisatie-instituut. Zeer betrouwbare informatie
krijgt coefficient 4.
CM = code matiere : deze code geeft het vakgebied aan waartoe
de informatie behoort, volgens een indeling die door het terminologiebureau in Luxemburg (dr. Lenoch) is vastgesteld. In het
voorbeeld staat AG voor agriculture (landbouw). Het cijfer verwijst naar een subgebied, hier : veehouderij.
EG = Engels: voor de verschillende talen worden de volgende
afkortingen gebruikt: EG: Engels; NG: Nederlands; FG :
Frans; DG : Duits.

RF = reference : heeft betrekking op de bron waaraan de termen
ontleend zijn. In dit geval gaat het om een bekend landbouwkundig woordenboek. Omdat het Nederlands daarin ontbreekt, is
een beroep gedaan op een deskundige in Wageningen die de
Nederlandse vertaling heeft bezorgd.

NT = note: op deze plaats verschijnen eventueel aantekeningen
die voor de beoordeling van de term van belang kunnen zijn, b.v.
wanneer het woord aIleen in een bepaald land (Belgie, Canada,
enz.) gangbaar is. In ons voorbeeld is aIleen een subgebied vermeld.

Omschrijvingen en contexten
In het bovenstaande voorbeeld is aIleen een vertaling van een
term gegeven. Heel veel termen in Eurodicautom zijn echter
voorzien van een omschrijving, soms zelfs in verschillende talen,
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waardoor de betekenis en de gebruikssfeer nog beter kunnen
worden bepaald. Het gebeurt ook dat aan de term een zin of
zinsdeel is toegevoegd waarin de term voorkomt. Zo'n context
kan verhelderend werken. V.b. :
- kleurtemperatuur : temperatuur van de zwarte straler die straling uitzendt die van dezelfde kleursoort is als de straling in
kwestie;
- Farbtemperatur : in K, Kelvin, angegebene Temperatur eines
schwarzen Korpers, bei der dieser eine Strahlung aussendet,
die der betrachteten Lichtquelle in Farbton und Sattigung
entspricht;
- temperature de couleur : puisque un corps chauffe prend une
coloration variable selon sa temperature, on a pu obtenir une
idee de la qualite de la couleur selon ces sources lumineuses.
C'est ce qu'on a nomme - -.
De op deze wijze verstrekte informatie is gewoonlijk doorslaggevend voor de vertaler om de betrokken term al dan niet over te
nemen. De omschrijvingen bevatten bovendien dikwijls andere
termen die eveneens bruikbaar kunnen zijn.

Gegroepeerde antwoorden
De databank kan op verschillende manieren worden geraadpIeegd. Zoals hierboven is omschreven, kan het vraag-en-antwoordsysteem worden toegepast. Op elke vraag voIgt onmiddeIIijk het antwoord. Het is evenwel ook mogelijk een aantal termen achter elkaar in te voeren, met als opdracht een uitgetikt
antwoord op aIle vragen te bezorgen. Dergelijke gegroepeerde
antwoorden worden buiten de gewone kantoortijden door de
machine gemaakt en worden de volgende dag de vragensteller
toegezonden. Deze werkwijze is bij voorbeeld efficient voor vertalingen die vele technische termen bevatten. De vertaler die de
volgende dag over aIle antwoorden tegelijk beschikt, kan dan
veel sneller met zijn werk opschieten.

Afkortingen
Akortingen kunnen voor buitenstaanders bijzonder moeilijk te
begrijpen zijn. Alle instellingen en bedrijven gebruiken afkortingen en het komt niet zelden voor dat een zeIfde afkorting veIerIei
betekenissen heeft. Bovendien komen er voortdurend nieuwe
afkortingen in omloop. Afkortingswoordenboeken zijn daarom
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nog meer frustrerend dan een gewoon woordenboek, want niet
alleen zijn zij niet volledig, zij missen juist de meeste recente
afkortingen, die het meest worden gebruikt. Een databank biedt
in dat opzicht vele voordeIen, enerzijds omdat de capaciteit zo
groot is en anderzijds omdat ze voortdurend kan worden aangevuld met de meest recente gegevens.
De databank van Eurodicautom bevatte eind december 1983
ongeveer 82 000 eenheden. Het raadplegen van dit bestand gebeurt in twee fasen die overeenkomen met de twee vragen die
men zich bij afkortingen stelt : Wat betekent deze afkorting ? In
welke vorm wordt de afkorting in andere talen weergegeven ?
Op de eerste vraag geeft de computer b.v. het volgende antwoord:
ADAC = 1. aviona decollage court et atterrissage court;
2. atelier de desassemblage du combustible irradie a
Cadarache;
3. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club;
4. automated direct analog computer.
Met Y (Yes) en N (No) is bij elke term aangegeven of er ook
vertalingen in andere talen aanwezig zijn. Ais we vervolgens de
.vraag stellen wat het equivalent is van de eerste opgegeven betekenis in het Engels, dan verschijnt op het scherm :
ADAC = avion a decollage court et atterrissage court, decrets
Min. Defense;
STOL = short take-off and landing aircraft.
Vit deze informatie kunnen we afleiden dat de Franse bena.ming is voorgeschreven bij een van de decreten inzake verfransing van Engelse technische termen. De Engelse afkorting en de
verklaring daarvan zijn toegevoegd.

Voorlopige conclusies
Het nut van een terminologische databank als Eurodicautom
staat vast. Nergens is een dergelijke hoeveelheid terminologisch
materiaal bijeengebracht, dat op eenvoudige manier kan worden
geraadpleegd en waarvan de betrouwbaarheid vrij groot is. De
wijze van aanbieding volgens bepaalde selectiecriteria en het feit
dat vele termen voorzien zijn van omschrijvingen en/of contexten
maken Eurodicautom tot een nuttig werkinstrument voor vertalers op zeer verschillende vakgebieden. Door de verwachte uitbreiding zal deze databank op den duur zelfs onmisbaar worden.
Voorlopig is Eurodicautom de kinderziekten nog niet helemaal ontgroeid. Het is ongetwijfeld noodzakelijk beter in te speTaalbeheersing jan.lfebr. 1984
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len op de behoeften zoals die zich in de dagelijkse praktijk van de
gebruikers aandienen. Daartoe zouden de gebruikers zelf informatie aan de bank moeten kunnen doorspelen in een zodanig
tempo dat zij op korte termijn hun eigen informatie in de bank
kunnen terugvinden. Ook het aanbrengen van verbeteringen en
aanvullingen zou volgens een eenvoudige procedure moeten kunnen geschieden. Door de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van
de apparatuur mag men weI aannemen dat dit aIleen een kwestie
van tijd is.
We staan aan het begin van een tijdperk waarin de informatica
een revolutie in onze leef- en arbeidsomstandigheden teweeg zal
brengen. De terminologische databank is een onderdeel van die
ontwikkeling. Op langere termijn zal heel veel terminologisch
materiaal niet meer in boekvorm, in woordenboeken, verschijnen, maar rechtstreeks in de computer worden opgeslagen. Voor
de vertaler is het gebruik van de terminologische databank nog
nieuw en het is begrijpelijk dat sommigen er onwennig of afwijzend tegenover staan. Maar de ontwikkeling is onontkoombaar.
Na verloop van tijd zal blijken dat dit nieuwe hulpmiddel vooral
meer ruimte schept om tijd te besteden aan de stilistische aspecten van het vertaalwerk en daarin kan de beroepsvertaler ongetwijfeld het meest voldoening vinden.

Praktische informatie
Eurodicautom is slechts een van de databanken waarvan het gebruik via Euronet gratis wordt aangeboden door de Europese
Gemeenschappen. Om van de gegevens van Eurodicautom gebruik te kunnen maken moet men beschikken over een terminal
en over een aansluiting waarvoor men bij de RTf terecht kane
Vervolgens moet men een overeenkomst sluiten met het orgaan
dat door de EG belast is met de service van de Europese databanken, namelijk Echo, Customer Service, 15, avenue de la
Faiencerie, L-1510 Luxemburg (tel. 352-20764). Op dit adres
kunnen geinteresseerden aIle gewenste inlichtingen over Eurodicautom en de andere Europese databanken verkrijgen.
W. Penninckx
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I. - Algemeen
TAALVAARDIGHEID EN CULTUUR
Inleiding
Ministers doen het over hun ambtenaren, ambtenaren doen het
over hun minister. Journalisten doen het over schrijvers. Schrijvers doen het over journalisten. Ouders doen het over leraren.
Leraren doen het over leerlingen. Essayisten doen het over professoren. Professoren doen het over essayisten. Cabaretiers doen
het over zakenlui; Robert Long over de jeugd; Jan Blokker over
de sociologen; de Amerikanen over de Amerikanen, de Duitsers
over de Duitsers, de Fransen over de Fransen, de Nederlanders
over de Nederlanders en over de Vlamingen. En de Vlamingen
doen het over de Nederlanders : hier en elders, vroeger en, nu,
klaagt 'men' erover dat 'ze' niet kunnen schrijven. AIleen Ward
Ruyslinck heeft in 1979 tegen Piet Piryns eens enige tevredenheid
getoond toen hij sprak : 'Het klinkt pedant, maar ik schijn een
rijk, geschakeerd en correct Nederlands te schrijven' (Vrij Nederland, 7 juli 1979). Maar J. Brouwers heeft hem daarvoor flink
afgestraft (in Tirade 25, 267 (juni 1981)).
Ze kunnen niet schrijven, dus. Evenmin kunnen ze spreken :
'Voor radio en televisie hoort men regelmatig onderwijs'krachten' wier uitspraak van het Nederlands een regelrechte belediging van het oor is, en van wie men derhalve nauwelijks kan
verwachten dat ze een lichtend voorbeeld voor de aan hen toevertrouwde kinderen zijn. Ik val hier geenszins de op zichzelf
alIeszins respectabele dialecten aan, maar de ei's in plaats van
ee's, de aauws in plaats van ou's, de au's in plaats van oo's,
enzovoort' (Max Schuchart in NRC Handelsblad, 24.2.'83). Misschien kunnen ze ook weI niet lezen en niet luisteren...
Wie zijn ze ? Gaat het om het intellectuele proletariaat, dat
misschien weI altijd al geminacht is door de 'geletterden' vanwege'zijn gebrek aan taaIvaardigheid ? Of gaat het om een situatie
die typerend is voor onze tijd : zelfs de 'geletterden' blijken immers in taalvaardigheid tekort te schieten ?
Of is het aIleen maar zo dat de problematiek op dit moment
extra-aandacht krijgt ? En waarom is dat eventueel zo ? Is het
meer dan een modeverschijnsel, waarbij handige 'communicatiedeskundigen' een gat in de markt hebben gezien ? Er zijn inderTaalbeheersing maart/april 1984

1-941

daad talloze brochures, handboeken, seminaries en cursussen
taalvaardigheid op de markt, vooral voor de leden van het middenkader (en dus vaak 'op kosten van de zaak').
'Vaak', zo zegt een van die deskundigen, 'weten ze niet hoe
simpele begrippen in elkaar zitten, kennen ze de vergader- en
discussietechnieken niet. En in het algemeen lezen managers verrekt weinig' (J.F.C. Looten in Vrij Nederland, 3.9.'83) - daar
moet dus dringend iets aan gedaan (= geld aan verdiend ?) worden... Of is dit ons 'Unbehagen an der Kultur '?

Cultuur en taalvaardigheid (in een crisis)
Zo niet, wat is het probleem dan precies ? Is de taalontwikkeling
van de mensen stil blijven staan ? Is dat het gevolg van een
stilstand in hun algemene ontwikkeling, of is juist het omgekeerde het geval : 'Wat de taal kenmerkt - een verwoestende mate
van ongearticuleerdheid - kenmerkt bijgevolg ook het denken.
Waar je ook je oog opslaat - continu tref je na de afkeer van
opgeleid te worden een afkeer van hersens, de ratio, de denkfuncties' (Jan Blokker in Vrij Nederland, 30.4.'83). Paul Depondt
heeft de kwestie op de laatste manier benaderd : 'door het gebrek aan woordenschat ontstaan er misverstanden, raakt men in
de war, omdat men zijn ervaringen niet meer kan definieren, niet
meer kan gezegd krijgen wat men wilde zeggen. Dit vervalleidt
naar 'eenduidigheid' en rechtlijnig denken, omdat er te weinig
woordvoorraad is om de verschillende betekenissen die schuilgaan achter elk sleutelwoord te duiden. Zo u een voorbeeld wilt,
neem dan de taalarmoede van vele Amerikaanse burgers als
voorbeeld, hun vijftienhonderd-woorden-woordenschat, die
noodzakelijk weI moet leiden tot de 'eenduidigheid' van bij voorbeeld een begrip als 'democratie' en die door die domheid ook
leidt tot messiaanse uitdraging van dit simpele gedachtengoed'
(De nieuwe, 22.3. '84, bIz. 17). De 'nieuwe ongeletterdheid' is
door Christopher Lasch geanalyseerd als een aspect van het antiintellectualisme (The culture of Narcissism, 1978) en onlangs
heeft ook Daedalus ~ journal of the American academy of arts
and sciences taalverwaarlozing en anti-intellectualisme met elkaar in verband gebracht (112, nr. 3, 1983).
Dat is de geest van de tijd, zegt Blokker, waarin we 'de grammatica hebben afgeschaft, de taallatenverloederen, iedere vorm
van kennisverwerving leren wantrouwen ~ je bent een gek als je
nog weet langs welkewaterwegen je van Roodeschool naar Antwerpen kuntkomen' (ib.), de tijd van 'de voortdurende vraag om
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met zaken 'bezig' te mogen zijn (het begrip bezigzijn behoort tot
het rUlneuze jargon van het alpha-universum) die men 'relevant'
en liefst zowel 'relevant' als 'creatief' acht' (ib.). Ook een cultuurfilosoof als George Steiner is van oordeel dat de tweede helft
van de twintigste eeuw gekenmerkt wordt door het verval van
onze verbale cultuur. Hij verwijst zelf ookweer naar McLuhan
die het geschreven woord als medium passe acht en zich daar
bovendien over verheugt : in een tijd van film, televisie in allerlei vormen en computernetwerken is het geschreven woord een
anachronisme geworden (G. Steiner, Language and silence,
hoofdstuk 2 : 'The retreat from the word', 1969). En de Britse
cultuursociologe Bernice Martin meent het gelijk van Steiner te
kunnen adstrueren met haar analyse van de culturele evolutie
sinds de Verlichting (A Sociology of contemporary cultural change, hoofdstuk 5, 1981) : 'The supreme importance of the Word
and the aspiration to mass literacy is the mark of early bourgeois
society, the era when the encyclopedia of knowledge was the
supreme achievement of civilization' (bIz. 91-92). Schriftelijkheid, zo constateert ze verder, is de essentie van een cultuur
waarin de rationaliteit, de individuele vrijheid en de persoonlijke
ontplooiing de hoogste w&arden zijn. In de tweede helft van de
twintigste eeuw zijndie gedevalueerd 'first through the ideological preference for rudimentary states of consciousness (primitivism again in combination with anti-intellectualism), and second,
through the over-evaluation of science as the supreme form of
knowledge (abstraction again, but ultra-intellectual)' (ib.). Wiskunde is ongetwijfeld de sleutel tot velerlei veroveringen, maar
de fundamenteelste elementen van de 'condition humaine' kunnen onmogelijk met wiskundige formules benaderd worden, terwijl ze weI uitdrukking kunnen vinden in woorden. Dat men dat
inzicht niettemin prijsgeeft, dat men het woord wantrouwt, is
volgens Martin het gevolg van het feit dat het woord, par excellence, het medium is geweest van cognitieve rationaliteit en burgerlijke macht : die macht heeft de bourgeoisie uitgeoefend met
gebruikmaking van de taal en vooral van het geschreven .woord.
'The Word is the basis of anything resembling cognitive adequacy : it is the lynchpin of the high culture of control. As such it was
inevitably the most compromised medium of all in the eyes of the
Romantic counterculture'. En volgens Steiner is de neo-romantiek van onze dagen, met haar voorkeur·voor expressiviteit die de
chaos moet creeren die voor rijkdom wordt gehouden, claar de
rechtstreekse voortzetting van. Anders dan in de verbaal-intellectuele cultuur van de Verlichting, is er in het universum van
McLuhan behoefte aan directe, collectieve, massale en minder
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cerebrale en individuele communicatie en daar zijn de moderne
massamedia geschikter voor dan het woord : 'their content can
pass through the senses without seriously engaging the intellectual filter which the written word always primarily requires before the other senses can be touched' (B. Martin, a.w. 93).
Als dan de literatuur vooral belangstelling heeft voor de exploratie van neurosen, gekheid, hysterie, extase en soortgelijke
aspecten van het menselijk tekort, dan kan het ons niet verbazen
dat de incoherentie van de taal het middel bij uitstek is om de
neo-romantische chaos gestalte te geven. De uiterste consequentie van het anti-talige communiceren is getrokken door B.S.
Johnson, die in House Mother Normal (1971) de essentie van een
vierennegentigjarig seniel personage heeft 'uitgedrukt' door het
'publiceren' van een aantal witte bladzijden.
Maar ook auteurs die niet zo ver gaan 'verminken' de taal, of
althans de conventies die het gebruik van de taal als communicatiemiddel plachten te leiden. Denk b.v. aan Van Ostayen en de
Vijftigers in de Nederlandse literatuur; bij ons, net zoals elders,
'it was fashionable to reject grammar, 'correct' spelling and often
all punctuation, to use exclusively lower-case letters, to leave
pages unnumbered, to distribute words apparently randomly or
decoratively on the page, to create uncertainty about whether the
form was prose, poetry, fiction or documentary' (B. Martin, a.w.
98). De nieuwe techniek schokt uiteraard alleen diegenen die de
oude kennen; de vele culturele nieuwkomers van de jaren '70 en
'80 hebben er helemaal geen boodschap aan : 'anti-structure is
parasitic on the covert retention of structure if it is to avoid sheer
incomprehensibility' (B. Martin, a.w. 98).
Het spreekt haast vanzelf dat in een dergelijke Zeitgeist de
formele aspecten van de schrijfcultuur aan de verwaarlozing worden prijsgegeven. Ook wie het zoeven ingeslagen cultuurpessimistische pad toch liever niet blijft volgen, doet er goed aan in de
eerste plaats de verwaarlozing van die aspecten onder de loep te
nemen. En dat om drie redenen : ten eerste omdat een groot
aantal klachten over het slechte schrijven bij nader inzicht hoofdzakelijk betrekking hebben op de vormgeving van de geschreven
taal, ten tweede omdat die vormgeving zeer waarschijnlijk lang
niet zo onbelangrijk is in het communicatieve proces als vaak
wordt beweerd en ten derde omdat het zeker niet een onmogelijke opgave is de formeel-technische aspecten van het schrijven
behoorlijk te leren beheersen.
De klachten zijn inderdaad vaak 'oppervlakkig' : ze betreffen
meestal de spelling~ de zinsbouw en de tekststructuur. Als men
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niet door storende afwijkingen op die punten geergerd wordt, is
men veelal in hoge mate bereid een inspanning te leveren om de
bedoeling van een tekst te achterhalen. Dat is immers een fundamentele premisse van de communicatie : de deelnemers gaan
ervan uit dat de interactie zinnig is en daarom zijn ze vaak tevreden met een half woord ... Net zoals de postbode meestal ook weI
onvolledig geadresseerde brieven op de bedoeIde bestemming
wil brengen ! Het punt is evenwel dat afwijkingen van formele
aard vlugger storend werken dan op grond van puur rationele
overwegingen voor mogelijk wordt gehouden. Daar zijn twee
oorzaken voor aan te geven : enerzijds staat het vast dat bij de
beoordeling van iemands taalbeheersing veel meer aandacht besteed wordt aan de vorm van zijn boodschap dan aan de inhoud,
anderzijds heeft de grote waarde die in samenlevingen als de
onze aan schriftelijkheid wordt gehecht ertoe geleid dat men het
schrift beschouwt als een zelfstandige code, waarvan de beheersing, naar men aanneemt, de belangrijkste vorm van intelligentie
is (zie daarover G.E. Booij e.a., Spelling, bIz. 91-101 (1979».
Deze stand van zaken weerspiegelt uiteraard een visie op cultuur die niet noodzakelijk door iedereen gedeeld wordt. En het is
gemakkelijk te begrijpen dat mensen uit milieus die deze visie
niet delen zich (innerlijk) kunnen verzetten tegen de gedragsnormen die daaruit voortvloeien. Daardoor wordt het leren van de
formeel-technische aspecten van de schrijftaalcultuur, iets wat op
zichzelf echt niet zo moeilijk is, voor dergelijke 'dienstweigeraars' toch een te zware opgave. Ook hier zien we dus dat de
irrationaliteit een belangrijke rol speelt : zowel bij de beoordelaars als bij de beoordeelden heeft taalbeheersing veeI meer met
mensen - en hun cultuur ! - te maken dan met communicatie,
veel meer dus met emotionaliteit dan met redelijkheid. 'Loquela
tua manifestum ti facit' (Matth. 26.73), toon mij wat je schrijft en
ik zal je zeggen wie je - volgens mij ! - bent...

Onderwijs en taalvaardigheid (in de praktijk)
Cultuur is 'een verzameling gewoontes die na een lang leerproces
en onder specifieke sociaal-economische omstandigheden verworven zijn' (H. Verhaasdonk, in Spektator, Tijdschrift voor Nederlandistiek, 13, 4, 1983-'84, bIz. 233). Dat betekent dat cultuur
niet natuurlijk, niet vanzelfsprekend is en dat de ene cultuur niet
de andere is. Vandaar dat het zo moeilijk is om van 'ongeletterd'
'geletterd' te worden en dat de velen die dank zij de veralgemening, de verlenging en de democratisering van het onderwijs in
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onze tijd aan die klim zijn begonnen zo moeilijk de beoogde
bovenste trede bereiken. En dat geldt zowel in materieel als in
intellectueel opzicht : vele kinderen komen nog steeds niet veel
verder dan het basisonderwijs en over de kwaliteit van diegenen
wie dat weI Iukt, is men niet tevreden - 'zelfs de geletterden
kunnen niet schrijven' !
De moeilijkheden in het basisonderwijs hebben internationaal
de belangstelling gehad van onderwijssociologen, pedagogen en
sociolingulsten. Vit hun onderzoek is o.m. gebleken dat kinderen
die een 'thuistaal' hebben leren gebruiken die in meerdere of
mindere mate verschilt van de 'schooltaal' op een andere manier
begeleid moeten worden, als ze hun eerste schreden op het pad
van lezen en schrijven zetten, dan kinderen van wie de moedertaal ook op school gebruikt wordt .. AIs men dat uit het oog verliest, ontstaan er vaak al spoedig moeilijkheden, die vervolgens
in de loop van de lagere school cumulatief vergroot worden en
ten slotte een voortijdig afbreken van de schoolloopbaan kunnen
veroorzaken. Door zo precies mogelijk te inventariseren op welke punten thuistaal en schooltaal met elkaar overeenkomen en
van elkaar verschillen, kan een basis worden gevonden waarop
voor aansluiting van het schoolonderricht op de aanwezige taalbeheersing gezorgd kan worden. Fundamenteel blijkt daarbij de
omstaildigheid te zijn dat de moedertaal van ieder kind als een
volwaardig taalsysteem (h)erkend, beschouwd en geaccepteerd
wordt. Sommigen pleiten er daarom voor de taal van het kind als
omgangstaal in de klas te accepteren, in ieder geval op de kleuterschool en in het begin van de basisschool. Anderen vinden dat
niet ver genoeg gaan, omdat ze menen de schooltaal, als de taal
van een bepaald cultureel milieu, principieel te moeten afwijzen.
Maar men zou toch kunnen aannemen dat men, nadat men het
erover eens geworden is wat er aan de hand is en wat er moet
gebeuren, in staat moet zijn de moeilijkheden van de leerlingen
uit de wereld te helpen. Theoretisch is het immers mogelijk dat
men de probleemkinderen op de ideale manier geeft wat ze nodig
hebben en dat ze dan enkele jaren later gewoon in het middelbaar onderwijs terechtkomen met een taalvaardigheid die in niets
meer onderdoet voor die van de bevoorrechten. In de praktijk
blijkt dat allemaal niet zo best te lukken. De school is namelijk
niet de maatschappij. En de invloed van de school kan ook in de
beste omstandigheden maar moeilijk de invloeden van de omgeving van de kinderen neutraliseren. Ais die invloeden in dezelfde
richting kracht uitoefenen - wat bij overeenstemmend thuis- en
schoolmilieu, dus overeenstemmende thuis- en schoolcultuur het
geval is - is het effect van de school vanzelfsprekend aanzienlijk
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sterker dan als er tegenstrijdige druk wordt uitgeoefend. Pas als
beide invloedssferen een evenwicht hebben bereikt, kan de
school in de gewenste richting stuwen. De ervaring heeft geleerd
dat dat niet zo erg vaak gebeurt, wat gezien de fundamentele
maatschappelijke tegenstellingen die de samenleving beheersen
heel begrijpelijk is. Vandaar dat de problemen vaak niet opgelost
geraken.
Maar ook als er gedeeltelijke resultaten worden geboekt, kunnen die vaak maar gedeeltelijke bevrediging schenken : 'zelfs de
geletterden kunnen niet schrijven' ! Ais ook de abiturienten en
zelfs de afgestudeerden, van wie men mag aannemen dat ze het
eventuele cultuurconflict bij de overgang van een lager milieu
naar het hogere hebben weten op te lossen, onvoldoende
taalvaardig zijn, dan moet er nog een factor in het spel zijn die
nog niet onze aandacht heeft gehad.
Men zou geneigd kunnen zijn daarbij in de eerste plaats te
denken aan de omstandigheid dat voor velen de schooltaal - na
hun moedertaal in een groot aantal opzichten dus een tweede
taal ! - een instrument blijft waar ze te weinig ervaring mee
hebben, in plaats van een 'tweede natuur' : ze hebben die taal
weI, maar ze zijn die niet. Maar als dat de factor in kwestie was,
dan zou er in Nederland, waar ongeveer de helft van de bevolking van huis uit de standaardtaal (zo noemen we de schooltaal
meestal) spreekt, veel minder geklaagd moeten worden dan in
Vlaanderen, waar hooguit 10 procent de standaardtaal als moedertaal heeft meegekregen. En dat is zeker niet het geval. Het
kan dan niet anders of iedereen komt in zijn opleiding juist op het
stuk van de taalbeheersing tekort. We komen dan toch weer bij
de formele aspecten van de (schrijf)taalcultuur terecht.
Als afgestudeerden daar moeite mee hebben, kan dat niet
anders betekenen dan dat ze die niet of nauwelijks hebben leren
beheersen. Hoe zou een ingenieur een rapport kunnen schrijven
zonder dat ooit geleerd te hebben ? Hoe zou een jurist een betoog kunnen schrijven zonder dat ooit geleerd te hebben ? Hoe
zou wie dan ook de standaardtaal in die specifieke (professionele
en artistieke) domeinen kunnen hanteren waar die taal bij uitstek
het geschikte communicatiemiddel voor is, zonder daar ooit de
nodige specifieke instructies over te hebben ontvangen of daar
ooit enige ervaring in te hebben opgedaan ? In welke opleiding
van mensen die in hun beroep later schriftelijke prestaties moeten leveren komen cijfers voor zoals men die b.v. op bIz. 239 van
de Collegeroosters van de KU Leuven aantreft in het programma
van de licentie tandheelkunde, waar het gaat om de technische
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kanten van het yak (Conserverende tandheelkunde: 240
u.; prothese : 200 u.; Klinische conserverende tandheelkunde : 720 u.; Preklinische conserverende tandheelkunde: 150
u.; Kliniek prothese: 450 u.; Prekliniek prothese: 450
u.; Kliniek stomatologie : 360 u.)? Zou de zorg om onze kiezen
en tanden dan toch meer tot onze cultuur behoren dan de zorg
om onze taal en onze teksten ?
Het hoger onderwijs, zo leren de geciteerde cijfers, heeft uiteraard zijn handen vol met belangrijker dingen dan taal ! Het
speelt de bal dus door naar de middelbare school. En daar zegt
men dat 'het onderwijs' er juist de laatste jaren nu weI naar
streeft praktisch en professioneel gericht te zijn. Men heeft er
weliswaar weinig aandacht voor minder relevante dingen als spelling, zinsbouw en tekststructuur, maar men is met allerlei dingen
bezig (zoals b.v. met 'een werkgroeptekst waar meer democratie
dan stelkunde aan te pas' komt (H.D., 1,91 (1984». En bij een
confrontatie met de desalniettemin taalvaardig onderontwikkelden is men geneigd te concluderen dat men dus nog veel te weinig
creatief is. Men kan dan nog sterker neigen naar de afschaffing
van allerlei 'theoretische' ballast en pleiten voor de opvoering
van het aantal 'relevante' bezigheden ... Maar men zou zich dan
ook kunnen afvragen of wat men doet essentieel goed is. Daarbij
hoeft men dan niet meteen te suggereren dat er vroeger betere
taalbeheersers werden afgeleverd - als dat al het geval geweest
zou zijn, dan zou dat, behalve aan de saaiere opleiding, immers
ook nog toegeschreven kunnen worden aan de betere uitgangspositie van de leerlingen die niet zo massaal als nu uit de minder
burgerlijke bevolkingslagen kwamen. Maar men zou dan niet uit
het oog mogen verliezen dat het Jeren van praktische dingen net
zo goed een theoretisch leren is, als dat niet in de praktijk gebeurt. De schijn-praktijk van het schrijven aan de burgemeester
over het ontbrekende fietspad zou misschien demotiverend kunnen werken. En wat men daar dan uiteindelijk praktisch van
opsteekt, zou daardoor misschien flink kunnen tegenvallen, zelfs
minder kunnen voorstellen dan het rendement van een 'onpraktische' aanpak.
Ais men mijn overtuiging kan delen dat praktische dingen
geleerd worden door het opdoen van ervaring in de praktijk, dan
zal men de illusie moeten opgeven dat 'het onderwijs' in de strikt
praktische zin praktijkgericht moet zijn. Men zal er dan het beste
aan doen de leerlingen de fundamentele principes, inzichten, regels en technieken, kortom de kennis bij te brengen die achteraf
als basis voor de praktische ontplooiing van in concrete behoeften voorzienende vaardigheden kan dienen. Anderzijds zullen de
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klagers moeten begrijpen dat het optrekken van het gebouw op
de gelegde fundamenten in de praktijk moet gebeuren en daar
dus de nodige tijd, middelen en begeleiding voor ter beschikking
moeten stellen. En het nodige geduld (dus tijd, dus geld) voor
over moeten hebben.
Zij hebben niet het recht zich erover te beklagen dat de jongste ingenieur geen rapporten kan schrijven, als ze hem niet de
kans gegeven hebben om het met gebruikmaking van de hem
bekende principes praktisch te leren. Zij hebben daarentegen
weI het recht om zich erover te beklagen dat die principes niet
bekend zijn en - om het zo concreet mogelijk te zeggen - dat
er verkeerde woorden en wendingen, grammaticale vergissingen
en spelfouten in de werkstukken voorkomen. Die dingen immers
horen op school de volle aandacht gehad te hebben. Het middelbaar onderwijs mag de bal dus wei weer doorspelen naar de
maatschappij, maar niet zonder er eerst de eigen oefeningen mee
te hebben gedaan.

Vlaanderen en taalvaardigheid (in het Nederlands)
Speciaal in Vlaanderen moet er heel wat gedaan worden. Maar
het is ook weer niet zo dat we de situatie bij ons uitzonderlijk
hoeven te noemen. Vit een enquete van de Vlaamse Economische Hogeschool in Brussel blijkt weliswaar dat men in 283 bedrijven in Vlaanderen en Brussel van oordeel is dat 48 % van de
jonge afgestudeerden het Nederlands onvoldoende beheerst,
maar ook dat men van 39 % van de Franstaligen hetzelfde vindt
m.b.t. het Frans (R. Carpreau en A. Colla, De talenkennis bij
jonge afgestudeerden. Een syntheserapport. Studies III, nr. 2,
1984). Ik heb niet gezocht naar soortgelijke cijfers, maar gelet op
de wijde verbreiding van de klachten, meen ik te mogen aannemen dat ze wei te vinden zullen zijn; daarom is het maar beter
niet te denken dat Vlaanderen een geval apart is. De neiging
bestaat immers wei om naar het verleden te blijven wijzen, waarin we zo machteloos zijn geweest tegenover het oppermachtige
Frans en daarop dan m.b.t. bepaalde opvallende zwakheden
(gallicismen b. v.) niet aIleen geduld en tolerantie, maar zelfs
onverschilligheid of gelatenheid te baseren. De neiging bestaat
ook om 'taalzuivering' voldoende te achten en om te geloven dat
aIle problemen bij ons uit de wereld zijn als we niet langer zouden proberen het algemeen Nederlands als onze norm te handhaYen, maar 'in Vlaanderen Vlaams' letterlijk zouden opvatten.
Wat de taalzuivering betreft, moet ik er uitdrukkelijk op wijzen dat die belangrijk is, maar in verband met de problematiek
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van de (schriftelijke) taalbeheersing op dit moment zeker niet in
het centrum van de belangstelling mag staan. Taalbeheersing is
vooral in deze zin iets anders en ruimers dan taalzuivering dat er
telkens weer wat anders aan te doen is. Bij taalzuivering gaat het
om een aantal vormen, woorden, uitdrukkingen of zinswendingen die fout zijn, maar dat aantal is beperkt en met enige moeite
en na enige tijd - die sommigen weI eens veel te lang kunnen
vinden en die in bepaalde hardnekkige gevallen weI eens uitzichtloos lang schijnt te duren - kan de taal ervan gezuiverd zijn,
zodat de taalgemeenschap ervan verlost is. Zo zal vanaf het moment dat iedereen inderdaad weet dat 'goodwill' niet 'goede wi!'
betekent niemand het nog in zijn hoofd halen om het eerste te
zeggen als hij het tweede bedoelt. Met de taalbeheersing is het
echter zo, dat de taalgemeenschap, ook als ze uitsluitend uit
leden bestaat die de woordenschat en de spraakkunst van hun
standaardtaal perfect kennen, toch voortdurend aandacht moet
besteden aan de manier waarop haar taal als communicatiemiddel fungeert, omdat het aantal omstandigheden waarin van de
taal gebruik wordt gemaakt zo oneindig wisselend en gevarieerd
is, dat een adequaat gebruik van de taal niet anders dan onder
inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid kan
plaatsvinden. Zonder die hypergevoelige aandacht voor het gebruik van de taal gaan er steeds weer dingen mis - en dat heeft
vaak heel wat ernstiger gevolgen dan dat er 'woorden enz. misgaan'.
Denk maar aan wat er enige jaren geleden op het vliegveld van
Tenerife misgegaan is. De piloot van een van die grote vliegtuigen die daar klaar stonden om op te stijgen 'vroeg in een zin twee
dingen : is het luchtruim vrij en kunnen we starten ? De verkeersleider antwoordde bevestigend, maar doelde slechts op het
eerste gedeelte van de vraag. De piloot startte... de rest is bekend' (Wagenaar, in NRC-Handelsblad, 10.2.'83). Dit is natuurlijk een extreem dramatisch voorbeeld van een gebrek aan taalbeheersing; het illustreert niettemin helder dat de taal niet het
meest geschikte middel is voor communicatie, als er niet uitermate zorgvuldig mee omgesprongen wordt.
Wat de verhouding tot de algemene Nederlandse norm betreft,
zou ik er uitdrukkelijk op willen wijzen dat er in taalzaken nooit
reden kan zijn tot zelfgenoegzaamheid, een ondeugd die men
niet alleen bij parvenu's aantreft als het om taalkwesties gaat.
Wij hebben als Vlamingen inderdaad heel watbereikt. Wij zijn
niet verfranst, we zijn niet verbeulemanst, we zijn niet de armsten en niet de minsten in de wereld geworden door voor onze
eigenheid, onze identiteit, ons recht op te komen. We hebben
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naast onze dialecten een standaardtaal, die weliswaar niet iedereen in aIle opzichten al ideaal vindt, maar die niettemin een groot
prestige geniet bij ruime lagen van de bevolking en die in formelere omstandigheden het Frans helemaal verdrongen heeft. De
neiging bestaat hier en daar zelfs om die standaardtaal als een
zelfstandigheid te beschouwen en te behandelen, die niet langer
meer getoetst zou hoeven te worden aan de Nederlandse norm.
Een zelfstandig, onafhankelijk Vlaanderen, zo redeneert 'men,
heeft zijn eigen norm, gaat zijn eigen gang, vormt zijn eigen
standaardtaal. Er zou heel wat voor de redenering te zeggen zijn
als men daarbij niet het historische feit over het hoofd zou zien
dat onze emancipatiestrijd altijd een tweeledig karakter heeft
gehad. We hebben ons vrij willen maken van Franse overheersing, maar ons ook altijd gericht op integratie in de Nederlandse
cultuur, omdat we altijd beseft hebben dat deze onze ruggegraat
is. Het zou een bewijs zijn van grote nalveteit te denken dat we
het zonder die ruggegraat gemakkelijker zouden hebben ! Ons
vermogen om de Franse invloed terug te dringen zou daardoor
zeker nietversterkt worden. Zeker, we zijn ons meer dan vroeger bewust van onze belnvloedbaarheid en we doen dan ook
meer dan ons best om Franse woorden te verdringen en te vermijden, om nieuwe dingen niet een Franse, maar een Nederlandse naam te geven. Maar hoe vaak gebeurt het daarbij niet dat we
ons zand in de ogen laten strooien, dat we tevreden zijn als we
maar geen Franse klanken horen en daardoor niet merken dat we
Franse betekenissen, inhouden, begrippen gebruiken. Denk
maar aan al die treinen die vorig jaar ineens begonnen te circuleren, geladen met maatregelen al dan niet in verschillende luiken
verdeeld en bestuurd door ministers die toch nog op hun honger
bleven. Dergelijke gallicismen drukken ons steeds weer met de
neus op het feit dat we het zeker niet alleen voor het zeggen
hebben en vaak meer dan we beseffen alleen maar napraten wat
de grote broer heeft verzonnen. Zijn dergelijke misgrepen niet
moeiteloos .te voorkomen als we ons afvragen hoe de ideeen in
kwestie overeenkomstig de Nederlandse norm uitgedrukt kunnen worden ? Wie de opvatting huldigt dat aIle problemen opgelost zijn als we ons een spraakmakende gemeente durven te achten die boven aIle kritiek verheven is, onderschat de ware
krachtsverhoudingen.
Maar ook als we het probleem van de gallicismen buiten beschouwing laten, zouden we er verkeerd aan doen te denken dat
alles bereikt is, als we onze eigen normbepalers zijn geworden.
We mogen niet vergeten dat een gestandaardiseerde taal meer
aandacht en zorg nodig heeft dan een dialect, net zoals een waTaalbeheersing maart/april1984
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terloop meer onderhoud vraagt als hij gekanaliseerd is. Maar nog
belangrijker is het dat we ervan doordrongen geraken dat met de
beeindiging van de discussies over de norm, die dan hoofdzakelijk betrekking hebben op woorden en wendingen, niet veel meer
is bereikt dan de rust die nodig is om ons taalgebruik in grammaticaal, stilistisch, pragmatisch en vooral functioneel opzicht optimaal te maken. Dat blijft een opgave die tijd, geduld, aandacht
en zorg vergt in aIle taalgemeenschappen van aIle taalgebruikers.
Daar zijn raadgevingen, aanwijzingen, informatie en begeleiding
slechts voor zeer weinigen bij overbodig. Zolang de taalgebruikers het risico lopen door hun geschriften misverstanden te
scheppen of onopgehelderd te laten, onduidelijkheden te formuleren of dubbel- of meerzinnigheden neer te schrijven, zal er
behoefte bestaan aan instanties die daarvoor waarschuwen, onderwijs dat voortdurend aandacht vraagt voor het goed gebruiken van de taal, dat voortdurend meer wijst op de macht van de
taal, die net als andere produkten van de menselijke cultuur
wonderen kan verrichten, maar ook onheil kan stichten. Het
begeleiden van sprekers en schrijvers op de glibberige paden van
de menselijke communicatie blijft in aIle gemeenschappen een
van de belangrijkste werken van de culturele barmhartigheid.

Slotbeschouwing
De Amerikaan Robert Weber (van Harvard University) heeft in
1981 in het tijdschrift Social Forces, zo vertelt Van Duijn in NRC
- Handelsblad van 2 mei 1984, het bestaan aan het licht gebracht
van een sociaal-psychologische Kondratieff-cyclus of lange golf,
die een tegenhanger blijkt te zijn van de al eerder bekende economische lange golf. Op basis daarvan zou aangenomen kunnen
worden dat het einde van de economische depressie perspectieven opent op de rehabilitatie van de culturele waarden die tot in
de jaren vijftig bij ons hebben gegolden. Misschien mogen we
daar de hoop op vestigen dat het met de taalbeheersing toch ook
weer de goede kant op kan gaan. Maar veel sterker dan dat
vooruitzicht boeit mij de vraag naar de mogelijke (causale) samenhang tussen de economische en de culturele lange-golfbewegingen. Het lijkt nu ongetwijfeld de moeite waard ons te beraden
over de effecten die de ene crisis heeft op de andere - en de rol
van de taalbeheersing bij het eventuele belnvloedingsproces met
grote aandacht te onderzoeken.
G. Geerts
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I. - Algemeen
20 JAAR TAALBEHEERSING

De lezer aan het woord
'Een goudmijn. Onmisbaar.' 'Ik kan het geen dag missen.' 'Gaat
u er alstublieft mee door.'
Meent u dat nou echt, lezer ? Een warm gevoel maakte zich in
ieder geval van ons meester toen we deze blijken van waardering
tussen de ochtendpost vonden.
Maar goed, de resultaten van onze enquete dus. We behandelen de vragen een voor een en geven de resultaten in percentages.

Hoe oud bent u ? (vraag 1)
16,2 % van de lezers is jonger dan 35 jaar, 33,8 % is tussen 35 en
50 jaar, 33,8 % is tussen 50 en 60 jaar oud en 16,2 % is ouder dan
60 jaar. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar.

Wat is uw beroep ? (vraag 2)
Om de antwoorden op deze vraag wat overzichtelijker te maken,
brengen we ze samen in tabel 1.
De cijfers van deze tabel bevestigen ons vermoeden dat het
grootste gedeelte van onze Iezers ambtenaar is. Dat hoeft ook
helemaal geen verwondering te wekken, gezien de traditie en de
oorspronkelijke opzet van het tijdschrift. Een niet onaanzienlijke
groep van de lezers (18,2 %) werkt in het bedrijfsleven en het
waren vaak deze lezers die voorstelden nog meer aandacht te
besteden aan nieuwigheden in de taal : zij worden sneller dan
ambtenaren met nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen geconfronteerd.
De rubriek Taal in ontwikkeling probeert sinds geruime tijd
aan de wensen van die lezers tegemoet te komen, maar misschien
is die rubriek weI vatbaar voor uitbreiding.
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Tabel1

Beroep van de lezer van Taalbeheersing
In %
-

-

ambtenaar
bij een vertaaldienst
bij een andere dienst
in het bedrijfsleven
bij een vertaaldienst
bij een andere dienst
in het onderwijs
op een basisschool
bij het middelbaar onderwijs
bij het hoger onderwijs
een vrij beroep

59,7
(9,7)
(50)
18,2
(7,8)
(10,4)
16,2
(0,6)
(10,4)
(5,2)
3,9
2,0

Rebt u een specifieke taalopleiding gehad (vraag 3) en leest u ook
andere taaltijdschriften (vraag 6) ?
31,2 % heeft een specifieke taalopleiding gehad, wat ongeveer
overeenkomt met het aantaIIezers dat bij een vertaaidienst of in
het onderwijs werkt.
33,1 % van onze Iezers leest ook andere taaItijdschriften.
19,5 % heeft een abonnement op zowel Onze taal als Nederlands van nu; 5,2 % heeft een abonnement op Onze taal en 8,4 %
heeft een abonnement op Nederlands van nu. Deze twee tijdschriften zijn duidelijk het populairst. Volledigheidshalve sommen we de andere tijdschriften op die ten minste een keer werden genoemd : Van taal tot taal, Algemeen Nederlands en onderwijs, De nieuwe taalgids, De drie talen, Taal en tongval, Levende
talen, VON-informatie, Tijdschrift voor taalbeheersing.

Uw abonnement (vragen 4, 5 en 7)
33,8 % van u betaait zijn abonnement zeIf; 66,2 % krijgt het via
zijn werkgever. Bij de ambtenaren ligt die verhouding 27,2 %
tegenover 72,8 % en bij de Iezers uit het bedrijfsieven 25 %
tegenover 75 %.
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18,2 % van de lezers beschikt niet over de heIe verzameling.
Deze groep heeft dus weinig aan een klapper die aIleen verwijst
naar rubrieken en pagina's : voor hen is het noodzakelijk dat de
klapper als summiere taalzuiveringsgids behouden blijft. Ook de
concordantietabel blijkt geen overbodige luxe te zijn : 20,1 %
stopt de losse nummers achter elkaar in de mappen.

Hoe leest u het tijdschrift ? (vragen 8 en 9)
52,6 % onder u leest het tijdschrift telkens helemaal door. Hoe
de overige 47,4 % het tijdschrift leest kunt u afleiden uit tabel2.
Die tabel moet u zo lezen : van de abonnees die het tijdschrift
niet helemaal doorlezen leest 16,4 % rubriek I altijd, 70,1 %
soms en 7,5 % nooit; 6 % gaf wat rubriek I betreft geen antwoord.
Tabel2

Percentage per rubriek van het aantal abonnees dat Taalbeheersing niet geheel leest

I. Algemeen
II. Termen en wendingen
III. Proeve van tekstverbetering
IV. Documentatie
v. Varia
VI. Adviezen Raad voor
taaladvies

Altijd

Soms

Nooit

Geen
antwoord

16,4
62,7
35,8

70,1
35,8
58,2

7,5
1,5
4,5

6,0

37,3
20,9
37,3

55,2
67,2
49,2

1,5
3,0
6,0

6,0
8,9
7,5

1,5

Bij de lezers die niet aIle rubrieken lezen valt rubriek I (AIgemeen) het minst in de smaak. Rubriek II (Termen en wendingen)
komt er het gunstigst van af.

Taalbeheersing als naslagwerk en het register (vragen 10 en 11)
49,3 % van de lezers grijpt vaak terug naar Taalbeheersing,
44,2 % af en toe en 3,9 % nooit. 2,6 % gaf geen antwoord op de
vraag of ze het tijdschrift als naslagwerk gebruiken.
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Bijna iedereen (94,2 %) vindt dat het register het tijdschrift
makkelijk toegankelijk maakt. Ais men al kritiek heeft, dan zegt
men dat de cumulatieve klapper sneller moet worden bijgewerkt
en dat men moeite heeft met de onderverdeling van het register
in algemene klapper en woordenlijsten per vakgebied : sommige
woorden die in de woordenlijsten per vakgebied zijn opgenomen, komen niet voor in de algemene klapper en sommige woorden in de algemene klapper vind je dan weer niet in de woordenlijst van het vakgebied waar je ze zou verwachten. Lezer
P. Slechten stuurde ons een lijst met aanvullingen bij en correcties op het register. We hopen dat de andere lezers dit als een
stichtend voorbeeld zullen beschouwen en danken de heer Slechten hierbij van harte.

Artikelen en rubrieken gewogen (vraag 12)
In vraag 12 boden we u drie artikelen en drie rubrieken ter
beoordeling aan. We vroegen u bij uw beoordeling gebruik te
maken van een van de volgende zeven criteria : 1. interessant en
nuttig; 2. interessant, maar zonder praktisch nut voor mij; 3.
interessant, maar te moeilijk; 4. interessant, maar te lang; 5. te
moeilijk en dus niet interessant; 6. nou ja... ; 7. niet op zijn plaats
in dit tijdschrift.
Vraag en antwoord (in rubriek II, Termen en wendingen) is
interessant en nuttig voor 75,3 % van de lezers en rubriek III,
Proeve van tekstverbetering, voor 68,2 %. Dat kan erop wijzen
dat het grootste deel van de lezers Taalbeheersing vooral beschouwt als een praktische taalgids. 'Milieuterminologie', 'Taalgebruik in de wetgevingstechniek' en 'Een nieuw Frans-Nederlands woordenboek' scoren beduidend lager in de kolom interessant en nuttig : respectievelijk 52,6 %, 50 % en 50,6 %. Heel wat
lezers vinden de laatste drie weI interessant, maar zonder praktisch nut: respectievelijk 27,3 %,23,4 % en 17,5 %. Het artikel
'Is het gemeentebestuur haar boekje te buiten gegaan' krijgt een
aparte beoordeling : 39,6 % van de lezers vindt het interessant en
nuttig, een beduidend lager percentage dan bij de andere artikelen en rubrieken, 16,2 % vindt het interessant, maar zonder
praktisch nut, en 20,1 % vindt het interessant, maar te lang.
De laatste drie criteria worden niet of nauwelijks bij de beoordeling gebruikt. We zijn geneigd om aan te nemen dat die lezers
die minder enthousiast zijn over sommige rubrieken en artikelen
waarschijnlijk niet op de enquete gereageerd hebben.
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Samenvattend, kunnen we zeggen dat de voorkeur uitgaat
naar kortere bijdragen met direct praktisch nut voor de lezer.
Langere bijdragen van meer algemeen beschouwende aard scoren minder hoog, maar verdienen hoe dan ook een plaats in het
tijdschrift.
Wat vindt u van het tijdschrift ? (vraag 13)
79,9 % van de lezers vindt Taalbeheersing in de administratie
zonder meer een goed tijdschrift.
De kritiek en de voorstellen kunnen in een viertal categorieen
samengebracht worden. Een eerste categorie heeft te maken met
de oorspronkelijke opzet van Taalbeheersing : een tijdschrift dat
handelt over en toeziet op de taal in de administratie. Sommige
lezers drukken ons op het hart dat we dat oorspronkelijke doel
niet uit het oog mogen verliezen en iemand stelt voor 'de toonaangevende (zowel positief als negatief) departementen in de
actualiteit te brengen en hun naam te vermelden'.
Een aantal lezers - dat is de tweede categorie - vindt het
jammer dat het tijdschrift bij het verschijnen een grote achterstand heeft opgelopen. We kunnen die lezers aIleen maar gelijk
geven en een excuus, al komt het wellaat, is zeker op zijn plaats.
Aan die achterstand wordt op dit ogenblik hard gewerkt, maar
u zult ongetwijfeld begrijpen dat we de opgelopen vertraging niet
van de ene dag op de andere weg kunnen werken.
Een derde categorie lezers vindt dat het ook tot de taken van
Taalbeheersing behoort de taalontwikkeling als gevolg van technologische vernieuwingen op de voet te volgen. Ook met die
lezers zijn we het eens. We zullen proberen aan hun wensen
tegemoet te komen.
De vierde categorie betreft kritiek en voorstellen in verband
met de lay-out, de presentatie van het blad. We citeren : 'De
lay-out kan verbeterd worden, mag wat frisser'; 'een ietwat mooiere presentatie verhoogt ongetwijfeld de aantrekkelijkheid'.
Sommige lezers blijken meer te voelen voor een vaste, ingebonden vorm, wat 'het tijdschrift makkelijker hanteerbaar zou maken'. We leggen die voorstellen zeker niet zomaar naast ons
neer : ze verdienen stuk voor stuk onze aandacht.
Ten slotte stelt een aantallezers voor het tijdschrift wat op te
fleuren en met een lezersrubriek wat dynamischer te maken : op
die manier zouden de lezers ook nauwer bij hun tijdschrift betrokken kunnen worden. Een eerste bijdrage voor zo een rubriek
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de opmerking van een lezer(es) kunnen zijn die schrijft :
'Volhouden, maar misschien een beetje meer aandacht en waardering voor het Nederlands dat vanuit Vlaanderen een verrijking
kan zijn van het Algemeen Nederlands. Liever geen hollandolatrie'. Wie reageert ?

ZOU

BET NEDERLANDS ALS TAAL VAN DE WETENSCHAP
De bovenstaande titel vormde het thema van een symposium dat
op 7 september 1984 in Den Haag plaatshad en waarop o.m. het
woord werd gevoerd door: prof. dr. H.B.G. Casimir, dr. A.
Grypdonck, dr. J.H.M. Hemels, prof. dr. S.L. Kwee, prof. dr.
G. van Parys, dr. H. van Pelt, dr. J. Renkema, dr. J. Willems en
prof. dr. J. Wi/mots.
Dit artikel is een synthese van de referaten van de sprekers en
van de nabespreking.
Zoals in het gehele maatschappelijke gebeuren neemt de behoefte aan communicatie voor de wetenschapsbeoefenaren snel
toe. Ook de beschikbare informatie groeit in een nooit vertoond
tempo. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te geven. De
snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek gaat gepaard
met grote investeringen in tijd en geld, zowel voor het zuiver
wetenschappelijk onderzoek als voor het toegepast wetenschappelijk onderzoek. Over het verloop en de resultaten van dat
speurwerk wordt steeds meer gepubliceerd. De wetenscbapper
wordt daardoor meegesleurd in een stroomversnelling die gekenmerkt wordt door een enorme expansie van wetenschappelijke
publikaties.
Lingua franca
Het valt niet te ontkennen dat in deze wetenschappelijke informatiestroom de Engelse taal een dominerende rol speelt. Dat is
begrijpelijk, omdat het Engels nu eenmaal een wereldtaal is. De
'Engelstaligen vormen een grote groep, maar daarnaast is Engels
een taal waarvan velen een passieve kennis bezitten. Daardoor
kunnen zij vrij gemakkelijk kennis nemen van in het Engels gestelde informatie, ook al is Engels niet hun moedertaal. Bovendien wordt veel wetenschappelijk werk in Engelstalige landen
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verricht - vooral in de Verenigde Staten - en het is een bekend
verschijnsel dat nieuwe ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk vlak heel dikwijls, ook buiten het eigen taalgebied, in
de oorspronkelijke terminologie bekend worden. Dat was
eeuwen geleden al het geval toen de Nederlandse scheepsbouwers in hun sector aan de spits van de vooruitgang stonden en
Nederlandse scheepsbouwtermen in vele talen - waaronder het
Russisch en het Japans - ingang vonden. In deze tijd geldt hetzelfde voor het Engels : de Engelse termen worden in het eerste
stadium van het onderzoek vastgesteld en automatisch overgenomen in andere talen die voor deze nieuwe begrippen nog geen
woorden hebben. Ook de eerste publikaties over nieuwe uitvindingen en processen worden in het Engels uitgegeven, zodat deze
taal in het internationale wetenschappelijke verkeer nu de plaats
inneemt die het Latijn in vroegere tijden heeft bekleed. Het
Engels is de lingua franca van de wetenschap geworden. Niet
alleen om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op
zijn vakgebied kan de wetenschapper het Engels niet missen. Ais
hij zelf onderzoek verricht en aan de resultaten daarvan bekendheid wi! geven, kan hij zijn vakgenoten het best via het Engels
daarvan in kennis stellen. In deze taal immers kan hij een veel
groter aantal vakgenoten bereiken en bovendien is Engels soms
de enige weg, omdat heel wat wetenschappelijke tijdschriften
alleen in die taal verschijnen. Mededelingen die via een vertaling
worden verspreid leveren twee bezwaren op : in de eerste plaats
is er het tijdverlies dat onvermijdelijk aan vertalen verbonden is
en anderzijds dreigt door vertaling onduidelijkheid te ontstaan,
omdat in vele sectoren de terminologie in andere talen nog niet
vaststaat en de vertaler niet noodzakelijkerwijs vertrouwd is met
de nieuwste terminologieen die zich op een bepaald vakgebied
ontwikkelen. Voor de communicatie met vakgenoten is het gebruik van het Engels daarom de veiligste weg. Ais de technische
termen toch in het Engels blijven staan, is het eenvoudiger de
gehele mededeling in het Engels te verspreiden.
Leidt dit nu tot de conclusie dat op wetenschappelijk vlak het
Engels de enige gangbare taal zal worden en dat wetenschappelijke communicatie in de 'volkstaal', b.v. in het Nederlands, in de
toekomst niet meer zinvol of mogelijk zal zijn; m.a.w. heeft voor
ODS het Nederlands als taal van de wetenschap afgedaan ?

Rol van de eigen taal bij de wetenschapsbeoefening
Strikt genomen, heeft de Nederlandstalige wetenschapper voor
de beoefening van zijn vak relatief weinig aan zijn eigen taal; hij
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zou voor de wetenschapsbeoefening beter het Nederlands dan
het Engels kunnen missen.
Dat betekent echter geenszins dat de rol van het Nederlands
als taal van de wetenschap uitgespeeld zou zijn. De taal is een
essentieel onderdeel van de cultureIe identiteit van een volk en
zoals aIle andere bevolkingsgroepen, vormen de wetenschappers
een integrerend deel van de maatschappij en van het cultuurleven. V66r hij aan wetenschapsbeoefening toe komt, moet de
wetenschapper via de verschillende stadia van het onderwijsbestel opgeleid worden en daarbij is het gebruik van de eigen taal
uiteraard onmisbaar. Ais men via het onderwijs zorg wil dragen
voor de opleiding van jonge onderzoekers en latere hoogleraren
zal men de taal ook geschikt moeten maken voor de mondelinge
en schriftelijke overdracht van wetenschappelijke kennis aan de
jongere generaties.
Dezelfde behoefte bestaat om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische toepassingen,
in nieuwe produkten en nieuwe produktieprocessen : voor de
vakopleiding en bijscholing van personeel dat geen uitgebreide
kennis van het Engels bezit, zijn er handboeken, instructies en
gebruiksaanwijzingen nodig, in een taal die voor hen toegankelijk is, en dat is meestal aIleen de eigen taal. Het is niet mogelijk
en ook niet wenselijk dat de wetenschap en de wetenschappers in
een ivoren toren blijven zitten : voor de voortzetting van hun
werk door volgende generaties en voor de aanpassing van het
economisch bestel aan de nieuwste wetenschappelijke en technische ontwikkelingen is het gebruik van de eigen taal bij de verspreiding van de wetenschappelijke kennis een absolute noodzaak.

Standaardisering van de terminologie
Net als elke andere cultuurtaal is het Nederlands in principe
volkomen geschikt voor wetenschappelijke communicatie. Dat
daarbij in zekere mate woorden uit vreemde talen worden gebruikt, is niet ongewoon. Dat verschijnsel is niet nieuw. am de
communicatie vlot en accuraat te laten verlopen, is vooral vereist
dat in de gebruikte terminologie eenheid en duidelijkheid worden aangebracht. Onzekerheid inzake terminologie, d.w.z. omtrent de juiste betekenis en inhoud van de gebruikte termen, is
een van de grootste hinderpalen bij het verspreiden van wetenschappelijke kennis in een andere taal dan het Engels. Daarom is
er behoefte aan de opbouw en de standaardisering van de weten1-960
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schappelijke terminologie, vooral in de sectoren waar de ontwikkelingen het snelst verlopen.
Dertig jaar geleden was kernenergie de sector waar de meest
ingrijpende vernieuwingen plaatsvonden. Nu vormen de telematica en de informatica de wetenschapsgebieden waar zich een
stormachtige groei voltrekt en waar de bakens in hoog tempo
worden verzet. Terwijl we proberen de Amerikanen en de Japanners op het technisch-wetenschappelijke vlak bij te benen,
moeten wij er tevens op toezien dat, tegelijk met de verspreiding
van de kennis, ook voor harmonisatie en standaardisering van de
Nederlandse terminologie wordt gezorgd. Daarbij kunnen met
name de normalisatie-instituten in Nederland en Belgie een rol
spelen, maar het is de vraag of de overheid daarnaast geen eigen
initiatieven kan en moet ontplooien om het beoogde doel sneller
en op grotere schaal te bereiken.

Taak voor Nederlandse taalunie
De in 1980 opgerichte Nederlandse Taalunie en meer bepaald de
Raad voor de Nederlandse taal en letteren heeft krachtens de
verdragstekst (artikel 2, lid 2) o.m. tot taak te zorgen voor 'de
taal als communicatiemiddel van de wetenschap' in Nederland en
de Nederlandse gemeenschap in Belgie.
Met de Taalunie en met genoemde Raad beschikken wij dus
theoretisch al over een orgaan dat expliciet belast is met hetgeen
hierboven als een taak van de overheid is omschreven. Standaardisering van het technisch-wetenschappelijke taalgebruik kan dus
het best via de Taalunie en haar organen geschieden, want even
belangrijk of misschien zelfs belangrijker dan standaardisering is
de zorg voor de eenheid van het taalgebruik binnen de Nederlandse taalgemeenschap. Ais in Nederland en Vlaanderen een
uiteenlopend wetenschappelijk taalgebruik ontstaat, zal de wetenschapswereld, ter wille van de verstaanbaarheid die de eerste
vereiste voor een taal is, meer dan ooit geneigd zijn terug te
vallen op een vreemde, maar gestandaardiseerde taal'als communicatiemedium. Pogingen om de wetenschappelijke terminologie
te vernederlandsen mogen dus zeker niet op eigen houtje aan
deze of gene zijde van de landsgrenzen worden ondernomen,
want dat zou meer kwaad stichten dan goed doen. Overdreven
purisme is hoe dan ook in het wetenschappelijk taalverkeer uit
den boze. Het. is van belang oog te hebben voor het feit dat de
wetenschappelijke communicatie voor Nederlandstaligen in elk
geval een sterk internationaal karakter zal behouden en bij elke
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vernederlandsing van termen moet men zich dus afvragen welk
belang moet prevaleren : de internationale communicatie of de
communicatie binnen het eigen taalgebied. Naast een door de
overheid voorgeschreven 'nationalisatie' van vreemde woorden,
zoals dat in Frankrijk bij decreet wordt voorgeschreven voor de
verfransing van Engelse wetenschappelijke terminologie, zijn andere vormen denkbaar die minder ingrijpend zijn en daardoor
wellicht gemakkelijker voor iedereen aanvaardbaar. Standaardisering van het taalgebruik vindt al plaats via de werkzaamheden
van de normalisatie-instituten, hoewel betere afspraken om de
taaleenheid te bevorderen daarbij misschien noodzakelijk zijn.
Bovendien is het denkbaar dat in het kader van beroepsverenigingen overleg wordt georganiseerd tussen Nederland en Vlaanderen om het eens te worden over het gebruik van een uniforme
terminologie. Ten slotte is er ook nog het natuurlijke assimilatieproces : naarmate de wetenschappelijke kennis in ruimere kringen dan die van de zuivere wetenschapsbeoefening doordringt,
ontstaat spontaan of begeleid door overheid en onderwijs een
eigen Nederlandse terminologie. Overigens kan de overheid de
invoering van een gemeenschappelijk Nederlands taalgebruik
ook indirect in de hand werken door het stimuleren van populariserende wetenschappelijke publikaties en handboeken voor het
onderwijs, waardoor zowel de kennis als de terminologie wordt
verspreid.
Het staat buiten kijf dat het Nederiands ais taal van de wetenschap een bruikbaar instrument is en bIijft. WeI Iigt het op de
weg van de overheid om met name via de Nederlandse Taalunie
de standaardisering van het wetenschappeIijk taaigebruik te bevorderen.
W. Penninckx
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I. - Algemeen
DAGVAARDINGEN... (I)

Een nieuw model : een analyse en een voorstel
In dit en het volgende nummer bespreekt een lid van de redactie de
taalkundige aspecten van gangbare dagvaardingsmodellen.

1. INLEIDING

1.1. Modellen in het recht
Standaardteksten zijn in het recht onmisbaar. Van juristen mag
niet worden verwacht dat ze in hun dagelijkse schrijfpraktijk hun
creativiteit de vrije loop laten. De wet ·legt strikte eisen op aan
inhoud en vorm van juridische teksten. Onwrikbare tradities en
conventies, de heilige schrik voor rechtsonzekerheid en tijddruk
leiden onvermijdelijk tot een eindeloos kopieren van standaardteksten die in het recht modellen of formulieren worden genoemd.
Die modellen zijn al ettelijke keren in formulierenboeken of
modellenverzamelingen gebundeld.
Geregeld verschijnen er nieuwe pogingen om de modellen
voor notarissen, rechters, advocaten of gerechtsdeurwaarders samen te voegen. Vele van die verzamelingen zijn het resultaat van
initiatieven van enkelingen, die zich daarbij noodgedwongen baseren op hun eigen praktijk, op vroegere verzamelingen en' op
Franse voorbeelden. Vernieuwing in taal, stijl en opbouw van de
modellen beogen die verzamelingen niet. Niemand heeft immers
het gezag om de traditie en de daaruit voortvloeiende taalvormen
om te gooien.
De eerste en enige bedoeling van die verzamelingen ligt dan
ook in hun praktische bruikbaarheid. Die halen ze uit hun volledigheid, hun conventionaliteit en herkenbaarheid voor de jurist.
Dat betekent echter vaak een slaafse onderwerping van de taal
aan de traditie en dus ook al te vaak aan het Frans.
Een recent en bedroevend voorbeeld van een dergelijke modellenverzameling is het in 1982 duur uitgegeven FormulierenTaalbeheersing sept.lokt. 1984
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boek van notariele akten en bescheiden, van R. en M. Cornelis
(uitg. Swinnen, Brussel). Dat boek probeert zijn degelijkheid te
bewijzen door te verwijzen naar de Franse traditie waar het op
teruggaat. Dat die Franse traditie heel wat offers vraagt van de
kwaliteit van het Nederlands blijkt daarbij geen belemmering te
zijn. Integendeel, al te hedendaags Nederlands wordt al gauw als
een gevaar voor de rechtszekerheid gezien, zo lijkt het weI.
Dat die modellenverzamelingen in de eerste plaats op praktische bruikbaarheid mikken en de gelegenheid niet te baat nemen
om het taalgebruik kritisch door te lichten is begrijpelijk, maar
jammer. Begrijpelijk, omdat de makers de deskundigheid vaak
missen om het Nederlands eigentijds en kritisch te hanteren, en
omdat ze het gezag missen om radicale wijzigingen in informatieordening en -selectie aan te brengen. Jammer, omdat elke verzameling van dit kaliber het vernieuwingsproces van de juridische
taal telkens weer vertraagt.
Niet aIle modellenverzamelingen zijn echter van hetzelfde allooi. Sinds enkele jaren zijn er verzamelingen die gezien hun
taalkwaliteit zeker onze aandacht verdienen. Dat betekent niet
dat ze radicaal nieuwe modellen voorsteIlen, die van een nieuwe
kijk op de relatie tussen de jurist en de burger getuigen; weI zijn
de modellen van een aantal ouderwetse en onnederlandse formuleringen gezuiverd en getuigen ze van nauwkeurig en zuinig taalgebruik.
Vanaf 1972 looptde Algemene modellenverzameling voor de
rechtspraktijk (AMR) (uitg. Story-Scientia, Gent-Leuven) en
sinds 1980 bij dezelfde uitgever de Algemene modellenverzameling voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder (AMG). Beide
verschijnen in afleveringen en zijn losbladig. De AMR beslaat
alle gebieden van het recht. In februari 1984 verscheen aflevering
14 en daarmee zijn twee pinbanden behoorlijk gevuld.
Van de AMG verscheen in februari 1984 aflevering 3. Alleen
het gerechtelijk recht is in die afleveringen behoorlijk aan de
beurt gekomen. Dat is echter niet het enige juridische veld waarop de activiteiten van de gerechtsdeurwaarder zijn gericht. Behalve het burgerlijk recht en het handelsrecht, waarmee al een
begin is gemaakt, moeten in de volgende afleveringen nog modellen verschijnen op het vlak van het sociaal recht, het strafprocesrecht, het administratief recht en het belastingrecht.
Beide modellenverzamelingen zijn door een deskundige staf
opgezet. Individuele smaak en willekeur zijn daarmee grotendeels uitgesloten. De losbladige uitgave in afleveringen verhindert al te snelle veroudering. Aan elke aflevering zijn veranderin1-964
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gen op de modellen van de vorige afleveringen toegevoegd. Die
veranderingen zijn het gevolg van de steeds evoluerende wetgeving en rechtspraak.

1.2. Opzet
We willen in dit artikel de taalkwaliteit van modellen onder de
loep nemen. Dat doen we door ons te beperken tot het eenvoudige model van dagvaarding. Daarin komen taalkundige verschijnselen voor die in vele andere modellen uit de rechtspraktijk zijn
aan te treffen.
We gaan als voIgt tewerk :
1. We plaatsen de dagvaarding in het kader van wet en rechtspraktijk. Binnen dat kader verklaren we de inhoud, de structuur
en de vakterminologie. Een dergelijke situering is een minimale
voorwaarde om te kunnen en te mogen oordelen over de taalkwaliteit van de tekst. Vanuit die situering willen we vormverschijnselen verklaren en willen we niet-ingewijden enig inzicht
geven in de positie van de gerechtsdeurwaarder in het recht en
van het fenomeen van dagvaardingen.
2. We beoordelen een dagvaardingsmodel uit de recente deurwaarderspraktijk. Dat model is - zoals blijkbaar de meeste gebaseerd op modellenverzamelingen van de oude stempel.
3. We analyseren (in een volgende aflevering) de taalkwaliteit
van het basismodel uit' AMG. We tonen vooral de vernieuwing
aan die dat model ten opzichte van de modellen uit de praktijk
betekent.
4. Naar aanleiding van een nieuw model voor dagvaardingen
willen' we ten slotte enkele voorstellen doen over hoe het nog
heel anders zou kunnen. Ook al is een model voor dagvaardingen
gezuiverd van wat oud en fout is, dan nog blijft een wat stroeve
en ontvangersonvriendelijke tekst over. Daar zijn vele redenen
voor, maar er zijn ook alternatieven. Op die alternatieven gaan
we dieper in.
2. DE DAGVAARDING IN WET EN RECHTSPRAKTIJK

2.1. De gerechtsdeurwaarder
De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel, openbaar ambtenaar, door de koning voor het leven benoemd om in een bepaald
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gerechtelijk arrondissement de juridische taken te vervullen die
de wet aan deurwaarders toebedeelt. Deurwaarders stellen allerlei akten op, dienen verzoekschriften in, leiden openbare verkopingen van roerende goederen en doen nog veel meer. Ze zijn te
beschouwen als hulporganen van de rechterlijke en uitvoerende
macht.
Een typische taak van gerechtsdeurwaarders is het betekenen
van exploten. Dat wit grofweg zeggen het overhandigen van een
afschrift van een akte aan partijen die betrokken zijn of betrokken moeten worden in een rechtshandeling. Door die overhandiging worden procedures ingezet, partijen gedagvaard, wordt beslag gelegd, worden aanzeggingen of aanmaningen gedaan enzovoorts.
Betekenen is dus de· vakterm voor de handeling van het overhandigen, conform de eisen die de wet aan die handeling stelt.
Exploot heeft een dubbele betekenis : enerzijds verwijst het naar
de mededeling die de deurwaarder aan de betrokkenen doet en
anderzijds naar de akte waarin die mededeling is vastgelegd.
In de praktijk bestaat weleens verwarring tussen termen die
rechtshandelingen aangeven en termen die verwijzen naar de
schriftelijke neerslag van die handelingen. Dat heeft vooral te
maken met het feit dat vele juridische teksten in feite handelende
kracht hebben en daarmee een wezenlijk dee} van de handeling
uitmaken. Om die verwarring uit de weg te ruimen, kiest het
woord vooraf van AMG de volgende termen in verband met het
betekenen van exploten :

Een exploot wordt betekend, andere stukken worden medebetekend; een in het buitenland te betekenen exploot wordt aldaar
uitgereikt. Betekening en uitreiking geschieden door afgifte. Het
zijn allemaal eenvoudige woorden, maar ze krijgen hier een specifieke betekenis, die haar helderheid uit het eenvormig gebruik
haalt. Dit streven noopte er een enkele keer toe het Gerechtelijk
Wetboek niet te volgen. De in artikel 790 van dat Wetboek als
uitvoerbaar afschrift bepaalde en elders in het Wetboek in de zin
van al dan niet uitvoerbaar ambtelijk afschrift gebruikte term uitgifte wordt in deze verzameling, conform het gebruik in Nederland, niet gebruikt als substantief, maar als handeling. In de plaats
treden grosse (met formulier van tenuitvoerlegging) en expeditie
(zonder dat formulier).
Betekening, uitreiking, afgifte en uitgifte verwijzen dus naar de
handeling (hoewel ze uiteraard net zozeer substantief zijn als de
volgende vier); exploot, grosse, expeditie en afschrift zijn substantieven die teksten aangeven die deze handeling begeleiden en
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meteen de handeling mee voltrekken. De ingreep om uitgifte een
andere betekenis toe te kennen dan in het Gerechtelijk Wetboek
is taalkundig gezien logisch. Toch zal de verwarring niet verdwijnen zolang het Gerechtelijk Wetboek niet verandert.
In zijn betekenende functie bekleedt de gerechtsdeurwaarder
een unieke positie in de relatie tussen recht en rechtzoekende.
Hij is een soort bemiddelaar. Voor vele burgers vormt hij de
eerste confrontatie met de juridische wereld. Zijn optreden en
zijn teksten bepalen dus in hoge mate het gezicht van het recht.
Verder is de gerechtsdeurwaarder voor vele leken een soort hulpverlener in bange dagen. In het Handboek van de gerechtsdeurwaarder van M. Briers (Bruylant, Brussel, 1973, bIz. 14) is die
taak van de deurwaarder treffend beschreven :

Ook op menselijk plan staat de gerechtsdeurwaarder steeds onder druk, zowel van de zijde van zijn opdrachtgever als van de
zijde van de betekende partij. Zijn taak als moderator, alhoewel
door de wetteksten niet voorzien of geschraagd, geeft hem een
reden van bestaan in de samenleving en kan hem, mits billijk en
verantwoord optreden, de tussenpersoon maken die de ongelukkigen door een benarde periode heen helpt.
Wie meer wil weten over de gerechtsdeurwaarder, zijn bevoegdheden en werkzaamheden, kan daarvoor terecht bij de
handleiding van M. Briers: De gerechtsdeurwaarder. Een praktisch repertorium, Kluwer, Antwerpen, 1982. Dat boek is bedoeld voor aankomende en zich bijscholende deurwaarders; het
geeft een systematische analyse van aIle gebieden van het recht
die voor de gerechtsdeurwaarder van belang zijn. Toch kunnen
ook gelnteresseerde leken er hun weg in vinden.
Voor onze bespreking van de dagvaarding moeten we uit deze
inleidende punten vooral onthouden dat gerechtsdeurwaarders
(en ook hun teksten) bemiddelen tussen rechtsapparaat en
rechtspartijen, en dat zij in hun beroepsuitoefening strikt gebonden zijn aan wat de wet voorschrijft.

2.2. De dagvaarding
Een dagvaarding is een gerechtsdeurwaardersexploot waarin de
geadresseerde gedaagd wordt om te verschijnen voor de rechter.
Net als 'exploot' wordt dagvaarding zowel in de betekenis van
handeling als van tekst gebruikt.
Het complexe karakter van een dagvaarding als tekst blijkt al
gauw bij een poging om de dagvaarding bij een bepaalde tekstTaalbeheersing sept.lokt. 1984
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soort onder te brengen. Ze kan immers worden opgevat als een
akte, een verslag, een oproepingsbrief en een invulformulier.

De .dagvaarding als akte...
In de eerste plaats moet de dagvaarding worden opgevat als een
authentieke akte. Dat wil zeggen een geschrift dat wordt opgemaakt om als bewijs te dienen, waaruit gedaagde en verzoeker
rechten en plichten kunnen ontlenen. Dat wi! ook zeggen dat de
wet er strikte eisen aan stelt. Ais officieel juridisch stuk kan de
dagvaarding worden beschouwd als de normale rechtsingang.
Dat betekent dat rechtsvorderingen beginnen met een dagvaarding. Ook een verzoekschrift of vrijwillige verschijning kan het
begin van een vordering zijn, maar de dagvaarding is de gewone
manier om een procedure te beginnen.
Dat begin is enkel geldig als het volgens de regels van de wet
gebeurt. In de eerste plaats moet de dagvaarding op de juiste
manier worden betekend. Zo mag de deurwaarder niet zijn
vrouw of haar man op zondagochtend met een dagvaarding naar
een gedaagde sturen voor een vordering die de volgende maandagochtend voor de rechtbank komt. Hij moet de termijnen,
procedures en bevoegdheidseisen voor een dagvaarding respectereno Daar gaan we hier niet verder op in..
Behalve de wijze van betekening moeten ook de inhoud en de
vorm van de tekst van de dagvaarding in overeenstemming zijn
met wet en rechtspraak. Ais informatie ontbreekt of niet in de
juiste vorm is opgenomen, kan dedagvaarding nietig worden
verklaard.
We kunnen niet ingaan op aIle gegevens die dagvaardingen
nietig kunnen maken. Bij de taalkundige bespreking van het model komen we er af en toe op terug. Volledige informatie vinden
gelnteresseerden in de voetnoten bij het basismodel uit AMG.
Dat bevat overvloedig verwijzingen naar wetsartikelen en naar
rechtspraak waaruit blijkt hoe vaak inhoud en vorm van de dagvaarding zelf onderwerp van rechterlijke uitspraken zijn geweest.
Twee noodzakelijke vormbepalingen van dagvaardingen bekijken we van naderbij. We kiezen ze uit omdat ze het aanzien van
een dagvaarding in grote mate bepalen en ervoor zorgen dat de
dagvaarding als tekstsoort een complex karakter heeft.
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·.. verslag...
1. De wet schrijft voor dat de dagvaarding het optreden van de
gerechtsdeurwaarder moet vermelden. Dat is de reden waarom
elke dagvaarding als een verslag is opgesteld, een soort procesverbaal van woorden en daden van de gerechtsdeurwaarder, die
de gedaagde meedeelt wanneer, waar en waarvoor die moet verschijnen.
Deze wettelijke verplichting bepaalt dus het perspectief van
waaruit de tekst is geschreven. Dat perspectief komt in juridische
teksten vrij vaak voor; ook vonnissen, arresten en notarisakten
bij voorbeeld zijn zo opgevat : ze beschrijven wat de rechter of
notaris heeft gedaan en voltrekken aldus mede de juridische handeling. Op zich is deze redactiewijze dus niets speciaals, behalve
dan dat een dergelijk perspectief niet past voor een tekst die toch
ook als uitnodiging of oproeping van de gedaagde is bedoeld.

...invulformulier...
2. Elke dagvaarding moet de vermelding bevatten dat de dagvaarding betekend is aan de persoon of op de plaats die de wet
bepaalt. Aan wie en waar de betekening mag of moet gebeuren
staat uitvoerig in de wet. Daar kunnen we hier niet diep op
ingaan. Feit is dat de dagvaarding niet altijd betekend wordt aan
de gedaagde. De deurwaarder, die zijn dagvaarding opstelt voor
hij ze betekent, kan niet voorzien wie hij zal aantreffen op de
plaats van betekening. Hij moet dus ruimte openlaten om naam
en hoedanigheid op te tekenen van degene met wie hij bij de
betekening zal spreken. Bij het betekenen moet hij verder nog
afwachten hoe de toegesprokene reageert : wi! die het origineel
voor ontvangst van het afschrift tekenen of niet; wi! hij zijn identiteitskaart tonen of niet. .. allemaal gegevens die de deurwaarder
in de dagvaarding moet opnemen.
Dat betekent in elk geval dat de dagvaarding gedeeltelijk bij
de betekening wordt ingevuld. Er is echter meer. Vele dagvaardingen worden op het kantoor van de deurwaarder al op een
basisgeraamte ingevuld. Voor de wet vloeien daar twee problemen uit voort. Ten eerste zorgt het gebruik van invulmodellen
voor nogal wat doorhalingen. Die zijn niet altijd wettig en moeten in elk geval in de marge of onder in de tekst worden goedgekeurd. Ten tweede bevat een ingevulde dagvaarding nogal wat
overbodig wit. Leemten in de tekst zijn in principe onwettig,
omdat dit wit weleens tot oneigenlijke invulling leidt.
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Het tot tweemaal toe invullen van dagvaardingsmodellen
brengt niet enkel ten aanzien van de wet problemen mee. Ook
communicatietechnisch leidt die werkwijze tot geknoei. Dagvaardingen zijn vaak zeer onaantrekkelijk van typografie. Gedrukte, getypte en geschreven stukken wisselen af met doorhalingen en blinde vlekken. De marge staat dan nog vol met all.erlei
informatie over inschrijving op de rol, registratie en zegelrechten. Dat die gebrekkige verzorging begrijpelijk is door overlast
en drukke praktijk, is maar een magere troost voor wie voor het
eerst met een dergelijke soort uitnodiging wordt geconfronteerd.
Een oud decreet van 1813 schrijft nochtans voor dat het geschrift
(of het geschrevene) duidelijk en leesbaar moet zijn, 'want een
lezing is geen ontcijfering'. Vele gerechtsdeurwaarders interpreteren leesbaarheid echter weI erg technisch, in de zin van 'het
(net) kunnen lezen'.
Concluderend : De wet is er de oorzaak van dat de dagvaarding en akte en verslag en invulformulier is. Dat de dagvaarding
in feite ook een oproepingsbrief is staat in de wet echter niet
expliciet vermeld.
A. Maes
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I. - Algemeen
DAGVAARDINGEN ... (II)
Een nieuw model : een analyse en een voorstel
3. EEN DAGVAARDING UIT DE RECENTE PRAKTIJK

Vele taaleigenaardigheden van dagvaardingen zijn verklaarbaar
door wettelijke bepalingen. Toch is de wet geen voldoende verklaring voor de vaak bedroevende taalkwaliteit van vele dagvaardingen. Aan de hand van een recent voorbeeld nemen we de
belangrijkste tekortkomingen door die in vele dagvaardingen zijn
aan te wijzen.

DAGVAARDING (originele versie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ten jare 1900 drieentachtig, de VIJF OKTOBER.
Ten verzoeke van de N. V. P., met maatschappelijke
zetel gevestigd Molenwijk 3 te B., ingeschreven
in het handelsregister te D., onder het nummer 32.200 :
Hebbende voor raad Meester B.V., advocaat, Hoekstraat
55 te S.
Aangezien hiernagedaagde aan mijn verzoekster verschuldigd blijft
de som van 14.040 F, uit hoofde van een ereloonnota dd. 01/10/82
wegens het verzorgen van de boekhouding, kwartaal twee en drie 1982;
Aangezien hiernagedaagde eveneens aan mijn verzoekster de verwijIintresten vanaf 7 juli 1983, datum van ingebrekestelling, verschuIdigd blijft.

13 Zo heb ik ondergetekende A.P., gerechtsdeur14 waarder ter standplaats G., er kantoorhoudende Wadstraat 2.

15 Gedagvaard : T.R.
, momenteel wonende te
16
17 M., Opperstraat,
18 alwaar zijnde en er sprekende met
19 A.D., zijn echtgenote
20 aizo verklaard, die mijn origineel tekent;
21 Om te verschijnen op WOENSDAG 19 OKTOBER 1900 DRIEENTaalbeheersing nov./dec. 1984
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22 TACHTIG om negen uur dertig minuten 's voormiddags, voor de Heer
23 Vrederechter van het tweede kanton Sint-Niklaas, zetelende in zijn
24 gewoon lokaal, Gerechtsgebouw, Kazernestraat 30-40 te Sint-Niklaas;
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ten einde :
Gedaagde zich aldaar te zien en te horen veroordelen om aan mijn
verzoekster te betalen, voor de vorenvermelde redenen, de som van
VEERTIENDUIZEND EN VEERTIG frank (14.040 F) te·vermeerderen
met de verwijlintresten vanaf 7 juli 1983, datum van ingebrekestelling,
en met de gerechtelijke intresten;
Gedaagde tevens te horen veroordelen tot de kosten van het geding,
inbegrepen de wettelijke rechtsplegingsvergoeding (2.800 F).
Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande aile verhaal en zonder borgstelling noch kantonnement.

36
37
38
39

En opdat gedaagde hiervan niet onwetend zou zijn heb ik haar gelaten
zijnde en sprekende als voorzegd, kopie van onderhavig exploot,
afgegeven onder gesloten omslag, gelijkvormig de wet, zo nodig.
Waarvan akte, onder aile voorbehoud.

40 Kost: DUIZEND TWEEHONDERD NEGENENNEGENTIG FRANK
41 rolzetting van 390 frank inbegrepen.
42 meer de verplaatsingskosten zoals vermeld op het origineel
de gerechtsdeurwaarder
(get.) A.P.

Algemeen
1. In de eerste plaats bestaat de hele dagvaarding uit een zin. De
wet schrijft dat niet voor. Toch zijn vonnissen, arresten, notariele
akten en gerechtsdeurwaardersakten in een zin gegoten. Dat kan
bedoeld zijn als beveiliging tegen 'illegale' tussenvoegingen.
Toch is dat maar een mager argument om die vorm te behouden.
Geldiger is het argument dat deze modelvorm conventie is, dat
die vorm ten minste voor ingewijden snel herkenbaar is en dat
verandering van deze vorm consequenties heeft voor de hele
opbouw van de dagvaarding. Dat voorspelt heel wat verzet vanuit de juridische praktijk.
2. De lange zin is er de oorzaak van dat enkele deelzinnen erg
ongelukkig in het geheel zijn ingewerkt. De passage 2-12 overtreedt de regel dat er in een Nederlandse zin slechts een zinsdeel
voor het werkwoord mag staan. De ten einde-deelzin (regels 2535) is een beknopte bijzin met een onderwerp (nl. gedaagde),
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hoewel het kenmerk van een beknopte bijzin juist de afwezigheid
van een onderwerp is.
3. De schrik om onduidelijk te zijn (regel 22 : om negen uur
dertig minuten 's voormiddags !) leidt weleens tot rare verwijzingen in de dagvaarding. Daartoe worden vaak omslachtige, verouderde en/of foute verwijswoorden gebruikt : hiernagedaagde,
onderhavig exploot, zijnde en sprekende als voorzegd, vorenvermelde redenen, bovengenoemde gedaagde, afschrift dezes, dit
mijn huidig exploot, aanzochte deurwaarder...

Detailcommentaar
Regel 1. De datum wordt voorafgegaan door het correcte, maar
verouderde ten jare. Vaak wordt nog het gaIlicistische 'het jaar'
gebruikt. Verkeerd is uiteraard de combinatie 'de vijf oktober',
dat een contaminatie is van twee correcte uitdrukkingen : de
vijfde oktober en vijf oktober.
Regel 5. Raad kan weI de betekenis hebben van 'iemand die raad
geeft'. Advocaat is hier echter gebruikelijker. De wending 'hebbende voor' is een te letterlijke vertaling van het Frans.
Regels 5 en 6. De verzoekster kiest in deze dagvaarding geen
woonplaats. Normaal kiest een rechtsonderhorige voor een
rechtshandeling woonplaats bij de gerechtsdeurwaarder of de notaris, minder vaak bij de advocaat. Op die gekozen woonplaats
kunnen aIle betekeningen en kennisgevingen gebeuren welke die
rechtshandeling met zich brengt. Voor alles wat die rechtshandeling aangaat is de client als het ware gevestigd in de woonplaats
die hij kiest. Vele dagvaardingen bevatten nog verouderde en
onverdedigbare varianten, zoals 'woonst kiezen', 'woonstede kiezen', of zelfs 'verkiezen'. Voor 'woonplaats' bestaat een goed
(vooral in Nederland gebruikelijk) synoniem, n1. domicilie. Toch
vereist de eenheid van vakterminologie het gebruik van woon-

plaats kiezen.
Regel 7. Sporadisch wordt de verzoeker nog 'vertoger' genoemd,
afgeleid van het werkwoord 'vertogen', d.i. betogen, een betoog
houden. Dat woord verdient echter in deze context geen steun.
Regels 10 en 29. Beter dan 'verwijlintrest' is moratoire intrest,
rente wegens verzuim of wegens late betaling. Dat is een ander
soort rente dan vergoedende rente, d.i. schadevergoeding.
Regel 13. Na de lange introductie wordt het hoofdwerkwoord te
omslachtig ingeleid met wendingen als 'zo heb ik' of 'zo is het dat
ik' ...
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Regel 14. 'Kantoorhoudende' is ten onrechte aaneengeschreven.
Dagvaardingen bevatten nog vaak de verkeerde wending 'verblijvende'. De plaats waar de praktijk van een gerechtsdeurwaarder
gevestigd is, is niet de verblijfplaats, maar de standplaats. Met
een van de twee correcte woorden had regel14 kunnen volstaan.
Regel 15. Dagvaarden heeft als vaak gebruikte variant 'dagvaarding geven aan'. De voorkeur ligt echter bij dagvaarden, dat de
hele juridische handeling van het dagvaarden omvat, terwijl het
geven van een dagvaarding slechts een onderdeel daarvan is.
Regel 17. De middeleeuwse frase 'alwaar zijnde en er sprekende
met' is in de meeste dagvaardingen terug te vinden. Ze is de
expliciete vermelding van het feit dat de deurwaarder ter plaatse
is geweest, wat hij volgens de wet moet.
Regel 20. 'Alzo verklaard' of 'mij zo verklaard' lijkt een wat
onhandige manier om aan te geven dat de gerechtsdeurwaarder
niet borg kan staan voor de identiteit van de toegesprokene. Hij
heeft enkel de identiteit genoteerd zoals de toegesprokene die
hem heeft meegedeeld. Die formule kan m.i. zonder bezwaar
wegblijven. De identiteit is gegarandeerd als de toegesprokene
zijn identiteitskaart toont (hoewel de hoedanigheid t.a.v. de gedaagde dan nog duister kan blijven). Als de toegesprokene zijn
identiteitskaart niet toont, dan kan de deurwaarder logischerwijze niet garant staan voor de juistheid van de identiteit. In beide
gevallen is de vreemde toevoeging overbodig.
Regel 20. Sommige gerechtsdeurwaarders gebruiken nog 'viseren' voor tekenen. 'Viseren' betekent voor gezien tekenen. De
toegesprokene moet in dit geval echter het origineel niet voor
gezien tekenen, maar voor ontvangst van het afschrift. Viseren is
in deze context dan ook verkeerd.
Regel 33. Het werkwoord 'tussenkomen' is in de hier bedoelde
betekenis een gallicisme (Fr. intervenir). In het Nederlands komen vonnissen niet tussen, maar worden ze gewezen of uitgesproken.
Regel 33. Een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad kan meteen
ten uitvoer worden gelegd, ook al komt er bij voorbeeld hoger
beroep tegen de beslissing. Borgstelling of kantonnement, twee in
de wet bepaalde manieren om onmiddellijke tenui,tvoerlegging
van een vonnis te verhinderen, wordt uitgesloten.
Regels 36 tim 38. Om aan te geven dat de deurwaarder een
afschrift van het exploot bij de gedaagde heeft achtergelaten, is
niet zo'n stuntelige formulering nodig.
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Regel 40. Het enkelvoud 'kost' is in deze betekenis uitgesloten.
AIleen kosten past in deze betekenis.
Regel 41. Voor de gallicismen 'rolzetting' en 'roistelling' bestaat
in het Nederlands aIleen inschrijving op de role
4. HET MODEL VAN DAGVAARDING UIT AMG
Ten opzichte van de doorsneedagvaarding uit de praktijk betekent het dagvaardingsmodel uit AMG een aanzienlijke verbetering. We geven het AMG-model met enige commentaar.
EXPLOOT VAN DAGVAARDING (algemeen model)
1. Heden,
2.

3.
4.

(dag, maand en jaar), (1)
Op verzoek van
(naam, voornaam; i. v.g. : hoed.lnaam of firma van rechtspersoon,
rechtsvorm), die zijn / haar woonplaats / zetel heeft te
straat
nr.. .. , < en ingeschreven is in het handelsregister / ambachtsregister te
.
.
, onder nummer
> , < maar die ten einde dezer woonplaats

5.
6. kiest op het kantoor van ondergetekende gerechtsdeurwaarder, > < voor
7. wie optreedt als advocaat Mr
kantoor houdende te
,
.
8. ..... .straat nr. ... , >
9. Heb ik, ondergetekende,
(naam, voornaam), gerechtsdeurwaarder /
10. plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, optredende ter vervanging van ge11. gerechtsdeurwaarder. ........ (naam, voornaam), in het arrondissement ..... ,
12. kantoor houdende te
13.

14. 10
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

,

straat nr.

,

GEDAGVAARD
••••

(naam, voornaam; i.v.g. : hoedanigheid/naam offirma van rechtspersoon, rechtsvorm),

die zijn / haar woonplaats / verblijfplaats / zetel heeft te
,
.
. straat nr
, < maar die woonplaats gekozen heeft te
, .
.
straat nr , > waar ik, in zijn / haar woonplaats / verblijfplaats /
zetel / gekozen woonplaats / zetel *** gesproken heb met
(naam,
voornaam, hoedanigheid), mij zo verklaard, die < mij op mijn verzoek zijn/haar
identiteitskaart« niet » heeft voorgelegd en die> mijn origineel voor ontvangst van het afschrift heeft getekend / die geweigerd heeft te tekenen,
20 ••••••••••

*** niemand heb aangetroffen aan wie ik het afschrift met bijlage / bijlagen ter
hand kon stellen overeenkomstig de. artikelen 33 tot 35 van het Gerechtelijk
Wetboek, om welke reden ik, na aldaar een bericht te hebben achtergelaten
overeenkomstig artikel37, tweede lid, van het wetboek, mij begeven heb naar het
hoofdkantoor der gerechtsdeurwaarders / het hoofdpolitiecommissariaat / de burgemeester / schepen / ambtenaar die daartoe opdracht heeft te
, waar ik ***
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

OM TE VERSCHIJNEN voor de Vrederechter van het .....e kanton /
de .....e kamer van de Rechtbank van Koophandel/ Rechtbank van Eerste
Aanleg / Arbeidsrechtbank, afdeling ...... , / Politierechtbank te ...... ,
zilting houdende te .......... , (plaats van de terechtzining) , zaal .... ,
op
(dag, maand en jaar) , (1) om
uur, (4) (5)
TEN EINDE
Op de bij dit exploot ingestelde vordering uitspraak te horen doen en : (6)
AANGEZIEN
(7)
Gedaagde zich / De gedaagden zich als solidaire, althans gezamenlijke
schuldenaars of de een bij gebreke van de ander te horen veroordelen om
aan mijn verzoeker / verzoekster / verzoekers te betalen de som
van. ......... frank, benevens < de bedongen / vergoedende rente
tegen ........ ten honderd 's jaars te rekenen van ........ (datum) en ~ de
gerechtelijke rente te rekenen van heden tot de dag der volledige
betaling, en in de kosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding
ten bedrage van .... frank, behoudens nadere bepaling / in de kosten
bedoeld in artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek;

40. Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad,
41. niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgstelling en met
42. uitsluiting van kantonnement.
43. Ik heb de dagvaarding betekend < aan ieder van de geadresseerden
44. afzonderlijk> door afgifte aan de voormelde persoon / personen,
45. onder gesloten omslag, ingeval de wet het vereist, van een door mij
46. ondertekend eensluidend afschrift van dit exploot.
47. WAARVAN AKTE
48. De kosten bedragen
Doorhaling van
regels en
..
49. woorden goedgekeurd.
(handtekening van de gerechtsdeurwaarder)

50. Voor ontvangst van het afschrift
(handtekening van degene die het stuk ontvangt)

Commentaar
1. Op de uitloop na houdt het model vast aan de opbouw in een
zin. De ten einde-deelzin is ook hier een foute beknopte bijzin.
Bovendien is die deelzin asymmetrisch opgebouwd. Veroordelen
wordt gevolgd door twee aanvullingen die van een totaal verschillend gehalte zijn :
ten einde ... zich te horen veroordelen - om te betalen
- in de kosten.
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2. Met omslachtige verwijzingen springt dit model terecht
schaars om.
3. Archalsche wendingen verdwijnen grotendeels, zo b.v. 'heden
(1), waar ik gesproken heb met' (17-18). 'Mij zo verklaard' kan
m.i. nog worden weggestreept.
4. Foute woorden en wendingen zijn verdwenen. AIleen het 'tussen te komen vonnis' (40) is de aandacht ontglipt.
5. Het gebruik van vaktermen getuigt van zorgvuldig wikken en
wegen. Letterlijke vertalingen uit het Frans en archalsche resten
zijn vervangen door taalkundig verantwoorde termen.
Dit model uit AMG is nog betrekkelijk nieuw. Daardoor is het
nog oneerlijk concurreren met de gevestigde modellenverzamelingen en de prive-modellen van vele gerechtsdeurwaarders.
Toch moet de vergelijking die we hebben gemaakt voldoende
duidelijk zijn. AMG verdient een snelle erkenning in de praktijk
van elke gerechtsdeurwaarder.
5. EEN ALTERNATIEF MODEL VAN DAGVAARDING
De slotsom van de taalkundige analyse is dat het nieuwe model
van AMG op kleinigheden na zowel aan de aard van het Nederlands als aan de juridische traditie recht doet. Wie echter met dat
model nog weinig "handreiking krijgt is de niet juridisch en taalkundig geschoolde geadresseerde. De verbeteringen van woorden en wendingen zullen hem nauwelijks opvallen. Voor hem
blijft de dagvaarding een erg technische en archalsche tekst.
Technisch door de sterke band met de wet, archalsch door een
stevige juridische traditie.
Toch is het mogelijk om een tekstvorm voor de dagvaarding te
bedenken die drastisch vanuit het standpunt van de ontvanger is
geconcipieerd. Een dergelijke tekst moet eenvoud, leesbaarheid
en aantrekkelijkheid combineren met juridische waterdichtheid.
Dat is uiteraard niet gemakkelijk. 'Eenvoudige' modellen zullen
al gauw onderwerp zijn van juridische discussie. Zonder de inschikkelijkheid van de jurist en de actieve steun van ten minste
een deel van de juridische praktijk hebben dergelijke nieuwkomers geen overlevingskansen. Rechters zullen in hun beslissingen
over de vorm van die modellen het belang van leesbaarheid zo
zwaar mogelijk moeten laten doorwegen.
Gerechtsdeurwaarders zullen de eersten zijn om het belang
van eenvoudige modellen te onderkennen. Bij het betekenen
ervaren zij dagelijks hoe groot de kloof is tussen gedaagden en
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(de taal van) het recht. Die kloof kunnen zij door hun optreden
proberen te dichten. Maar als de teksten die bij de betekening
een cruciale rol spelen meer naar de ontvanger toe geschreven
zouden zijn, kan daarmee de taak van de deurwaarder alleen
maar lichter en aangenamer worden.
Over de wenselijkheid van eenvoudige modellen kan moeilijk
betwisting bestaan : alle partijen hebben er belang bij. Over de
mogelijkheid ervan lopen de meningen uiteen. De meeste juristen zijn er wei van overtuigd dat de juridische gang van zaken tot
op zekere hoogte voor leken begrijpelijk te maken is in de vorm
van extra-informatie, brochures, mondelinge toelichting e.d.
Niet iedereen gelooft echter dat die begrijpelijkheid kan en mag
worden doorgetrokken tot in de authentieke akten van het recht.
Daarin moet in de eerste plaats aan de wettelijkheid en de juridische waarborgen recht worden gedaan. En dat gaat gepaard met
een hoge graad van vakjargongebruik en vaste vormgeving die
vanuit recht en rechtspraktijk is gemotiveerd.

5.1. Initiatieven
Probleemloos zijn de toenaderingspogingen tussen recht en publiek dus in geen geval. Toch komen er vanuit de juridische hoek
steeds meer initiatieven om de toegankelijkheid van het recht te
verhogen. In de eerste plaats gaat het daarbij om brochures en
folders die duidelijk maken hoe de gang van zaken is bij het
gerecht, waarvoor notarissen en deurwaarders zoal kunnen worden geraadpleegd, en zo meer. Daarnaast zijn er ook enkele
initiatieven die de teksten van het recht beogen te vereenvoudigen. We vermelden er enkele die in dit verband relevant zijn.
In 1979 werd op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor
rechtspraak en de Staatscommissie Herziening rechterlijke organisatie een werkgroep opgericht die aanbevelingen zou doen over
vorm en taal van vonnissen en beschikkingen. In 1983 verscheen
in Trema, het Nederlandse tijdschrift van de rechterlijke macht,
het eerste rapport van die werkgroep (bIz. 151-161). Daarin
wordt een modelvonnis voorgesteid en becommentarieerd dat
uitblinkt door heldere opbouw en toegankelijk taalgebruik. Vit
de commentaar blijkt een erg kritische houding ten opzichte van
de traditie en de wettelijke vormverplichtingen voor vonnissen.
Die houding is des te verheugender omdat de werkgroep voornamelijk bestaat uit juristen (rechters, hoogleraren, advocaten).
Een enkele keer slechts is het onmogeIijk gebleken om vakjargon
te omzeilen. In dat geval wordt echter gezocht naar een formuIe1-978
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ring waaruit de betekenis van de gebruikte term is af te leiden.
Als voorbeeld een stukje commentaar bij de term dagvaarding :
'De term dagvaarding (...) is niet voor een ieder volkomen duidelijk. Anderzijds kan de vermelding van dit woord bezwaarlijk
geheel achterwege blijven. In verband hiermee is gekozen voor
het gebruik van dit woord op een wijze waardoor tevens (min of
meer) wordt verklaard wat ermee wordt bedoeld.' (bIz. 157).
De zin waarin dagvaarding wordt gebruikt luidt dan : De eiseres heeft door middel van een dagvaarding de gedaagde voor de
rechtbank opgeroepen.
Sedert enkele jaren zijn in Nederland ook de arresten van de
Strafkamer van de Hoge Raad (ons Hof van Cassatie) in een
nieuwe vorm gegoten.
Voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder zijn ook al enkeIe hoopvolle initiatieven genomen om de taal te vereenvoudigen.
We verwijzen in de eerste plaats naar het initiatief van de Franse
minister van Justitie Jean Taittinger in 1974. Die stelde een commissie in van juristen en niet-juristen die vereenvoudigde deurwaardersakten moest opstellen, '... pour que chacun comprenne
l'amelioration considerable que cette premiere etape dans la modernisation, la simplification et l'uniformisation des actes de procedure est de nature a apporter aux rapports des particuliers avec
les tribunaux, c'est-a-dire en definitive a la justice elle-meme'.
(Rechtskundig weekblad, jg. 38, 1974-75, bIz. 1942)
In enkele recente jaargangen van 'De gerechtsdeurwaarder',
het maandblad van de KoninkIijke vereniging van gerechtsdeurwaarders in Nederland, worden voorstellen gedaan voor eenvoudige deurwaardersmodellen. Jaargang 89 van 1979 (bIz. 171-176)
bevat de Nederiandse bewerking van enkele deurwaardersmodellen die door de Franse commissie zijn voorgesteld. Meteen
kunnen die modellen een eerste stap worden genoemd naar internationale eenvormigheid van opbouw en informatieverdeling van
deurwaardersakten. Een andere poging vinden we in jaargang 91
van 1981 (bIz. 235-243). Een aantal akten worden daar in vaste
opbouwvorm voorgesteid. In jaargang 92 (bIz. 129-133) wordt
een poging gedaan om die modellen nog verder te ontdoen van
onnodig jargon.
Ook de Modellen voor de rechtspraktijk, de Nederiandse tegenhanger van onze Algemene modellenverzameling voor de
rechtspraktijk, bevat aiternatieve eenvoudige modellen. De noot
bij de eenvoudige dagvaarding voor de kantonrechter Iuidt : 'Dit
model is opgenomen ten gerieve van gebruikers die de voorkeur
geven aan een model met een eenvoudiger taalgebruik (telkens
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afzonderlijke zinnen en in de directe rede ... ) en met weglating
van allerlei complicaties.' (IV. 1.10., bIz. 3-4)
In dat eenvoudige model valt meteen op hoe het opgeven van
de een-zin-structuur en gedeeltelijk van de verslagvorm de leesbaarheid van het model verhoogt.
In Nederland gaat de discussie echter verder dan het wei of
niet invoeren van eenvoudige deurwaardersmodellen. Al jaren
worden in juridische kringen de pro's en contra's afgewogen van
de vervanging van dagvaardingen door aangetekende brieven. In
1982 verscheen bij Kluwer, Deventer een overzicht van die discussie : prof. mr. G.R. Rutgers, Over dagvaardingen, deurwaarders en wat verder ter sprake komt. Die publikatie beschrijft de
langzame evolutie van de vervanging van de dagvaarding als
rechtsingang door een aangetekende brief met bewijs van ontvangst. Ze bespreekt de verschillende argumenten die in de loop
van de discussie al ter sprake zijn gekomen. Die discussie zal wei
niet zo snel zijn afgerond. Deurwaarders, rechtstheoretici en gedaagden hebben allen hun eigen belangen. Zonder wetswijziging
kan een dergelijke verandering bovendien niet tot stand komen.

5.2. Een voorstel
Gelnspireerd door de vermelde initiatieven, proberen we met de
nodige omzichtigheid en commentaar het basismodel van AMG
te vereenvoudigen en op maat van de ontvanger te snijden. Het
voorstel ziet er als voIgt uit :

DAGVAARDING (eenvoudig model)

Yak I
Geachte Heer, Mevrouw,
Met deze dagvaarding wordt u opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.
- In vak II vindt u de verzoeker, die u voor de rechter daagt;
- in vak III staat waar, wanneer en waarvoor u wordt opgeroepen;
- vak IV bevat verdere gegevens die nodig zijn voor de regelmatigheid
van de dagvaarding.
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Yak II
1. VERZOEKER

... (naam, voornaam, ev. hoedanigheid...)
- met woonplaats/zetel te ... , ...straat nr....
- ingeschreven in handels-/ambachtsregister te
... onder nummer ...
- die woonplaats kiest op het kantoor van de
gerechtsdeurwaarder.
- met als advocaat ... , met standplaats te ... ,
...straat, nr....
2. GEDAAGDE
... (naam, voornaam, ev. hoedanigheid... )
- met woonplaats/verblijfplaats/zetel te
...straat, nr. ...
- die woonplaats heeft gekozen te ... , ...straat,
nr. ...
3. GERECHTS(naam, voornaam), met standplaats te ... ,
DEURWAARDER straat, nr. ... , in het arrondissement...
4. DATUM
(dag, maand, jaar)

Yak III
Ik, ... (naam, voornaam), gerechtsdeurwaarder/plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder laat u weten dat de verzoeker een rechtsgeding tegen u
aanhangig heeft gemaakt.
U wordt met deze dagvaarding opgeroepen om te verschijnen voor de
vrederechter van het ...e kanton/ de ...c kamer van de Rechtbank van
Koophandel/ de Rechtbank van Eerste Aanleg/ de Arbeidsrechtbank,
afdeling .. .1 de Politiereehtbank te , voor de zitting te ... (plaats), zaal
... , op ... (dag, maand, jaar) om
uur.
De motivering van de verzoeker luidt als voigt :
1.
2....

De beslissing die de verzoeker van de reehter wit verkrijgen luidt als
voigt:
1. De gedaagde wordt/ de gedaagden worden als solidaire, althans gezamenlijke schuldenaars of de een bij gebreke van de ander veroordeeld om
aan de verzoeker de som van
frank te betalen, met daarbij de bedongen/vergoedende rente tegen
ten honderd per jaar, vanaf ... (datum)
en de gereehtelijke rente vanaf nu tot de dag dat alles is betaald.
2. De gedaagde wordt/ de gedaagden worden veroordeeld in de kosten
van het rechtsgeding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding van ...
frank/ in de kosten bedoeld in artikel1018 van het Gerechtelijk Wetboek.
3. Het te wijzen vonnis is uitvoerbaar bij voorraad en moet dus onmiddellijk worden ten uitvoer gelegd ondanks verzet of hoger beroep, zonder
borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.
De kosten voor deze dagvaarding bedragen ... frank.
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Vak IV
Ik, ondergetekende gerechtsdeurwaarder, verklaar dat deze dagvaarding
volgens de voorgeschreven regels is betekend. Ik heb ze betekend in de
woonplaats/verblijfplaats/zetel/gekozen woonplaats van de gedaagde.
Daar heb ik gesproken met ... (naam, voornaam, hoedanigheid). Die
heeft mij op mijn verzoek zijn/haar identiteitskaart voorgelegd en heeft
mijn origineel voor ontvangst van het afschrift (niet) getekend.
Voor ontvangst
De gerechtsdeurwaarder
van het afschrift
(handtekening
(handtekening)
van toegesprokene)

Commentaar
Dit model kiest voor een duidelijke verdeling. Vak I is op te
vatten als een soort gebruiksaanwijzing, een leidraad voor de
lezer. In vak II zijn de identificatiegegevens van de dagvaarding
ondergebracht, de partijen,de gerechtsdeurwaarder en de datum. In vak III is de informatie gebundeld die in eerste instantie
belang heeft voor de gedaagde, nl.
- er is een rechtsgeding tegen u begonnen
- u wordt gedagvaard in ... op .
- de reden voor het geding is .
- het gevraagde vonnis luidt ,
- als u verliest betaalt u voor deze dagvaarding ... fro
In vak IV is de overige informatie te vinden die de wet oplegt
en die controle mogelijk maakt van de rechtsgeldigheid van de
rechtsingang.
• Het schrijfperspectief in I en III is anders dan in IV. De vakken I en III richten zich in een soort briefvorm rechtstreeks tot
de gedaagde. Rubriek IV is op te vatten als een 'vak voor de
administratie' .
• Dit model is niet meer helemaal in de verslagvorm gegoten.
Toch is de wet gerespecteerd. In vak IV immers is het optreden
van de gerechtsdeurwaarder expliciet vermeld.
• Een grote vernieuwing is het opgeven van de lange constructie.
Dat maakt de forrrluleringen veel hanteerbaarder. Vooral in de
passages van beslissing en motivering wordt daarmee veel ellende vermeden. Een gevolg van het verdwijnen van de monsterconstructie is dat ook de traditionele signaalwoorden verdwijnen. Dat zal voor vele juristen een zwaar offer zijn. Zovele
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•
•
-

juridische teksten zijn gestructureerd rond vaste woorden als
overwegende, doordat, aangezien, zodat, teneinde enz. Toch
geldt ook hier weer dat die woorden enkel voor ingewijden als
signaalwoorden fungeren en dat ze dan ook niet vanzelfsprekend zijn in teksten die in eerste instantie signalen moeten
bevatten voor niet-ingewijden.
Binnen ~otivering en beslissing is voor een puntsgewijze structuur gekozen. Die punten zijn ten minste zo duidelijk als de
traditionele opsomming in aangezien- en dat-bijzinnen.
Het model is dusdanig opgesteld dat het invullen op het kantoor van de deurwaarder en op de plaats van betekening geen
typografische knoeiboel hoeft te worden :
vakken I, II, III kunnen op het kantoor van de deurwaarder
feilloos worden ingevuld;
vak IV moet ter plaatse worden vervolledigd. Dat invulwerk
tast enkel deze, voor de ontvanger minder belangrijke rubriek aan en hoeft dus niet de hele tekst te ontsieren.

Toch blijft het gebruik van een vast raamwerk dat op het
kantoor wordt ingevuld problematisch. Een dagvaarding kan gericht zijn aan een gedaagde of aan tien. De motivering kan vijf
regeis bevatten of vijftig. Een voorgedrukt model kan nooit perfect de juiste ruimte openiaten die nodig is voor alle dagvaardingen. Toch zal er weI zo iets zijn als het normale geval, waarvoor
een vast raamwerk tijd en energie spaart. Bovendien zullen we
steeds meer moeten rekening houden met de intrede van tekstverwerkingssystemen, ook op het kantoor van de deurwaarder.
Als het basismodel daarin is opgeslagen is het een koud kunstje
om elke dagvaarding typografisch op maat gesneden uit de machine te laten rollen.
Met de vakterminologie is in dit eenvoudige model voorzichtig
omgesprongen. Dat wil zeggen dat zowel de wet als de lezer zo
veel mogelijk is gerespecteerd. Exploot kon m.i. straffeloos wegblijven. Andere termen zijn met of zonder toelichting overgenomen. Bij uitvoerbaar bij voorraad (regel 40) is geprobeerd een
omschrijving te geven waaruit de betekenis bIijkt. Bij termen ais
borgstelling, kantonnement (regeis 41 en 42) of solidair (regeI31)
krijgt de lezer echter niet meteen een handreiking. Toch kunnen
ze bezwaarlijk wegblijven. 'Gewone' Nederlandse woorden kunnen ze niet vervangen. In de tekst zelf kan moeiIijk een omschrijving volgen, omdat die niet in enkele woorden te geven is. Dan
blijft ten slotte nog de mogelijkheid over om dit soort vaktermen
met hun verklaring in een Iijst onder de tekst of op een apart blad
onder te brengen.
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Een verantwoorde beslissing over de noodzaak of overbodigheid van vaktermen kan echter enkel worden genomen na zorgvuldige juridische analyse en overwegingen. Een uitstekend
voorbeeld van een dergelijke werkwijze is te vinden in het eerder
vermelde rapport over de nieuwe vonnisvorm, verschenen in Trerna 1983.
Ais afsluiting herschrijven we volgens ons voorstel het praktijkvoorbeeld dat we in de vorige aflevering aan een taalkundige
analyse hebben onderworpen.

DAGVAARDING (herschreven versie)
Yak II
Geaehte Heer, Mevrouw,
Met deze dagvaarding wordt u opgeroepen om voor de reehter te versebijnen.
- In vak II vindt u de verzoeker, die u voor de reebter daagt;
- in vak III staat waar, wanneer en waarvoor u wordt opgeroepen;
- vak IV bevat verdere gegevens die nodig zijn voor de regelmatigheid
van de dagvaarding.

Vak II
1. VERZOEKER

NV P., met vennootsebapszetel te B., Molenwijk
3, ingesebreven in bet bandelsregister te D., onder bet nummer 32.200; met als advoeaat B.V.,
met standplaats te S., Hoekstraat 55.
2. GEDAAGDE
T.R.
met woonplaats te M., Opperstraat 12
3. GERECHTSA.P., met standplaats te G., Wadstraat 2, in bet
DEURWAARDER arrondissement G.
4. DATUM
8 november 1983
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Vak III
Ik, A.P., gerechtsdeurwaarder, laat u weten dat de verzoeker een rechtsgeding tegen u aanhangig heeft gemaakt.
U wordt met deze dagvaarding opgeroepen om te verschijnen voor de
vrederechter van het tweede kanton te Sint-Niklaas, in het gewone lokaal
van het gerechtsgebouw, Kazernestraat 30-40, op woensdag de 19de november om 9.30 u. in de voormiddag.
De motivering van de verzoeker luidt als voIgt :
1. U is aan de verzoeker de som van 14.040 ff. verschuldigd, voor het
verzorgen van de boekhouding voor het tweede en derde kwartaal van
1982 (honorariumnota van 1 oktober 1982).
2. U is aan de verzoeker ook de rente wegens verzuim verschuldigd, vanaf
7 juli 1983, d.i. de datum van ingebrekestelling.
De beslissing die de verzoeker van de rechter wil verkrijgen Iuidt ais
voIgt:
1. U wordt veroordeeld om aan mijn verzoeker de som van 14.040 fro te
betalen, met daarbij de rente wegens verzuim, vanaf 7 juli 1983.
2. U wordt veroordeeld in de kosten van het geding, met daarbij de
wettelijke rechtsplegingsvergoeding van 2800 ff.
3. Het uit te spreken vonnis is uitvoerbaar bij voorraad en moet dus
onmiddellijk worden uitgevoerd, ondanks verzet of hoger beroep, zonder
borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.
De kosten voor deze dagvaarding bedragen 1290 ff. plus reiskosten.

Vak IV
Ik, ondergetekende gerechtsdeurwaarder, verklaar dat deze dagvaarding
volgens de voorgeschreven regels is betekend. Ik heb ze betekend in de
woonplaats van de gedaagde. Daar heb ik gesproken met A.D., echtgenote van de gedaagde. Die heeft mijn origineel voor ontvangst van het
afschrift getekend.
De gerechtsdeurwaarder
Voor ontvangst
van het afschrift

6. TOT SLOT
De behoefte aan grotere toegankelijkheid van het juridische apparaat en speciaal van juridische teksten voelt iedere rechtgeaarde jurist. Concrete initiatieven om die toegankelijkheid vorm te
geven komen echter moeilijk los. De enkele initiatieven en commissies die van de Belgische overheid uitgaan, spenderen al hun
energie aan het weren van het Frans en het uitzuiveren van het
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Nederlands. Toch is het tijd voor een verschuiving van de aandacht en voor een ruimere kijk op goede (rechts)taal.
Daartoe wil dit voorstel een bescheiden aanzet zijn. Het probeert zo goed mogelijk rekening te houden met het complexe
karakter van de dagvaarding. Daarvan uitgaande zijn de informatieverdeling, de structuur en de formulering verbeterd. Die
verbeteringen zijn grotendeels gebaseerd op taalintultie, op een
analyse van de tekst in z'n context en z'n functies en op redelijke
gissingen van de problemen die gebruikers met deze tekst hebben.
Gezien het belang dat deze tekst heeft, is een dergelijke basis
voor verbetering in feite onvoldoende. Wetenschappelijk onderzoek naar gebruikersproblemen moet een veel gedifferentieerder
beeld van de problemen opleveren. Voorstellen ter verbetering
moeten gefundeerd worden met bevindingen van het onderzoek
naar de cognitieve verwerking van teksten. Dit soort onderzoek
ziet aan steeds meer universiteiten het licht, niet alleen meer aan
psychologische laboratoria, maar in toenemende mate ook aan
taal- en letterenfaculteiten.
Dat betekent allesbehalve dat verbeteringsvoorstellen zonder
een dergelijke wetenschappelijke basis waardeloos zijn. Ze kunnen een eerste aanzet geven om discussie en initiatieven op gang
te brengen.
Dit dagvaardingsvoorstel is in die zin bedoeld. We kunnen
slechts hopen dat de discussie over de wenselijkheid en realiseerbaarheid van eenvoudige modellen ooit uitmondt in gedegen onderzoek dat naar gefundeerde voorstellen leidt voor de optimalisering van de communicatie tussen recht en burger.
Verbeterings- en wijzigingsvoorstellen, meningen en opmerkingen waartoe dit artikel zowel bij juristen als bij leken aanleiding geeft, zijn bij de redactie welkom. Ais de reactie vruchtbaar
is, brengen we er later in dit blad verslag van uit.
A. Maes

Met dank aan P. Buyse, J. Demol, G. Geerts, R. Soetaert, J. Van
Haver en B. Verbeke voor hun kritische commentaar op een voorgaande versie van dit artikel.
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TEN GELEIDE
'Taalbeheersing in de administratie' heet no
TAALBEHEERSING IN DE PRAKTUK
'Dit nieuwe tijdschrift wil een hulpmiddel zijn voor hen die zich
als ambtenaar, magistraat, officier, leraar, kortom door de eisen
van hun vak, hun beroep en hun maat5,chappelijke functie voor
de verplichting gesteld zien vooral het geschreven Nederlands zo
zuiver mogelijk te hanteren.' Zo luidde in 1962 de aanhef van het
Ten geleide bij het eerste nummer van dit tijdschrift.
In de afgelopen 23 jaar is de redactie erin geslaagd van Taalbeheersing in de administratie met zijn 209 nummers en ruim 3300
bladzijden een voor Vlaanderen en voor het heIe Nederlandse
taalgebied uniek taalkundig naslagwerk te maken. De doelstelHngen van de initiatiefnemers zijn weliswaar nog niet verwezenHjkt - want ook nu nog 'stuit men dag na dag ook en niet het
minst in ambtelijke stukken en publikaties op onnederlandse en
zelfs onvlaamse wendingen' (uit hetzelfde Ten geleide) , maar dat
het tijdschrift een bijdrage heeft kunnen leveren tot de verbetering van de ambtelijke taal in het bijzonder en van het dagelijkse
taalgebruik in Vlaanderen in het algemeen staat weI buiten kijf.
De vaak oeverloze, maar, ondanks alles, noodzakelijke discussie
over het bestaansrecht van een eigen Vlaamse standaardtaalvariant is bij lange nog niet uitgedoofd, maar de maatschappelijke
veranderingen in Vlaanderen hebben dermate in het individuele
leven van de taalgebruiker ingegrepen, dat er van een vergelijking met de jaren '60 nog nauwelijks sprake kan zijn. De overheid en haar ambtenarenapparaat mogen dan nog dagelijks ontaal produceren, de burgers reageren daar met steeds meer verontwaardiging op, omdat zij steeds duidelijker ervaren, in hun
beroepsleven en daarbuiten, dat de taal als communicatiemiddel
aIleen dan adequaat functioneert als er erg zorgvuldig mee wordt
omgesprongen.
De jongste jaren is dit tijdschrift zijn doelgroep - 'de ambtenaar' - en zijn doelstelling - 'vooral het geschreven Nederlands
zo zuiver mogelijk (leren) hanteren' - ruimer beginnen te zien.
Vit de enquete bij het twintigjarig bestaan van ons blad bleek
dan weI dat de ambtenaren bijna 60 % van ons lezersbestand
uitmaken, maar het aantallezers die in het bedrijfsleven werken,

wordt steeds groter. Daarnaast blijkt uit de vragen van onze
lezers steeds duidelijker dat zij niet langer aIleen maar over de
zuiverheid van de taal bezorgd zijn. U, lezer, vraagt zich blijkbaar en terecht steeds vaker af : Is deze formulering weI duidelijk
genoeg ? of : Hoe noem ik dit nieuwe ding of fenomeen ? Terecht, want eigenlijk is taalzuivering in Vlaanderen een haalbare
kaart : we hoeven het aIleen maar met z'n allen eens te worden
over welke 'onzuivere' woorden en wendingen we voortaan niet
meer gebruiken en, de kous is af. Een jammerlijk detail hierbij is
natuurlijk dat dit niet kan zolang er in ons land geen taalpolitiek
beleid is, maar dat is een ander verhaal. Voor de taalbeheersing
daarentegen, voor een goed gebruik van de taal als communicatiemiddel, zullen wij, net als de taalgebruikers in andere taalgemeenschappen, altijd aandacht moeten blijven hebben.
Dat dit tijdschrift nu Taalbeheersing in de praktijk heet is niet
meer dan een aanpassing van de naam van dit tijdschrift aan een
gewijzigde inhoud en een gewijzigd publiek. De trouwe lezers
mag het een geruststelling zijn dat ze dezelfde auteurs in dezelfde
rubrieken zullen kunnen blijven lezen. Onze opgefriste lay-out
zal, hopen we, hun leesplezier nog vergroten.
Het eerste artikel van dit nummer 210 is van Paul Buyse, die
dit tijdschrift heeft opgericht en die mede daarvoor in 1973 de
Visser-Neerlandiaprijs kreeg. De lezer beschouwe dit als een uiting van onze vaste wil om de traditie voort te zetten.
De redactie

I. • ALGEMEEN
'TAALBEHEERSING' IN HET PARLEMENT
Bij monde van het Bulletin van vragen en antwoorden van de
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers is dit blad recentelijk in de bloemen gezet (18-12-1984). Volksvertegenwoordiger
De Mol had namelijk de volgende vraag aan Onderwijsminister
D. Coens gesteld:
'Vraag nr. 58 - Correct taalgebruik - Nederlands.
De omzendbrief van de minister d.d. 24 november 1984 betreffende .... bevat in bijlage een model van ontslagbrief. Neerlandici stellen vast dat die op zijn minst vijf fouten tegen het Nederlands taaleigen bevat. Moet hieruit worden afgeleid dat de minister en zijn medewerkers anders dan voorgangers weinig of geen
belang hechten aan correct taalgebruik en dat er in zijn kabinet
blijkbaar geen exemplaren voorhanden zijn van de nieuwe Van
Dale, de ANS of de door de Belgische overheid uitgegeven publikatie Taalbeheersing in de administratie ?
Hierop gaf de minister ten antwoord :
'Het doet mij genoegen te mogen ervaren dat het geachte lid
zoveel belang hecht aan correct taalgebruik in ministeriele omzendbrieven en, naar ik mag vernemen, ook in andere stukken
uitgaande van de overheid.
Op dit stuk mag het geachte lid mij beschouwen als een overtuigd medestander. Het zal hem zeker ook bekend zijn dat ik al
herhaaldelijk in het openbaar deze overtuiging heb verwoord nog onlangs trouwens ter gelegenheid van de viering dertig jaar
VBO/VAN in West-Vlaanderen.
Het geachte lid zal het met mij 'eens zijn dat het spreken en
schrijven van een taal - ook de eigen taal - bij de bewuste
taalgebruiker nooit meer kan zijn dan een (steeds lofwaardige)
poging... op weg naar het ideaal. Onszelf en taalgenoten betrappen op onjuist taalgebruik is dan ook een klein kunstje. Zelfs in
de omzendbrieven en nota's van taalbewuste voorgangers - aan
wie ik trouwens om hun taalbewustzijn graag hulde breng - zijn
zonder veel moeite leuke boeketjes fouten en andere grappigheden te plukken ... Zeker wanneer deze geschriften bij voorbeeld
in tijdnood ietwat (te) haastig tot stand zijn gekomen, is dat
begrijpelijk. Bovendien vraag ik mij af of er weI een minister is
die zich de luxe kan veroorloven medewerkers vrij te maken om
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al het proza dat bij hem de- deur uit gaat, van taalongerechtigheden te zuiveren.
Maar goed, ik beloof het geachte lid mijn medewerkers en
ambtenaren nog maar eens op het hart te drukken hoe belangrijk
het voor de heIe gemeenschap is, dat zij wat schriftelijk en mondeling taalgebruik betreft een stichtend voorbeeld zouden zijn ...
met behulp van de nieuwe Van Dale, de ANS en de publikatie
Taalbeheersing in de administratie'.
Tot zover de Nederlandse versie van deze briefwisseling, die
dus voor het landsparlement is gevoerd. Wat meteen inhoudt dat
van vraag en antwoord als hierboven afgedrukt ook een Franse
tegenhanger, zeg maar een vertaling, in hetzelfde Bulletin is verschenen, onder de ambtelijke noemer 'Emploi correct de la langue - Neerlandais'.
Toch weI bevreemdend dat over een onderwerp als dit, in dit
land, in het jaar 1984, de parlementaire degens bij wijze van
spreken (nog) gekruist - moeten ! - worden ten aanschouwen
van de nationale (tweetalige) wetgever. Met de gevolgen van
dien overigens voor wie in de Franse versie in de slotalinea van
het ministeriele antwoord b.v. te lezen krijgt : 'Neanmoins, je
promets... d'attirer l'attention... sur l'importance... d'etre un exemple edifiant en ce qui concerne l'usage ecrit et parle d'une
langue, et ceci a l'aide du nouveau Van Dale, du ANS et de la
publication..... Maniement de la langue dans l'administration .....
(sic !). Nu ja, we hebben nog andere tijden beleefd, toen een
eentalige 'ministre de I'Instruction publique' de spellingsregels
van het Nederlands vermocht vast te stellen... Toch weer een
veertigtal jaren geleden.
Maar waarom heeft de heer De Mol zijn vraag niet doodgewoon voor de Vlaamse Raad gesteld ? Voor het antwoord daarop is een terugblik op de staatshervorming ~odig.
Bij de herziening van 1970 is in de Grondwet een artikel59bis
ingevoegd, dat de regeling van de 'culturele aangelegenheden'
aan de cultuurraden van toen opdroeg. Voor een Nederlandse
cultuuraangelegenheid is de bevoegde instelling in de huidige
stand van ons grondwettelijk bestel de Vlaamse Raad.
Wat 'culturele aangelegenheden' zijn, staat in de bijzonderemeerderheidswet van 21 juli 1971 en wei in de allereerste plaats :
'Bescherming en-luister van de taal'. En wat daaronder is te
verstaan, wordt in de parlementaire voorbereiding met zoveel
woorden beschreven : 'Onder 'bescherming en luister van de
taal' dient onder meer begrepen te worden: de taalwetenschap,
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de spelling, .de terminologie, het bevorderen van de beschaafde
omgangstaaI, de verspreiding van de literatuur in binnen- en buitenland, het bepalen van de toekenningsvoorwaarden van toelagen, prijzen en studiebeurzen'.
Dus, dacht u, verkeerd adres... Toch niet. Want het onderwijs
ressorteert (nog) onder de gemeenschappen en de onderwijsminister is (nog steeds) lid van de nationale regering. Zo simpel is
dat ! En dat moge meteen verklaren waarom het vraagstellende
lid van de Vlaamse Raad - een hoedanigheid die de heer De
Mol geregeld bewijst te bezitten - zich voor deze gelegenheid
als volksvertegenwoordiger heeft moeten aankleden om zich tot
de Vlaamse onderwijsminister te wenden... of hoe het komt dat
een stuk als dit eigenlijk in... Maniement de la langue dans l'administration had moeten verschijnen....
Toevallig (?) heeft de Nederlandse Tweede Kamer in hetzelfde jaar 1984 uitvoerig blijk van taalbewogenheid gegeven. Begin
van het jaar had een kamerlid haar onbehagen over het taalgebruik in een begrotingsdocument uitgesproken. 'Openbaarheid',
zei ze, 'is een groot goed van de parlementaire democratie. Via
de kabel kan half Nederland meeluisteren naar de debatten in de
Kamer. Dat ze soms door saaiheid niet aan te horen zijn, is niet
altijd te verhelpen, maar dat ze onbegrijpelijk worden door het
specialistisch en ingewikkeld taalgebruik is weI te verhelpen;
daar kunnen Kamer en Kabinet weI wat aan doen. Waarop zij,
de daad bij het woord voegend, de volgende motie indiende :
'De Kamer, gehoord de beraadslaging; van mening dat verhullend taalgebruik, vreemde woorden en vakjargon bij de behandeling van de begroting van Economische zaken niet bijdragen
tot een algemeen verbreid inzicht in de betrekkingen tussen winsten, investeringen, bezuinigingen, automatisering en werkloosheid; dringt er bij de minister op aan een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkbeid om bij deze behandeling begrijpelijk Nederlands te (laten) gebruiken en de resultaten van dit onderzoek
aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de
dag'.
Mede op initiatief van de voorzitter werd het debat verruimd
en werden de registers opengetrokken; eind van het jaar, en
andermaal door een vrouwelijk Tweede-Kamerlid, werdeen
nieuwe motie ingediend, luidende : 'De Kamer, gehoord de beraadslaging; van mening dat verhullend taalgebruik, vreemde
woorden en vakjargon bij de behandeling van wetsvoorstellen,
brieven en nota's van de regering niet bijdragen tot een algemeen
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inzicht in het werkelijk gevoerde beleid en de gevolgen daarvan
voor burgers en samenleving; dringt er bij de regering op aan, te
bevorderen, .dat in regeringsstukken en tijdens demondelinge
behandeling daarvan van haar kant eenvoudig en helder Nederlands wordt gebruikt, en gaat over tot de orde van de dag'.
De laatste motie werd uiteindelijk met algemene stemmen
aangenomen na een debat waarin behartigenswaardige dingen
werden gezegd over de noodzaak van een onberispelijk taalgebruik en - weliswaar ook - over de onvermijdelijkheid van...
verhullend.taalgebruik in politicis. 'Aan de stemming over deze
motie', noteert een bevoorrecht waarnemer (1), 'ging een interessante discussie vooraf, een van de zeIdzame discussies in het
parlement over het instrument waarvan aIle politici zich bedienen : de taal'.
Mag de vraagsteller, tenslotte. vriendelijk op een schoonheidsfoutje geattendeerd worden ? Taalbeheersing in de administratie
is namelijk geen 'door de Belgische overheid uitgegeven publikatie'. WeI uit particulier uitgeversinitiatief ontstaan en gegroeid
onder impuls en met daadwerkelijke ondersteuningvan de regering in 1962 (samen trouwens met het onlangs verdwenen Langue
et administration), weliswaar oorspronkeIijk gericht op de bevordering van goed taalgebruik bij de overheid, maar gaandeweg
naar opzet en inhoud veelomvattender geworden. Vandaar een
titelverandering die elders in dit blad wordt toegelicht en verantwoord.
Dat inmiddels de gebleken belangstelling. van de volksvertegenwoordiging en de hoge bescherming van .de Vlaamse Raad in
hoge mate door de redactie .worden gewaardeerd, is haast een
trulsme.
P. Buyse

(1) C.A. van Beurden, directeur Stenografische dienst der Staten-Generaal Den
Haag in zijn artikel 'Helder Nederlands in de politiek', in Onze taal, nr. 10,
december 1984.

1-990

Taalbeheersing jan.lfebr. 1985

TAALWERK

In deze nieuwe rubriek willen we graag 'taalwerkers' aan het
woord laten. Uiteraard denkt u daarbij in de eerste plaats aan
taalleraren en vertalers : in hun opleiding en in hun dagelijkse
werk worden zij bijna exclusief met taal in al haar aspecten geconfronteerd.
Maar in deze 'tijd van de communicatie' - en wat is communicatie anders dan taalverkeer - zijn er tientallen beroepen die elke
dag opnieuw telkens andere talige vaardigheden van hun beoefenaars eisen : juristen, kleuterleidsters, correctoren, logopedisten,
copy-writers, secretaresses, programmeurs, journalisten, terminologen, formulierenopstellers, telefonistes, counselors en ga zo
maar door (uiteraard allemaal m/v). In hun opleiding worden zij
vaak niet genoeg en soms zelfs helemaal niet voorbereid op de
taalproblemen waarmee ze dag in dag uit te maken krijgen.
In deze rubriek willen we hen graag aan het woord Laten over
hun wederwaardigheden in dat wondere wereldje van het taalwerk.

DILETTANTISCHE BESCHOUWINGEN
OVER TELEVISIE EN TAAL

De auteur van dit artikel is William van Laeken, die zijn opleiding
heeft gekregen aan het Hoger instituut voor vertalers en tolken in
Antwerpen. Van 1967 tot 1971 werkte hij als tolk bij de EEG.
Einde 1971 werd hij televisiejournalist bij de BRT. Hij is coordinator-eindredacteur, of, om het met een amerikanisme te zeggen :
'ankerman' van Panorama.
Laat dit 66k een persoonlijke tekst worden. Over taal schrijven is
in mijn gevalover mezelf schrijven. Met taal heb ik (hebben we)
een intieme verhouding.
Ik zit in een kamer vol boeken. Bijna al die boeken zijn een paar
keer van plaats ve~anderd. Af en toe constateer ik, meestal met
veel vertraging, dat de vooraanstaande plaats die sommige boeken in het geheel innemen niet meer aan mijn inmiddels gewijzigde belangstelling beantwQordt. (De algemene regel : hoe groter
de belangstelling voor een bepaald terrein, hoe dichter de betreffende boeken bij mijn stoel staan). Om de zoveel jaar vindt dan
het grootscheepse rekken wisselen plaats: enige dagen lang
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wordt er gewikt en gewogen, boeken moeten opschikken voor
andere of worden verplaatst tot de verstoorde hierarchie hersteld
is. Soms verhuist zelfs een hele afdeling boeken naar de zolder,
de (voorlopige ?) eindbestemming.
Een soort boeken heeft blijkbaar niet de minste last van mijn
grillige humeur. Zo lang ik ze heb, staan ze pal links achter mijn
rug, binnen handbereik (als ik dit volgens Van Dale af te keuren
germanisme hier mag gebruiken). De woordenboeken, vertalende en verklarende, de lexica en de naslagwerken. Het zijn ook de
enige boeken waar ik een doorschijnende, beschermende kaft
om heb gedaan. Ze worden het vaakst vastgenomen, ze liggen
zeer vertrouwd in de hand. Van Dale (de Van Dales, moeten we
nu zeggen), Robert, Duden en vele andere, dat zijn geen boeken
meer, veeleer compagnons de route.

***
Op mijn werktafelligt een sehrift waarin ik zinnen of delen van
zinnen overschrijf waarin een woord of een uitdrukking voorkomt die mij onbekend is of waarin iets taalachtigs mijn aandacht
trekt. In de marge noteer ik de bron. Voorts heb ik altijd een
kleine bloenote, formaat 7 op 10 em, bij mij. (Daarom hoort
volgens mij een hemd een borstzakje te bezitten.) Ik wil in aIle
omstandigheden iets kunnen opsehrijven, een aantekening kunnen maken over, alweer, woorden, stukjes taal. Zonder zo'n
boekje gaat er te veel verloren. Op mijn geheugen kan ik niet
vertrouwen.
In de omgang met taal streef ik een zekere zorgvuldigheid na.
Het ongeluk wi! dat ik daarvoor zowel in mijn vroegere als in
mijn huidige beroep verre van ideale omstandigheden vond.
Toen ik als tolk bij de EG-Commissie werkte werd mij geen tijd
gegund om naar het juiste woord, de nuance, de verrassende
wending te zoeken. Waar het op aankwam was de in het Frans of
Duits afgelegde verklaring zo correct mogelijk in het Nederlands
te vertalen, er voor te zorgen dat zinsbouw en uitspraak geen pijn
deden aan gevoelige HolIandse oren, maar verder geen gezeur.
De vorm was van secundair belang. Aan afwerken, als het ware
de krul aan je handtekening, viel niet te denken.
Televisie, zeker de nieuwsafdeling, is eveneens werk aan de
lopende band. Het is inderdaad een oppervlakkig medium. De
televisietaal draagt daarvan de sporen.

***
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Eerst maak je het schoolse stadium door van 'niet... weI. .. '.
Ieder van ons bracht een beetje bagage mee, ik van de EG,
anderen van hun leraarsopleiding. De taalraadsman van deBRT
dwong ons, gelukkig maar, tot wat meer zuiverheid door ons vrij
systematisch op fouten te wijzen. Maar goedmenende amateurs
zijn we gebleven. Voor een grondige bestudering van het verschijnsel taal is geen tijd.
Ik behoor tot een lichting van BRT-journalisten voor wie,
begin van de jaren '70, bijna vanzelfsprekend Noordnederlands
de norm was. We waren, toen nog, fans van de Nederlandse
actualiteitenrubrieken en, ook nu nog, van de VPRO-uitzendingen. We lazen vaker en met meer bewondering voor het journalistieke produkt NRC-Handelsblad en de Volkskrant dan De

Standaard.
Televisie en televisiejournalisten ondergaan vele invloeden,
maar zijn zelf ook beinvloedend. Door haar massakarakter is
televisie voor het taalgebruik zeker een belangrijke normgever,
misschien wei de belangrijkste. Dr. L. Beheyt, die Nederlapds
doceert aan de Universite catholique de Louvain, stelde onomwonden voor een Vlaams-Nederlands publiek in De brakke
grond dat de afgelopen tien jaar in Vlaanderen 'een enigszins
eigen variant van het Nederlands is gegroeid die ten gevolge van
het werk van radio en televisie (cursief van mij) als norm voor heel
Nederlandssprekend Belgie is gaan fungeren'. Ais dat zo is,
schept dat enige verantwoordelijkheid en ik ben er mij van bewust dat dit besef van tijd tot tijd moet worden aangespoord. Zo
niet, verwelkt mijn taal tot cliches. Wat nodig is, is het volgehouden gevecht tegen de routine en de platitudes in de taal (waartoe
ik als journalist van nature neig) en tegen de onpersoonlijke,
onduidelijke communiquetaal (waarmee ik als journalist letter~
lijk overspoeld word).

***
Wie zijn onze kijkers ? Onderzoek vertelt ons dat ze te vinden
zijn in aIle sociale klassen en opleidingen, maar meer in de lagere
dan in de hogere. Dat is het basisgegeven.
Een brief aan de redactie (spelling en interpunctie heb ik behouden) :
Geachte heer en mevrouw,
Elke avond kijk ik naar het nieuws. Mijn vrouw en ik zijn geen
advokate. Wij hebben het moeilijk met sommigen woorden en
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kunnen niet volgen wat er gezegd wordt. Daar wij ook alles
willen, verstaan vragen wij u beleefd om voor iedereen verstaanbare woorden te gebruiken. En in de hoop dat jullie er in de
toekomst rekening wil mee houden.
Danken wij u bij voorbaat.
Een lees en schrijfgroep vanhet Antwerps alfabetisatie projekt.
Met oprechte hoogachting.
(6 handtekeningen)
In 1974 verrichtte Leo Prick een onderzoek naar De mate
waarin actualiteitenuitzendingen worden begrepen. In opdracht
van de NCRV-omroep vulgariseerde hij dat in een boekje met
praktische wenken : Zul je vanavond naar me luisteren ?.. De
Vlaamse filmcriticus (die inmiddels zelf filmt) Eric de Kuyper
kreeg dat boekje door zijn BRT-baas toegestuurd toen hij geregeld op de buis over film sprak. (Zoals De Kuyper zelf schreef,
wenste hij nogal bewust van de doorsnee-televisiepresentator te
verschillen.) De Kuyper hield duidelijk niet van het boekje en de
goede bedoelingen van Prick en andere 'mediadidactici' noemde
hij 'ontroerend maar oerdom messianisme' (in Kunst- en cultuuragenda, 16 maart 1975).
Een dubbel misverstand ! De opdrachtgever van Eric de Kuyper had hem dat boekje niet hoeven toe te sturen, want het was
niet voor hem bedoeld. En De Kuyper had kunnen inzien dat een
groot deel van de courante tv-produktie zeer wei zijn voordeel
kan doen metenkele elementaire regels inzake begrijpelijke taal.
Eric de Kuyper had een laat-op-de-avondprogramma met zogenaamde 'moeilijke' films. Hij sprak voor een beperkt publiek
van gei·nteresseerden. Ten eerste begrijpen zulke mensen meer en
ten tweede zijn ze bereid een idioom dat af en toe zelfs hun petje
te boven gaat toch te accepteren. Het is de categorie van de zeer
gemotiveerde kijkers die erbii willen horen. Toen Eric de Kuyper met zijn programma van het scherm verdween (omdat hij
zogenaamd te elitair was ?) vond ik datdoodjammer. Ik werd
geboeid door zijn verschijning, zijn taal en de films die hij aanbracht.
.
Ondertussen werk ik voor een ander publiek. Het publiek van
De Kuyper hoort daar misschien bij, maar het zal nooit meer dan
een klein fragment vormen. Het grootste deel (en daarop wil ik
mij richten) zijn mannen en vrouwen met een bescheiden opleiding, die volgens sociologen een taalniveau hebben dat zij restric-
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ted code noemen. De programmamakers bij de televisie bezigen
een taal die tot de elaborated code behoort. Het gevolg daarvan
zijn brieven zoals die welke hierv66r werd afgedrukt, het frustrerende gevoel van iets te worden uitgesloten, uiteindelijk ongeinteresseerdheid of een versterking ervan, zo ze al aanwezig was.
'In tackling a complicated story, a useful technique is to (... )
decide how you would tell the story to your wife or drinking
companion' (Robert Tyrrell in The Work of the Television Journalist). Ik moet natuurlijk vermijden te denken dat een breed
publiek van een a anderhalf niiljoen mensen een alibi is om kleu~
tertaal te gebruiken. Niets is erger dan neerbuigendheid op televisie. Maar ikkan er weI op letten dat mijn zinnen niet onnodig
ingewikkeld en lang zijn en dat ik 'kenmerkend' zeg inplaats van
'symptomatisch'. De vuistregels zijn bekend : ongekunstelde, zo
mogelijk plastischetaal. De kijkers direct aanspreken, eventueel
een vraag tussenvoegen (die je dan natuurlijk beantwoordt). A'ls
ik b.v. in de studio een inleiding tot een film zeg, probeer ik die
direct in spreektaal te schrijven. Ik lees ze, al schrijvende, h~rdop
mee, en meestal zit ze goed. Maar als ik een communique te
verwerken krijg, vergt dat een half uur geconcentreerd herschrijven tot een behoorlijke televisietekst.
Wenken voor televisiejournalisten is een internecursus waarin
de taalraadsman van de BRT, E. Berode, en journalist T. Naets
destijds veel bruikbare tips bijeen hebben gesprokkeld. Sindsdien wordt tenminste enige ervaring doorgegeven aan journalisten-in-opleiding. Dat is een aanzienlijke tijdwinst.
Begrijpelijke taal dus. Maar dat is natuurlijk maar een begin.
Ais de overdracht van een boodschap op televisie alleen daarvan
afhing ! Probeer maar een beeIdversiag te volgen over een topontmoeting van westerse regeringsieiders met daarbij een ·gesproken commentaar - in begrijpelijk Nederlands, dat weI over abnormaal hoge rentevoeten in de Verenigde Staten en hun
negatieve gevolgen voor de economie van West-Europa. Ais kijker moet ik kiezen : ofwel, en de verleiding om dat te doen is het
grootst, kijk ik naar de beeiden vanaan en af rijdende premiers
en presidenten; ofwelluister ik naar de commentaartekst (maar
daar is de radio een geschikter medium voor).
We hebben hier te maken met twee verschillende codes die
met elkaar op gespannen voet staan : de informatieoverdracht
door beeld en die door geluid. Bij een conflict delft de geluidscode bijna altijd het onderspit, of, anders uitgedruk~ : de optische
waarneming drukt de akoestische weg. In de vakliteratuur ge-
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bruiken ze daarvoor het aardige beeld van de schaar : klapt de
schaar te ver open (het ene been is het beeld, het andere het
geluid), dan gaat het goed mis.
Het is dus zaak een tekst te schrijven die het beeld ondersteunt, waar nodig aanvult; een tekst met veel 'wit', namelijk
daar waar het beeld voor zichzelf spreekt. Dat geldt zowel voor
een item van 45 seconden'in een tv-journaal als voor een reportage of documentaire film van 50 minuten (voor beide genres ongeveer de standaardlengte). Maar schrijvend voor een tv-journaal
sta je onder veel grotere produktiedwang. De haast brengt mee
dat ik weI op routine moet drijven. En zelfs dan komt er in de
montagekamer flink wat puzzelen (en een chronometer !) aan te
pas om die ene naam precies op dat ene hoofd te doen vallen.
Dit priegelwerk vind ik niet onaangenaam. Een seconde is
gelijk aan drie woorden. Laten we een voorbeeld nemen. De film
is af, een documentaire-achtige reportage over de Duitse deling,
lengte 53 minuten. In de montagekamer, waarin we een dag of
tien hebben doorgebracht, zijn de cutter (in de BRT zegt men
monteur) en ik exact de plaatsen overeengekomen waar een
commentaartekst moet worden gelezen. Een zeventigtal tekstblokjes van 15 tot 45 seconden, samen zo'n 25 minuten. Het
resterende halfuur van de film houd ik wijselijk mijn mond. Uiteraard als een gelnterviewde persoon aan het woord is, maar
even vaak gaat het beeld gewoon zijn gang. Ais het beeld
spreekt, is zwijgen op z'n plaats. Een regel waar voortdurend
tegen gezondigd wordt.

***
Ik zat die zaterdag4 december 1982 in de grote zaal van het
culturele centrum De Singel in Antwerpen. De CVP hield een
Open partijdag over het mediabeleid. Enige tijd voordien was al
duidelijk geworden dat de christendemocratische partijleiding
het probleem van het 'monopolie' van de BRT zou toespitsen op
de objectiviteit van de informatie. Ik zat dan ook met spanning te
wachten op wat de voorzitter vande CVP, de heer Swaelen, in
zijn slottoespraak daarover zou zeggen.
Hij sprak :
'Vele mensen hebben de indruk dat met de objectiviteit vaak
een loopje wordt·genomen. (...) Ofschoon de volstrekte objectiviteit niet haalbaar is, bestaat de wijd verspreide mening - en
niet enkel bij de kaste van de politici - dat sommigen op stelsel-
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matige wijze aan 'des-informatie' trachten te doen, doordat gebeurtenissen worden geinterpreteerd, of zelfs verwoord naargelang de individuele overtuiging van de journalist. Door de Manier
van presenteren, de woordkeuze, het vermelden van bepaalde
feiten en andere niet, de plaats van een nieuwselement in het
geheel van de (nieuws)uitzending, enz.'. (Op de beschuldiging
van de voorzitter dat sommige BRT-programmamakers stelselmatig hun klanten proberen te bedotten kan ik hier, hoe groot de
verleiding ook is, niet verder ingaan. Zij is ons onderwerp niet.)
De heer Swaelen doet in elk geval een interessante uitspraak
over taal. Iedereen weet hoe moeilijk het is feiten of gebeurtenissen, sprekend of schrijvend, correct wee~ te geven. Of laten we
zeggen : op een wijze weer te geven die je tevreden stelt. Taal is
oneindig gevarieerd. Vit die eindeloze verscheidenheid moet
worden gekozen. De werkelijkheid is eveneens onbeperkt geschakeerd. En weer kunnen we niet anders dan er bepaalde
werkelijkheidsfacetten uitlichten.
Het is niet zo moeilijk om mee te delen dat Ronald Reagan de
Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. Maar moet ik er niet
aan toevoegen dat hij 'glansrijk' heeft gewonnen ? Datzijn overwinning een 'electorale aardverschuiving' was? Of moet ik toch
nuanceren ? B.v. er op wijzen dat 51 % van de kiezers gelijk is
aan Minder dan 30 % van aIle Amerikanen op de kiesgerechtigde
leeftijd (er gaan immers maar 53 % van deze Amerikanen naar
de stembus) ? Er de nadruk op leggen dat zich bij de verkiezingen voor het Congres nauwelijks verschuivingen voordeden ?
Enzovoort. Nieuws vraagt om achtergrond, maar door die te
geven begeef je je op glad ijs.
Objectiviteit in de berichtgeving, dat wit zeggen onpartijdig en
afstandelijk tegen het onderwerp aan kijken. Maar dat betekent
niet dat je capituleert voor de eis van een zo goed mogelijke
analyse van de feiten. En dan komt de aap uit de mouw, ook de
taalkundige aap. Kiezen uit een rijstebrijberg van woorden,
nuances, kleuren. 'De werkelijkheid kan immers aIleen weergegeven worden door te selecteren, te isoleren, te interpreteren, ~n
aIleen de verbeelding kan die taken verrichten' (de literaire criticus P.M. Reinders in NRC-Handelsblad). De verbeelding. Alleen
zij stelt mij in staat te kiezen uit de veelvoudigheid en de veelvormigheid. Bij een simpel feit is de veel-heid tot het uiterste gereduceerd. ('Bij het ongeluk kwamen drie personen om het leven. ')
Bij een situatie of een proces is zij niet meer te overzien. Dan
gaat het immers om betekenissen, oorzaken, relaties tussen af-
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zonderIijke feiten en verschijnselen. En dan rest je nog maar een
uitweg : varen op het kompas van je journalistieke integriteit (wi!
ik echt onpartijdig zijn ?) en je journalistieke vaardigheid - niet
in de laatste plaats taalvaardigheid.
'Woorden zijn om mee te liegen', zei de Amerikaanse schrijver
William Burroughs. Dat is kunst.Woorden zijn ook om de wereId bij benadering tebeschrijven. Dat is journalistiek. En voor
een Ieugendetector ben ik niet bang.
W. van Laeken
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I. · ALGEMEEN
BET NEDERLANDS VAN JONGE
VLAAMSE SOLLICITANTEN

Het onderstaande artikel is van de hand van de heer H. Daras,
mede-auteur van een rapport over sollicitatie- en selectieprocedures in de regio Antwerpen.
Om aan abiturienten nauwkeuriger informatie te kunnen geven
over de eisen die bij de sollicitatie-, resp. selectieprocedure in de
regioAntwerpen gesteld worden, verrichtten wij in 1982-1983 een
onderzoek bij ca. 80 ondernemingen uit 11 verschillende sectoren : banken en verzekeringsmaatschappijen, diamantsector, havendiensten en maritieme sector, hout-, bouw- en metaalsector,
officiele en semi-officiele instanties (stad, provincie, ASLK,
NMBS, de MIVA enz.), pers- en boekwezen, scheikundige industrie, toerisme en horeca, transport-, voedingsmiddelen- en
kledingsector.

Vragen
Om onze proefpersonen, d.w.z. de personeelsleden van de afdeling aanwerving, te kunnen testen, vroegen wij hun uitdrukkelijk
een uitvoerig schriftelijk antwoord op de volgende vragen te verstrekken :
1. stelt u voor de gemiddelde (kantoor-) bediende ten minste een
studieniveau Al op de eerste plaats of doet u ook een beroep op
mensen met een diploma van hoger middelbaar onderwijs ? En
welk minimumopleidingsniveau verlangt u van de sollicitant-arbeider ? (1);
2. hoe verloopt bij uw onderneming de selectieprocedure ? Welke vormen van selectie gebruikt u en in welke volgorde past u ze
toe? Werft u nog 'klassieke' steno-typisten aan of/en wilt u kandidaten met kennis van moderne vormen van tekstverwerking ?;
3. hoe test u bij de sollicitanten hun kennis van vreemde talen ?
Schriftelijk en/of mondeling ? Aan de hand van te verbeteren
teksten, vertalingen, brieven, samenvattingen van artikelen,

C) Waar er in de tekst gesproken wordt van sollicitant, kandidaat, arbeider, hij
enz., worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.
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enz. ? Welke vreemde talen worden in uw onderneming het
meest gebruikt ? Loont het nog de moeite onze leerlingen Duits
te leren, of zouden we hun beter lessen in Spaans kunnen geven ?
Belang van het Nederlands

Na twee antwoorden kwam uit het bedrijfsleven zelf al de opmerking dat in de hele selectieprocedure de kennis van het Nederlands eigenlijk het belangrijkste element is, zeker voor de functie
van kantoorbediende, klerk (bij de provincie b.v.),. (directie-)
secretaris of -secretaresse e.d. Daarom voegden wij aan onze
vragenlijst nog een vierde vraag toe: Wat is bij dit alles het
belang van het Nederlands ? Hoe test u de kennis ervan ? Schriftelijk en/of mondeling ? In dit artikel willen wij op de laatste
vragen dieper ingaan. (1)
Wij citeren hier eerst enkele uittreksels uit brieven van leden
van de personeelsafdeling, waaruit blijkt dat een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk - de sollicitatiebrief, de verkoopbrief, het rapporteren, de schriftelijke selectietest enz. - als mondeling, bij voorbeeld tijdens het sollicitatiegesprek, inderdaad erg op prijs gesteld wordt. (2)
'... De kennis van het Nederlands is in ons bedrijf, en wellicht
overal in Vlaanderen, van erg groot belang. Sollicitanten die als
stenotypist worden aangeworven, moeten b.v. in staat zijn om
bepaalde ideeen of onduidelijk geschreven teksten in briefvorm
om te zetten, waarin de zinsbouw en de woordkeuze correct
moeten zijn. Dit is aIleen mogelijk als men zijn moedertaal, het
Nederlands, goed beheerst. Een sollicitant die een verfijnd taalgebruik bezit en zich vlot en beschaafd kan uitdrukken, zal zich
in een interviewsituatie veel rustiger en zelfverzekerder kunnen
gedragen. Dat is vaak van doorslaggevend belang bij de aanwerving ... ' (Agfa-Gevaert, 22-11-1982, dhr. A. Spooren).
'... Het goed opstellen van een Nederlandse brief is bij ons meer
dan ooit een vereiste en dat laat soms te wensen over. Uiteindelijk is een goede brief het etiket van ons bedrijf naar buiten
toe ... ' (NV Aldi, 14-4-1983, de heren Van Overloop en De Roover)

e)

Het uitgebreide rapport met antwoorden op aile andere vragen is (gratis) te
verkrijgen bij het Provo PMS-centrum, Markgravelei 86 in (2018) Antwerpen.
(2) In de hier aangehaalde brieven hebben wij de grootste spelfouten zelf verbeterd.
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' ... De eerste indruk die een kandidaat maakt, wordt sterk belnvloed door de manier waarop hij zich tijdens het interview uitdrukt ... ' (Atlas Copco Airpower, Wilrijk, 26-5-1983,mevr. Y. da
Costa)
'... Tenslotte willen wij u geenszins verbergen dat wij soms erg
ontgoocheld zijn over de zeer gebrekkige kennis van het Nederlands, zoals ze bij vele kandidaten tot uiting koml. Ais men
daarover vragen stelt, dan krijgt men weleens te horen dat er op
school (met name aan de geschreven kennis van het Nederlands)
niet zo veel aandacht wordt besteed. Wij nemen aan dat dit van
school tot school weI zal verschillen... ' (De nieuwe gazet, 14-31983, dhr. Frans Grootjans)
' ... Zowel gesproken als geschreven is de Nederlandse taal bij de
selectie het belangrijksl. Een aantal kandidaten verliezen hun
kansen al met de sollicitatiebrief. En mondeling en schriftelijk
rapporteren behoort hier bij ons haast tot elke functie. ... ' (Janssen Pharm, Beerse, 3-1-1983, dhr. J. Veulemans)
,... De eerste proeven in de selectieprocedure worden in het
Nederlands afgenomen. Zijn deze tests beneden de normale verwachtingen, dan wordt er niet verder gegaan. Drukt de kandidaat zich uit in dialect, dan brengt dit automatisch uitschakeling
mee... ' (BP Trading, 6-5-1983, mevr. M. de Caluwe)
'... Het is voor ons bedrijf van enorm groot belang dat de sollicitanten de Nederlandse taal goed beheersen. Niet aIleen is dit
noodzakelijk om een efficientecommunicatie mogelijk te maken, maar ook omdat de moedertaal de gedachtengang opbouwt
en de vorming mogelijk maakt van ideeen en opinies. Hoe beter
men zijn moedertaal beheerst, des te sterker zijn de opgebouwde
ideeen en des te degelijker kunnen zij in de discussie verdedigd
worden. Het is voor het bedrijfsleven essentieel mensen te vinden die zich heider en duidelijk kunnen uitdrukken' (DAF
Trucks, Aartselaar, 17-12-1982, dhr. M. Verhoeven)

Feiten
De inhoud van deze brieven strookt echter niet (helemaal) met
de werkelijkheid in het bedrijfsleven zelf !
1. De firma's (en/of openbare instanties) onderstrepen voor de
sollicitanten bijna nooit dat een goede beheersing van het Nederlands zo'n doorslaggevende rol speelt tijdens de selectieprocedureo Zelden leest men b.v. in personeeisadvertenties dat een kandi-
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daat-werknemer, die zich niet behoorlijk in het Algemeen Nederlands kan uitdrukken, geen schijn van kans heeft om aangeworven te worden. Misschien omdat het zo evident is ?
2. De personeelschefs hechten heel veel belang aan de sollicitatiebrief, het eerste schriftelijke contact met de sollicitant, zoals zij
het noemen. Hierbij maken zijzelf evenwel twee aanmerkingen :
a) vele sollicitatiebrieven zijn te lang en vooral te stereotiep,
d.w.z. de kandidaten nemen ze over uit sollicitatieboekjes of
brochures, ofwel uit hun schoolnotities. 'Waar blijft dan de persoonlijkheid van de sollicitant in zijn brief ?' (1) is een vaak geuite klacht van diegenen die voor de aanwerving van personeel
verantwoordelijk zijn; b) sommige brieven worden zeker niet
door de werkzoekende geschreven, maar wei... door een vriend
of vriendin, die beter Nederlands kent.
Anderzijds stelden wij vast dat de antwoorden van de personeelschefs op onze vragen in een op de negen gevallen zo slecht
geschreven zijn dat ze nauwelijks te corrigeren zijn ! Ook in de
andere brieven staan vaak storende.fouten, spelfouten en dergelijke. Wij vragen ons hierbij af hoe deze personeelsleden een
diploma Hoger Middelbaar Onderwijs hebben kunnen behalen
en vooral hoe het komt dat zij door de firma (vroeger) aangeworyen werden... en nu zelfs als selecteur fungeren.
3. Het gedrukte sollicitatieformulier, dat de eerste objectieve informatie over de sOllicitant zou moeten verschaffen, bevat, in de
regio Antwerpen althans, doorgaans zoveel indiscrete en/of domme vragen (Welke is uw religieuze ingesteldheid ? Leeft u gescheiden ? Woont u samen met iemand anders ? Hebt u schulden? Woont u in een eigen huis of huurt u ? Bezit u eretekens ?
...), dreigementen (om de vragenlijst volledig en 'naar waarheid'
te beantwoorden), spelfouten en inconsequenties (functie op dezeIfde bladzijde met c en k, hobbies/hobbys, firmas, intervieuw,
nederiands/engels/frans/duits enz. enz.) dat het allesbehaive een
voorbeeid van hoffelijkheid, duideIijkheid en accuratesse is, eigenschappen die eike firma bIijkbaar weI van zijn werknemers
vraagt. Men neme de personeeistijdschriftjes maar eens even
door ... (2)

e)

Niets is wellicht onduidelijker dan het begrip 'de persoonlijkheid van de
sollicitant' (in deze context althans).
(2) Nauwkeurig en efficient leren werken, accuratesse, orde enz. : in aUe informatiebladen voor het personeel treffen we deze woorden voortdurend aan. Upjohn-Puurs organiseert zelfs een grote campagne rond deze thema's (zie Upjohnnieuws, juli 1983).
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4. Het sollicitatiegesprek - soms spreekt men van sollicitatieinterview - laat volgens talrijke personeelschefs ook te wensen
over. De kandidaten kunnen zich blijkbaar geen 15 minuten
meer achter elkaar in het Algemeen Nederlands uitdrukken. De
gemiddelde sollicitant 'vervalt' na enkele zinnen al in zijn dialect
(voor de regio Antwerpen zou dat dan een 'gekuist Antwerps'
zijn...). Maar wie met zijn leerlingen, resp. studenten bedrijven
bezoekt, geimproviseerde sollicitatiegesprekken met afgevaardigden uit het bedrijfsleven op school organiseert - dat wordt nu
ook op video opgenomen - of telefonisch contact wenst op te
nemen met de personeelsafdeling (via de telefonist(e) aan de
receptie) kan soms zijn oren niet geloven ! Zijn dat nu de werknemers die aangeworven werden, vooral omdat ze zich behoorlijk in de standaardtaal konden/kunnen uitdrukken ?? Vit de enkele vertrouwelijke sollicitatie-interviewrapporten die we in ons
bezit wisten te krijgen, komt trouwens duidelijk naar voren dat
de waarderingscijfers (op papier) i.v.m. taal, in het bijzonder
voor Nederlands, minder doorslaggevend zijn bij de aanwerving
dan de uitgebreide informatie over het arbeidsverleden, de financiele positie, de gezondheid en het sociale leven van de sollicitant
(b.v. zijn vrijetijdsbesteding, de kranten of weekbladen die hij
leest enz.).
In deze context zouden wij er aan willen herinneren dat voor
betrekkingen bij de stad, de provincie e.d. geen sollicitatiegesprek of interview wordt afgenomen : de sollicitanten worden
aIleen schriftelijk getest (voor Vlaanderen uitsluitend in het Nederlands).
5. In de schriftelijke proeven voor Nederlands is een vrij duidelijke lijn te onderkennen : de sollicitanten moeten een tekst verbeteren, ze krijgen een dictee in vlug of langzaam tempo (waarin
moeilijkheden voorkomen als: monniken, abrikozen, WestVlaanderen, maar Westvlaams enz.), bij officiele of semi-officieIe instellingen moeten ze vaak een verhandeling maken over onderwerpen die steeds terugkomen (Geweld in de media - Vrije
radio's: voor of tegen ? - Reclame op tv : pro - contra? ... ) en
sommige firma's leggen aan de sollicitanten nog een aantal oefeningen voor i.v.m. taalzuivering. Het gaat hier voornamelijk om
'losstaande' woorden, die vervangen dienen te worden door goede ABN-woorden, b.v. verboden 'ingang', op het eerste 'verdiep', 'mekanieker', op 'regime' leven.
Wie als buitenstaander wat meer over de opsteller(s) van de
proeven of over de evaluatie ervan wenst te vernemen, wordt
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met een kluitje in het riet gestuurd. Het is 'een interne aangelegenheid' ofwel 'wordt alles geregeld vanuit Brussel'... Men speelt
niet met open kaart.

Suggesties
Wij willen graag enkele suggesties doen om de selectieprocedure,
die niet altijd even vlekkeloos verloopt, en de beoordeling van de
taalbeheersing vande sollicitant te verbeteren.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de examinatoren,
d.w.z. de personeelsleden van de afdeling aanwerving, voldoende Nederlands (Frans, Engels, Duits) kennen om objectief te
kunnen oordelen over de kennis van de sollicitanten. Anders
moeten ze een beroep doen op bevoegde personen, eventueel
van buiten het bedrijf. Want het lijkt ons zowel voor de onderneming als voor de kandidaat-werknemer van belang dat de aanwerving op ernstige wijze gebeurt.
1. De personeelsadvertenties zijn doorgaans nog veel te onduidelijk in de omschrijving van de openstaande betrekking (De functie omvat... ; de functie vraagt. .. ; de functie biedt... ). Hier zou
reeds een eerste selectie moeten plaatshebben. (1) Bedrijven in
Vlaanderen vermelden in hun mededelingen bijna nooit dat de
beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling, voor heel wat functies op de eerste plaats komt. Zou dat in
een advertentie dan niet extra mogen/moeten worden onderstreept ? (2) Het zou daarbij voor aBe studerenden nuttig zijn een
aantal goede ... en slechte personeelsadvertenties uit Nederlandse en Vlaamse kranten te bewaren, te vergelijken en te bespreken, b.v. in de klas.
2. Het briefschrijven is volgens de meeste personeelsafdelingen
'beneden de maat'. Zo'n beoordeling is nogal vaag. In elk geval
zouden leerlingen en studenten erop gewezen moeten worden
dat, net als bij tikwerk, veel belang wordt gehecht aan de opmaak
van de brief en ook aan netheid en accuratesse. Op de inhoud zelf

e)

Zie hierover : Doeltreffend werven, solliciteren en selecteren - Een praktische
handleiding voor selecteur en sollicitant, door drs. C.J.J. Korswagen. Uitg. Van
Loghum Slaterus, Deventer 1985.
In De Telegraaf (dagblad) van 30 maart 1985 lazen we bij de vacatures op
pagina 15 de volgende formuleringen i.v.m. de functie-eisen voor Nederlands :
goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, zowel in woord als geschriftzeer goede kennis van het Nederlands in woord en geschrift - gevoel voor de
Nederlandse taal- uitstekende beheersing van het Nederlands.

e)
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van de (sollicitatie)brief kan onder deskundige leiding vanzelfsprekend geoefend worden, b.v. eerst door slechte/goede teksten
te bekijken en daarna zelf te schrijven. Ais het inderdaad zo is
dat vele sollicitanten hun brief zelf niet schrijven, waarom wordt
er dan door de selecteurs zoveel belang aan gehecht ?
3. Zou men geen betrouwbaarder informatie over de sollicitant
kunnen krijgen aan de hand van een (gedrukt) soUicitatieformulier? Zoals we hierboven al aanstipten, laten inhoud en vorm van
zo'n formulier in Vlaanderen nog veel te wensen over. Het kost
doorgaans niet veeI moeite om een sollicitatieformulier in handen te krijgen. Leg er een verzameling van aan, lees ze, verbeter
ze. Ze bevatten naast spelfouten ook veel zinnen die letterlijk uit
het Frans zijn vertaald, vooral bij ondernemingen die ook afdelingen in Brussel of Wallonie hebben. Die stuntelige vertalingen
uit het Frans zullen blijven bestaan zo lang er in die 'Belgische'
ondernemingen op de hogere niveaus, ook al zijn de Vlamingen
daar veruit in de meerderheid, aUeen maar Frans gesproken en
genotuleerd wordt. Dit geldt eveneens voor afgevaardigden van
de vakbonden, politici e.a. die te Brussel samenkomen. Zo krijgen werknemers in Vlaanderen, nederlandstalige politici die 'aan
de basis werken' enz., altijd slecht vertaalde Nederlandse (?)
teksten onder ogen... en leren zij er dus niets bij. (1)
Elk bedrijf zou van zijn gedrukte sollicitatieformulier een
prestigezaak kunnen maken. Het zou er trots op moeten zijn dat
zijn vragenlijst voor de sollicitanten correct, zelfs perfect is ! Nu
zijn er echter firma's, die zich al zo lang als 'vlaamsbewust',
'vlaamsvoelend' enz. voorstellen... maar nog steeds geen goed
sollicitatieformulier kunnen voorleggen.
Nederlands voorbeeld

Bij het opstellen van zo'n formulier zou men een beroep kunnen
doen op eigen hulpmiddelen (naslagwerken voor de Nederlandse
taal), op sommige neerlandici in Vlaanderen... en waarom zou
men ook niet eens gaan kijken bij onze noorderburen, 14 miljoen
mensen die al eeuwenlang Nederlands en aUeen Nederlands spreken en schrijven ? Op 6 april 1983 hadden wij een onderhoud met

e)

Is het niet bedroevend te moeten vaststellen dat er nog zoveel Vlamingen,
zelfs na '150 jaar Belgie', teksten van het Belgisch Staatsblad en andere overheidsinstellingen in het Frans lezen omdat de Franse teksten, volgens hun mening, veel duidelijker zijn dan de Nederlandse ?
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de heer V. d. H. van de personeelsafdeling van Philips-Gloeilampenfabriek te Eindhoven, die ons ook een sollicitatieformulier
wou overhandigen.
Wat lezen wij op de eerste bladzijde van dit formulier ?
'Deze vragenlijst heeft ten doel ons - in een gesystematiseerde
en overzichtelijke vorm ---:- enige gegevens te verschaffen
a) ...
b) voor een sollicitatie (om ons een verantwoord beeld van de
kandidatuur te vormen);
c) ...
Nauwkeurige en zo volledig mogelijke beantwoording van de
vragen bevordert een vlotte behandeling.
Uiteraard worden de door u verstrekte gegevens als vertrouwelijk beschouwd.
Eventuele informaties bij vorige werkgevers zullen slechts
worden ingewonnen na overleg met u.
Mocht u een enkel punt liever niet schriftelijk beantwoorden,
dan kunt u dit met een korte aantekening aangeven.'
Wat een hemelsbreed verschil met de sollicitatieformulieren in
Vlaanderen ! Over de bedoeling van het formulier bij ons geen
woord. OfweI leest de sollicitant in Vlaanderen al dadelijk een

dreigement - 'Dit formulier moet volledig ingevuld worden,
anders is het niet geIdig... ' Op het einde van de vragenlijst wordt
dit nog eens onderstreept, maar omslac~tiger ! - ofweI moet hij
onmiddellijk een aantal gegevens i.v.m. de burgerIijke stand invullen.
Op de tweede bladzijde vraagt Philips-Eindhoven vervolgens
naam, voornamen enz. van de kandidaat. Naar eretekens, reIigieuze gezindheid, schuldenlast, concubinaat enz. wordt niet
gelnformeerd, weI of de sollicitant zijn militaire dienstplicht (b.v.
als dienstplichtig soldaat) heeft vervuld. Het komt ons voor dat
men in Vlaanderen een aantal vragen stelt die helemaal niet relevant zijn voor de openstaande betrekking. Ook de inlichtingen
over opleiding e.d. zijn op het Philips-formulier 'ad rem' : diploma's, getuigschriften, academische graad (incl. vakkenpakket
resp. studierichting)... gevolgd te... van... tot... Er is daarbij
ruimte gelaten 'voor eventuele nadere toelichting betreffende b.v.
beheersing van vreemde talen (1), bijzondere ervaring, vakbekwaamheid, enz.'. De schrifteIijke uitdrukkingsvaardigheid van
de sollicitant kan op deze manier al gedeeltelijk worden getest.

e) 'Beheersing' is ongetwijfeld beter dan 'kennis' van vreemde talen.
I - 1006

Taalbeheersing maart/april1985

De heer V.d.H. van de afdeling personeelszaken Philips-Eindhoven merkte hierbij op dat de actieve beheersing van de Nederlandse taal een vanzelfsprekende eis is voor de meeste administratieve functies in Nederland.
Op Vlaamse sollicitatieformulieren moet de sollicitant doorgaans zelf aanstrepen of hij Frans, Engels, Duits... en (zijn moedertaal) Nederlands 'perfect; goed; middelmatig; tamelijk goed;
helemaal niet' spreekt, leest, schrijft. Philips in Eindhoven weet
weI beter. In Nederland is men ervan overtuigd dat een dergelijke indeling - met criteria als 'perfect' enz. - erg subjectief is en
dat men, wil men iets meer over de talenkennis van de sollicitant
vernemen, hem moet testen. Op de manier waarop men aan de
hand van het sollicitatieformulier in Vlaanderen sollicitanten
voor Duits b.v. test, heeft iedereen natuurlijk op zijn minst een
tamelijk goede kennis van de Duitse taal (of: notie van Duits).
En Nederlands kent elke Vlaming 'perfect' ... zo streept hij op
het sollicitatieformulier aan. Ret is toch zijn moedertaal. ..
Op de derde en laatste bladzijde vraagt Philips-Eindhoven wat
meer informatie over de huidige werkgever en eventuele vorige
werkgevers van de sollicitant. Telkens is er weer ruimte vrijgelaten voor toelichting, mocht de sollicitant dit nodig achten. De
Nederlanders besluiten met drie vragen : Rebt u al eens eerder
bij enig Philips-bedrijf gesolliciteerd of er als praktikant/stagiair
gewerkt ? Zo ja, waar en wanneer ? .. Hebt u reeds belangstelling voor een bepaalde functie of een bepaald bedrijfsonderdeel ? .. Wensen t.a. v. het inkomen ? .. en plaats voor eventuele
opmerkingen.
Vit een aantal gesprekken met verschillende personen uit het
bedrijf (Philips), waarbij het sollicitatieformulier telkens 'meegaat', tracht de personeelsafdeling een beeld van de sollicitant te
krijgen. Beheersing van het Nederlands staat op de eerste plaats,
tests i.v.m. vreemde talen worden slechts voorgelegd als de functie dit vereist. Een 'correspondent' met Duitsiand moet goed
Duits kennen, met Frankrijk Frans, enz. Philips-Eindhoven is
realistisch en eist van de sollicitant niet dat hij en Duits en Frans
en Engels kan schrijven en/of spreken. In Vlaanderen vraagt men
van kandidaat-werknemers soms te veeI ... en hoe?
4. Het sollicitatiegesprek, resp. interview, wordt oj. vaak als een
te afzonderlijk 'geheel' beschouwd. Werknemers - o.a. oudleerlingen van ons - betreurden het dat Algemeen Nederlands aileen tijdens de selectieprocedure een doorslaggevende rol had
gespeeld; nadien, in het bedrijf zeIf, was het van veel minder
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belang. Op aIle niveaus, in aIle functies werd/wordt, na de aanwerving, veel Antwerps gesproken, zelfs bij (grote) firma's, die
aan ondergetekende schriftelijk verklaarden dat de beheersing
van de standaardtaal toch zo belangrijk is... Wij menen dat dit
ook zo kan zijn na de aanwerving. In grote ondernemingen als
Agfa-Gevaert, Bell Telephone e.a. werken mensen uit alle streken van Vlaanderen - van Limburg tot West-Vlaanderen -,
zodat het Algemeen Nederlands er de efficientste vorm van communicatie tussen arbeiders, bedienden en kaderleden onderling
is. Maar misschien overschatten wij het belang van het Algemeen
Nederlands in deze ondernemingen. Daarover zouden onderwijs
en bedrijfsleven beslist nog eens moeten praten.

Taak voor het onderwijs
Vaststaat in elk geval dat 'goed Nederlands' in de hele selectieprocedure een voornaam element is. Dat kan en moet onze leerlingen en studenten extra motiveren om op school zoveel mogelijk de standaardtaal te spreken. Ze mogen zich hier niet laten
leiden, d.i. misleiden door sommige pedagogen of anderen, die
het gebruik van het dialect, slordigheden in het Algemeen Nederlands enz. a.h.w. aanmoedigen in naam van de huidige retromode, de hou-het-klein-dus-hou-het-maar-Antwerps-filosofie en
het Vlaamse zelfbewustzijn (dat zich wil afzetten tegen Nederland en zijn taal). Honderd miljoen mensen in Europa spreken
Duits als hun moedertaal, zestig miljoen Frans, vijfenvijftig miljoen Italiaans en evenveel Engels, veertig miljoen Spaans. (1)
Nederlands wordt door ongeveer 20 miljoen mensen gesproken
en dat is niet zoveel ! Gaan we ons taalgebied dan nog splitsen in
Vlaams en Hollands ?
Er zij in deze context tevens op gewezen dat 'de school', d.w.z.
de leerkracht (Nederlands), iets kan bereiken voor zover er thuis
een positieve ingesteldheid bestaat ten opzichte van het AIgemeen Nederlands. De opvoeding, waarbij het gebruik van de
standaardtaal een essentieel onderdeel vormt, heeft op de eerste
plaats in het gezin plaats. Ouders die het met hun kinderen goed
menen en die hun later bij het zoeken naar een betrekking optimale kansen willen geven, spreken met hen goed Nederlands of
steunen hen die er een lans voor willen breken.

e)

efr. Keesings Landenvademecum - feiten en cijfers van honderdzestig landen.
Boekenuitg. Keesing BV, A'dam - Antwerpen, editie 1977 en volg.
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5. Bij de schriftelijke proeven (Nederlands) willen we tenslotte
nog een aantal bedenkingen formuleren :
a) Het corrigeren van fouten in een tekst - zowel in het Nederlands als in het Frans, Engels of Duits - wordt door iedereen die
niet in het bedrijfsleven staat, afgekeurd. Fouten verbeteren is
eerst en vooral de taak van een leerkracht en niet van de doorsnee-sollicitant. In het onderwijs stelt men vast dat leerlingen/
studenten vaak fouten aanstrepen die geen fouten zijn... en zo
maken ze meer fouten daner in de tekst stonden. Dat is natuurlijk erg onpedagogisch.
b) Een Nederlands (Frans, Engels, Duits) dictee daarentegen is
een goede oefening voor de scholier en voor de sollicitant. Het
bedrijfsleven zou zich hier o.i. beter aan de eigen woordenschat
houden en ook het (Antw.) politiekorps, de MIVA, het provinciebestuur e.a. zouden woorden als monniken, abrikozen enz. uit
hun dictee kunnen schrappen !
Het bedrijfsleven en officiele/semi-officiele instanties in
Vlaanderen hechten nog steeds veel belang aan de geschreven
taal, d.i. de Nederlandse spelling (d-t; ei-ij; dubbele of enkele
klinker of medeklinker; enz.). Dat wordt door onze leerlingen en
studenten en, wat nog erger is, door sommige leraren en zelfs
professoren ten onrechte uit het oog verloren. Dank zij het stimuleren van de creativiteit van onze leerlingen door middel van
toneelstukjes, debatoefeningen enz. is de mondelinge taalbeheersing er de Iaatste jaren in ons onderwijs op vooruit gegaan,
wellicht ten nadele van de schrijfvaardigheid. Het komt ons voor
dat te veelleerkrachten die Nederlands doceren bij het beoordelen van de spelling van hun leerlingen/studenten te laks, te tolerant optreden. (1) Daarvan moeten niet zij, maar... weI de afgestudeerden, d.w.z. de sollicitanten, nu de noodlottige gevolgen
dragen. Dhr. E. Berode, die een taalrubriek heeft in De Standaard, formuleerde het onlangs zo : ' ...Degenen die geringschattend over spelling spreken, maken zelf nooit spelfouten. Als we
leerlingen correct leren spellen, verkleinen we dan niet de sociale
ongelijkheid ? ...' ('Er wort steeds meer fout gesgreven !' De
Standaard, 23-10-1984.) De ongeveer-cultuur wordt in de bedrijfswereld in elk geval niet aanvaard. Het zou echter fout zijn

e)

Prof. dr. Stijn Verrept, die Nederlandse taalvaardigheid aan de UFSIA
(TEW) doceert en auteur is van het hoog gewaardeerde Handboek taalhantering
(uitg. bij Van Loghum Slaterus), schrijft Lv.m. de beheersing van het Nederlands
in zijn cursus het volgende : '...Het onderwijs is op dat gebied veel toleranter dan
het bedrijfsleven'.
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aIle schuld bij het onderwijs te willen leggen. De laisser-fairehouding is een algemene trend in onze hedendaagse tolerante maatschappij. Anderzijds ontgaat het vele mensen uit het bedrijfsleyen dat de lesuren voor Nederlands het laatste decennium. sterk
zijn ingekrompen (in het Middelbaar Onderwijs), zodat de leerkrachten Nederlands amper de opgedane kennis uit de vorige
jaren kunnen onderhouden. (1)
c) 'Correct taalgebruik' bestaat voor de meeste personeelschefs,
belast met het opstellen van tests voor Nederlands, blijkbaar
aIleen uit het vervangen van lokale taalvormen, d.i. dialectisch
gekleurde woorden door AN-woorden. Correct taalgebruik is
echter veel meer dan date De examinator kan woorden of uitdrukkingen in een correcte zin laten gebruiken, waaruit duidelijk
de betekenis moet blijken, hij kan overtollige woorden uit bepaalde zinnen laten schrappen, hij kan het juiste voorvoegsel of
voorzetsel laten invullen, de personeelschef zou een invuloefening kunnen geven met afgeleide of verwante bijvoeglijke naamwoorden enz. Wie meer inlichtingen vraagt over deze (Nederlandse) tests - de aard ervan, de leerstof, eventueel het handboek Nederlands e.d. - of over de puntenwaardering van deze
tests, wordt beschouwd als pottekijker. Nochtans zou het zowel
voor het bedrijf als voor de sollicitant interessant kunnen zijn in
deze zaak meer openheid te brengen. Het bedrijfsleven kan hier
toch heel wat leren van leerkrachten die dagelijks Nederlands
doceren en examens opstellen.
Voor moeilijkere taaloefeningen - en dit geldt ons inziens ook
voor Frans, Engels en zeker voor Duits - zouden de sollicitanten over een woordenboek, een grammatica, boeken i.v.m. verzorgd taalgebruik e.d. mogen beschikken, hulpmiddelen waarmee elke sollicitant reeds in het Middelbaar Onderwijs kennis
had moeten maken en die hij na zijn studies had moeten bewareno En waarom zouden de kandidaat-werknemers hun eigen naslagwerken uit het secundair onderwijs niet bij moeilijke selectietests mogen gebruiken ? Wij stellen helaas vast dat vele leerkrachten Nederlands, Frans, Engels of Duits hun leerlingen alles-

e)

We citeren hierbij de woorden van prof. dr. Frans Daems, hoogleraar Nederlands aan de VIA en tot voor kort voorzitter van de VON (Vereniging voor
onderwijs in het Nederlands), uit De Standaard van 17-12-1984 : 'Wij moeten de
overheid ten slotte ook waarschuwen dat ze niet nog meer uren moedertaal mag
afknabbelen in het secundair onderwijs. Ik zeg dat uit een bezorgdheid die opwelt, als ik hoor klagen over het gebrek aan taalvaardigheid van b.v. ingenieurs,
die het woord niet kunnen voeren op vergaderingen en dergelijke. Sinds de
invoering van het VSO zijn uren moedertaal drastisch geslonken... '.
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behalve efficient de naslagwerken hebben leren hanteren... in de
(optimistische) veronderstelling dat de le'erlingen/studenten deze
onmisbare hulpmiddelen bij de studie van het Nederlands en van
de vreemde talen hebben gekocht en gebruikt.
Ons onderwijs gaat hier,niet vrijuit ! Vind je of vindt je, u vond
of u vondt, aIle of allen, hobby's of hobbies enz. : wie de school
verlaten heeft en daaraan twijfelt, mag men oj. geen steen nawerpen. WeI zou het een schande zijn, mocht de twijfelaar geen
naslagwerk(je) bij de hand hebben, dat in zulke gevallen opheldering kan geven. Wij leven in een tweetalig/drietalig land, waar
de druk van een wereldtaal als het Frans op het Nederlands groot
is. De Vlamingen in Belgic kregen pas na 100 jaar de mogelijkheid om in het Nederlands te studeren. Mijn vader werd in 1914
(Oostkamp) geboren en moest in de Vlaamse stad Brugge in het
Frans onderricht volgen (1) ... Onze ontvoogding verloopt langzaam. Wellicht is het daarom dat zovele jonge Vlamingen zich bij
enquetes in verband met de Nederlandse taal nog altijd zo onzeker voelen en gedragen. (2) Zij kunnen een woordenboek als dat
van Van Dale, een Nederlandse grammatica als die van Tackx in
de reeks Prismapockets (of de grote ANS !), een boekje als Hoe
zeg en schrijf ik het ? van H. Heidbuchel (Taalpocket nr. 4), Ik
schrijf zonder fauten/fouten van dr. J. Smeyers (uitg. bij De Vlijt
NV, Antwerpen), Verzorgd taalgebruik van P. Buyse en W. Penninckx, e.a. in feite niet missen, maar toch bezitten vele jongeren
geen enkel van deze naslagwerken of woordenboeken.
Hier in het Antwerpse vallen vele firma's en vooral banken op
door hun mecenaat : kunstexposities, bibliofiele uitgaven enz.
Zou het echt 'weggegooid geld' zijn als ze wat investeerden in het
eigen personeel door b.v. voor elke werknemer hetzelfde naslagwerk (of dezelfde naslagwerken) of woordenboek te kopen ?
Men zou in de gehele onderneming voor bepaalde hete hangijzers als voorkeur- of progressieve spelling e.d. veel gemakkelijker tot een consensus kunnen komen. Zo zou ook veel nutteloos
opzoekwerk bespaard kunnen worden - time is money ! - en
het imago van de firma of bank zou er zeker nog door opgevijzeld
worden.

e)

Dat was bij de zgn. Freres (== Broeders Xaverianen). Daar bestond toen ook,
zoals op de meeste scholen in Vlaanderen, het 'insignum linguae', d.w.z. het
teken dat de leerlingen aan hun makkers die het aandurfden Nederlands
(Vlaams) op de speelplaats of elders op school te spreken doorgaven.
(2) Zie hierover o.m. de artikelen van Uus Knops en prof. dr. Wim de Geest in
het tijdschrift Ons erfdeel van nov.-dec. 1984. Beide auteurs verwijzen in deze
context ook naar het werk van K. Deprez (UIA) en G. Geerts (KUL).
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d) In de verhandelingen of opstellen zou wat meer variatie gebracht kunnen worden. ASLK, de Nationale Bank, de Kredietbank e.a. gaven de vorige jaren vaak dezelfde onderwerpen (zie
hierboven). Zou men de sollicitanten ook niet even goed of zelfs
beter kunnen testen (voor Nederlands) door ze een samenvatting
van een tekst te laten maken - een zogenaamde syntheseoefening - waarbij ze dan duidelijk het bijkomstige van het essentieIe moeten (onder)scheiden ?
Het ministerie van Sociale zaken in Nederland stelde in 1973
de Commissie selectieprocedure, ook genoemd de Commissie
Hessel, in, die in 1977 met haar eindrapport 'Een sollicitant is ook
een mens' gereed kwam. (1) Zowel sollicitanten als selecteurs
trekken er profijt van. Het is daarbij geschreven in een Nederlands, waarvan je als Vlaming alleen maar durft te dromen. Wanneer zullen werkgevers, werknemers, psychologen, medici, leerkrachten/professoren en leden van de personeelsafdeling in
Vlaanderen eens samen om de tafel gaan zitten om bij voorbeeld
uit te maken hoe doorslaggevend de factor Algemeen Nederlands bij een eventuele tewerkstelling weI kan/mag zijn en hoe de
beheersing van de standaardtaal het best getest kan worden ?
Onderwijs en bedrijfsleven kunnen en moeten veel meer van
elkaar leren en samenwerken. Dat kan ook zonder aan het principiele onderwijsstandpunt te tornen dat de school niet rechtstreeks en uitsluitend voor het bedrijfsleven moet opleiden.
H. Daras

1
( ) Volledige referentie : Een sollicitant is ook een mens, Verslagen en rapporten
van het ministerie van Sociale zaken (Anna Paulownastr. 38, Den Haag), jg.
1977, nr. 5. Volksvertegenwoordiger Ansoms (Wuustwezel) en prof. Lievens
(RUG), die zich in Vlaanderen in deze materie hebben ingewerkt, laten zich
ongetwijfeld inspireren door het werk van de Commissie Hessel.
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I. • ALGEMEEN
MODERNE HULPMIDDELEN BIJ HET VERTALEN :
DE TEKSTVERWERKER
Vertalen is een bezigheid die in vele bedrijven en overheidsdiensten wordt beoefend. Veelal gebeurt dit nog op ambachtelijke
wijze. AIleen de schrijfmachine en, in sommige gevallen, het
dicteerapparaat hebben tot enige modernisering geleid. De opkomst van de informatica zal echter ook in het vertalersvak voor
een omwenteling zorgen, althans voor zover de vertalers en hun
werkgevers bereid zijn de mogelijkheden te benutten die de elektronische hulpmiddelen hun bieden om de kwaliteit van het werk
en de produktiviteit van de vertaler aanzienlijk op te voeren. We
zullen deze mogelijkheden in dit artikel toelichten, te beginnen
met de tekstverwerking.

Tekstverwerking bij het vertalen
De tekstverwerker is bezig een alledaagse verschijning te worden
in de kantoorwereld. In hoofdzaak bestaat de tekstverwerker uit
een (kleine) computer, een toetsenbord, een magneetschijfeenheid (disk drive), een beeldscherm en een afdrukeenheid (printer).
Het toetsenbord omvat een klavier als van een gewone schrijfmachine en een aantal toetsen waarmee specifieke instructies
worden gegeven. De magneetschijfeenheid is het onderdeel
waarin de magneetschijven (disks) worden geplaatst die als drager van de tekst fungeren. De ingetikte tekst wordt vastgelegd op
eeri schijf, meestal een soepele schijf (floppy disk), en verschijnt
tevens op het beeldscherm. Via de afdrukeenheid kan de op het
scherm gevisualiseerde tekst worden afgedrukt. Naargelang de
aard van de afdrukeenheid ziet de afdruk eruit alsof de tekst met
een gewone schrijfmachine is geschreven of bestaan de letters uit
een aantal stippen (matrixdrukker).
Het belangrijkste voordeel van de tekstverwerking is dat de
tekst onbeperkt kan worden gemanipuleerd. Titels centreren,
woorden onderstrepen, verschillende lettertypes gebruiken, dat
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kan allemaal automatisch en snel gebeuren. Bij het vertalen is
echter vooral van belang dat de tekst op het scherm naar believen
kan worden gewijzigd. Woorden, zinsdelen en alinea's kunnen
zonder moeite worden ingevoegd, geschrapt, verplaatst of vervangen : na elke wijziging wordt de gehele tekst onmiddellijk
herschikt. Een vertaler die zelf op de tekstverwerker werkt kan
zijn vertaling op het beeldscherm net zo lang bewerken tot de
tekst helemaal aan zijn wensen beantwoordt. Dan is het indrukken van een toets voldoende om de vertaling in gedrukte vorm af
te leveren, klaar voor verzending of voor vermenigvuldiging.
De tekstverwerker is uiteraard ook geschikt voor vertaalwerk
in teamverband, d.w.z. in een vertaaldienst waar vertalers, revisoren en secretaresses samenwerken. De vertaler dicteert dan
zijn vertaling op een bandje dat door de secretaresse wordt ingetikt. De afdruk van deze eerste vertaling gaat terug naar de vertaler, die zijn tekst bijwerkt en hem aan de revisor doorgeeft.
Nadat de tekst gereviseerd is, brengt de secretaresse aIle wijzigingen over in de tekst die zij op het scherm visualiseert. De definitieve tekst kan vervolgens worden afgedrukt, maar het is ook
mogelijk dat de schijf (ook diskette genoemd) rechtstreeks wordt
gebruikt om de tekst in de drukkerij te zetten : het overtikkenen de kans op tikfouten - in de drukkerij kan dan vervallen.
Het is nog een open vraag of het efficienter is de vertaler en/of
de revisor zelf op de tekstverwerker te laten werken. In dat geval
wordt de typiste overbodig, maar de vertaler zal meestal sneller
dicteren dan typen en aangezien een vertaler 'duurder' is dan een
secretaresse zal het een kwestie van afwegen zijn. Bovendien zijn
er psychologische bezwaren ('Ik ben geen typiste I'). Ook de
aard van het werk kan bezwaren opleveren, b.v. wanneer de
vertaler veel werkdocumenten nodig heeft die bij het typen een
extrabelemmering vormen. Bij elke werkwijze is het in elk geval
een voordeel dat de vertaler of de vertaaldienst onder eigen verantwoordelijkheid de definitieve tekst van de vertaling aflevert.
Overtypen door de opdrachtgever van een met de hand (veelvuldig) gewijzigde tekst, met kans op nieuwe fouten, hoeft niet
meer.
Daarmee zijn de mogelijkheden van de tekstverwerking nog
lang niet uitgeput. Ais de auteur van de oorspronkelijke tekst
achteraf wijzigingen in de eerste versie wil aanbrengen, kunnen
deze zonder moeite in de vertaling worden getransponeerd, aangezien de op diskette vastgelegde tekst onbeperkt kan worden
bewaard en opnieuw op het scherm kan worden opgeroepen.
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Is de opdrachtgever niet gelukkig met de vertaling en wenst hij
b.v. een bepaalde term in de vertaling door een andere te vervangen, dan is een instructie voldoende om die wijziging overal in de
tekst aan te brengen. De tekstverwerker ziet gegarandeerd niets
over het hoofd !
Veel tijdwinst is ook bereikbaar bij teksten die slechts in geringe mate afwijken van vorige vertalingen.Deze worden dan gevisualiseerd en aIleen de wijzigingen moeten erin worden aange~
bracht. Voorwaarde is daarbij weI dat vroegere vertalingen bewaard worden, hetzij op diskette hetzij in een centraal geheugen.
Bij aIle hierboven beschreven werkzaamheden zit het voordeel
van de tekstverwerking vooral in de tijdsbesparing bij het typewerk. Het veelvuldig en tijdrovend overtikken valt weg. Vooral
in bedrijven en instellingen waar teksten dikwijls gewijzigd worden - en waar is dat niet het geval ? -levert de tekstverwerker
veel tijd- en geldwinst op.

Terminologiewerk
Elke vertaler weet dat woordenboeken dikwijls tekortschieten en
bovendien onbetrouwbaar zijn. Hij moet de terminologie altijd
controleren en vooral zelf aantekeningen maken die hem later te
pas zullen komen wanneer een bepaalde moeilijkheid opnieuw
opduikt. Steekkaarten behoren dan ook tot het arsenaal van elke
vertaler. Op dit punt kan de tekstverwerker hem en zijn coIlega's
onschatbare diensten bewijzen.
In de eerste plaats kan een tekstverwerker, voor zover hij over
een aangepast programma beschikt, termen alfabetisch rangschikken. Nieuwe termen die genoteerd worden, worden feilloos
op de juiste plaats in het terminologiebestand van de vertaler
opgenomen. Hij kan dit ook moeiteloos omkeren, d.w.z. een
andere taal als uitgangstaal nemen, zodat de termen in die taal
gealfabetiseerd worden. In een handomdraai kan een Nederlands-Frans bestand worden omgezet in een Frans-Nederlands
bestand ! Bovendien kunnen correcties en aanvullingen op elk
moment worden uitgevoerd.
Niet minder belangrijk en nuttig is het feit dat de op elektronische dragers vastgelegde terminologie voor vele gebruikers toegankelijk wordt gemaakt. Terwijl de eigen steekkaarten soms
zorgvuldig worden afgeschermd als eigen bezit van de vertaler,
kunnen de in een centrale computer opgeslagen terminologieen
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onbeperkt ter beschikking van alle leden van een vertaalbureau
of van een bedrijf worden gesteld. Dit bevordert tevens de kritische beoordeling van het materiaal en het gebruik van een zelfde
terminologie binnen de dienst of het bedrijf. Bij het opslaan van
terminologie kan tevens een vakgebiedencode worden gehanteerd, zodat het mogelijk wordt uit het totale bestand de specifieke vaktermen te selecteren die voor een bepaald onderwerp verplicht moeten worden gebruikt. Op dezelfde manier kan trouwens een code per opdrachtgever worden vastgelegd wanneer om
een of andere reden een eigen terminologie voor die opdrachtgever noodzakelijk is. De beschikbaarheid van dergelijke terminologiebestanden maakt ook het uitbesteden van vertaalwerk vee1
gemakkelijker, aangezien de te gebruiken terminologie rechtstreeks ter beschikking van losse medewerkers kan worden gesteld. In een ruimer verband kan de eigen terminologie worden
toegevoegd aan grotere terminologiebanken, zoals Eurodicautom, en is uitwisseling van terminologie op internationaal vlak
denkbaar.
Het samenstellen van een eigen terminologie kan al tijdens het
vertalen gebeuren, zodat vertalers die gelijktijdig aan een zelfde
vertaling werken (een rapport, een handboek e.d.) dadelijk kunnen profiteren van elkaars zoekwerk en afspraken kunnen maken
over de te gebruiken terminologie. Het terminologiebestand kan
trouwens rechtstreeks op een gedeelte van het scherm worden
opgeroepen (split screen) en de gekozen termen kunnen onmiddellijk in de vertaling worden opgenomen.
Archivering

Met het oog op later gebruik, hetzij als documentatie, hetzij als
bron van informatie bij de voorbereiding van nieuwe vertalingen
over hetzelfde onderwerp, kan het nodig zijn bepaalde vertalingen te bewaren. Naar gelang van de beschikbare apparatuur kan
op diskettes of in een centraal geheugen een grote hoeveelheid
vertalingen worden opgeslagen waarvan de onderdelen volgens
een bepaalde code (onderwerp, opdrachtgever e.d.) afzonderlijk
kunnen worden opgezocht en desgewenst worden overgenomen.
Beheer

Tenslotte kan de tekstverwerker de organisatie van het werk in
een vertaaldienst aanzienlijk vereenvoudigen en verbeteren. De
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tekstverwerker kan b.v. automatisch het aantal vertaalde regels
tellen, wat o.m. bij het berekenen van het honorarium van free
lance-vertalers zeer gemakkelijk is. Op dezelfde manier kan ook
de produktie van elke vertaler worden geregistreerd.
Veel belangrijker uit een oogpunt van beheer is de mogelijkheid om op elk moment te kunnen weten waar een bepaalde
vertaalopdracht zich bevindt, welke vertalers ermee belast zijn,
wat de vermoedelijke termijn voor de aflevering is, hoe de werkvoorraad verdeeld is over de vertalers en welke prioriteit hun
opdrachten hebben gekregen.
De mogelijkheden van de tekstverwerking bij het vertalen zijn
dus talrijk. De invoering ervan zal wellicht enige tijd in beslag
nemen, o.m. vanwege de psychologische hinderpalen en de reorganisatie van de werkverdeling. Op dit punt kan de vraag worden
gesteld of de gespecialiseerde vertaalbureaus, waar de tekstverwerking optimaal wordt benut, niet een zodanige voorsprong
inzake produktiviteit en slagvaardigheid zullen weten te behalen
dat zij in toenemende mate het werk van de eigen vertalers en
vertaaldiensten van sommige bedrijven en instellingen zullen
overnemen. Een ontwikkeling in die zin is in elk geval al merkbaar. Vertalingen en vertalers worden steeds meer onmisbaar
naarmate de communicatie in de wereld toeneemt. Het is zaak de
kosten die daarmee gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken
door een optimale aanwending van de informatica. Daar kan de
vertalerswereld niet aan ontsnappen. Door de geboden mogelijkheden aan te grijpen zullen de vertalers hun economische en
maatschappelijke positie alleen maar versterken.
W. Penninckx
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TAALWERK (2)

Mark de Neve studeerde in 1977 af als vertaler Spaans en Engels
aan het Gentse HIVET. Hij werkte 'n tijdje als lesgever en bediende. In 1978 installeerde hij zich als free-lance-vertaler en werd
vertaler-ondertitelaar bij de BRT.
EN BOVENDIEN VERTALEN ZE NIET ALLES!
De titel voor dit artikel heb ik uit een lezersbrief die in 1979 in
een Vlaamse krant werd gepubliceerd. Ik bespaar u de hele tekst,
maar de teneur was ongeveer zo : de BRT zendt dagelijks een
heel pak buitenlandse programma's uit, die door een stel kneusjes worden ondertiteld. Ze begrijpen de vreemde taal niet, kennen geen 'Vlaams' en vertalen bovendien nog niet de helft van
wat er wordt gezegd. Waarom doet de BRT geen beroep op
competente mensen ? Vit de brief moest dan blijken dat de
schrijver hoogst competent was.
Daarmee is meteen een constante aangegeven die in bijna alle
lezersbrieven en 'fanmail' terugkomt. In Vlaanderen, en ook in
Nederland, zitten de beste vertalers aan de andere kant van het

scherm. Dat is misschien weI normaal. Iedereen spreekt een
mondje Frans of Engels en ziet wanneer een ondertitel afwijkt
van wat er wordt gezegd. Naast meertalige brochures en tweetalige poezie-uitgaven is een ondertiteling zowat de enige plaats
waar de lezer een directe controle op de kwaliteit van de vertaljng heeft. Maar hij vergeet te gauw dat er andere normen moeten worden gehanteerd dan bij een gedrukte tekst, omdat de
televisie nu eenmaal een ander medium is dan b.v. de schrijvende
pers. Een televisievertaler is gebonden aan technische beperkingen die heel dikwijls frustrerend werken. Mooie dialogen kun je
meestal niet vertalen zoals je weI zou willen, omdat je er gewoon
de plaats en de tijd niet voor hebt. Hoe het ondertitelen vaar
televisie precies in z'n werk gaat, hoop ik in deze tekst duidelijk
te kunnen maken. Vooraf dit : naast ondertitelingen worden er
bij de BRT ook commentaarvertalingen en - in mindere mate
- vertalingen voor 'nasynchronisatie' gemaakt. Die laat ik hier
buiten beschouwing.
Onder de directie Programmabewerking vallen bij de BRT
twee diensten die zich met vertalingen bezighouden. Dat zijn de
Titelregie en de Vertaalafdeling. Beide diensten werken nauw
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samen en zijn in feite een splitsing van een enkele dienst, die tot
stand is gekomen toen er een zestal jaren geleden een eindredacteur aan de ploeg werd toegevoegd.

Titelregie
Een buitenlands programma dat door de BRT wordt aangekocht, of een eigen BRT-programma in (gedeeltelijk) een andere
taal, moet uiteraard eerst uitzendklaar worden gemaakt. Naast
een technische keuring houdt dat in dat het programma vertaald
moet worden. De nodige opdrachten daartoe worden door de
dienst Titelregie gegeven. Die wordt bevolkt door drie titelregisseurs die de programma's, indien nodig, vooraf bekijken, ze aan
een bepaalde vertaler toewijzen (in samenspraak met de Vertaalafdeling), en voor de hele begeleiding van de programma's zorgen. Dat houdt contact met de andere BRT-diensten in, het zorgen voor videocassettes, het plannen van opnamen, enz. De
naam titelregisseur is enigszins misleidend. Bij de NOS, waarvan
de naam werd geleend, dekt het begrip een andere inhoud. Daar
is een titelregisseur iemand die er voor zorgt dat de ondertitels op
het scherm worden geprojecteerd. Naast de titelregisseurs zijn er
nog twee typistes, die de ondertitelingen op kettingkaarten of
floppy disks typen. Wat die" twee dingen zijn, en wat het verschil
tussen beide is, kunt u verderop lezen.

Vertaalafdeling
De Vertaalafdeling wordt bevolkt door twee eindredacteuren,
die - u raadt het al - voor de eindredactie van de vertalingen
zorgen. Dat houdt een controle in op de juistheid van de vertaling en op het correcte Nederlandse taalgebruik. In 1984 bedroeg
de totale duur van de vertaalde programma's iets meer dan 680
uur, en u begrijpt dat het voor twee eindredacteuren onmogelijk
is om alle vertalingen na te lezen. Dat is weI jammer, want een
eindredacteur is volgens mij een noodzakelijke sluis die een vertaling moet passeren voor ze op het scherm komt. Vaak kun je
als vertaler niet genoeg afstand nemen van je tekst om hem objectief op zijn kwaliteiten te kunnen beoordelen. Een eindredacteur kan dat weI.
De eindredacteuren hebben voorts nog een aantal taken. Zo
zullen ze adviezen geven aan vertalers die met een of ander taal-
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kundig probleem worstelen en bepalen ze het 'gezicht' van de
BRT-vertalingen. Daartoe maken ze praktische afspraken met
de vertalers, zodat er een zekere uniformiteit ontstaat in b.v. de
manier waarop ondertitels worden ingedeeld.
Ik hoor u al vragen : waar zitten de vertalers dan ? Die zitten
thuis, omdat de BRT een beroep doet op losse medewerkers.
Dat zijn mensen met een zelfstandig statuut, die min of meer vast
voor de BRT werken. Er zijn twee soorten : de 'losse losse' en de
'vaste losse', naargelang de frequentie waarmee ze voor de BRT
vertalen. Voor de courante talen zijn er een vijftiental vaste losse
en voor de vreemde vreemde talen een aantal losse losse medewerkers.

Ret vertalen
Een vertaler krijgt de opdracht een interview, een film of een
serie te vertalen. Gaat het om een eigen BRT-produkt, dan is er
meestal geen uitgeschreven tekst van. De vertaler heeft dan 6f
een videocassette, 6f een geluidsbandje om mee te werken. Gaat
het om een buitenlands produkt, dan beschikt hij doorgaans over
een script en een videocassette.
In de regel wordt er niet vertaald zonder dat een vertaler het
beeld heeft'gezien. Dat is belangrijk. Er kunnen in de film bordjes voorkomen waarvan de tekst niet in het script staat, en bij
meerduidige woorden kan aIleen het beeld een oplossing geven.
Als iemand zegt : 'Throw down your gun', kun je er weI van
uitgaan dat niemand zo gek is om een kanon onder zijn arm te
nemen, maar of de man die wordt aangesproken nu een geweer
of een revolver vasthoudt, kun je aIleen maar zien.
Een videocassette is ook handig, omdat er vaak een tijdcode in
een hoek van het beeld staat. Ais je dan de tekst in ondertitels
gaat verdelen, heb je daaraan houvast.
Een script kan een steun zijn, maar is het vaak niet. Dikwijls'is
het niets meer dan het oorspronkelijke scenario, en een acteur
wil tijdens de opnamen zijn tekst weleens veranderen. Je hebt
ook post-production scripts, die zijn uitgeschreven aan de hand
van de geluidsband van de film. Dat is al een stap in de goede
richting, maar het komt nog vaak voor dat ze onnauwkeurig zijn
of vol hiaten zitten. Ik herinner me een weekendfilm waarvoor ik
zo'n postproduction script kreeg. Op bijnaelke pagina stond een
paar keer (inaudible) en meer dan een keer was de dialoog totaal
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verkeerd weergegeven. Ais je daar niet op verdacht bent, zit je
als vertaler goed fout. Op een bepaald ogenblik werd een agent
over zijn autoradio bij zijn registratienummer lXL45 opgeroepen. In het script stond 'What did you sell, 45 ?' In zo'n geval kun
je aIleen maar hopen dat je gehoor bevredigend is en een beroep
doen op je gezonde verstand.
Het eerste wat een vertaler doet, is de film bekijken en nagaan
of het script betrouwbaar is. Voor de rest heeft iedereen zo een
beetje zijn eigen systeem. Sommigen werken rechtstreeks op het
beeld, en anderen vullen eerst het script aan, corrigeren waar het
nodig is en brengen, terwijl het programma loopt, een verdeling
in ondertitels aan. Vertalen doen ze dan van het script.
In tweemaal tweeendertig aanslagen kun je minder kwijt dan je
... zou willen. En dat is bij ondertiteling de eerste beperking. Een
ondertitel is een blokje van ten hoogste twee regels van tweeendertig aanslagen. Ell dat is echt niet zoveel. Zo'n ondertitel moet
een logisch geheel vormen. Hij wordt een keer op het scherm
geprojecteerd, en verdwijnt daarna voorgoed, Ais je de boodschap niet meteen doorhebt, kun je niet, zoals in een boek, even
terugbladeren. Daarom probeer je als vertaler bij elke ondertitel
zo duidelijk mogelijk te zijn, en breek je niet midden in een
zinsdeel af. Het blokje van hierboven zou dus als voIgt worden
afgebroken :

In tweemaal
tweeendertig aanslagen
kun je minder kwijt
dan je zou willen.
In de mate van het mogelijke wordt (in principe) ook rekening
gehouden met de logische afQreking~ per regel. Dus niet :_'"
Ik heb hem ontmoet" op de
bus
maar:
Ik heb hem ontmoet
op de bus.
Dat alles moet de duidelijkheid ten goede komen. Een film is
immers een soort kijkboek, waarbij de tekst de aandacht niet van
het beeld mag afleiden.
Dat houdt ook in dat een ondertitel niet te kort, maar ook niet
te lang op het scherm mag worden geprojecteerd. Het is duidelijk

Taalbeheersing mei/juni 1985

I - 1021

dat de spreeksnelheid hoger ligt dan de Ieessnelheid. In pak weg
vijf seconden kun je meer zeggen dan Iezen. Daaruit voIgt dat
een ondertitel noodzakelijk een inkorting moet .zijn. Hoe kort
een ondertitel dan weI moet zijn, is lange tijd een twistpunt geweest. Sommige collega's vonden dat een ondertiteling niets
meer moest zijn dan een soort leidraad, een steuntje voor mensen die de vreemde taal niet of niet genoeg beheersten. Anderen
wilden zoveel mogelijk nuances van het origineel vertalen en
vonden de tekst ten minste zo belangrijk als het beeld. Niemand
wist hoeveel tijd een gemiddelde kijker nodig had om en het
beeld en de tekst in zich op te nemen.

De zessecondenregel
Er kwam duidelijkheid toen een paar jaar geleden door de eindredacteuren een grondig onderzoek naar de leessnelheid werd
verricht. Een groep kijkers werd uitgenodigd om naar een speciaal voorbereide aflevering van Dallas te komen kijken. Het
waren mensen van verschillende leeftijden en met verschillende
opleidingsniveaus. Oudere mensen lezen minder snel dan jonge
mensen, en wie net het alfabetiseringsprogramma heeft afgemaakt, zal ook minder vlot Iezen dan iemand met een universitaire opleiding.
De aflevering die ze te zien kregen, bevatte een allegaartje van
ondertitelingsmogelijkheden. Zo waren er ondertitels met een
onlogische afbreking, met ongewone en moeilijke woorden, ondertitels die abnormaallang·of kort op het scherm bleven staan,
enz. Van iedereen kon, met speciale apparatuur, worden nagegaan waar hij op elk ogenblik van de projectie naar keek. Uit het
onderzoek kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren. Zo
bleek dat een ondertitel die te lang op het scherm blijft de aandacht van de kijker afleidt. Die zal de titellezen, naar het beeld
kijken en dan weer naar de onderkant van het toestel, omdat hij
veronderstelt dat er ondertussen een nieuwe titel werd geprojecteerd.
Maar de belangrijkste bevinding was dat een gemiddelde kijker zes seconden nodig heeft om een maximale titel, dus twee
keer tweeendertig aanslagen, te lezen. Dat is de norm waar wij
ons nu aan houden. In principe wordt van de zessecondenregel
niet afgeweken, ook als het betekent dat er nuances in de vertaling verloren moeten gaan of dat korte replieken niet kunnen
worden vertaald.
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Dat veronderstelt natuurlijk heel wat kunst- en vliegwerk. Wie
de Italiaanse films kent, weet dat een doorsnee Italiaans gezin
aan zes seconden genoeg heeft om een voor een elkaar de huid
vol te schelden. Dat kun je niet allemaal in je ondertitels weergeven. Ais er vier mensen spreken, zou je al ten minste twee ondertitels van twee regels moeten hebben, wat in zes seconden niet
kane Je moet dan de essentie weergeven en, als het even kan, ook
nog de indruk wekken dat er niets is verdwenen. In een Engelse
film die ik onlangs vertaalde, kwam de volgende dialoog voor :
X : Will you sign these papers, please?
Y : Without reading them first? People have gone to jail for
that.
X : You won't.
Y : Why's that ?
X : You ain't got the time.
In een titel kun je twee mensen aan het woord laten. De
tweede wordt dan ingeleid door een streepje. Ais ik telkens spreker X en spreker Y aan het woord liet, had ik drie ondertitels
nodig. Maar de hele dialoog nam maar zes seconden in beslag, en
drie titels, dat kan niet in zes seconden. Na heel wat knip- .en
schrapwerk werd de uiteindelijke vertaling :
Tekent u even ?
- Ga ik dan de nor in ?
Daar hebt u geen tijd voor.
De eerste titel werd ongeveer vier seconden aangehouden, en
verdween van het scherm na 'Why's that ?' Die zin werd gesproken door de persoon die in de vertaling 'Ga ik dan de nor in ?'
zei, zodat de kijker kon volgen wie er aan het woord was. De
tweede titel werd een seconde langer aangehouden, wat in dit
geval kon, omdat er een korte pauze in de dialoog volgde.
U zult opmerken dat de vertaling nog maar een schaduw is van
de originele tekst, en u hebt natuurlijk gelijk. Maar u begrijpt
ook dat ze, als je rekening houdt met de beperkingen die eigen
zijn aan ondertitelingen, het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Registers
Een van de moeilijkheden bij ondertiteling is dat je een geschreven weergave moet geven van een gesproken tekst. Natuurlijk
wordt het nooit schrijftaal, maar je kunt de nuances van het
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gesproken woord toch maar gedeeltelijk in een geschreven vorm
opvangen. Als je spreekt; spelen intonatie, klemtoon, stemtimbre enz. een belangrijke rol. Als je schrijft, heb je die mogelijkheden niet of maar gedeeltelijk. Een korte aarzeling of een afgebroken woord kan net zo goed een boodschap dragen als wat er
eigenlijk wordt gezegd.
Een mogelijkheid om de spreektaal te benaderen is het gebruik van enclitische vormen. Die hebben het bijkomende voordeel dat ze minder plaats innemen (ondertitelen is altijd een
zoeken om alles in tweeendertig aanslagen te krijgen). In ondertitels zul je daarom vaak enclitische vormen aantreffen. Er is
echter een beperking aan verbonden, en dat is de leesbaarheid.
Een zin als 'Zal ik 't 'm 's 'n keertje zeggen ?' oogt niet fraai en is
door de opeenstapeling van afkappingstekens moeilijk leesbaar.
Er wordt weleens beweerd dat vertalers geen eigen stijl mogen
hebben, en dat ze de stijl van het origineel moeten bewaren. Dat
is in grote lijnen waar, aIleen kun je de vraag stellen wat je
aanmoet met b.v. oudere of historische films. Moet je de stijl
bewaren, met inbegrip van de verouderde woorden ? Hoe ver
moet of kun je daarin gaan ? Op die vraag is er geen sluitend
antwoord, en de enige richtlijn die je hebt is - alweer - de
leesbaarheid. Je mag gerust een woord gebruiken dat verouderd
is, of een ouderwetse constructie, als uit de context blijkt waar
het over gaat. Maar je moet ook nooit uit het oog verliezen dat je
vertaalt voor mensen van deze tijd, die's avonds in hun luie stoel
naar het programma zitten te kijken, geen woordenboek bij de
hand hebben en ook de tijd niet hebben om ingewikkelde zinnen
te ontleden.
Dat betekent nu niet dat je nooit minder bekende woorden
mag gebruiken. Er zijn in Vlaanderen (helaas) veel mensen voor
wie de televisie het enige contact met de standaardtaal is. Daarom probeer je soms woorden te gebruiken die in Vlaanderen
minder bekend zijn. Door de herhaling verliezen die dan na een
tijd hun"exotische' karakter. Ikmaak me sterk dat b.v. 'leuk' een
woord is dat o.a. via de ondertitels in Vlaanderen burgerrechten
heeft gekregen.
Een steeds weerkerend probleem is de vertaling van boeventaal. Het Engels heeft een enorm uitgebreide waaier van slangwoorden nit aIle mogelijke (sub)culturen en bevolkingsgroepen.
Die zijn grotendeels onvertaalbaar. Je hoeft maar een Engels
slangwoordenboek naast b.v. het Bargoens woordenboek te leggen en je ziet meteen dat er meer verschillen dan overeenkom-
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sten zijn. Bovendien bevat het Bargoens woordenboek woorden
en uitdrukkingen uit de Randstad. Als je consequent het Bargoens woordenboek voIgt, is de kans groot dat je vertaling voor
iemand buiten de Randstad niet te begrijpen is.
Een bijkomende moeilijkheid doet zich voor als er twee taalregisters tegenover elkaar worden geplaatst. Dat kan de taal van nu
tegenover de taal van de toekomst zijn (b.v. de science-fictionserie Battlestar Galactica), het Amerikaans tegenover het Brits
(b.v. Dempsey and Makepeace), of de taal van de ene sociale
klasse tegenover die van een andere. Zo herinner ik me de serie
Penmarric, waarin een vrouw zich op de sociale ladder opwerkte.
Daardoor ging ze ook een ander soort Engels praten. Op een
bepaald ogenblik kwam ze weer bij haar vroegere vrienden, en
om te bewijzen dat ze nog altijd een van hen was, begon ze weer
haar oude taaltje te spreken. Dat was in de serie heel functioneel
en voor iedere Brit duidelijk. De moeilijkheid voor de vertaling
was dat wij geen apparaat hebben om die overgang duidelijk te
maken. Je kunt de tegenstelling dialect-standaardtaal in een ondertiteling niet uitspelen, want hoe zou een geschreven vorm van
dat dialect er uitzien ? Je kunt de moeilijkheid aIleen maar opvangen met signalen die - hopelijk - een idee geven van wat
zich in het Engels voordoet. Zo liet ik de vrouw in haar oude
milieu consequent m'neer en m'vrouw zeggen en liet ik haar af en
toe een loopje nemen met de grammatica (Wat doen ik hier ?
Reb u dat gezien, enz.).
Aile gekheid op een rijtje

Wellicht het moeilijkst om te vertalen, zijn de (al dan niet) komische programma's, zoals The Muppet Show, The Benny Hill
Show, Three of a Kind, enz. In feite heeft de ondertiteling van
die programma's niets met vertalen te maken. Hetkomt er op
aan nieuwe grappen te bedenken die ook bij het beeld passen.
Dat is een werk dat enorm veel tijd vraagt, en die heb je gewoon
niet als je voor de tv werkt. Ais je in een tempo van een aflevering per week zit, kun je je de luxe niet permitteren om dagenlang over woordspeIletjes en grappige dialogen na te denken.
Dan wordt het een gevecht tegen de tijd, en ook al heb je niets
grappigs kunnen verzinnen, op de dag van de uitzending moet je
aan het ondertitelingstoestel zitten.
Het probleem situeert zich in de eerste plaats bij de producers,
die programma's aankopen zonder rekening te houden met de
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vertaalbaarheid. Voor een programma als Rigoletto werden uit
verschillende buitenlandse komische series de grappigste fragmenten gehaald, maar helaas waren dat meestel ook de fragmenten die zich het minst tot vertaling leenden. Vele kijkers die niet
in staat waren om de Engelse humor te vatten en zich aIleen op
de ondertitels baseerden, vonden Rigoletto dan ook flauw. Dat
had de producer kunnen voorkomen door de fragmenten meer in
functie van de vertaling te selecteren. Maar .het vertalen van
humor kan ook erg bevredigend zijn, als je een aanvaardbare
oplossing vindt voor de moeilijkheden, en gelukkig is dat nog
vaker de regel dan de uitzondering.
Om u een voorbeeld te geven van onvertaalbare humor, dit
fragmentje uit The Muppet Show. Aan het einde van een bepaalde aflevering was er op het toneel een zeer chaotische toestand te
zien, met sneeuw, een heleboel rare beesten, en in het midden
een vogel. De twee mopperkonten op het balkon zitten naar die
toestand te kijken, en de eerste roept uit : 'My God, what's
that ?' Waarop de tweede : 'A snowbird'. En de eerste weer: "s
No bird and no good either'.
Nadat ik in het woordenboek aIle mogelijkheden met 'sneeuw'
en 'vogel' had nagekeken, kwam ik tot de volgende 'vertaling' :
Jezus ! Wat is dat ?
- Een sneeuwkalkoen.
Ben· ik 'n oen omdat ik
de sneeuwkalk niet ken ?
Eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen dat die oplossing
niet zo geslaagd was voor een ondertiteling, omdat je bij de
eerste ondertitel niet weet dat je sneeuwkalkoen moet lezen als
sneeuwkalk-oen, en je bij de tweede ondertitel de eerste ondertitel aIleen nog in je geheugen ziet.

It's unfucking believable!
Soms hoor je van kijkers de reactie dat er in een ondertiteling
gecensureerd wordt, omdat niet aIle ruwe woorden door een
passend Nederlands woord worden vertaald. Dat heeft zijn reden, die het gevolg is van het onderscheid tussen gesproken en
geschreven taal. Waar ruwe woorden in een gesproken dialoog
volkomen normaalkunnen zijn, komen ze, als je ze leest, vaak
storend over. In principe wordt er op de vertaalafdeling niet
ontruwd, en op een enkele brief van een programmadirecteur na,
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die vond dat we ons 'moesten hoeden voor Campertachtige taal' ,
is er van boven af nooit druk op ons uitgeoefend om dingen af te
zwakken. We houden alleen rekening met de waarde van een
geschreven en een gesproken woord en met wat in ons taalgebied
normaal is.
Wat weI gebeurt, is dat de geluidsband van een film in het land
van herkomst bewerkt wordt, of dat de dialoog voor de opnamen
wordt aangepast. Zo zijn in de serie Dempsey and Makepeace
alle 'asses' vervangen door 'backsides'. Soms gebeurt de aanpassing ook minder subtiel. Het gebeurt dat een enkel woord na de
opnamen eruit wordt geknipt en wordt vervangen door een
woord dat 'beschaafder' klinkt. De ergste vorm -van censuur die
ik heb meegemaakt, was bij een Amerikaanse weekendfilm. Een
aantal 'fucks' waren de moral majority blijkbaar in het verkeerde
keelgat geschoten, en er waren heIe stukken uit de geluidsband
geknipt. In het script kon ik lezen wat de acteurs zeiden, maar op
het beeld zag je aIleen hun mond open- en dichtgaan. Ik heb die
passages weI vertaald, maar het bleef een rare bedoening. Ik
vermoed dat er op de avond van de uitzending heel wat kijkers
aan hun televisietoestel hebben geprutst.

Ret ondertitelen
Het laatste wat een vertaler doet, is de tekst - die op kettingkaarten of een floppy disk staat - nalezen op tikfouten en het
titelbestand op het scherm aanbrengen. Dat doe bij de BRT de
vertaler zelf, in tegenstelling met de NOS, waar er naast de vertalers titelregisseurs zijn die uitsluitend ondertitelen. Er zijn twee
systemen om te ondertitelen. Bij het oudste wordt de vertaling
op kettingkaarten getikt, die dan in een ondertitelingstoestel
worden gestopt. Daarin "bevindt zich een camera, die de ondertitels leest. Het signaal van de ondertitels wordt tijdens een opname, of rechtstreeks bij de uitzending, vermengd met het signaal
van de film, en de kijker krijgt de twee beelden samen te zien.
De taak van een vertaler bestaat er dan in de juiste ondertitel op
het juiste moment op de juiste plaats aan te brengen. Hij zit voor
het ondertitelingstoestel, waarin zich twee kleine monitors bevinden. Op de ene monitor ziet hij het verloop van de film, op de
andere staat een ondertitel klaar. Als de ondertitelaar op een
hendeltje drukt, wordt de titel geprojecteerd tot de hendel los
wordt gelaten. De titel verdwijnt van het scherm, de volgende
komt op de monitor en wordt door de camera gelezen als de
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hendel wordt bediend. Zo wordt het hele titelbestand op het
scherm gebracht.
Dat systeem heeft een aantal duidelijke nadelen. Zo kan het
gebeuren dat de kettingkaarten scheuren. Bij een opname is dat
nog niet zo erg, omdat je meestal de tijd hebt om de kaarten te
herstellen en de opname gedeeltelijk overnieuw te maken. Maar
vaak wordt er ook rechtstreeks tijdens de uitzending ondertiteld.
Ais de boel dan gaat scheuren, moet het programma onderbroken worden. Het is ook mogelijk dat er twee kaarten aan elkaar
kleven, zodat er op je monitor een ondertitel verschijnt die je pas
na een hele tijd moet drukken en er acht ondertitels verdwijnen
(er staan er vier op een kaart). Ook de correctie van tikfouten
gebeurt niet altijd zonder problemen. Op de kaarten kun je aIleen corrigeren door eeil strookje met de gecorrigeerde tekst
over de fout te plakken. Ais dat strookje niet helemaal recht zit,
zie je dat meteen op het scherm. Het strookje kan ook los raken,
waardoor de kaarten gaan scheuren, enz.
Daarom werd er een paar jaar geleden gestart met een proeflijn voor automatische elektronische ondertiteling (AEO) , en
binnen afzienbare tijd zal dat systeem volledig operationeel worden. Met de AEO stapt de ondertiteling het computertijdperk
binnen. Voor ons zijn de belangrijkste onderdelen van de AEOapparatuur een tekstverwerker, een tijdcodelezer en een schriftvormer. Elk beeld van een programma (bij film zijn er 24 beelden per seconde, bij beeldband 25) heeft een eigen tijdcode. Bij
elke ondertitel horen een in-tijd - het moment waarop hij moet
verschijnen - en een uit-tijd - het moment waarop hij moet
verdwijnen. Ais de oplopende tijdcode van het programma de
in-tijd van een ondertitel bereikt, dan wordt de ondertiteltekst
door een schriftvormer elektronisch op het scherm geschreven.
Met behulp van een tekstverwerker worden de ondertitels op een
floppy disk opgeslagen. Corrigeren gebeurt dan op een beeldscherm, zodat er niet meer met strookjes geknoeid hoeft te worden. Het eigenlijke ondertitelen gebeurt in grote lijnen net zoals
bij het vorige systeem, maar de AEO heeft een aantal bijkomende voordelen. Zo kunnen er woorden gecursiveerd worden, wat
handig is voor een off-screen-stem (b.v. iemand die je aan de
telefoon hoort, maar niet ziet). Je kunt je ondertitels ook een
andere kleur geven, en als je het helemaal te gek wil maken, kun
je ze ook laten flitsen. Maar dat zijn natuurlijk mogelijkheden
die zelden of nooit gebruikt zullen worden. Het grote voordeel
van de AEO ligt in de handige manier van intikken, corrigeren
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en ondertitelen. De vertaler kan aIle handelingen zelf verrichten,
zonder dat er technici bij te pas komen (wat met het oude systeem weI het geval is). Bovendien kunnen de ondertitels ook niet
meer 'uitrafelen' en komen ze altijd scherp en duidelijk in beeld.
Tot slot nog dit : alles wat u hier over ondertiteling hebt gelezen, geldt voor de ondertiteling van BRT-programma's. In de
bioscopen en bij andere omroepen heeft men andere normen en
andere moeilijkheden. Om maar een voorbeeld te noemen : de
bioscoopfilms worden in Belgie in twee talen ondertiteld. Een
gevolg daarvan is dat de Nederlandse vertaling geen twee regels
per blokje, maar slechts een regellang kan zijn. Daardoor heeft
de vertaler minder plaats en tijd, met het gevolg dat de titels vaak
in een ijzingwekkend tempo over.het scherm flitsen en dat je als
toeschouwer nauwelijks de tijd krijgt om alles te lezen.
Traduttore traditore wordt weleens beweerd. Ik hoop dat ik u
een idee heb kunnen geven van de reden waarom een televisievertaler een 'traditore' moet zijn. Denkt u daar 's aan bij uw
volgende televisieavond ?
M. de Neve

MISPLAATSTE WOORDEN EN WEEFFOUTEN
Bij de lezing van Het anagram van de wereld, het debuut van de
jonge Belgische diplomaat Herman Portocarero, hebben een
aantal zinnen het plezier'verstoord dat het spannende, veelomvattende verhaal vol allegorische en dubbelzinnige waarheden
me bezorgde. De intrige is kosmopolitisch van aard, het taalgebruik op vele plaatsen evenwel Belgisch. Daardoor werd ik telkens weer uit die vreemde wereld weggehaald naar het probleem
van de taalbeheersing van jonge (en andere) Belgische diplomaten (en anderen) ....
Als een auteur, die een opvallende thematiek te behandelen
heeft en zonder meer in staat is dat in een opvallende literaire
vorm te doen, er niet in slaagt voor die thematiek en die vorm de
juiste woorden te vinden, bederft hij zelf het produkt van zijn
verbeelding en zijn vakmanschap. Aangezien dat zeer waarschijnlijk niet zijn bedoeling is geweest, kunnen we ons afvragen
wat er met zijn taalgebruik dan precies aan de hand is. Eerst wil
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ik een aantal storende gevallen bespreken om duidelijk te maken
waar het mij om gaat; vervolgens kom ik op de waaromvraag
terug.
'Het gaat in· de eerste plaats om het verkeerde gebruik van
woorden als doorheen ('doorheen brede stille palm- en acaciadreven', bIz. 5, ook bIz. 67,70 en 85), deze ('voor deze van haar
aristocratische klienten die zich grondig wensten te encanailleren', bIz. 12), doorgaan ('de zaak moest noodzakelijkerwijs in
het huis doorgaan', bIz. 17), hernemen ('dan hernemen de geschenken aan de gehate zuster', bIz. 27, ook bIz. 63), verdelen
('met het plein als een schelp, de oude gele huizen er rond verdeeld', bIz. 82), beletten ('de volgende nacht kon ik mij niet
beletten er met A. over te praten', bIz. 39), ontdubbelen ('terwiji
ik insliep probeerde ik mij in sensuele eenzaamheid te ontdubbelen', bIz. 40), fysisch ('dat een bepaalde fysische prestatie verIangd werd', bIz. 41), in ('zoais de panter Ieeft in de grenzen van
een vallei', bIz. 46), in zover dat ('in zover dat het onzekere Iicht
er een groene schijn had', bIz. 43), boord ('had... mij tot op de
boord van de wanhoop gebracht', bIz. 53), aan ('aan gelijk welke
prijs', bIz. 54, 'aan een heise kadans', bIz. 57), uitgeven ('dat de
gesioten deur niet uitgaf op de Duivelskamer', bIz. 62, ook 88),
rechtstaan ('ten slotte stond hij recht en trok zijn jasje weer aan',
bIz. 74), vervoegen ('wij vervoegden de eerste de beste kring',
bIz. 79), terug ('hoorde ik terug Alsha's stem', bIz. 93, ook bIz.
91), ontsnappen ('afstand en tijd en andere dimensies nog die ons
ontsnappen', bIz. 92).
Een aantal van deze fou:ten komen enkele keren voor, zodat je
om de twee, drie bladzijden een scheut ergernis krijgt toegediend : een keurige, comfortabele auto die de 93 af te Ieggen
kilometers prima rijdt, maar om de 3 km stil bIijft staan... Het
gaat vaak om 'klassieke' Belgische gallicismen : hernemen, ontdubbelen, deze, aan, uitgeven, rechtstaan. Maar bij verdelen, beletten, boord en ontsnappen en zeker bij erkennen in : 'steeds
erkent men aan de goden de bijzondere privileges waarvan
men ... ' (bIz. 29), bij 'de spiegeis ingelegd met parelmoer ebbehout' (bIz. 70) en bij 'dat de melancholie zonder 'voorwerp is'
(bIz. 92) (etre sans objet = zinloos) rijst dwingend de vraag of de
verteller in kwestie niet persoonlijk Ietterlijk uit het Frans heeft
vertaald. Even zou deze vraag ons misschien op de gedachte
kunnen brengen dat de auteur met het gesignaleerde woordgebruik 'het Nederlands' van de Belgische diplomaten heeft willen
weergeven. Maar aangezien het verhaal helemaal geen officieel
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rapport is, in geen enkel opzicht aan de zakelijke stijl van ambtenaren herinnert en alleen door de fouten Belgisch is, acht ik het
uitgesloten dat hier opzet in het spel is. Gebrek aan kennis van
de Nederlandse standaardtaal dus ?
la, zou ik zeggen, omdat mijn aandacht ook nog door andere
fouten afgeleid werd. Zo staat op bIz. 15 'haar prachtig diepbruin
Iichaam' (i.p.v. prachtige, diepbruine); bIz. 18, 22 en 69 wordt
opzet met het verbonden, terwijl de opzet bedoeid is; bIz. 80
wordt maillot als de-woord behandeld, terwiji het een het-woord
is; op bIz. 19 en bIz. 30 wordt een verleden deelwoord tussen
twee hulpwerkwoorden geplaatst i.p.v. ervoor of erachter ('zouden gezocht hebben' i.p.v. gezocht zouden hebben (zouden hebben gezocht)); op bIz. 62 en 73 wordt teken gedaan i.p.v. een
teken gegeven; op bIz. 87 staat samendrummen i.p.v. -drommen;
en op bIz. 32, 37, 68, 78, 81 en 83 wordt terwijl ais bijwoord
gebruikt (een uitermate hinderlijke zaak in overigens Nederlandse zinnen, omdat je ais lezer telkens weer op het verkeerde been
gezet wordt : je denkt dat er een bijzin zal volgen, 'zijn blik
bewoog terwiji een weinig van links naar rechts boven de
hoofden' (bIz. 78), en dan komt er niets meer I).
De verteller moet dus een Brabander zijn. Maar waarom zou·
hij dat willen laten merken ? Het verhaal heeft met Brabant zo
mogelijk nog minder van doen dan met Belgie. Ook het gebruik
van deze woorden is dus in geen enkel opzicht functioneel.
En dat moet ook gezegd worden van gelijk welk (bIz. 33 en
54), Iangsheen (bIz. 48), ter plaatse komen (bIz. 71), gebeurlijk
(bIz. 62) en temidden (bIz. 51) net zo goed ais van 'eens het
excuus verzonden' (bIz. 50 en 59), op voorhand gepland (bIz. 19),
'telkens Alsha mij kuste' (bIz. 20 en 55), zich ontbinden (bIz. 9),
tegengesteld tot (bIz. 9), 'beide waren verwoede pokeraars' (bIz.
8) en 'waarheen ik me ook keerde, ving ik slechts woorden op... '
(bIz. 79). Dit zijn geen Belgische gallicismen meer en geen Brabantse dialectismen, dit is gewoon schabouwelijk Nederlands. Of
vergis ik me helemaal en is Het anagram van de wereld in het
Vlaams geschreven ? Of toch in het Frans geschreven en door
een Vlaming niet in het Nederlands, maar in het Vlaams vertaald ? Heeft de auteur resp. de vertaler dat dan uit onmacht of
met opzet gedaan ? Heeft de uitgever (Manteau Antwerpen) dat
gewild of geduld ?
Ik weet weI dat 'het Vlaams' een heel probleem is; maar misschien is hier sprake van de houding : 'wij zijn de spraakmakende
gemeente en we hoeven ons van het Nederlands in Nederland
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niets aan te trekken' ... Het lijkt me niet uitgesloten dat de uitgever, die vroeger toch Jeroen Brouwers in dienst heeft gehad (vandaar misschien ? I), weet wat Nederlands is en desnoods weer
weI iemand had kunnen vinden die Portocarero's novelle in het
Nederlands had kunnen vertalen of naar de Nederlandse standaardnorm had kunnen fatsoeneren.
Ais Portocarero en/of Manteau dat niet gewild hebben/heeft
komen zij (en ook al wie dat iiberhaupt niet nodig achten omdat
zij Vlaming zijn) nu natuurlijk met de vraag : 'Mag een Vlaamse
auteur dan geen Vlaams idioom hanteren ?' - precies zoals die
geformuleerd is door H.M. van den Brink (NRC, 1februari 1985,
bIz. CS5). Ik laat meteen zijn antwoord volgen, omdat ik het er
volkomen mee eens ben: 'Nee. Wanneer hij pretendeert iets aan
de Nederlandse literatuur toe te voe.gen dat geen streekroman of
koddig tafereel is, dient hij zich van basis-Nederlands te bedienen. Het gebruik van typisch Vlaamse uitdrukkingen en zinswendingen is in de Nederlandse literatuur gemarkeerd gedrag, zoals
de sociologen zeggen, en moet dus iedere keer verantwoord worden'.
Wie daar geen boodschap aan heeft kan vanzelfsprekend zijn
gang gaan. Maar waar naar toe?
In Belgisch textiel maken we toch ook geen weeffouten om de

herkomst ervan aan te geven ? ..
G. Geerts
'TAALBEHEERSING IN DE PRAKTUK'

Van mijn bank heb ik een scheurkalender gekregen die me niet
aIleen informeert over de maanden, de dagen, de heiligen en de
maanstanden, maar me ook nog aan het lachen probeert te maken met een dagelijkse mop. Omdat het niet mijn bedoeling is u
ook zover te krijgen, citeer ik aIleen het laatste deel van een van
de vele volksvermakelijkheden : 'Ik verschiet daar absoluut niet
van. Het is voor hem de enige mogelijkheid om nog eens met zijn
klienten te klappen !' Moet ik u er nu toe aansporen die kalenders over enkele maanden ook terug te geven, omdat er zoveel
taalfouten in gedebiteerd worden ? Of kan ik volstaan met de
verheugende mededeling dat er onmiddellijk op de mop voIgt:
'ABN - Zeg niet : godsgeleerde, godsloochenaar, maar godgeleerde, godloochenaar ?' En moeten we daar bIij mee zijn ?
G. Geerts
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I. · ALGEMEEN

TAALWERK (3)

Eric Cuypers, de auteur van het onderstaande artikel, studeerde in
1969 af als vertaler Engels en Frans aan het Institut Libre Marie
Haps. Hij liep stage op de Vertaalafdeling van de EEG-Commissie. Sinds 1971 werkt hij bij de Vertaaldienst van het Verbond van
Belgische Ondernemingen (VBO). In 1973 werd hij hoofd van die
dienst.

VERTALER TUSSEN TWEE STOELEN
Toch maar een woord vooraf
Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor de rubriek
Taalwerk heb ik dat zonder veel nadenken aanvaard. Nu ik eraan
begonnen ben, sta ik voor heel wat open deuren. Wat kun je aan
de lezers van Taalbeheersing vertellen dat ze nog niet weten ?
Mensen die met hetzelfde instrument werken beleven er vrijwel
identieke genoegens en ongenoegens aan. Ais u hierna dingen
leest die u al meer gehoord hebt, bedenk dan dat gedeelde vreugde dubbele vreugde en gedeelde smart halve smart is.
Ik zal kort zijn over de werking van de VBO-vertaaldienst en
nadien wat nader ingaan op een aantal problemen die gepaard
gaan met het vertalen van het Frans in een Nederlands dat hier te
Iande als de taal van eigen bodem overkomt en dat toch het
algemeen Nederlands benadert. De problemen bij het vertalen in
de omgekeerde richting komen hier niet aan bod.
Tot slot wil ik duidelijk stellen dat de aangehaalde voorbeelden en anekdotes niet noodzakelijk aan het VBO zijn ontleend.
Ook nog even aanstippen dat de hierna volgende tekst uiteraard
mijn persoonlijke opvattingen weergeeft en niet die van het
VBO.
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In de vertaaldienst van het VBO ...
... wordt bij voorkeur naar de moedertaal vertaald en iedereen
heeft een of meer specialisaties (op fiscaal, juridisch, sociaal,
wetenschappelijk gebied, enz.). De vertalingen worden gedicteerd op band, uitgetikt en gerevideerd. Over meer technische
middelen dan een dicteerapparaat en een elektrische schrijfmachine beschikken we (nog) niet. Tekstverwerking staat weI op het
programma voor de nabije toekomst.
Naast de klassieke woordenboeken en enkele gespecialiseerde
werken (Moors, Le Docte, Asser-instituut, bankterminologie,
enz.) prijken het Bedrijfskundig lexicon van Samsom en, uiteraard, de complete works of Taalbeheersing. De vertalers gaan
veel bij elkaar te rade, omdat ieder voor zijn specialisatie er een
eigen kaartenbakje op nahoudt. De helft van het vertaalwerk
betreft artikelen voor het VBO-tijdschrift, de andere helft zijn
interne stukken (notulen, verslagen), communiques, circulaires
en briefwisseling.
Er wordt vrijwel doorlopend in hoog tempo gewerkt, want
90 % van de opdrachten gaat van dringend over voorrang naar
spoedgeval. En wat niet dringend is blijft meestal liggen tot het
ook spoed vergt. Toch is in dit veeleisende werkschema nog
ruimte voor een (koffie-)pauze om wat stoom af te laten of uit
frustratie geboren letterlijke vertalingen uit te wisselen (b.v. 'bon
matin' voor 'goede morgen'). Of om te vitten over de juistheid
van een zin als 'tabak schaadt de gezondheid' : je kan toch best
100 jaar worden in een tabakswinkel, als je maar geen tabak

rookt...
Vertalen in Vlaanderen
Met dit tussenkopje wijs ik wellicht op de gevoeligste plek. Ais
stelregel geldt in hetbedrijfsleven immers dat de klant koning is.
En de meeste Nederlandstalige 'klanten' van de VBO-vertaaldienst (lezers van de VBO-publikaties, commissieleden, geadresseerden van de VBO-correspondentie, enz.) zijn nu eenmaal
Vlamingen. Dit mag niet als een verwijt klinken. Het is een
feitelijke toestand en tevens een verklaring voor een taalgebruik
dat soms van het algemeen Nederlands afwijkt. Ais de opdrachtgever een woord of een zin 'wat vreemd' vindt, komt het er
gewoonlijk op neer dat het woord of de zin in kwestie algemeen
Nederlands is. Meestal wordt dan op een 'vervlaamsing' aange-
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drongen. In de term algemeen Nederlands schuilt volgens mij nog
steeds heel veel wishful thinking. Het Nederlands dat in Belgie
wordt gesproken en geschreven is daar immers nog een flink eind
van verwijderd. In Vlaanderen zit een vertaler tussen twee stoelen. Hij wil bijdragen tot de bevordering van het algemeen Nederlands, maar zal in de praktijk water bij zijn wijn moeten doen.
Op enkele uitzonderingen na is zijn opdrachtgever immers een
taalleek, iemand voor wie de moedertaal zoals hij haar zelf
spreekt een vanzelfsprekend verworven recht is. Taalbeoefenaars
hebben er wellicht moeite mee om die houding te begrijpen of te
aanvaarden. Toch hoeft men maar heel even in de schoenen van
een taalleek te gaan staan om in te zien dat hij aan al die drukte
om dat algemeen Nederlands geen boodschap heeft. Vlaamse
zakenlui begrijpen elkaars taal en de relaties met de Vlaamse
gezagdragers worden ook niet gehinderd door verschillend taalgebruik; in hun contacten met Nederlandse zakenlui zullen beide
partijen geamuseerd accent- en betekenisverschillen constateren,
maar daarmee is de kous af. Het probleem van de Vlaamse ondernemers is dat zij bestookt worden met wetten en 'reglementen' waarvan de vaak on-Nederlandse terminologie en zinsconstructie in hun geest doordringen en wortel schieten. Ik citeer
even uit een officieel stuk : 'Indien men de loonmassa, hernomen
sub a, vermenigvuldigt met de coefficient, hernomen sub b, .... '
en verder : 'de besparing bedoeld in primo is vermenigvuldigd
door de breuk bedoeld in secundo... '; voorts wordt in dezelfde
tekst 'par contre, si Ie forfait est inferieur au produit reel de la
moderation salariale, ... ' vertaald met 'Integendeel, indien het
forfaitaire bedrag lager ligt dan ... '. Misschien is dit nu wei een
huzarenstukje van slecht Nederlands, maar lang heb ik er niet
naar moeten zoeken. Het feit dat dergelijke taal in officiele stukken nog mogelijk is, is op zijn zachtst gezegd ontmoedigend. Het
hoeft niet te verwonderen dat taalleken die iets dergelijks lezen
onbewust ook zo gaan spreken en schrijven. Wetten en koninklijke besluiten krioelen nog van de loonmassa's, staatstussenkom-

sten, luiken, maatregelentreinen, gezondheidszorgen, oppuntstellingen, genieters en noem maar op, terwijl taalmensen kordaat
tegen deze bierkaai op tornen. Een vertaler kan vaak niet anders
dan van een luikspreken, als het deel van een of ander regeringsdocument ook luik heet. Kortom, hoe de vertaler het ook formuleert, ergens zal hij de wenkbrauwen doen fronsen,hetzij die van
de leek, hetzij die van taalmensen.
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De vertaler als taaladviseur
Ais talenkenner wordt een vertaler vaak overschat. Leken gaan
ervan uit dat je drie, vier of zelfs vijf vreemde talen beheerst.
Ais taaladviseur wordt hij dan weer onderschat, vooral wat de
moedertaal betreft. Hier lijkt hij immers een terrein te betreden
waar, zoals gezegd, leken zich thuis voelen, zodat zij hem met
enige argwaan gadeslaan. Het is logisch dat een goede vertaler
zijn moedertaal het best kent, aangezien hij in die taal schrijft.
Leken vinden het echter even logisch dat ook zij hun moedertaal
kennen, zodat zij op dit gebied liever hun eigen meester willen
blijven. Hun moedertaal spreken ze toch sedert hun prille kinderjaren ? En hoewel de taal die in het noorden van Belgie gesproken wordt sedert 1973 officieel Nederlands heet, wordt er in
de praktijk nog veel 'Vlaams' geschreven en gesproken.

Gunstige kentering
Toch heb ik in de afgelopen veertien jaar bij het VBO een gunstige kentering meegemaakt. De Vlaamse personeelsleden zijn heel
wat taalbewuster geworden en op hun verzoek geeft de vertaaldienst sedert 1980 intern taaltips uit. Ook worden de vertalers
geregeld om advies gevraagd. Die ervaring heeft mij geleerd dat
de belangstelling voor correct Nederlands toeneemt, maar dat de
gegeven adviezen of taaltips geleidelijk weer door het dagelijkse
taalgebruik overwoekerd worden. Wie het in een vergadering als
enige heeft over de kosten van een project, terwijl aBe anderen
spreken van de kost van een project, gaat twijfelen aan de taaltip
en zal op den duur spontaan weer de taal van de meerderheid
overnemen. De strijd voor een verbreiding van het algemeen
Nederlands moet dus kennelijk op aIle fronten tegelijk worden
gevoerd. Dat velen van onze gezagdragers een taaladviseur zouden kunnen gebruiken, bewijst de volgende anekdote die ik mij
van een televisiejournaal herinner : een minister wordt ondervraagd over het remgeld. De minister gebruikt de term 'matigingsticket', wat de letterlijke vertaling van 'ticket moderateur'
is. Tijdens het gesprek verduidelijkt (en verbetert) de tv-journalist de minister door terloops te zeggen : 'U bedoelt dus het
remgeld ... " en de minister : 'J a, inderdaad, het matigingsticket
dus... '. Dit bewijst hoe machtig de invloed van het Frans op het
Nederlands in Belgie nog is. Vandaar wellicht het nut van taaltips
voor topmensen !
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Wie taaladvies verstrekt moet echter ook op zijn hoede zijn.
Zonder context kan men onmogelijk weten of het Franse economie met bedriJfsleven of besparing moet worden vertaald. Toch
worden vragen naar de context soms als onkunde van de vertaler
gelnterpreteerd.
Het volgende leuke voorval bewijst echter hoe gevaarlijk het is
onverhoeds advies te verstrekken : een bereidwillige Franstalige
typiste neemt het werk van haar zieke Nederlandstalige collega
over en stelt de vraag: 'Het enkelvoud van schepen is toch
scheep ?' Antwoord : 'Neen mevrouw, dat moet schip zijn'. Even
later bleek dat de typiste in schepen een meervoudsvorm zag,
terwijl het om het Nederlandse equivalent van echevin ging ...

Die mobiele taal
Moeilijk wordt het ook als na jarenlange pogingen om een taalonzuiverheid uit te roeien die zelfde 'fout' in gezaghebbende
dagbladen te lezen staat of in de nieuwe Van Dale is opgenomen.
Zo hebben wij ons best gedaan om competitief en competitiviteit
uit de VBO-teksten te bannen. Nu competitiefin de nieuwe Van
Dale is opgenomen, weliswaar met de vermelding (Belg.) competitiviteit, dat in Belgie ten minste even courant is, staat er
niet in - worden onze argumenten tegen dit woord ontzenuwd.
Het is nog moeilijker wanneer in taalwerken als verkeerd
wordt bestempeld wat volgens Van Dale juist is. Zoals op regime
zijn voor 'een dieet volgen'. Ais je regime afraadt voor dieet heb
je het uit slechte bron, ofweI heb je lef; Van Dale is immers de
bijbel voor aIle leken. Taalleken hebben vaak een zwak voor
exacte wetenschappen. Zij willen graag een ondubbelzinnig antwoord. Met: 'vroeger was dat verkeerd, maar nu niet meer' sla
je een slecht figuur en breng je de taalwetenschap zelf in diskrediet. Taalevolutie wordt door hen doorgaans niet zo gemakkelijk
aanvaard als modieuze taal, als ik dit label mag plakken op woorden die gedurende een beperkte periode 'in' zijn. De tijd dat er
in elk radiojournaal een hamvraag was, is voorbij. Ook de dagdagelijkse problemen zijn weer gewone dagelijkse problemen geworden. Persoonlijk tracht ik die modieuze termen zoveel mogelijk te vermijden in een tijdschrift zoals dat van het VBO, juist
omdat ze van voorbijgaande aard zijn en later als gezocht kunnen
overkomen. Wellicht zijn ze beter op hun plaats in de reclamewereId of in vlotte praatprogramma's op radio en TV.
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Speling op de spelling ?
Wat mij opvalt is dat taalleken meer vragen stellen over de juiste
schrijfwijze van een woord dan over de juistheid van een zinsconstructie. De spelling ('met k of met c ?') vinden ze belangrijk. In
Vlaanderen, en zeker in het Vlaamse bedrijfsleven, gaat daarbij
de voorkeur niet naar de voorkeurspelling; de progressieve spelling lijkt beter te passen bij het progressieve image dat Vlaanderen heeft opgebouwd. Toch gebruiken wij bij het VBO de voorkeurspelling omdat het de spelling is die - naar ik meen - nog
steeds in het onderwijs wordt voorgestaan en die voor aIle officieIe, nationale (Belgisch Staatsblad) en Europese (EG-Publikatieblad) stukken wordt gebruikt.
Ik heb geen persoonlijke voorkeur voor een van beide vormen; aIleen zie ik niet goed het verband tussen een progressieve
geestesgesteldheid en een meer fonologische spelling. WeI betreur ik ten zeerste het bestaan van twee spellingen. Voor taalleken is daarmee immers het hek helemaal van de dam en velen
zijn ervan overtuigd dat er voldoende speling op de spelling zit.
Onlangs zag ik nog perskommunikee. Of in een enkele zin : 'Op
basis van hedendaagse behoeften zoals construkties met laag
energieverbruik, sportieve en culturele centra, enz. moesten de
candidate\l en studenten architektuur een idee ontwikkelen; de
Belgen behaalden een opmerkelijk sukses'. Je kan op zijn minst
spreken van een slordig taalbeeld. Ik richt hierbij dan ook een
oproep tot aIle taalwerkers om er bij de bevoegde leden van de
Spellingscommissie op aan te dringen dat bij een volgende (nakende ?) herziening van de spelling schoon schip met het huidige
dubbelsysteem wordt gemaakt. In het belang van iedereen moeten we pleiten voor een spelling, liefst zonder uitzonderingen.

Het onderwijs, de EG, de media en de anderen...
De Vlaamse taalgebruiker zal zich wellicht steeds meer voor het
algemeen Nederlands openstellen als hij er geregeld op wordt
gewezen dat de taal die hij spreekt of schrijft vaak vertaald Frans
is. Ais onze Vlaamse gezagdragers niet zelf aan hun taal gaan
sleutelen om het goede voorbeeld te geven, kunnen wij onze
hoop nog op het onderwijs richten.
Niet aIleen de leraar Nederlands dient behoorlijk Nederlands
te spreken. In een schoolkrantje heb ik ooit taalstrips gepubliceerd, een stripverhaaltje dus met per aflevering een drietal taal-
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tips. Het werd door de kinderen 'verslonden' en, jawel, er bleef
nog wat van over ook : velen onder hen weten nu nog dat een
'koersvelo' een racefiets of sportfiets is en dat botten knoken zijn
en niets te maken hebben met gummilaarzen. Zonder de leerkrachten van de betrokken school te willen bekritiseren, heb ik
kunnen vaststellen dat sommigen onder hen het onderscheid tussen opnieuw en terug, tussen trap en trede, enz. helemaal niet
kenden; flesjes werden er nog geregeld geopend met een 'aftrekker' in plaats van met een opener en tijdens de gymnastiekles
droegen de scholieren luie 'turnpantoffels' in plaats van vederlichte gympjes. Er is dus nog werk aan de winkel, want het taalonkruid tiert welig. Met de beperkte tijd en middelen die ons ter
beschikking staan en in het volle besef dat wij de wijsheid niet in
pacht hebben, werken wij in de VBO-vertaaldienst graag mee
aan de bevordering van het algemeen Nederlands. Wij verwachten weI het meeste heil van de EG. Naarmate de EG-wetgeving
in de Belgische doordringt, zal uiteindelijk een gunstige belnvloeding niet te weerhouden zijn. Onze overtuiging is dat als de
wetten in behoorlijk Nederlands worden geformuleerd, de rest
weI voIgt, 'with a little help from our friends' , en daarmee bedoel
ik de leerkrachten, alle lingulsten die taaltips geven in de pers, op
radio en TV, via Taalbeheersing, enz.
Eric Cuypers
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SAMENSTELLINGEN EN WOORDGROEPEN MET EEN
EIGENNAAM
Eigennamen kunnen op verschillende manieren met een substantivische kern worden verbonden. Ze kunnen in de genitief (1) of
onveranderd (2) voor het kernwoord staan; ze kunnen eerste lid
van een samenstelling zijn (5); ze kunnen ook onveranderd op
het kernwoord volgen, al (6) of niet (3, 4) als deel van een voorzetselbepaling.
Types:
(1) Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek,
(2) Van Dale Lexicografie,
(3) Antiquariaat Schumacher,
(4) de wet-Lejeune,
(5) het Tindemanseffect,
(6) de stelling van Pythagoras.

Type 1 : Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek

Eigennamen kunnen als voorbepaling in de genitiefvorm voor
een soortnaam staan : Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek.
De mogelijkheid als pregenitief op te treden is trouwens een
typisch kenmerk van de eigennaam. Soortnamen hebben die buigingsmogelijkheid niet, tenzij ze als eigennaam worden gebruikt.
Normaliter past men voor de spelling de regels van de Woordenlijst toe: aaneenschrijving van de eigennaam en de -s, behalve als de eigennaam eindigt op een niet-gedekte klinker (a, e, i,
0, u, y : -'s) of op een sisklank (s, z : '). Nochtans wijkt men in de
praktijk voor firmanamen frequent van de regels af om de eigennaam onveranderd te kunnen behouden. Voorbeelden : Moeskops Bouwbedrijf nv (Lokeren), Reynhouts Elektro Technisch
Bureau (Kruiningen), Philips' Gloeilampenfabriek (Eindhoven),
Woody's Boetiek (Balen), Saman's Vis- en Palinghandel (Zierikzee), Philip's Modelbouw Shop pvba (Mechelen).
Bij firmanamen en namen van winkels kan de eigennaam ook
gemakkelijk aIleen - zonder soortnaam - worden gebruikt ter
aanduiding van de firma of de winkel. Dat is zelfs gebruikelijk,
behalve als de officiele, volledige, naam vereist is.
Het type met pregenitief komt in Vlaanderen nauwelijks voor
en is voor de vorming van firmanamen ook helemaal niet produk-
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tief meer. Het is geheel verdrongen door de types met onveranderde voorgeplaatste of nageplaatste eigennaam. WeI treft men
af en toe een alleenstaande genitiefvorm aan, vooral in namen
van winkels. Meestal betreft het daarbij Engelse of Engels-aandoende namen. Invloed van een Engels modelligt dan ook voor
de hand. Voorbeelden: Adam's (dameskleding, Leuven),
Chaplin's (boetiek, Mol), Comm's (uitgeverij, Leuven).

Type 2 : Van Dale Lexicografie
Type 2, Van Dale Lexicografie, met vooropgeplaatste eigennaam, waarbij de eigennaam niet in de genitief staat en toch ook
niet als eerste lid van een samenstelling is te beschouwen, is
oorspronkelijk niet-Nederlands. Het komt evenwel zoveel voor
dat men er niet aan voorbij kan gaan. Het type is erg produktief
ter vorming van firmanamen en namen van produkten.. Voorbeelden : Scheel Autofauteuils Hilversum (Hilversum), Volker
Bouwmaatschappij bv (Rotterdam), Verboven Houtindustrie nv
(Geel), Lambrechts Elektro pvba (Rijkevorsel), Prisma-handwoordenboek, Pinti-ijs. De eigennaam kan ook hier gemakkelijk
aIleen worden gebruikt.
Het type concurreert met type 3 Antiquariaat Schumacher,
waar de eigennaam op de soortnaam voIgt, vooral bij namen van
firma's, en met de samenstellingen van type 5 het Tindemanseffect voor de namen van produkten.
Type 3 : Antiquariaat Schumacher en type 4 : de wet-Lejeune
Bij de types 3 Antiquariaat Schumacher en 4 de wet-Lejeune voIgt
de eigennaam - als nabepaling - op de soortnaam. Tussen
beide types bestaan er een aantal verschillen. Zo is type 3 geen
samenstelling en type 4 weI. Tussen soortnaam en eigennaam
bestaat er in beide types een verschillende betekenisrelatie. Ook
zijn de syntactische verbindingsmogelijkheden van beide types
niet helemaal dezelfde.
Antiquariaat Schumacher is een woordgroep, veeleer dan een
samenstelling, omdat het niet het voor samenstellingen typisch
geachte accentpatroon met een hoofdaccent - het zogenaamde
eenheidsaccent - heeft. De combinatie wet-Lejeune heeft dat
eenheidsaccent weI. In de spelling wordt daaraan door het koppelteken uitdrukking gegeven.
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Bij type 3 is de eigennaam in de nabepaling identificerend, bij
type 4 is dat niet het geval. Type 3 is een geval van naamgeving,
te parafraseren als soortnaam heet eigennaam. Zo heet een bepaalde zaak die oude boeken verhandelt Schumacher. Opvallend
is weer dat de eigennaam wegens de identiteit met de soortnaam
door insiders op zichzelf ter aanduiding van de zaak kan worden
gebruikt : 'ik koop af en toe bij Schumacher'. Andere voorbeelden van dit type, behalve het al genoemde, zijn : koning Boudewijn, professor Geerts, Brouwerij Maes (Waarloos), Makelaarskantoor Van der Meeren (Eindhoven), Antiquariaat Schumacher (Amsterdam), Restaurant Barbizon (Overijse), Koninklijke
Bibliotheek Albert I (Brussel), Museum Boymans-Van Beuningen (Rotterdam), Instituut De Vooys (Utrecht), Laboratorium
Magnel (Gent).
Bij type 4 zijn het samenstellingsverband en de betekenisrelatie tussen beide leden van die aard dat de soortnaam niet kan
worden weggelaten zonder de verwijzing onduidelijk te maken.
De eigennaam specificeert veeleer het eerste lid, de soortnaam,
dan dat hij het identificeert. Samenstellingen van dit type zijn
nogal ongewoon in het Nederlands : meestal gaat het specificerende woord immers aan het gespecificeerde vooraf. Eigen aan
dit type met de bepaling in het tweede lid is dat de soortnaam in
het eerste lid wordt gespecificeerd door hem te benoemen. Het
type kan worden geparafraseerd met soortnaam is genoemd naar
eigennaam. Voorbeelden : de commissie-Van Dievoet, het kabinet-Lubbers, het voorstel-De Leeuw, het programma-Vink, de
wet-Vandervelde, het rapport-Spinelli, de methode-Ritter.
Het verschil tussen type 3 en 4 kan duidelijk worden gemaakt
met een voorbeeld dat de verschillende betekenisrelatie tussen
de soortnaam en de eigennaam die erop voIgt, uitdrukt : Antiquariaat-Schumacher : het antiquariaat heet Schumacher of, anders, 'Schumacher' is de naam van het antiquariaat; de wet-Lejeune : de wet is genoemd naar Lejeune, de jurist die ervoor
heeft gezorgd dat de wet er kwam. Men kan evenwel niet zeggen
dat 'Lejeune' de naam van een wet is.
Beide betekenisrelaties kunnen elkaar echter zo dicht naderen
dat het onderscheid tussen bepaling van identificatie en van specificatie vervaagt. Dat is het geval als de parafrases voor beide
types op dezelfde combinatie van soortnaam en eigennaam kunnen worden toegepast; met andere woorden, als men kan zeggen : soortnaam heet eigennaam en soortnaam is genoemd naar
eigennaam. Het accentpatroon en de spelling met of zonder kop-
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pelteken zijn bepalend voor de parafrase die wordt geactualiseerd. Voorbeeld : [het] Instituut [-]De Vooys (Utrecht) : het
Instituut heet 'De Vooys'; het Instituut is genoemd naar De
Vooys.
Nogal wat combinaties van type 3 hebben als geheel eigennaamkarakter : Brouwerij Maes, Museum Boymans-Van Beuningen, enz. Het type wordt namelijk veel ter vorming van namen
van firma's en instellingen gebruikt. Een lidwoord ontbreekt dan
meestal, zelfs in zinsverband.
De samenstellingen van type 4 hebben dat eigennaamkarakter
niet, ook al hebben ze een aantal kenmerken van eigennamen
(o.a. de bepaaldheid). Het bepaald lidwoord is altijd vereist.

Type 5 : het Tindemanseffect

De samenstellingen van type 5 het Tindemanseffect zijn van het in
het Nederlands veel voorkomende specificans-specificatumtype,
dat wil zeggen dat het eerste lid - in casu de eigennaam - het
volgende specificeert. Met andere woorden, het tweede lid is een
meer algemeen woord waarvan de betekenis door het eerste lid
wordt bepaald en beperkt. Heel wat van die samenstellingen zijn
als geheel soortnamen; enkele types evenwel hebben eigennaamkarakter of kunnen secundair eigennaamkarakter krijgen. Voorbeelden : een alpenanemoon, een Philips-batterij, rontgenstraling, het Heizeldrama, (villa) Alpenklokje, de Chopinlaan, het
Vermeylenfonds.
Noteer dat de eigennaam in het eerste lid hier immer specificerend en niet-identificerend wordt gebruikt. In de regel is het niet
mogelijk de kern, het tweede lid, weg te laten. Dat zulks in een
aantal gevallen, vooral bij de samenstellingen met soortnaamkarakter, weI kan, komt doordat de betekenis van het specificans in
bepaalde concrete situaties en contexten met de betekenis van de
gehele samenstelling samenvalt. Het weglaten van het specificatum veronderstelt altijd de kennis ervan. Met andere woorden :
de eigennaam is dan een soortnaam geworden die de betekenis
van de samenstelling in zich draagt. Voorbeelden : brailleschrift
~ braille, heinekenbier ~ heineken, een dieselmotor ~ diesel,
een havannasigaar ~ havanna, chesterkaas ~ chester, beaujolaiswijn ~ beaujolais.
Weglating is niet mogelijk als de eigennaam niet een soortnaam is geworden of als de eigennaam niet altijd spontaan met

Taalbeheersing sept./okt. 1985

I - 1043

dezelfde soortnaam wordt geassocieerd. Bij de samenstellingen
met eigennaamkarakter kan het specificatum evenmin worden
weggelaten, omdat zulks het eigennaamkarakter zou aantasten
en het bovendien tot verwarring met de betekenis van de eigennaam uit het eerste lid zou kunnen leiden.
De samenstellingen van dit type worden aaneengeschreven
volgens dezelfde regels als de samenstellingen die geen eigennaam bevatten.
Het gebruik van de hoofdletter is minder stringent beregeld :
weliswaar worden de samenstellingen met eigennaam-karakter
altijd met een hoofdletter geschreven (voorbeelden : Heizeldrama, Chopinlaan, Vermeylenfonds) , maar in samenstellingen met
soortnaamkarakter kan de eigennaam in het eerste lid de hoofdletter behouden of verliezen (voorbeelden : alpenanemoon, Philips-batterij, brailleschrift). In de regel schrijft men soortnamen
met een kleine letter. Zulks is onder meer gebruikelijk als het
eerste lid van de soortnaam een geografische naam of de naam
van een uitvinder of ontdekker is (voorbeelden alpenanemoon,
brailleschrift, heinekenbier). Wil.men evenwel de eigennaam om
een of andere reden laten uitkomen - bij voorbeeld als het een
firmanaam is - , dan schrijft men een hoofdletter (voorbeelden :
Philips-batterij, Tindemanseffect). De frequentie van en, daarmee gepaard, de vertrouwdheid met het woord in een bepaalde
context en situatie spelen bij de beslissing al dan niet een hoofdletter te gebruiken ongetwijfeld een grote rol.
Dit type van samenstelling wordt vaak gebruikt om zaaknamen
of stofnamen te vormen. Heel wat wetenschappelijke en technische benamingen zijn zo gevormd. De samenstelling concurreert
met de parafrase in een woordgroep met een voorzetselbepaling
(meestal, maar niet noodzakelijk van). Voorbeelden : een papinpot, een gausskromme, een foucaultstroom, een aupingmatras,
jaegerstof, het nyquistdiagram, het dopplereffect, de Bayard-AIpertmanometer.
Het type is ook produktief ter aanduiding van instellingen en
instituten. Het accent ligt daarbij dan minder op de naamgeving
dan op het onderscheid met andere soortgelijke instellingen en
instituten. Voorbeelden : het Kamerlingh Onnes-Iaboratorium,
het Van 't Hoff-Iaboratorium, de Koning Boudewijnstichting
(Brussel), het Max Planckinstituut (Nijmegen), het Wilhelmina
Gasthuis (Amsterdam), de Erasmus Universiteit (Rotterdam).
In de laatste voorbeelden wijkt de spelling van de officiele
spellingsregels af : als Wilhelmina Gasthuis en Erasmus Universi-
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teit met een eenheidsaccent worden uitgesproken, samenstellingen van het specificans-specificatumtype zijn, dan dient men ze
normaliter of aaneen te schrijven of een koppelteken te gebruiken. Ais ze geen eenheidsaccent hebben, zijn ze van type 2 Van

Dale Lexicografie.

Type 6 : de stelling van Pythagoras

Het type met voorzetselbepaling de stelling van Pythagoras wordt
nooit ter vorming van namen van firma's en instellingen gebruikt.
Een voorzetselbepaling met van drukt immers een bezitsrelatie
uit en is niet naamgevend.
Indien de eigennaam een persoonsnaam is, dan doet men voor
de naamgeving een beroep op een van de hiervoor vermelde
types. Is de eigennaam een geografische naam, dan kan men
bovendien een adjectiefafleiding gebruiken. Zulks is de praktijk
in Nederland. In Vlaanderen vindt men - onder invloed van het
Frans - vaak voorzetselbepalingen met van. Voorbeelden : Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van Belgie, Nationale Bank van Belgie, Koninklijke
Apothekersvereniging van Antwerpen, De Gazet van Leuven,
Kaasmakers van Loo, Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, De Nederlandsche Bank, Belgische Mediatheek, Utrechts Nieuwsblad, Amsterdamse Zevenfabriek van de
Gigengack.
Natuurlijk kan men ook van persoonsnamen een adjectief afleiden. Dat kan onder andere met het achtervoegsel -iaans. Het
adjectief krijgt dan de betekenis '(als) van, in de stijl van, in de
trant van, ala'. Voorbeelden : een breugheliaans feest : een feest
zoals op de schilderijen van Breughel is uitgebeeld; een vondeliaans drama: een drama in de stijl van de drama's van Vondel.
In de regel houden dergelijke bijvoeglijke naamwoorden een
vergelijking in en worden ze niet op de drager van de eigennaam
zelf betrokken. Derhalve gaat de voorkeur in gevallen als hieronder vermeld naar de samenstelling :
Voorbeelden :
liever : papinpot,
- papiniaanse pot
briggslogaritmen,
- briggsiaanse logaritmen
newtonvloeistof,
- newtoniaanse vloeistof
boole-algebra.
- booleaanse algebra
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Het achtervoegsel -s kan men in het Nederlands niet gebruiken
om bij persoonsnamen adjectieven te vormen. Niet aanvaard zijn
bijgevolg verbindingen als :
Voorbeelden :
- geisslerse buizen
weI : geisslerbuizen,
- briggse logaritmen
briggslogaritmen,
- de newtonse ringen
de ringen van Newton,
- de ruhmkorffse klos
de klos van Ruhmkorff.
Ter vermijding van het adjectief bij persoonsnamen gebruikt
men niet alleen de samenstelling, maar ook de voorzetselbepaling. Beide kunnen meestal worden gebruikt naar eigen goeddunken. Samenstelling is evenwel niet aangewezen voor de benaming van regels, formules, wetten, stellingen, methodes en dergelijke. Voorbeelden : de constante van Planck, de wet van Archimedes, de methode van Frobel, het getal van Reynolds.

Samenvatting
Uit het voorgaande is gebleken dat het Nederlands over verschillende mogelijkheden beschikt om door combinatie van een eigennaam en een soortnaam namen van firma's, van handelszaken, van instellingen en van produkten wetenschappelijke en
technische benamingen te vormen. Ik zet de mogelijkheden nog
even met een voorbeeld op een rijtje en geef daarbij kort het
vaak ingenomen normatieve standpunt met betrekking tot de
combinaties aan.

Firmanamen
• Met vooropgeplaatste genitief: correct, enigszins archalsch
aandoend; in Vlaanderen alleszins onproduktief en infrequent; in
Nederland onproduktief, maar vroeger weI voorkomend; spelling meestal afwijkend van de regels : Moeskops Bouwbedrijf,
Saman's Vis- en Palinghandel;
• met alleenstaande genitief : niet-Nederlands procede; anglicisme; beperkt tot Engelse of Engels-aandoende eigennamen; duidt
meestal modewinkels en boetieks aan : Adam's;
• met vooropgeplaatste eigennaam : oorspronkelijk niet-Nederlands; nu produktief en frequent; geen eenheidsaccent : Van Dale Lexicografie b. v.;
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• met nageplaatste eigennaam: correct Nederlands procede;
produktiefen frequent; geen eenheidsaccent: Antiquariaat
Schumacher;
• met alleenstaande eigennaam : correct; produktief en frequent,
vooral als niet-officiele aanduiding : Philips;
• met adjectiefafleiding van een geografische naam : correct; produktief; minder frequent dan de drie voorgaande types : Amsterdamse Zevenfabriek v.d. Gigengack;
• met de eigennaam in een voorzetselgroep : in Vlaanderen, wellicht naar Frans model, voorkomend met geografische namen; in
Nederland nagenoeg helemaal onbekend; weinig frequent:

Kaasmakers van Loo.

Instellingen

• Met vooropgeplaatste eigennaam : oorspronkelijk niet-Nederlands als het eenheidsaccent ontbrak; met eenheidsaccent een
correct Nederlands procede ter vorming van soortnamen; vele
van die soortnamen krijgen evenwel secundair eigennaamskarakter; frequent en produktief : de Erasmus Universiteit, het Van 't
Hoff-laboratorium, het Vermeylenfonds;
• met nageplaatsteeigennaam: correct Nederlands procede;
produktief en frequent; geen eenheidsaccent; ondervindt meer
en meer concurrentie van het type met vooropgeplaatste eigennaam : Museum Boymans-Van Beuningen;
• met alleenstaande eigennaam : correct; produktief en frequent,
vooral als niet-officiele aanduiding : De Vooys;
• met adjectiefafleiding van een geografische naam : correct; produktief; meer gebruikelijk bij namen van instellingen dan bij
firmanamen : De Nederlandsche Bank;
• met de eigennaam in een voorzetselgroep : in Vlaanderen, wellicht naar Frans model, erg gebruikelijk met geografische namen;
in Nederland nagenoeg onbekend : Nationale Bank van Belgie;
• met eigennaam als tweede lid van een samenstelling : correct ter
vorming van soortnamen; eenheidsaccent, produktief en frequent; geen mogelijkheid de eigennaam aIleen te gebruiken : de

commissie-Van Dievoet.
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Produkten en artikelen
• Met vooropgeplaatste genitief: correct; enigszins archalsch
aandoend; weinig frequent en weinig of niet produktief : Nijhoffs
Zuidnederlands woordenboek;
• met vooropgeplaatste eigennaam : met eenheidsaccent een correct Nederlands samenstellingsprocede; zonder eenheidsaccent
oorspronkelijk niet-Nederlandse woordgroep; de samenstellingen met eenheidsaccent zijn soortnamen; de woordgroep zonder
eenheidsaccent heeft eigennaamkarakter; beide soorten gaan gemakkelijk in elkaar over; produktief en frequent: Prisma handwoordenboek, een aupingmatras;
• met alleenstaande 'eigennaam' : correct; de eigennaam heeft
soortnaamkarakter gekregen; frequent en produktief : een heineken.
Uitvindingen, wetenschappelijke en technische benamingen
• Met vooropgeplaatste eigennaam : correct; samenstelling met
eenheidsaccent en soortnaamkarakter; frequent en produktief :
een papinpot, een gausskromme;
• met alleenstaande 'eigennaam' : correct; de eigennaam heeft
soortnaamaanduidend karakter gekregen; minder frequent dan
de samenstelling met vooropgeplaatste eigennaam; beperkt produktief : joule, macadam;
• met nageplaatste eigennaam : correct; samenstelling met eenheidsaccent en soortnaamkarakter; bij enkele soortnamen (methode, ... ) geprefereerd boven de samenstelling met vooropgeplaatste eigennaam; niet erg frequent, maar bij die soortnamen
weI produktief : de methode-Ritter, het rapport-Spinelli;
• met de eigennaam in een voorzetselgroep : correct; concurreert
met de samenstelling met vooropgeplaatste en nageplaatste eigennaam; bij bepaalde soortnamen (regel, wet, formule, ... ) de
enige mogelijkheid; frequent en produktief : de constante van
Planck, een klos van Ruhmkorff, de methode van Ritter.

w.
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I. • ALGEMEEN

TAALWERK (4)

Hugo Vanhove is germanist (KUL, 1961). Na elfjaar leraarschap,
toentertijd aan het instituut Belpaire in Antwerpen, kwam hij in
1972 als vertaler in dienst bij het bedrijf Janssen Pharmaceutica
NV in Beerse. In 1973 werd hij er hoofd van de Taaldienst.

EEN EFFICIENTE TAALDIENST IN EEN MODERN BEDRUF

Er zullen in dit land niet zoveel bedrijven zijn die er een taalkundige dienst op nahouden, zoals Janssen Pharmaceutica dat weI
doet. En dan nog een vrij goed bemande dienst : negen mensen
staan in voor de eindredactie en vertaling van allerlei teksten.
Het zal vele mensen verbazen te horen dat er in een bedrijf
waar geneesmiddelen gemaakt worden zoveel geschreven wordt.
Maar het minste wat een rat, muis, hond, konijn of enig ander
proefdier overkomt, als het met een Janssen-middel wordt behandeld, moet nu eenmaal gerapporteerd worden. En voor het
zover is, wordt het middel eerst op papier ontworpen. Daarna
worden de synthese en analyse en de fysische en chemische eigenschappen uitvoerig beschreven. Al die dingen horen thuis in
het dossier dat voor de aanvraag van een patent zal dienen. De
eindeloze reeks farmacologische en klinische proeven op dieren
en mensen wordt tot in de kleinste details uitgeschreven om een
nieuw dossier samen te stellen, dat voor de registratie van het
produkt dient. En dat is niet zo maar een boek. Het dossier dat
bij de 'American Food and Drug Administration' werd ingediend
voor de registratie in de VS van een enkel produkt, Ketanserin,
bestond uit 125 boekdelen, samen 50 000 pagina's. Maar in
Spaans sprekende landen eist men Spaanse dossiers. De Fransen
willen ze in het Frans enz.
Daarnaast zijn er de wetenschappeIijke publikaties in zeer uiteenlopende tijdschriften en in vele talen (overwegend het Engels), de meer wervende teksten, de zakelijke en wetenschappeIijke correspondentie, juridische documenten, contracten enz.
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De taaldienst bij Janssen, officieel 'Centrale redactie en taaldienst', staat ten dienste van aIle afdelingen in het bedrijf, hoofdzakelijk voor de vertaling van teksten, maar ook voor taalkundig
nazicht en advies en indien nodig voor de definitieve. redactie.
De moderne kantoorinrichting stelt de vertalers in staat hun
werk rechtstreeks op tekstverwerkers uit te voeren. Pen en potlood komen er nog nauwelijks aan te pas. Via die tekstverwerkers kunnen vertalingen en andere teksten, indien gewenst, direct naar de eigen design-afdeling· doorgeseind worden.
Voor nazicht en correctie hoeven teksten niet eens op papier
te staan. Elke redacteur of vertaler kan ze op zijn scherm oproepen en verbeteren. Het werkt allemaal erg vlot en efficient.
Het principe dat in een vertaaldienst moet gelden, is dat ieder
naar zijn eigen moedertaal vertaalt. Dat kan de taaldienst bij
Janssen waarmaken voor Nederlandse en Franse vertalingen,
maar niet voor Engelse, Duitse en Spaanse. Naar gelang van de
opdracht wordt daarom uit twee mogelijke oplossingen voor dit
probleem gekozen : het werk wordt naar een vertaalbureau in
Duitsland, Engeland of Spanje doorgestuurd, of de vertaling
wordt door eigen vertalers gemaakt en er wordt gebruik gemaakt
van de diensten van een Engelse, Spaanse of Duitse redacteur
voor de eindredactie van de tekst. De eerste oplossing is de goedkoopste (maar dit is relatief), de tweede vaak de snelste.
Het grootste probleem voor een taaldienst als die bij Janssen is
het jargon, of beter de veelheid van jargons of vaktalen. Omdat
men zowel te maken heeft met scheikundigen als met farmacologen, toxicologen, biologen, apothekers, artsen en veeartsen, psychologen, juristen, informatici en marketingmensen, die ieder
een eigen jargon hanteren en dan nog in verschillende talen,
hebben de vertalers vaak het gevoel op erg dun ijs te lopeno
Jargon is iets dat evolueert; meestal vlugger dan de gewone
omgangstaal. De mensen in de marketing en de informatici maken het wat dat betreft het bontst. Zij nemen klakkeloos de
Engelse termen over, zonder een poging te doen om die te vertalen, en gaan dan een taaltje spreken waarvan de leek niets meer
begrijpt en dat hij nog nauwelijks als Nederlands herkent. Informatici hebben het bij hun 'demo's' zonder blikken of blozen over
'on line procedures', 'geformateerde velden' en 'het retrievelen
van data'. En mensen uit de marketing sturen 'mailings' rond,
geven 'medical reps' een 'leave behind' mee en gaan om de andere dag naar een andere 'workshop'. Vaktaal kan je dat nauwelijks nog noemen; dat is de grofste verloedering.
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Het is evident dat een vaktaal een onmisbaar en onvermijdelijk communicatiemiddel is, maar te vaak wordt ze gebruikt en
dus ook gemaakt door mensen die weinig of geen gevoel voor
taal hebben en dan gaat er iets miSe Meer dan vijftig jaar na de
vernederlandsing van de Rijksuniversiteit van Gent zit de taal
van onze artsen nog vol typische 'medische gallicismen'. Patienten van Vlaamse artsen 'doen' nog altijd een griep of een longontsteking en daarbij 'maken' ze koorts.
Onze artsen hebben het over 'het' cromoglycaat of 'het' indomethacine, waar wij die lidwoorden rustig kunnen missen. Ze
spreken nog altijd over 'posologie' in plaats van dosering, 'pathogenie' in plaats van pathogenese enz.
Het valt niet te ontkennen dat vooral in de medische wereld de
vaktaal vaak gehanteerd wordt om indruk te maken, 'pour epater
la galerie', en misschien ook weI om de eenvoudige waarheid
voor de patient of de goegemeente te verdoezelen. De Engelsen
noemen dat 'bogus erudition'. Wie medische teksten in verschillende talen leest, merkt in elk geval vlug dat, waar de Angelsaksen als het enigszins kan een Engelse term verkiezen boven een
Latijnse, de Nederlandstalige artsen een voorkeur hebben voor
de geleerde termen.
Nu aan de farmaceutische industrie nieuwe verplichtingen
worden opgelegd om bijsluiters te maken die ook voor de patient
verstaanbaar zijn, is dat voor velen een echte taaloefening. De
taaldienst is met die oefening al bezig. Er is dus een nieuwe soort
van vertalingen in de maak : van het medisch Nederlands naar
het Nederlands tout court. Echt niet altijd een gemakkelijke opgave. En zeker niet als het ministerie van Volksgezondheid de
farmaceutische firma's niet aIleen het formaat en de inhoud van
die nieuwe bijsluiters oplegt, maar ook een terminologie opdringt die klakkeloos uit het Frans is vertaald en vol gaIlicismen
en andere fouten steekt : met comprimes in plaats van tabletten,
gelules voor capsules, posologie voor dosering, wijze van gebruik
voor gebruiksaanwijzing enz. En heeft een vooruitstrevend bedrijf al een goed werkende taaldienst ... dan wordt deze op die
manier door de ambtenaren tot gezichtsverlies gedwongen.
De problemen met vaktaal en terminologie worden echt haast
onoverkomelijk wanneer de wetenschapslui aan de gewoonste
woorden uit het dagelijkse leven een nieuwe betekenis gaan geven die niemand nog kan vermoeden als hij niet in de vaktaal
'ingewijd' is.
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In zijn 'Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms' noemt H.B. English dat 'arbitrary definitions' en hij omschrijft die alsvolgt : 'The form of neologism that
consists of giving to a familiar word a special meaning not easily
seen as an extension of the older one'. En er staat in zijn woordenboek een goed voorbeeld van dit soort taalgebruik, dat heel
geschikt is om elk normaal sprekend mens te ontmoedigen. Ondergetekende kwam ooit in een te vertalen tekst een begrip tegen
dat meer dan eens werd herhaald : 'life space'. Een normale
sterveling zou denken aan levensruimte, dus de ruimtelijke omgeving waarin men leeft. Een wat historisch gevormd mens weet
ook weI dat voor de Duitsers in het begin van deze eeuw 'Lebensraum' een politiek geladen term was. Maar in de context van dit
vertaalwerk was er met het begrip 'life space' iets aan de hand.
Hier werd iets bedoeld dat niet zo maar te vatten was, ook al zijn
'life' en 'space' heel bevattelijke woorden. En, jawel, bij English
dook een 'verhelderende' definitie op, meteen een bewijs dat
geleerde heren met hun woordgebruik de gewone sterveling op
een dwaalspoor (willen ?) brengen. Dit is die definitie : 'Life
space : 1. the entire set of phenomena constituting the world of
actuality for a person or group of persons; 2. the totality of facts
that determine the behavior of a person or of a group'. Voorts
staat er dat 'life space' bestaat uit 'regions', die dan weer gedefinieerd worden als 'state of affairs' en meer van dat fraais. Taal is
nu eenmaal een communicatiemiddel.
De taaldienst is, behalve met vertaalwerk, ook bedrijvig met
het geven van taaladvies. Van aIle kanten wordt er om raad
gevraagd en dat kan over de meest elementaire grammaticale of
spellingsproblemen tot veel moeilijker vragen over woordgebruik en terminologie gaan en dat alles in ten minste vier talen.
Opvallend is daarbij dat de mensen vaak erg onzeker zijn over
soms eenvoudige dingen, maar ook dat er zeer veel belangstelling
voor taal bestaat. Het is duidelijk dat men slordigheid wi! vermijden en dat men zich vrij sterk bewust is van de noodzaak van een
goed taalgebruik. Taalzuiverheid is een teer punt voor vele mensen, maar dat is een positief verschijnsel.
Eert.. bijkomend bewijs daarvan is het enorme succes van een
ander ini~iatief van de taaldienst. In september 1985 werd het
zesde nnmmer van de eerste jaargang van Taalpost verspreid :
een periodiek~met taaltips, opgesteld door de medewerkers van
de taaldienst en bestemd voor de vele schrijvende collega's. Van
het eerste nummer werd destijds een honderdtal exemplaren ver-
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spreid. De reactie was overweldigend. Nu gaan er van elk nummer meer dan 400 exemplaren de deur uit. En tot slot is er de
terminologiedienst. Ook dit is een initiatief van de taaldienst zelf.
Oorspronkelijk was die dienst bedoeld voor eigen gebruik, maar
nu wordt de verzamelde informatie ook ter beschikking van het
hele bedrijf gesteld en de bedoeling is dat, wanneer het bestand
voldoende groot zal zijn, ook buitenstaanders de databank kunnen raadplegen. Het doel is een terminologiebank aan te leggen
met zoveel mogelijk medische en andere wetenschappelijke termen in zeven talen. AIle informatie wordt in de computer opgeslagen en kan weer opgevraagd worden, uitgaande van elk van de
zeven talen of zelfs van de eventuele afkorting.
Dit is werk in de marge van de gewone bezigheden, maar wei
erg nuttig. Natuurlijk een opgave die geen einde heeft, maar met
de tijdeen soort computerwoordenboek zal opleveren, dat vooral bij moeilijke terminologische problemen zijn diensten zal bewijzen.
De taaldienst van Janssen Pharmaceutica is een actieve groep,
met een heel aparte verhouding tot de taal als conventie. In een
dergelijke groep wordt zeer sterk aangevoeld dat taal iets is. dat
Ieeft en evolueert en dat op die evolutie kan worden ingespeeld.
Maar mensen voor wie taal hun beroep is, beseffen ook het best
dat de evolutie van de taal grotendeels het gevolg is van slordigheid. Taalevolutie is op de eerste plaats slijtage en inventiviteit
en op de tweede plaats luiheid en gemakzucht. Een taaldienst
zoals die van Janssen Pharmaceutica heeft het voorrecht bewust

te kunnen kiezen voor een -aanvaardbare evolutie en terzeIfder
tijd de normen door te geven en te handhaven die van een taal
een nuttig communicatiemiddel maken. WeI een delicate
opgave!
H. Vanhove
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VAKTAAL EN TERMINOLOGIE

Femke Bosteels en Rita Temmerman geven allebei les aan de
Rijkshogeschool voor vertalers en tolken in Brussel. Zij stuurden
ons onderstaande bijdrage over terminologische problemen bij het
vertalen van vakliteratuur en over hoe zij hun studenten opleiden
om die problemen de baas te kunnen.
1. INLEIDING
1.1. Terminologie : waarom ?
In de 20ste eeuw, en zeker in de tweede helft ervan, hebben
wetenschap en techniek een spectaculaire groei gekend. Diverse
vakgebieden kwamen daarbij tot ontwikkeling en wetenschappers en technologen creeerden gelijktijdig een eigen jargon, een
specifieke vaktaal.
De informatie over nieuwe uitvindingen, technologieen en
produkten wordt in deze 20ste eeuw, o.a. door de moderne communicatiemethoden, op steeds ruimere schaal verspreid : niet
aIleen onder vakmensen, maar ook onder de gebruikers van de
nieuwe produkten (een huiscomputer b.v.), onder hen die erniet enkel voor specialisten - artikelen en rapporten over schrijven en onder mensen met een docerende taak. Daardoor is de
vraag naar een correcte benaming voor nieuwe begrippen en naar
betrouwbaar bronnenmateriaal steeds groter geworden.
Vit de behoefte om orde en eenheid te brengen in de technische en wetenschappelijke informatie die overal ter wereld en in
een veelheid van talen wordt verspreid, is in de jaren dertig de
terminologie als wetenschappelijk vakgebied ontstaan.
1.2. Wat is terminologie ?
Wie in Van Dale het woord 'terminologie' opzoekt, vindt daar :
'het geheel van termen, woorden en uitdrukkingen, die in een
zeker vak of met betrekking tot een zekere zaak gebruikelijk
zijn : de terminologie van het oude recht; de technische terminologie'. Terminologie in deze betekenis is in feite maar een onderdeel van de terminologie als wetenschap, ook weI terminologieleer genoemd. Het doel van deze leer is methoden te onderzoe-
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ken om een duidelijk, systematisch verband te leggen tussen begrippen uit een zelfde vakgebied en deze begrippen na een grondige beoordeling te benoemen met een term, die kan bestaan uit
een woord of een woordgroep. De grondige beoordeling houdt in
dat de terminologie een voorschrijvende, en dus normatieve functie heeft, in tegenstelling tot de lexicologie, die een beschrijvende
functie heeft.
Terminologie kan nog een derde betekenis hebben, namelijk
een publikatie waarin het begrippensysteem van een bepaald
vakgebied met termen is weergegeven.
Een van de grondleggers van de terminologie als wetenschap is
de Oostenrijker Eugen Wiister, die in 1931 zijn 'Einfiihrung in
die allgemeine Terminologielehre' schreef. Wiister was een van
die zeldzame mensen met zowel een grondige technische als taalkundige kennis. En daarmee komen we meteen bij de vraag : wie
doet er eigenlijk aan terminologie ? Terminologie, of beter gezegd de toepassing ervan, de terminografie, moet in elk geval in
nauwe samenwerking tussen vakspecialisten en taalkundigen
beoefend worden, liefst gesteund door een gezaghebbende instantie die de resultaten van de terminologische werkzaamheden
op grote schaal kan verspreiden en ze bovendien tot norm kan
verheffen.

1.3. Terminologie en normalisatie-instituten
Een gezaghebbende instantie is bij voorbeeld een normalisatieinstituut. De ISO (International Standardization Organisation),
het overkoepelend orgaan van alle nationale normalisatie-instituten, heeft op basis van de werkzaamheden van de IEC (International Electrotechnical Commission) de algemene theorieen van
Wiister vastgelegd in een aantal richtlijnen, die de 72 - bij ISO
aangesloten - nationale normalisatie-instituten (in Nederland
het NNI : Nederlands Normalisatie-Instituut en in Belgie het
BIN: Belgisch Instituut voor Normalisatie) als norm kunnen gebruiken bij hun terminologische werkzaamheden.
Vit de samenwerking tussen ISO en IEC is in 1951 het Technical Committee 'Terminology' (ISO/TC 37) ontstaan, waarvan het
secretariaat in Wenen is gevestigd.
Voor de terminologische coordinatie op wereldvlak is in dat
zelfde Wenen in 1971 Infoterm (International Information Centre for Terminology) opgericht. Infoterm (adres : Postfach 130,
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Heinestrasse 38, A-I021 Wien, Oostenrijk) publiceert geregeld
'Infoterm Newsletter' en 'TermNet News'. Via TermNet, een
terminologisch netwerk, wordt de internationale samenwerking
op het gebied van de terminologie vanuit Wenen bevorderd. Infoterm draagt bovendien de ideeen van Wiister verder uit.
1.4. Het Weense model van Wiister
Wiister ging ervan uit dat technische begrippen in een systeem
ondergebracht moeten worden, een begrippensysteem dat de
vorm aanneemt van een boomstructuur, met vertakkingen van
een hoofdbegrip naar ondergeschikte en nevengeschikte begrippen. Het voordeel van zo'n boomstructuur is, dat een bepaald
onderdeel van een vakgebied systematisch wordt bestreken, zodat inzicht wordt verkregen in de Iogische samenhang van de
begrippen die ten opzichte van het hoofdbegrip gedefinieerd en
met een term benoemd moeten worden. Ter verduidelijking
voIgt hier een voorbeeld van een boomstructuur :
houtbewerkingsmachine (1) (= hoofdbegrip)

boormacfi~;(1~::lUrmlchin~achine(1.3)
SChijfSCh~.1.) ~urmachine (1.2.2)
enkel~ijfSChUUrmaChine

dubbele sChijfschuurmachine

(1.2.1.1)

(1.2.1.2)

Bron : NNI, Ontwerp 3188, april 1962.
Volgens de aanpak van Wiister kunnen terminologielijsten beter
systematisch dan alfabetisch worden opgesteld, zodat de logische
samenhang behouden blijft. Vit het feit dat Wiisters ideeen zijn
overgenomen door de ISO, blijkt ook dat er gestreefd wordt naar
uniformering en normalisering van de vaktaal. Voor de ordening
van zijn begrippen gebruikt Wiister bovenqien de VDC, de Vniversele Decimale Classificatie, die ook in bibliotheken en documentatiecentra wordt toegepast. Bij deze universeIe klassering
worden begrippen in alle talen op dezelfde wijze geordend. Bestaat er voor een bepaald begrip in een - meestal kleinere taal geen term, dan kan de plaats voor deze term in het begrippensysteem (= de boomstructuur) open blijven, maar tegelijker-
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tijd kan toch worden nagegaan hoe dit begrip zich tot andere
begrippen in hetzelfde systeem verhoudt.

2. TERMINOLOGIE IN BET NEDERLANDSE ''fAALGEBIED

Het Nederlands is geen internationale taal zoals het Engels, en
op het gebied van de technische vaktaal reikt het nauwelijks
nieuwe begrippen aan. Het probleem voor het Nederlandse taalgebied is dus, dat wij vreemde, en dan meestal nog Engelse
vaktaal moeten overnemen en vertalen. Het gevaar is daarbij
uiteraard groot dat bepaalde vaktermen klakkeloos door de vakspecialist worden overgenomen, omdat zij hun vakkennis toch in
het Engels opdoen en weten waar ze het over hebben bij het
gebruik van een vreemde term. Het zoeken naar een Nederlandse term komt pas aan de orde als de vakinformatie aan nietspecialisten moet worden doorgegeven. Er zijn dan drie mogelijkheden :
1. de vreemde term blijft behouden;
2. er wordt een bestaande Nederlandse term gebruikt om het
vreemde begrip te benoemen;
3. er moet een nieuwe term gevonden worden om het vreemde
begrip weer te geven. Gemakshalve beperk ik me bij de bespreking van de drie mogelijkheden tot het vakgebied van de informatica, omdat het een vakgebied is waarmee we in ons dagelijks
werk allemaal te maken hebben of zullen hebben.
2.1. De vreemde term blijft behouden
Willen we de zuiverheid en de status van onze taal bewaren, dan
is het invoeren van vreemde termen ten sterkste af te raden.
Helaas ontkomen we er niet altijd aan, omdat ons kleine taalgebied door de invloedrijke taalgebieden van het Engels, het Frans
en het Duits wordt omringd. Wat de technische vaktaal betreft,
hebben we momenteel het meest van het Engels te duchten. De
term computer bij voorbeeld was al zo ingeburgerd, dat het geen
zin meer had deze term te vervangen door een haalbaar Nederlands equivalent. Toch moet de wildgroei van Engelse termen in
onze taal worden ingeperkt en dat kan aIleen als de taalgebruikers uitdrukkelijk om N.ederlandse termen vragen en als gezaghebbende instellingen, zoals de normalisatie-instituten, de Nederlandse terminologie helpen bevorderen. Dikwijls moet er bij
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nieuwe technische ontwikkelingen snel ingegrepen worden, juist
om te voorkomen dat een vreemde term te vlug ingeburgerd
raakt. En daar ligt nu precies het probleem : terminologie bedrijven is geduldwerk en als er dan al na verloop van tijd een Nederlandse term wordt voorgesteld, ja zelfs als norm wordt aanbevolen, dan is het nog altijd maar de vraag of de taalgebruikers deze
term ook werkelijk overnemen. Ondanks al deze pessimistische
overwegingen is zelfs in een door het Engels overspoeld vakgebied als de informatica hier en daar nog wei een lichtpuntje te
zien. Al in het begin van de jaren zestig werden voor de Engelse
termen hardware en software respectievelijk apparatuur en programmatuur voorgesteld. In de jaren tachtig schijnen deze termen het te halen en zo wordt terminologisch geduldwerk af en
toe toch nog met succes bekroond.

2.2. Een bestaande Nederlandse term geeft een nieuw begrip weer
In zo'n geval krijgt de Nederlandse term er een nieuwe betekenis
bij. Een voorbeeld hiervan is in de informatica de term hestand,
die o.a. in de bosbouw al werd gebruikt als 'verzamelnaam voor
al wat er op een bepaalde bosgrond groeit' (Van Dale). Zo spreken we nu ook at van een personeelsbestand als we het over aIle
werknemers in een bedrijf of instelling hebben. In de informatica
heeft de term hestand een soortgelijke betekenis gekregen. Met
een bestand wordt namelijk een georganiseerde verzameling verwante gegevens bedoeld.
Toch komt het in verhouding tot het overnemen van vreemde
termen (2.1) of het zoeken naar een nieuwe Nederlandse term
(2.3) maar weinig voor, dat een bestaande Nederlandse term er
een nieuwe betekenis, in ruimere of in engere zin, bij krijgt.

2,.3. Een nieuwe term zoeken voor een vreemd begrip
Het venijn zit in de staart en zo is het ook met deze laatste
mogelijkheid. Het Nederlands bezit namelijk in tegenstelling tot
het Engels, het Duits en het Frans geen vaste regels, dus normen,
voor de vorming van nieuwe woorden. In Groot-Brittannie zijn
deze regels vastgelegd in BS 3669, Recommendations for the selection, formation and definition of technical terlns, 1963, van het
Britse normalisatie-instituut British Standards Institution. In
Frankrijk waakt de overheid er zelfs over dat voor aIle vreemde
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termen een Frans equivalent wordt gevonden. Zo'n gezag gaat er
van de Nederlandse of de Belgische overheid niet uit.
In het Nederlandse taalgebied is er bij mijn weten maar een
voorbeeld te noemen van het verplicht gebruik van terminologie
(in de betekenis van het geheel van termen). Het betreft de
termen uit het Sociaalrechtelijk woordenboek, samengesteld door
de Subcommissie voor eenmaking van de terminologie inzake
sociaal recht, in opdracht van de Benelux-Economische Unie, en
voor het eerst gepubliceerd in 1958. In het Belgisch Staatsblad
van 22 oktober 1975 is het gebruik van deze terminologie verplicht gesteld voor alle teksten die opgesteld of voorbereid worden door de diensten en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid ressorteren.
Zoals reeds eerder gezegd, kunnen de normalisatie-instituten
alleen maar aanbevelingen doen en dan blijft er nog de vraag :
wie creeert de nieuwe woorden ? De vakspecialisten kennen immers de regels voor de woordvorming niet. Dat pleit dus weer
voor nauwe samenwerking tussen vakspecialist en taalkundige.
WeI kunnen we nagaan hoe er in het Nederlands nieuwe vaktermen gevormd worden, dus hoe er nieuwvormingen ontstaan.
De term nieuwvorming mag niet verward worden met neologisme, een term uit de lexicologie. Een neologisme is een spontaan
gevormd nieuw woord, niet gebaseerd op vaste regels voor de
vorming van nieuwe woorden, iets wat in de terminologie juist
weI het geval is voor nieuwvormingen. Een neologisme in de
reclametaal is b.v. het bekende kakelvers (kakelverse eieren), op
grond waarvan anderen dan de termen dagvers (dagverse groenten) of tuinvers (tuinverse soepen) hebben gevormd. In het Frans
wordt tegenover neologisme ook weI de term 'neonyme' gebruikt. Volgens G. Lurquin, voorzitter van het Centre de terminologie de Bruxelles, is neonyme : 'la creation d'une forme linguistique nouvelle' (infoterm Series 7, K.G. Saur, Munchen,
1982, bIz. 289).
De dankbaarste vakgebieden voor nieuwvormingen zijn ongetwijfeld de chemie en de geneeskunde, waarin woorden op basis
van een Griekse en/of Latijnse starn + affixen worden gevormd.
Bekijken we het vakgebied van de informatica, dan bestaan de
meeste nieuwvormingen uit :
1. starn + affixen (pre- en suffixen),
2. woordgroepen, gevormd uit reeds bestaande woorden, evenmeel verbonden door een voorzetsel,
3. samentrekking van twee bestaande woorden.
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2.3.1. Nieuwvorming uit een stam

+ affix

Het Nederlands biedt tal van mogelijkheden om woorden te vormen met behulp van voorvoegsels (be-, er-, ge-, her...;, mis-, ont-,
ver- e.a.). Behalve met die voorvoegsels zijn er heel wat combinaties mogelijk met de rijke schat aan Nederlandse voorzetsels,
bijwoorden en voorzetselbijwoorden. We geven een aantal voorbeelden uit de informatica: invoeren, doorvoeren, uitvoeren;
doorspoelen, opspoelen, terugspoelen; afwerken, bewerken,
verwerken ...
De meest voorkomende achtervoegsels bij de woordvorming
in de informatica zijn voor de substantieven -er (Lat. -ator) voor
datgene wat iets doet (b.v. tekstverwerker, regeldrukker), -ing
(afleidingen van werkwoorden, wachtrijvorming, geheugentoewijzing) en -heid (eenheid, als in invoer- en uitvoereenheid, afdrukeenheid, verwerkingseenheid). Overigens, over 'eenheid'
gesproken : in de informatica is er nog lang geen eenheid of
uniformiteit in de terminologie doorgevoerd. Zo wordt er naast
'afdrukeenheid' ook de term 'afdrukmachine' gebruikt, om nog
maar te zwijgen van het Engelse 'printer' (een 'line printer' is dan
weer een 'regeldrukker'). Zo lang de grote computerbedrijven
om commerciele redenen hardnekkig blijven vasthouden aan hun
eigen terminologie en de aanbevelingen van onder meer het NNI
negeren, kan de wildgroei van verschillende informaticatermen
voor een begrip moeilijk worden voorkomen. AIleen al in 1983
en 1984 zijn er in het Nederlandse taalgebied vier publikaties met
informaticatermen verschenen :
1. Woordenlijst informatica, Nederlands Normalisatie-instituut,
Delft, juli 1984.
2. Th. M.A. Bemelmans e.a., Polyautomatiseringszakboekje,
PBNA, Arnhem, 1984.
3. A. Chandor, Verklarend woordenboek informatica (Nederlandse bewerking: C. Duyndam), Aulapaperback nr. 81,
Utrecht/Antwerpen, 1983.
4. C. van Uitert en H.J. Hummeling, Informaticawoordenboek,
Samson-uitgeverij, Alphen aid RijnlBrussel, 1983.
De publikaties 1, 3 en 4 worden djor A.J. Vervoorn besproken in Onze taal, januari 1985; de publi,katies 1 en 2 werden door
H. Cohen becommentarieerd in NRC Handelsblad, woensdag 3
april 1985.
Voor de adjectieven zijn de meest gebruikte achtervoegsels
-isch (mnemonisch) en -iek (alfanumeriek). Het NNI be:veelt in
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NEN 3297, Benamingen en definities op het gebied van de kernwetenschappen, 2e druk, februari 1970, de nieuwvormingen lineioek,
areioek, volumiek en massiek aan, naar analogie van specifieko Zo
wordt de Engelse term 'specific activity' vertaald door 'massieke
of specifieke activiteit'. Het argument van het NNI bij deze
nieuwvormingen is : 'Deze woorden hebben het grote voordeel
dat zij de grootheid kort, scherp en ondubbelzinnig karakterisereno De onwennigheid bij aanvankelijk gebruik wordt snel minder; ... '.
Werkwoorden die van substantieven worden afgeleid, eindigen meestal op -eren (code - coderen, programma - programmeren).

2.3.2. Samenstellingen
Het Nederlands vormt gemakkelijk samenstellingen met reeds
bestaande woorden, net zoals het Duits. Samenstellingen worden
vaak gebruikt om Engelse informaticatermen in het Nederlands
weer te geven. We hoeven er de alfabetische index van het Verklarend woordenboek informatica van A. Chandor maar op na te
slaan om zelfs een term als boodschappenwachtrijvorming aan te
treffen voor het Engelse message queuing..
Soms moet het Nederlands zijn toevlucht nemen tot woordgroepen om een technische term te vertalen. Het gaat dan vaak
om een combinatie van twee zelfstandige naamwoorden die verbonden worden door een voorzetsel (remote batch processing:
groepsverwerking op afstand). Zo'n combinatie is weI erg omslachtig en wordt in de regel zo weinig mogelijk gebruikt.

203.3. Samentrekking van twee bestaande woorden
We zouden hier kunnen spreken van woordeconomie. Ais we het
begin en het einde van twee bestaande termen samenvoegen,
krijgen we een nieuwe term : robot + informatica = robotica.
Het Nederlands is in dit opzicht lang niet zo creatief als het
Frans, dat ons na 'telematique' (telecommunication + informatique) heeft overspoeld met 'bureautique' (Nl. kantoorautomatisering), traductique (Nl. vertaalwetenschap) e.d.
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2.4. Andere terminologische problemen in het Nederlands
2.4.1. Spelling

Als er in het Nederlands al verschillende termen of helemaal
geen termen bestaan voor een vreemd of een nieuw begrip, dan is
het met de spelling ook al niet veel beter gesteld. De Woordenlijst van de Nederlandse taal brengt zelf al geen eenheid in de
spelling van het Nederlands en bovendien is deze lijst sinds 1954
niet veranderd of aangevuld. Dat betekent dat nieuwe termen
voor nieuwe begrippen er iet in zijn opgenomen en dat er geen
norm en dus geen uniforme spelling voor nieuwe termen bestaat.
Zo worden naast elkaar zonne-energie en zonneenergie (aldus
gespeld in Van Dale), hoog-radioactief en hoogradioactief gebruikt. Onder invloed van het Engels schrijven velen woordgroepen niet meer aaneen, maar in losse woorden (controle cijfer
i.p.v. controlecijfer of normalisatie instituut i.p.v. normalisatieinstituut). Naast een uniforme terminologie zijn we in het Nederlands dus ook dringend aan een uniforme spelling toe.

2.4.2. Geen uniforme terminologie in Nederland en Belgie

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) stelt voor een
zelfde begrip vaak een andere Nederlandse term voor dan het
NNI. In de technische vaktaal is dat meestal helemaal niet te
rechtvaardigen. Het maakt er de verwarring alleen maar groter
op. Het BIN en het NNI zouden beter een voorbeeld nemen aan
de Subcommissie voor eenmaking van de terminologie van de
Benelux-Economische Unie en bij hun werkzaamheden streven
naar uniformiteit.
2.4.3. Definiering van begrippen

Hoewel het NNI al in april 1962 op grond van de resoluties van
ISOrrC 37 - Terminologie het normontwerp NEN 3188, Terminologie, begripsvorming en definiering, heeft opgesteld, neemt
dat zelfde NNI in latere normen (NEN 3297, Benamingen en
definities op het gebied van de kernwetenschappen, februari 1970,
en NEN 3386, Woordenlijst gegevensverwerking, juni 1974, in juli
1984 vervangen door de Woordenlijst informatica) altijd de Engelse definitie van de ISO over. Het normontwerp NEN 3188 is
na meer dan twintig jaar nog altijd niet uitgewerkt tot norm.
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2.5. Conclusie
Vit het voorgaande blijkt weI dat het Nederlands op het gebied
van de technische vaktaal nog lang geen eenheid en normalisering heeft bereikt. Er wordt duidelijk naar gestreefd naast de
Engelse termen Nederlandse equivalenten te geven, maar als er
daarbij al een voorkeur wordt uitgesproken, wordt de voorkeurterm in de praktijk lang niet altijd gevolgd, zodat er voor een
begrip verschillende termen blijven bestaan.
Omdat de normalisatie-instituten BIN en NNI niet alle deelgebieden van de technische vaktaal kunnen bestrijken, ontstaan er
eigen initiatieven. Zo heeft de Stichting bouwresearch een systematische woordenlijst Organisatie-terminologie bouwproces uitgebracht, gebaseerd op een begrippensysteem in de vorm van
een boomstructuur. De ondertitel bij deze woordenlijst luidt
doelbewust : 'Bijdrage tot eenheid in woordgebruik'. De Stichting is namelijk van mening dat er moet worden gedacht aan
voorkeurtermen, omdat een computer maar aan een woord een
betekenis kan toekennen en de kans groot is dat de computer hoe
langer hoe meer bij de informatieverwerking in de bouw zal worden ingeschakeld. De Stichting wil met haar woordenlijst bovendien de mogelijkheid onderzoeken om deze terminologie tot Nederlandse Norm te verklaren.
We kunnen aIleen maar hopen dat de Taalunie de nodige middelen zal krijgen om de overkoepelende, gezaghebbende instantie te worden die de vernederlandsing, de uniformering en de
normalisering van de technische vaktaal kan doordrukken, in
nauwe samenwerking met het BIN en het NNI.

3. VAKTAALKUNDIG EN TERMINOLOGIEBEWUST VERTALEN VAN GESPECIALISEERDE TEKSTEN

Een vertaler van vakteksten moet ervan uitgaan dat zijn lezer in
de doeltaal een vakspecialist is. De vertaling moet een tekst zijn
die zich niet onderscheidt van de originele vakteksten over hetzelfde onderwerp. Een vertaler die gespecialiseerde wetenschappelijke of technische teksten vertaalt zonder over voldoende vakkennis te beschikken is een dilettante Vakvertalers werken voor
vakmensen en zijn dus vakauteurs in de tweede graad.
Een gespecialiseerde vertaler moet uiteraard op taalgebied algemeen onderlegd zijn. Dat houdt in dat hij een grondige actieve
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kennis heeft van de algemene doeltaal en op zijn minst een passieve kennis van de brontaal.
Ook moet hij voldoende inzicht hebben in het yak en in de
vaktaal. Die vaktaal omvat meer dan aIleen de vakterminologie,
de termen of benamingen voor de begrippen in hun kennisconfiguratie. Elke vaktaal heeft een kenmerkende fraseologie en bepaalde grammaticale constructies zijn eigen' aan technisch-wetenschappelijke taal.
Enkele passages om dit te illustreren uit NEN 2494 - Voorschriften voor de beveiligingsapparatuur van met olie gestookte
ketels (eerste druk, okt. 1964), een Nederlandse norm:
a) 'Deze norm bevat functionele eisen, te stellen aan de beveiligingsapparatuur van met olie gestookte ketels die tot doel heeft
te verhinderen dat olie wordt toegevoerd aan de ketel, wanneer
olietoevoer gevaar kan opleveren voor de veiligheid van personen en omgeving.'
b) 'Vele ketelconstructies maken het noodzakelijk, ter voorkoming van ontoelaatbare materiaalspanningen, dat het opstoken
vanaf koude toestand langzaam geschiedt.'
c) 'Bij toepassing van zware olie is het gebruik van een schakelklok om de ketel in bedrijf te nemen bepaald af te raden.'
d) 'Indien een bewakingsruimte buiten het ketelhuis vereist
wordt, dient de inrichting daarvan te voldoen aan de volgende
voorwaarden :'

En uit het artikel 'Lokale koelstoring in een kernreactor : een
merkwaardig experiment' (Consensus, maart 1979, bIz. 17-31),
bIz. 20 (...) : 'Deze signalen kunnen eventueel gebruikt worden
voor het stilleggen van de reactor. (1) Het koken in een splijtstofbundel kan evenwel stabiel verlopen indien de beperkte verstopping zich voordoet aan de bundelinlaat. (2)
In andere gevallen zal de bundel snel leegkoken, de koeling
falen en de splijtstof smelten. (3) Vloeibaar natrium kan evenwel
weer binnendringen in deze bundel met gesmolten splijtstof en er
in contact komen met de gesmolten massa. (4) Door contact van
het koelmiddel met de fijn verdeelde splijtstof treedt een snelle
verdamping van het koelmiddel op en ontstaan, althans volgens
de meest pessimistische berekeningsmodeIlen, drukstoten van
verschillende honderden atmosferen. (5) Experimenteel zowel
als met theoretische beschouwingen wil men aantonen dat er bij
de resulterende vervormingen van de kern geen overkritische
delen ontstaan en dat er evenmin een aantal veiligheidsstaven
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beschadigd wordt, zodat de reactor niet meer kan stilgelegd .worden. (6) De geschiktheid van de reactorkern om, zonder belangrijke schade, te weerstaan aan deze drukstoten vormt een belangrijk element in het veiligheidsaspect van de reactor'. (7)

-

-

-

Opvallende stijlkenmerken zijn :
passief-constructies, te verklaren vanuit een streven naar objectiviteit en neutraliteit (het verschijnsel is belangrijk, niet
de persoon die waarneemt of rapporteert) (zie a), d), (1),
(6));
naamwoordstijl (zelfstandige naamwoorden vervangen werkwoorden) (zie a), b), c), (1), (2), (3), (5)). Ter aanvulling van
het zelfstandig naamwoord zijn 'lege' werkwoorden nodig,
zoals 'geschieden' (b), 'verlopen' (1), 'zich voordoen' (1), 'optreden' (5), 'ontstaan' (5), (6), 'vormen' (7);
tangconstructies (zie c), is ... af te raden);
lange zinnen (a), (6) (39 woorden !)), eventueel met tussenzinnen (b), (5), (7));
lange voorzetseluitdrukkingen (b) 'ter voorkoming van');
plechtige toon en deftig woordgebruik (b) 'geschieden'; 'ter
voorkoming van', c) 'is bepaald af te raden', d) 'dient'; 'indien'; 'voldoen aan', (2) 'evenwel', (6) 'de resulterende vervorming').

Bovendien moet de vertaler op de hoogte zijn van de tekstsoortconventies die binnen zijn werktalen gelden.
Wetenschappelijke stijl is een brede vlag die een gevarieerde
lading kan dekken. Wetenschappelijke teksten kunnen namelijk
worden ingedeeld volgens specialisatie- en moeilijkheidsgraad.
Zo zijn de taalconventies voor een zuiver theoretisch wetenschappelijke tekst anders dan voor teksten uit de toegepaste wetenschap en de technologie. Bovendien zal de taal ook varieren
naarmate de tekst zich tot een ander doelpubliek (vakspecialist of
gelnteresseerde leek in het vak) richt.
Dit zijn algemene beschouwingen die waarschijnlijk universeel
gelden, onafh~nkelijk van de werktalen die de auteur of de vertaler hanteert. Toch is wetenschappelijke stijl in het Amerikaanse
Engels minder formeel dan bij voorbeeld in het Duits of in het
Nederlands.
Een vakvertaling moet dus vakinhoudelijk en taalkundig correct zijn, terminologisch exact en beantwoorden aan de tekstsoortconventies van het doeltaalgebied. Deze inzichten hebben
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belangrijke implicaties voor de methode die een vertaler kan
volgen indien hij de nodige specialisatiegraad (nog) niet bezit.
Dat is in de eerste plaats het geval voor student-vertalers, maar
ook voor vertalers in de beroepspraktijk, telkens als zij met teksten uit een voor hen nieuw vakgebied te maken krijgen. Het
komt er dan op aan zich zo snel en efficient mogelijk in de vakkennis (de inhoudsbasis) en in de vaktaal (de toon, de formulering, de terminologie) in te werken. Vele vertalers handelen instinctief volgens de hierna beschreven richtlijnen.
Een waardevol hulpmiddel is het bestuderen van een of meer
tegenteksten (Duits: 'Gegentexte', een term van logo Hohnhold,
Uebersetzungsorientierte Terminologiearbeit, in Lebende Sprachen, 1/1983, bIz. 3-6) voordat er vertaald wordt. Een tegentekst
is een tekst in de doeltaal van hetzelfde type als de te vertalen
tekst (over hetzelfde onderwerp, van dezelfde moeilijkheidsgraad, gericht op een zelfde soort doelpubliek, geschikt voor een
zelfde soort publikatie ... ).
Voor hij begint te vertalen kan de vertaler een of meer tegenteksten analyseren. Zo maakt hij zich·niet aIleen vertrouwd met
aspecten van de vakinhoud en van de vakterminologie, maar ook
met de stijlkenmerken en de conventies van de vaktaal.
Beschikbare vakwoordenboeken en terminologienaslagwerken bieden slechts een gedeelte van al die informatie. Meertalige
woordenboeken (en soms ook glossaria) geven informatie zonder
het begrip waarnaar de term refereert in een verband te plaatsen.
(De zogenaamde contekstzin is niet voldoende.) Het zou daarom
lichtzinnig zijn en tot kw·alitatief onbetrouwbare vertalingen leiden aIleen te vertrouwen op de terminologie-informatie die daarin te vinden is. Contrastieve tekststudie is noodzakelijk.
Een vertaler moet over tekstdocumentatie kunnen beschikken.
Alvorens tot het eigenlijke vertaalproces over te gaan moet hij
zijn tekst situeren door tegenteksten te analyseren en door de
basistekst (de te vertalen tekst) te analyseren samen met eventueel een aantal neventeksten, tekstmateriaal over hetzelfde onderwerp in de uitgangstaal.
Het uiteindelijke doel van de vertaling is te streven naar optimale equivalentie.
Bij het analyseren van de basistekst stelt de vertaler vast met
welke tekstsoort hij de maken heeft (m.a.w. welk doel wordt
beoogd en welke taaldaden worden daartoe gesteld : bij voorbeeld instructies geven, informatief beschrijven, proberen te bewijzen of te overtuigen) en tot welk doelpubliek de tekst zich
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richt (wat implicaties heeft voor de stijl, de juiste toon). Tegen
die achtergrond staat de terminologische equivalentie die wordt
vervolledigd door de idiomatisch-fraseologische en de syntactische equivalentie.
De vakvertaler moet in een eerste. fase aan vaktaalbewuste
voorbereidende tekstanalyse doen waarbinnen het terminologische aspect een belangrijke plaats inneemt.
Deze vorm van zich terminologisch in\verken met het oog op
het vertalen van gespecialiseerde teksten is zuiver individueel en
heeft maar zijdelings te maken met het terminologiewerk dat de
terminograaf verricht in zijn termbewust uitpluizen (Fr. : depouiller, En. : sifting) van teksten. Een terminograaf heeft het
inventariseren van een terminologiebestand op het oog.
Een vertaler die een vergelijkende tekststudiefase doormaakt
om zich in te werken alvorens tot vertalen over te gaan, wil de
teksten beter en rationeler vertaalbaar maken.
4. DE VERTALER-TEKSTSCHRQVER EN DE TERMINOGRAFIE
We zagen al dat een vertaler van vakteksten een vaktaalgerichte
contrastieve analyse van teksten in de doeltaal en in de brontaal
moet doorvoeren, waarin de contrastieve terminologiestudie een
belangrijke plaats inneemt. Het semantische is immers het
hoofdkenmerk van gespecialiseerde subtalen. Deze vorm van
terminologisch onderzoek is een vaardigheid die deel uitmaakt
van een vertaalmethode, essentieel voor de (student-)vertaler.
Met de terminografie als vakgebied, het werkterrein van de
terminograaf, heeft die vorm van terminologiewerk slechts indirect te maken.
Een terminograaf wil de overeenkomst tussen begrippen en
termen binnen een kennisgebied vaststellen. Hij kan dit vaor
meer dan een taal doen, dus contrastief, en zo nuttige gegevens
verzamelen voor o.a. vertalers. Maar terminografen werken ook
vaak aan eentalige terminologiebestanden.
Ook de vertaler moet op de hoogte zijn van de principes van
de terminografie. Op een aantal terminologiediensten hebben
een niet onaanzienlijk aantal beroepsterminologen een vertalers··
diploma (bij de Europese Commissie o.a.).
Tegenwoordig wordt dan ook in binnen- en buitenland bij de
vertalers- en tolkenopleiding met de aspecten terminologie en
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terminografie terdege rekening gehouden. De studenten wordt
op het onderscheid gewezen tussen woorden, termen en gestandaardiseerde termen. Ze leren wat~een kennismodel is en dat een
term slechts als zodanig kan worden beschouwd als de gebruiker
de kennisconfiguratie, die de rol van de term bepaalt in een
gestructureerd systeem, al kent. Een term die wordt gebruikt
zonder te worden ingepast in de conventionele kennisconfiguratie is communicatief waardeloos.
Aan de Rijkshogeschool voor vertalers en tolken te Brussel
leren de aspirant-vertalers in het tweede studiejaar de problemen
die zich in de beroepspraktijk van het vertalen, tolken of tekstschrijven kunnen voordoen zelfstandig op te lossen in een cursus : Encyclopedie van de vertaling : documentatie en terminologie. De cursus stelt zich tot doel de studenten wegwijs te maken
in de wereld van documentatie en informatie.
Een taalbemiddelaar (algemene term voor tekstschrijver, vertaler, tolk, terminoloog) moet weten hoe hij in de kortst mogelijke tijd zo efficient mogelijk de geschikte informatie kan vinden.
Een kennismaking met: Hoe krijg ik toegang tot de bestaande
documentatiekanalen ?, is een eerste punt van de cursusinhoud.
Anders gesteld : het l~ren vinden van informatie via bestaande
classificatiesystemen (zoals.de UniverseIe Decimale Classificatie)
en het zelf leren classificeren.
De cursisten worden vertrouwd gemaakt met referentiewerken: woordenboeken, encyclopedieen, vaktijdschriften, bibliografieen, inventarissen, on-line-informatie, bibliotheekpublikaties .... Ze krijgen een documentatiezoekopdracht met het oog
op het opstellen van een bibliografie.
De uitdaging bestaat hierin dat ze door gebruik te maken van
de hun geboden documentatiemiddelen en door het inzetten van
hun inventiviteit en creativiteit via een door henzelf zo logisch en
doeltreffend mogelijk ontworpen zoekplan (voorgesteld als een
stroomdiagram) een bruikbare bibliografie over een gegeven onderwerp leren opstellen. Bij voorbeeld : een bibliografie van
hulpmiddelen om een artikel over kernfusie, verschenen in Scientific American, in het Nederlands te kunnen vertalen. Of : een
bibliografie van de bestaande terminologische bronnen over haventerminologie in het Engels en het Nederlands.
In een tweede gedeelte worden de basisbegrippen van de terminologieleer geintroduceerd : wat is een begrip, een benaming,
een term, een woord, een terminologie, een nomenclatuur ? Hoe
wordt de lexicografie afgebakend van de terminografie ? Welk
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onderscheid bestaat er tussen de terminografie en het vertaalgericht terminologieonderzoek ? Wat is een vaktaal en wat zijn de
;kenmerken van een vaktaal ? Welke normen zijn er om te bepalen welke termen men weI of niet hoort te gebruikenen welke
richtlijnen moet men volgen om een nieuwe term te vormen
wanneer er bij voorbeeld een nieuwe uitvinding werd gedaan ?
Wat is standaardisatie en welke organisaties houden zich daarmee bezig ? In Groot-Brittannie werkt het British Standards Institution (BSI) aan het opstellen van normenen dit heeft ook
taalgerichte aanbevelingen, zoals richtlijnen voor nieuwvormingen.
Wat is een norm eigenlijk ? Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (ter informatie : BIN, Braban~onnelaan 29, 1040 Brussel)
definieert een norm als 'een geheel van technische voorschriften
inzake specificatie, eenmaking en vereenvoudiging met betrekking tot de kwaliteit van de produkten'.
Hoe werken de International Standardization Organization
(ISO), het Franse AFNOR, het DIN van de Bondsrepubliek, het
Britse BSI, het Nederlandse NNI, het Belgische BIN?
In een derde fase leert de student iets over de methoden van
het terminologiewerk, over de verschillende scholen en systemen. Hij krijgt zelf een scherp afgebakende terminologie-opdracht over een gespecialiseerd onderwerp om op die manier de
moeilijkheden en de mogelijkheden in de praktijk te ervaren. Zo
moet hij een kennisconfiguratie opsporen en weergeven in een
boomstructuur. Hij maakt ook kennis met de technieken voor
het tot stand brengen van een manueelsteekkaartensysteem en
met bestaande programmatuur voor een eventueel mini-terminologiebestand op computerdiskette.
F. Bosteels
R. Temmerman
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EN DAN NOG DIT ..•

• Weer heb ik 'rijkeluizen' aangetroffen in een intellectueel
stukje. Het is dus cen beetje lastig om in dit verband van volksetymologie te spreken, maar toch is 'rijkeluizen' date Ook als een
geleerde schrijver het doet en daar niet de beestjes mee bedoelt,
maar rijke mensen. Die heten n1. ook weI rijkelui, waarbij rijkeluisbuurt, rijkeluiskind, rijkeluiszoontje en rijkeluiswens horen.
Maar dan houdt het op : die s is een (beetje merkwaardige)
tussenklank en niet de laatste letter van het beestje ! Misschien
zijn de 'rijkeluizejongens' van Claus (Het verdriet van Belgie
490) weI sneerend bedoeld ? De vraag of de volksetymologische
vergissing al in de jaren veertig in Walle gehoord kon worden,
kan ik niet beantwoorden.
• Nu de voetbalcompetities weer begonnen zijn - ik vind niet
dat alles altijd van start moet gaan - moet er toch even aan
herinnerd worden dat er (meestal) twee rondes zijn : die van de
eerste wedstrijd tussen de deelnemende ploegen en die van de
tweede. In de eerste ronde speelt b.v. Zevergem tegev Achterhoekse Boys, en in de tweede ronde spelen beide clubs nog eens
tegen elkaar. Het heeft uiteraard alleen maar zin om de eerste
wedstrijd, die in Zevergem dus, een thuiswedstrijd te noemen, als
er verslag van gedaan wordt vanuit het standpunt van Zevergem,
omdat die wedstrijd voor Achterhoekse Boys vanzelfsprekend
een uitwedstrijd is.
De meeste sportjournalisten zouden daar nu uit moeten kunnen afleiden dat de eerste ronde moeilijk anders genoemd kan
worden, ook al omdat 'heenwedstrijden' (in het Frans inderdaad
match alIer) in het Nederlands uitwedstrijden zijn. ('Match' wordt
in het Nederlands in dit verband nauwelijks gebruikt.)
De tweede ronde is die van de returnwedstrijden (of returns).
Wie deze Engelse term liever niet gebruikt en daarom de voorkeur geeft aan 'terugwedstrijden', moet beseffen dat hij dan een
gallicisme gebruikt. Als de eerste wedstrijd tussen Zevergem en
Achterhoekse Boys in Zevergem is gespeeld (voor Zevergem dus
een thuis- en voor de Boys een uitwedstrijd), dan wordt de tweede wedstrijd (de return) in Mechelen gespeeld. Dat is dan een
uitwedstrijd voor Zevergem enz.
G. Geerts
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I. - ALGEMEEN

OVER POTJESLATUN EN PATIENTENBUSLUITERS

Er is wat aan de hand met de bijsluiter, het briefje dat samen met
het geneesmiddel in de verpakking zit en bedoeld is om u duidelijk te maken welk geneesmiddel u precies gekocht hebt, waar
het goed voor is of niet goed, hoe u het moet gebruiken of niet
moet gebruiken, wanneer, hoe lang en ga zo maar door.
Niemand zal weI het belang van een dergelijke informatie in
twijfel trekken, maar tegelijkertijd is ook niemand onverdeeld
gelukkig met de manier waarop die informatie verstrekt wordt.
Over het Nederlands in de bijsluiter kunnen we kort zijn : iedereen weet uit eigen ervaring dat dit Nederlands zelden goed is en
dat de bijsluiter onder meer daardoor niet bepaald een schoolvoorbeeld is van efficiente communicatie.
De patient ergert zich aan de onbegrijpelijke medische vaktaal
en de vaak onooglijk kleine druk. De arts vindt die medische
vaktermen onontbeerlijk : hij weet precies wat ermee bedoeld
wordt en gaat er wellicht van uit dat omschrijvingen van die
termen de betekenis ervan aIleen maar vager maken en de kans
op een foute interpretatie in de hand werken. En daar wordt de
patient ook niet beter van.
Daar zijn de verbruikersverenigingen het dan weer niet mee
eens : wie wat koopt, vinden zij, moet weten wat hij koopt en
daarover moet hij duidelijk worden gelnformeerd. Het heeft
geen zin de patient met geheimtaal en dreigende waarschuwingen
om de oren te slaan, als hij die toch niet begrijpt of er alleen maar
zenuwachtig van wordt.
Kan de bijsluiter dan niet gewoon een goede handleiding bij
het geneesmiddel worden, niet aIleen datgene wat voor de patient strikt noodzakelijk is, en in een zodanige taal gesteld dat
vergissingen bij het gebruik worden uitgesloten ? Neen, zegt de
fabrikant : ik kan me niet permitteren bij het verstrekken van
informatie over mijn produkt selectief tewerk te gaan. Zijn argument is duidelijk : de fabrikant is wettelijk verplicht bij zijn geneesmiddelen een bijsluiter te voegen (of de tekst ervan op de
verpakking aan te brengen) en hij wil het in die bijsluiter zo
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uitvoerig mogelijk hebben over het gebruik en de mogelijke effecten van zijn geneesmiddel, om achteraf niet het verwijt te
krijgen dat hij door ontoereikende of onvolledige informatie de
patient schade heeft berokkend, hoe klein die kans ook is.
De standpunten liggen ver uit elkaar, te ver om van de bijsluiter iets te maken waar alle betrokken partijen het mee eens
kunnen zijn.
De argumenten van de arts en van de fabrikant - de farmaceutische industrie - hebben ertoe geleid dat er van de wetenschappelijke bijsluiter (medisch-technisch en juridisch waterdicht) niet kan worden afgestapt. Die bijsluiter moet blijven en
zal ook blijven. Maar om aan de noden van de patient tegemoet
te komen, is het idee ontstaan om voor elk geneesmiddel een in
alle opzichten gebruiksvriendelijke patientenbijsluiter op te stellen en die in plaats van de wetenschappelijke bijsluiter in de
verpakking te stoppen. De wetenschappelijke bijsluiter zal dan
alleen nog bedoeld zijn voor artsen en apothekers.
Dat idee heeft intussen steeds concretere vorm gekregen ec. de
overheid heeft een en ander in een aantal koninklijke besluiten
vastgelegd. Vit de persmap die de staatssecretaris voor volksgezondheid en gehandicaptenbeleid, mevrouw Wivina de Meester,
op 27 januari dit jaar heeft verspreid, lichten we deze passages:
'Het KB van 9 juli 1984 bevat concrete normen voor de inhoud
van elke informatie (... ) Het legt de verplichting op voor elk
industrieel geneesmiddel een wetenschappelijke bijsluiter en een
bijsluiter voor het publiek op te stellen en te verspreiden.'
Oorspronkelijk moest dat KB op 1 februari 1986 kracht van
wet krijgen, maar die datum bleek niet haalbaar : de uiterlijke
datum waarop bij alle geneesmiddelen een patientenbijsluiter
moet zitten is nu november 1988.
'De inhoud van de bijsluiter voor de patient wordt uitvoerig
bepaald en verschilt grondig, zelfs wat de indeling betreft, van de
wetenschappelijke bijsluiter.'
'Termen als analgetica, anesthetica of cardiovasculaire geneesmiddelen (... ) dienen vervangen te worden door verstaanbare
termen als pijnstillers, verdovingsmiddelen en geneesmiddelen
voort hart- en vaatziekten.'
'Wanneer misverstand mogelijk is kunnen eventueel de wetenschappelijke benaming en de meer verstaanbare term naast elkaar vermeld worden. Hiertoe wordt de hulp ingeroepen van
taalkundigen en een computer.'
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'Ook moet gelet worden op de zinsbouw en de lengte van de
zinnen. Ook zullen slechtziende patienten en vele bejaarden het
op prijs stellen wanneer een duidelijk en voldoende groot lettertype wordt gebruikt.'
Vit de persmap blijkt dat de patientenbijsluiter aan strikte
normen zal moeten beantwoorden, normen die bepaald worden
in overleg tussen de overheid, medici en taalkundigen.
Ais het allemaallukt, dan heeft Belgie alvast deze primeur dat
het als eerste Europese land en in overeenstemming met de Europese richtlijnen voor aIle geregistreerde geneesmiddelen een
patientenbijsluiter zal hebben. Of het resultaat bevredigend
wordt, moeten we voorlopig afwachten. Intussen hebben we weI
drie bijdragen over het onderwerp voor u klaar. De eerste is van
Toon Goossens: hij is arts, maar vertolkt vooral het standpunt
van iemand die actief is in de GVO, de gezondheidsvoorlichting
en -opvoeding. De tweede bijdrage is van Luk Joossens : hij
werkt op de studiedienst van het OIVO, het onderzoeks- en
informatiecentrum voor de verbruikersorganisaties. Bij het lezen
van die bijdrage moet u er weI rekening mee houden dat ze in
1985 geschreven is en dus v66r de persconferentie waarover hierboven sprake is; een aantal feitelijke gegevens is intussen achterhaald. In een derde bijdrage probeert Fons Maes, lid van de
redactie, een modale bijsluiter tot patientenbijsluiter te herschrijven.
Wij vonden het raadzaam het materiaal dat we over de patientenbijsluiter hadden in een nummer te bundelen. Vandaar dat dit

nummer er een beetje als een themanummer uitziet, met een weI
erg uitgebreide rubriek Algemeen. Of het behalve een ruime hap
ook een taaie hap geworden is, daar laten we u over oordelen.
De redactie
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OVER ANGINA PECTORIS, DE LAROUSSE MEDICAL
EN HET BELGISCH STAATSBLAD
'Dokter,' zegt mijn kloeke zestigplusser op weg naar het kleedhokje, 'die pillen voor mijn hart heb ik niet meer genomen.' En dan,
op mijn tot vraagteken gefronste blik : 'Ik kreeg tweemaal achter
elkaar een keelontsteking en volgens het briefje kan dat van die
pi/len komen, want er staat iets van 'angine' op'. De man leed aan
kransslagaderziekte van het hart, wat zich voorallaat voelen door
pijn op de borst bij inspanning, in de volksmond 'angine de poitrine' en in medisch Latijn 'angina pectoris' genoemd. Dat laatste
stond dus opde bijsluiter van zijn medicijn. Hij las of verstond het
tweemaal fout : ten eerste ging het niet om angina van de keel,
maar om angina van het hart en ten tweede ging het niet om een
bijwerking, maar om een indicatie. De moraal : om correct te
worden begrepen, volstaat het niet de dingen correct te zeggen of
correct te schrijven.

*
**
Mijn vroegere huisbaas, die na de eerste wereldoorlog al veelletters mocht vreten en het vermoedelijk mede daardoor tot baas
bracht, vertelt : 'In 1927 hadden we in Sint-Ignatius een professor
die een, voor die tijd en dan nog wei voor een jezui"etenpater, zeer
gewaagde uitspraak deed. De Index, zei hij - je weet wei, het
kerkelijk stelsel dat de boeken brandmerkte die rechtstreeks tot de
eeuwige verdoemenis leidden - mochten ze gerust vergeten. Er
bestond namelijk maar een boek waar je echt slechter van werd en
dat bijgevolg op de verboden lijst thuishoorde : de Larousse medical'. Gewaagd, maar wellicht wijs. Een mens heeft haast letterlijk
een verwrongen boodschap aan dingen die hij door gebrek aan
kennis in de diepte en vooral in de breedte niet op hun waarde kan
schatten. Dat doet geen kwaad wanneer het zaken betreft die ver
van huis gebeuren, zoals de ruimtevaart. Dat doet wei kwaad
wanneer het zaken betreft die dicht bij huis gebeuren, zoals de
lotgevallen van het eigen vege lijf. De moraal : het is ongezond bij
de Heilige Informatie te zweren.

*
**
De revelatie van het zogeheten 900-onderzoek, dat in samenwerking tussen Via Secura, de Belgische Rijkswacht en het Nationaal
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Instituut voor de Statistiek liep, is ongetwijfeld dat er bij frontale
botsingen maar liefst zevenmaal meer doden aan de linkerkant van
de voertuigen vallen dan aan de rechterkant. Zegge en schrijve : +
603 %. Volgens de deskundigen is dat te wijten aan een samenloop
van vooral twee omstandigheden, of beter toestanden : ten eerste
hebben 44 % van de personenwagens slechts een eenmansbezetting, waardoor links al bij voorbaat haast tweemaal zoveel (bijna
+ 100 %) kans maakt om in de overlijdensstatistieken terecht te
komen, en ten tweede raken veruit de meeste frontaal botsende
voertuigen elkaar niet over de hele breedte, maar op de linkerhelft
van hun snuit (omdat ze elkaar kruisen met de linkerkanten naar
elkaar toe), zodat links veel bruusker geblokkeerd wordt dan
rechts. Kortom, de chauffeur is het kind van de rekening. Vandaar
het aanvankelijke voorstel om over te schakelen op wagens naar
Brits model. Maar een dergelijke overschakeling zou, wil men
rekening houden met de lagere inkomens, 15 jaar vergen. Veel
efficienter is het de wagens te laten zoals ze zijn en de rijrichting te
veranderen. Tussen haakjes : experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat de rij-precisie daar na amper drie dagen met gemiddeld twee rij-uren per dag niet meer onder lijdt. En zo verscheen in
het Staatsblad van 30 december 1985 het Ministerieel Besluit dat in
Belgie vanaf zondag 1 juni 1986 om middernacht links in plaats
van rechts gereden moet worden.
Om meteen aile misverstanden uit de weg te ruimen en op 1 juni
1986 een paar dodelijke ongevallen te vermijden : dat verhaal isjammer voor mijn moeite - verzonnen. Maar stel je voor dat het
echt was en je had - toevallig ? - het Staatsblad van 30 december

gemist... In Zweden is het werkelijkheid geweest. Daar is men
jaren geleden overgeschakeld van links rijden op rechts rijden. En
dat zal toen ook wel in het Zweedse Staatsblad gestaan hebben.
Maar de Zwedenwisten heel goed dat het daarbij niet mocht blijven. Maanden en maanden hebben hun media de boodschap uitgebazuind, zodat niets of niemand ze niet gehoord en/of gezien
kon hebben. De moraal : voor dingen die absoluut bekend moeten
worden, volstaat het niet ze officieel te publiceren; men moet ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk gehoord en/of gezien worden.
*

**
En aan die twee uit het leven plus een uit de lucht gegrepen
schetsen wens ik mijn ruminaties over een patientenbijsluiter op
te hangen (waarbij de lengte van de laatste schets omgekeerd
evenredig is met de omvang van de erbij horende ruminaties).
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Angina pectoris of de kunst om niet verkeerd verstaan te worden
Om te beginnen moet de taal uit de medische sfeer gehaald worden. Maar die gedachte leefde in overheidskringen al. Een term
als angina pectoris hoort dus niet in patienteninformatie thuis.
Nota bene: ook 'infectie' is nog altijd een medische term.
Vervolgens mag de taal niet in de intellectuele sfeer blijven
steken. Termen als 'frequent', 'interferentie' en 'kwantitatief',
die helemaal geen privilege van medici zijn, worden door het
gros van de bevolking niet begrepen. Vit ervaring weet ik dat
zelfs heel onschuldige en schijnbaar lang ingeburgerde woorden
als 'acuut' en 'chronisch' 7elden juist getaxeerd worden. Men zal
dus moeten afdalen naar de onderste sport van de ladder. Wat
niet belachelijk hoeft te zijn. Plots opkomende, hevige pijnen
enerzijds en lang aanslepende pijnen anderzijds zijn even ernstig
als respectievelijk acute en chronische pijnen. Ze vragen aIleen
wat meer inspanning van de - meestal voor intellectueel doorgaande - opsteller.
Tenslotte moeten de woorden, ook al komen ze van de onderste sport van de ladder, voor zichzelf spreken. Ais men 'indicaties' vertaalt door 'aanwijzingen', heeft men inderdaad een gewoon woord gevonden, maar nog altijd niks gezegd. Eigenlijk

heeft men iets verkeerds gezegd, want een normale, niet door het
medisch jargon besmette sterveling verwacht gebruiksaanwijzingen, terwijl er een opsommingetje zal volgen van toestanden die
met het geneesmiddel in kwestie geheel of gedeeltelijk verholpen
kunnen worden. Een omschrijving in de zin van 'waarvoor dit
geneesmiddel dient' is hier wellicht beter dan een woord. (1)
En nog is niet alles gezegd. Een patientenbijsluiter is geen
technische fiche, die kenmerken van een produkt opsomt. Hij
behoort dus ook qua taal niet vanuit het standpunt van de fabrikant, maar vanuit dat van de patient geschreven te worden. Een
voorbeeld : 'houdbaarheid' is fabrikantentaal, omdat het op een
eigenschap van het produkt slaat; 'bewaring' is patiententaal,
omdat het slaat op wat de patient met het medicament moet
doen.

e)

Eigenlijk wordt die rubriek met titel en al het best weggelaten. Zie verder
onder de hierna volgende ondertitel.
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De Larousse medical, of het recht om dingen niet te weten
In de patientenbijsluiterologie is de hamvraag waarschijnlijk niet
wat er wei, maar wei wat er niet op moet. Al was het maar omdat
weinig veel beter beklijft dan veel. Taboe is eigenlijk, in twee
woorden, al wat nutteloos is en al wat kwaad kane
Het schoolvoorbeeld van nutteloosheid zijn de (fysico)chemische gegevens. Maar ik twijfel er niet aan dat men daar in overheidskringen ook zo over denkt. Dus geen 'kleur- en reukloze
kristallijne poeders', geen 'zuurtegraden' en geen 'smelt- of
kookpunten'. Graag een uitzondering evenwel voor de naam van
de werkzame stof(fen) die in het produkt zit(ten). De koper/
verbruiker zal daar in ongeveer acht gevallen op de tien geen
boodschap aan hebben, maar dit is nu pure informatieplicht :
men heeft het recht te weten wat men inneemt. Scheikunde en
scheikunde zijn echter twee. Er bestaat verdoezelende en er bestaat verduidelijkende scheikunde. Concreet : als er ergens coffeine in zit, schrijft men liever 'coffeine' ('cafeine' mag van mij en
Van Dale ook) en niet 1, 3, 7-trimethylxanthine of andere duistere dingen.
En dan het schoolvoorbeeld van kwaad kunnen. Voor mij zijn
dat de bijwerkingen. Maar ik vermoed dat sommigen daar niet zo
over denken. Laten we dus de school schrappen en het voorbeeld
overhouden.
In Amerika is de gewone bijsluiter door de - steeds luider
gelaakte - ijver van de FDA (Food and Drug Administration)
verworden tot een aaneenrijging van afzichtelijkheden. Al het
lelijks dat ooit met het produkt in verband gebracht kon worden
staat erop. Er is moed nodig om het in te nemen. Een geneesmiddel leren kennen aan de hand van een Amerikaanse bijsluiter
staat gelijk met een stad per spoor leren kennen. De trein leidt je
overwegend langs vervallen achtergevels, kwaadaardig woekerende aanbouwhokken en open of verborgen vuilnisbelten. Terwijl een stad veel meer is dan bij voorbeeld haar achtergevels. En
een medicijn veel meer dan zijn bijwerkingen. Het verschil is
dit : van het eerste zijn de meeste mensen zich bewust, van het
tweede niet.
Bijwerkingen zijn nochtans in werkelijkheid stukken minder
relevant voor een medicijn dan achtergevels dat voor een stad
zijn. De reden is dat stoffen met ernstige en/of talrijke bijwerkingen meestal sneuvelen v66r ze medicament worden. Uitzonderingen zijn sommige middelen die 'op leven en dood' werken,
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zoals de celgroeiremmers, die tegen kanker ingezet worden.
Meestal blijft het echter bij onschuldige fenomeentjes als hoofdpijn en misselijkheid. En dan nog in naar verhouding zeldzame
gevallen : een bijwerking overschrijdt niet gemakkelijk de 10 %,
wat betekent dat nog altijd meer dan 90 % van de gebruikers er
geen last van zullen hebben. Ter vergelijking : men weet dat een
gewone, doordeweekse warme maaltijd bij iets meer dan 10 %
van de mensen ongemak veroorzaakt in de vorm van kramperigheid, misselijkheid, een beetje hoofdpijn ...
En een lijstje bijwerkingen werkt erg suggestief. Het is alsof de
gebruiker een waaiertje narigheden voorgelegd krijgt, waaruit
hij toch iets moet kiezen. Ais het ergens ook maar even jeukt, als
er wat last is om na de maaltijd op te boeren, als men's nachts
twee in plaats van een keer wakker geworden is, ligt dat aan het
pilletje, want het staat op het papiertje. En met de 'patient compliance', of therapietrouw, is het al zo droef gesteld.
Ik noem zoiets het studenten-in-de-geneeskunde-syndroom.
Vele artsen in spe maken tijdens hun opleiding ernstige ziekten
door. Een paar gezwollen kliertjes in de hals wijzen op leukemie
of ten minste de ziekte van Hodgkin. Terwijl het waarschijnlijk
gaat om - ik zeg maar wat - mononucleosis infectiosa (wat
erger klinkt dan het is), angina (pas op : niet pectoris), banale
verkoudheid, een steenpuist of een slechte tand. Je hebt alleen
nog een paar jaren studie en ervaring nodig om zo'n panoramische kijk op de dingen te krijgen. En hier zit ik naar mijn gevoel
bij de kern van het probleem. Want met de bijwerkingen op een
bijsluiter is het net zoiets. De lezers-leken missen de panoramische kijk op geneeskunde en geneesmiddelen om al die dingen
exact op hun waarde te schatten. Ze zouden daarvoor ten minste
de eerste twee doctoraatsjaren in de geneeskunde moeten volgen, wat dan weer niet kan zonder de basis van de drie voorafgaande kandidaatsjaren, wat op zijn beurt niet kan zonder klassieke of moderne humaniora of daarmee gelijkstaand VSO. Enfin, vergeet het maar.
Mogen er dan geen bijwerkingen op een patientenbijsluiter
staan ? Toch wei, toch weI. Maar dit is een pleidooi om ze niet
zomaar op de weerloze lekelezer los te laten. Je moet er volgens
mij twee kanten mee uit.
De eerste kant maak ik meteen duidelijk met enkele voorbeelden : wie vrouwelijke geslachtshormonen inneemt wegens heel
pijnlijke maandstonden, zal gedurende die tijd niet zwanger kunnen worden; wie een pilletje inneemt tegen angst of zenuwachtig-
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heid, kan zich een beetje 100m of slaperig voelen; en wie iets
inneemt tegen diarree, riskeert eventjes geconstipeerd te raken.
Dat zijn bijwerkingen die logisch aan de werking verbonden zijn.
Het is dus al even logisch ze niet ergens apart te laten schitteren
(en dus afschrikken), maar ze in een adem met de werking of
eigenschappen te noemen. Zo worden ze automatisch in hun
context gezien en begrepen.
De tweede kant betreft bijwerkingen waarvoor speciaal de
aandacht van de gebruiker gevraagd moet worden. Want die zijn
er ook. Een eerste voorbeeld slaat op vele medicamenten : de
allergische huidreacties. Het is onaangenaam, ongezond en zelfs
gevaarlijk zijn medicijn verder in te nemen als men onder de
uitslag en de jeuk zit. Een tweede voorbeeld slaat vooral op de
anti-reumamiddelen : aanvreting van het maagslijmvlies. Wie na
het innemen van zogenaamde antiphlogistica maagpijn of zwarte
stoelgang constateert, moet dat aan de arts melden, want het kan
vlug van kwaad tot erger gaan. En een derde voorbeeld slaat op
slechts een handvol medicijnen : agranulocytose, d.w.z. de teloorgang van belangrijke afweercellen, zodat men weerloos
wordt tegen banale infecties. Een heel ernstige zaak, die evenwel
- meestal - goed afloopt, als men ze tijdig onderkent. Het
eerste teken is in de regel een gevoel van grieperigheid en dat
behoren de mensen die het middel innemen beslist te weten.
Telkens gaat het hier om een stuk verantwoordelijkheid die samen met de medicijn zelf - van de deskundige naar de verbruiker toe gespeeld wordt. En aangezien de verba van arts en
apotheker traditioneel volant, horen dergelijke dingen ook thuis
in de scripta, die toch meer manent. Het liefst onder de titel
waarschuwing en niet in een rubriek 'bijwerkingen'.
Over verantwoordelijkheid gesproken. De indicatiestelling,
d.w.z. datgene waarvoor een geneesmiddel gegeven wordt, is een
diagnostische bedrijvigheid en behoort als zodanig - althans
voor geneesmiddelen die aan een medisch voorschrift gebonden
zijn - tot de verantwoordelijkheid van de arts, niet die van de
verbruiker. Hoeft dus niet op een patientenbijsluiter. Betutteling
van de patient ? De leek zo onwetend mogelijk laten om de
macht binnen het medisch bastion te honden ? Ach nee, de diagnose is het eerste wat na onderzoek wordt meegedeeld. Maar
het geschiedt van mens tot mens, in lijfelijke aanwezigheid van
beide partijen. Zodat er misverstandjes rechtgepraat kunnen
worden. En er zijn delicate diagnoses, die om een delicate, dikwijls stapsgewijze mededeling vragen.
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Het is nu al een probleem, met de gewone juridisch-technische
bijsluiter. Elke arts gebruikt geregeld de clausule 'da sine littera'
of 'da sine conditione interna', wat zoveel betekent als 'apotheker, haal het briefje eruit v66r je het medicament meegeeft'. Bij
neuroleptica is dat nogal in zwang. Die dienen in de regel voor
geestesziekte, maar kunnen in lage dosis ook bij heel wat banalere zaken ingezet worden. Welnu, men haalt zich een hoop moeilijkheden op de hals als men de mensen via de bijsluiter confronteert met schizofrenie, paranoia, autisme, waandenkbeelden,
hallucinaties enzovoort. Krankzinnig is dat, ongeveer letterlijk.
Voor de patientenbijsluiter is dit de oplossing : men somt gewoon de eigenschappen van het produkt op. De arts vertelt weI
voor welke indicatie (lees gerust : voor welke diagnose) hij of zij
het, op grond van die eigenschappen, voorschrijft.
Eigenlijk is de dosering ook een zaak van de deskundige, niet
van de patient. Een arts kan goede redenen hebben om een
geneesmiddel over of onder te doseren en als dat niet uitdrukkelijk op het spreekuur gezegd werd, rijst er in de geest van de
patient een conflict tussen arts en papiertje. Maar al bij al vind ik
de dosering op een patientenbijsluiter een bijkomende veiligheid : de leek die de arts een beetje controleert, omdat die laatste niet bol staat van deskundigheid en zich daarom op tijd en
stond - hopelijk slechts lichtjes - vergist. Dus hou het maar bij
het oude.
Daarmee is althans mijn discussie over de hamvraag, namelijk
wat er niet op een patientenbijsluiter moet staan, rondo Wat moet
er dan wei op ?
Even resumeren wat we terloops al gesprokkeld hebben :
- naam van de actieve stof(fen) (zo verstaanbaar mogelijk);
- eigenschappen (met 'logische' bijwerkingen);
- waarschuwing (voor bijwerkingen die de gebruiker zelf in het
oog moet houden);
- dosering.
En nu wat er nog bij mag. Vooreerst aIle dingen die een optimaal gebruik van het geneesmiddel in de hand werken : v66r of
tijdens of na of helemaal buiten de maaltijden, schudden v66r
gebruik, bij voorkeur kauwen i.p.v. slikken...
Vervolgens richtlijnen voor de bewaring : in of buiten de koelkast, in het donker, op een droge plaats... en niet te lang. Wat
dat laatste betreft, verdienen de fabrikanten een onverbloemde
blaam. Hoe dikwijls hebben we een medicijndoosje niet staan
keren en draaien en recht en schuin en halfschuin onder het licht
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gehouden om toch maar een glimp van de vervaldatum op te
vangen ? Het is moeilijk, zeggen de fabrikanten, omdat de vervaldatum voor elk lot verandert en bijgevolg niet voorgedrukt
kan worden. Maar ik, met mijn rudimentair technisch verstand,
blijf geloven dat het in deze tijd van macrobiotiek en microelektronica zelfs gemakkelijk moet zijn.
En tenslotte maatregelen om onaangename verrassingen te
vermijden: opletten voor alcohol bij tranquillizers, opletten
voor de zon bij fotosensibiliserende - op de patientenbijsluiter
graag een ander woord - stoffen, zoals bepaalde antibiotica,
niet samen gebruiken met... en dan vooral denken aan de huis-,
tuin- en keukenmiddeltjes, zoals pijnstillers en maagtabletten.
Die dingen hoeven zelfs geen aparte rubriek te vormen, want ze
passen volmaakt onder de al genoemde titel 'waarschuwing'.
o ja, de tegenaanwijzingen of contra-indicaties. Je zou zeggen
dat ze opnieuw een typische artsenzaak zijn, maar dat is van de
arts te veel gevraagd. Hij of zij is geen doctor in de alwetendheid
of helderziendheid en de patienten kunnen ziekten onder of letsels aan of gewoon toestanden in de leden hebben waar de arts
geen weet van heeft of niet aan denkt en die net niet verenigbaar
zijn met het voorgeschreven medicament. Laat die dingen dus
maar op het briefje schitteren. Een - gepaste - controle op het
medisch gebeuren door de patient zelf.
En voorts misschien een stukje GVO, wat staat voor GezondheidsVoorlichting en -Opvoeding. Algemene dingen, zoals het
niet mogen doorgeven van geneesmiddelen aan anderen. Of
meer specifieke dingen, zoals de regel van alles of niets bij antibiotica (d.i. voldoende lang en in voldoende dosis, ofwel helemaal niet innemen, omdat men anders resistente bacterien
kweekt). Je zou denken dat Jan Modaal dergelijke zaken onderhand weI weet, omdat ze tot het alfabet van de gezondheid zijn
gaan behoren, maar dat is niet zoo Wil men de regels van elementaire gezondheidszorg tot aIle lagen van de bevolking laten doordringen, dan kan men het best gebruik maken van verschillende
informatiekanalen. Waaronder het kanaal van de patientenbijsluiter.
Bet Belgisch Staatsblad, of de wil om verder te kijken dan een
officieel papier

Wat baat het de juiste dingen op de juiste wijze neer te schrijven,
als ze niet gelezen worden? Natuurlijk niets. Maar schaden doet
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het meestal evenmin, omdat het goeddeels slechts om voer voor
weetgierigen gaat.
Er zijn nochtans mededelingen waar men niet overheen zou
mogen lezen. 'Uitwendig gebruik' voor een vloeistof is er zo een,
wanneer het innemen ervan schade berokkent (ook al wordt men
verondersteld dat aan de hoekige vorm van het flesje te zien of te
voelen). 'In de koelkast bewaren' is een andere, wanneer de
inhoud bij kamertemperatuur bij voorbeeld binnen een week
slecht wordt. En 'bij gevoel van grieperigheid onmiddellijk uw
arts raadplegen' kan een derde zijn, wanneer het middel soms
agranulocytose veroorzaakt (zie bIz. I - 1077). Welnu, dat soort
'musts' behoort uit de bijsluiter gelicht te worden, of, beter,
mogen op de bijsluiter blijven, maar horen bovendien op de
verpakking te prijken. Ik zeg weI: prijken. Ze moeten daar nameIijk stout en boud staan op te vallen. Wat impliceert dat ze
slechts schaars door andere tekst omringd mogen zijn, want anders verdwijnen ze in de drukte. Buiten de naam van het middel
hoort er echt niet veel anders op het doosje of het flesje te
staan... Tenzij - hier valt de auteur bijna in herhaling - de
geijkte formule te gebruiken voor... , die dan nog bij voorkeur
een vaste plaats dient toebedeeid te krijgen. Wat al jaren voor
verpakte voedingsmiddelen in zwang is (zij het ook niet altijd
leesbaar), mag eindelijk voor geneesmiddelen in zwang komen
(en dan ineens maar leesbaar). Enfin, het komt erop aan dat de
essentie bekend is.
Dr. T. Goossens
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OVERHEIDSINITIATIEVEN VOOR GENEESMIDDELEN·
INFORMATIE

Een bijsluiter vermeldt in medisch-wetenschappelijke termen de
voornaamste kenmerken van een geneesmiddel. Voor de leek is
de gebruikte terminologie in een bijsluiter veelal onverstaanbaar.
Misverstanden en onbegrip zijn daarvan het gevolg; patienten
zijn ontevreden, omdat ze al te vaak de nodige en aangepaste
informatie bij geneesmiddelen moeten missen. Het besef dat informatie over geneesmiddelen niet alleen een recht van de patient is, maar tevens een gunstige invloed op de geneesmiddelentherapie uitoefent, is in de laatste jaren in verscheidene landen
sterk toegenomen.
In Frankrijk bestaat sinds 1977 een commissie die op vrijwillige
basis patientenbijsluiters uitwerkt. Die commissie bestond aanvankelijk uit vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie en van de verbruikersorganisaties en werd later met vertegenwoordigers van de artsen en de apothekers uitgebreid. Per
groep van geneesmiddelen (laxativa, antibiotica, kalmeermiddelen enz.) worden algemene bijsluiters opgesteld die bij de bestaande wetenschappelijke bijsluiter in de verpakking kunnen
worden gevoegd. Voor de fabrikant of invoerder is dat echter
geen verplichting. In maart 1984 waren er 19 patientenbijsluiters
uitgewerkt. (1)
In Nederland heeft de staatssecretaris van Welzijn, volksgezondheid en cultuur Van der Reijden in november 1983 een 'Notitie inzake de patientenbijsluiter bij geneesmiddelen' opgesteld,
die de voorwaarden beschrijft om de informatie aan de patient te
bevorderen. (2) In Nederland zijn er zowel bijsluiters die door de
industrie worden opgesteld als folders over individuele geneesmiddelen die opgesteld worden door de beroepsorganisatie van
de apothekers (KNMP), in samenwerking met de beroepsorganisatie van de artsen (KNMG). Behalve voor de niet-narcotische
analgetica is de apotheker meestal niet verplicht om een bijsluiter
of een folder aan de patient mee te geven. Het rapport Van der

e)
e)

Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, Consommateurs et medicament. Notices informatives sur les medicaments, Paris, 1984.
Van der Reijden, J.P., Notitie inzake de patientenbijsluiter bij geneesmiddelen,
ministerie van Welzijn, volksgezondheid en cultuur, november 1983.
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Reijden stelt dan ook dat slechts in een kwart van de gevallen de
patient dergelijke informatie mee krijgt.
In de USA heeft de Food and Drug Administration (FDA) in
1978 een patientenbijsluiterprogramma opgesteld, waarbij in een
experimentele fase van drie jaar patientenbijsluiters voor tien
produkten werden uitgetest. Het FDA-programma werd in 1981
stopgezet. Een van de redenen daarvoor was dat de beroepsorganisatie van de artsen, de American Medical Association (AMA),
had voorgesteld op dit vlak zelf initiatief te nemen. Zo heeft de
AMA sinds 1981 patientenbijsluiters opgesteld waarvan er telkens een exemplaar ieder van de 440 000 leden werd toegestuurd. De bedoeling is dat de leden daarna zelf de bijsluiter
tegen twee dollar per 100 exemplaren (1) bestellen. Tot hiertoe
zijn nog geen gegevens bekend over het aantal geneesheren dat
deze patientenbijsluiters bestelt en aan de patient meegeeft. Het
valt echter weI te vrezen dat vele geneesheren tegen de administratieve rompslomp van de bestellingen en de betalingen opzien.
In Canada geeft de apothekersvereniging the Ca~adian Pharmaceutical Association patientenbijsluiters uit, die de naam SIM
(supplementary information on medication) dragen. Deze bijsluiters genieten de steun van zowel de industrie, de artsenorganisaties als de verbruikersverenigingen. De verspreiding gebeurt
door de apothekers, die tegen betaling de bijsluiter kunnen bestellen.
Zowel in Canada, Frankrijk, de VS als Nederland gebeurt het
opstellen en verspreiden van patientenbijsluiters dus op vrijwillige basis. Anders is dat in ons land. Sinds kort heeft de overheid
op het vlak van de geneesmiddeleninformatie belangrijke stappen gezet. In het Staatsblad van 29 augustus 1984 verschenen
twee Koninklijke Besluiten, die binnen afzienbare tijd verbetering moeten brengen in de informatie over geneesmiddelen.
Het KB van 9 juli betreffende de voorlichting en de reclame
inzake geneesmiddelen bepaalt dat er vanaf 1 februari 1986 twee
bijsluiters moeten worden opgesteld, een wetenschappelijke bijsluiter en een patientenbijsluiter. De wetenschappelijke versie
zal niet in de verpakking zitten, maar rechtstreeks naar artsen en
apothekers worden gestuurd. AIleen de patientenbijsluiter zal in
de verpakking zitten.

e) On narrowing the patient-doctor communication gap, FDA Consumer, mai
1982, bIz. 19-21.
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Het KB van 3 juli 1984 tot wijziging van het Koninklijk Besluit
van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen
bepaalt o.a. dat de patientenbijsluiter de volgende rubrieken
moet bevatten :
- de benaming van het geneesmiddel;
- de naam of handelsnaam en adres of zetel van degene die
verantwoordelijk is voor het in de handel brengen en in voorkomend geval van de fabrikant;
- de volledige kwalitatieve samenstelling en de kwantitatieve
sanlenstelling aan werkzame bestanddelen;
- de farmaceutische vorm(en), evenals zijn (hun) wijzen van
toediening; de inhoud van de verschillende verpakkingen;
- de therapeutische indicaties;
- de posologie en de wijze van gebruik (kinderen en volwassenen);
- de contra-indicaties;
- de ongewenste effecten;
- de bijzondere voorzorgen bij gebruik en de voornaamste gevallen van onverenigbaarheid;
- het gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding;
- de interacties met andere geneesmiddelen en stoffen;
- de invloed op de bekwaamheid om een voertuig te besturen
en om machines te gebruiken;
- de symptomen van overdosering, de behandeling in noodgevallen, het antidotum;
- de bijzondere voorzorgen voor de bewaring.
Deze patientenbijsluiters werden opgesteld door de industrie,
die voor 1 februari 1986 bij het ministerie van Volksgezondheid
een ontwerp voor patientenbijsluiters moest indienen. De wijze
waarop de patientenbijsluiters gecontroleerd zuBen worden, is
nog niet duidelijk. De wetenschappelijke inhoud van de patientenbijsluiters zal door de geneesmiddelencommissie worden gecontroleerd, maar de noodzaak wordt aangevoeld om ook de
begrijpelijkheid te laten controleren door een speciale ad-hoccommissie.
Naar aanleiding van de KB's heeft het Onderzoek- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) een nota gepubliceerd waarin enkele vereisten zijn opgesomd waaraan patientenbijsluiters zouden moeten voldoen.
De eerste vereiste is de enige die door de wetgeving wordt
gepreciseerd, namelijk dat de taal van de bijsluiter voor de patienten begrijpbaar moet zijn. In dit opzicht moet de kennis van
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sommige patienten niet overschat worden. Vit een Amerikaanse
enquete bij personen die middelbaar onderwijs hadden gevolgd,
bleek b.v. dat 20 % het woord 'chronisch' niet begreep. (1)
Een tweede vereiste is dat de gebruikte termen geen aanleiding mogen geven tot dubbelzinnigheid. Zo wordt het advies om
het geneesmiddel voor het eten in te nemen door veel patienten
geinterpreteerd als vijf minuten voor het eten, terwijl bepaalde
antibiotica het best een uur voor het eten worden ingenomen.
Het preciseren van het juiste tijdstip is aangewezen om verkeerd
gebruik te voorkomen.
Een derde vereiste is het vermijden van vage bewoordingen.
Zo hebben vele patienten last met de betekenis van bij voorbeeld
'Iangdurig gebruik'. Is dit zeven dagen ? Is dit een maand ? (2)
Een vierde vereiste is dat de beschrijving van de werking en de
bijwerking met begrippen gebeurt die voor de patient een praktische betekenis hebben. Zo is het beter te spreken van 'wazig zien'
dan van 'accommodatiestoornissen' of van 'rood of bruin worden
van sommige plekken op de huid' dan van 'huidpigmentatie'.
Ook moet men nalaten om een symptoom te vermelden dat niet
als zodanig wordt onderkend. Hypokaliemie kan door de patient
niet als zodanig worden herkend, weI het symptoom 'spierzwakte' dat hiervan het gevolg kan zijn. (3) Vervolgens moet de wijze
waarop de patient bij het optreden van nevenverschijnselen moet
reageren duidelijk vermeld worden. Sommige nevenwerkingen
kunnen normaal verdragen worden, andere nevenwerkingen
moeten onmiddellijk aan de arts worden gemeld. Voor de patient
is dit onderscheid belangrijk om te weten of de medicatie zonder
problemen voortgezet kan worden.
Een laatste belangrijke vereiste voor patientenbijsluiters is dat
ze niet te bevoogdend voor de patient mogen zijn. Een patient
kan er alleen maar zieker bij worden als hij overstelpt wordt met
allerlei waarschuwingen waarvan hij de draagkracht niet kent
omdat hij er geen toelichting bij krijgt. Vit een Nederlands onderzoek bleek dat het niet genoeg is bij een geneesmiddel speciaal te vermelden 'dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid bein-

e)
e)
e)

Shands, V.P., Goff, L.D., Goff, D.H., RX for ore users: improved health
education, JOSH, 53, september 1983, 7, bIz. 423-426.
Volmer, M., van Hoecke, W.J., Evaluatie van de KNMPIKNMG patienteninformatiefolders, Pharmaceutisch weekblad, 115, 1980, bIz. 802-810.
Van der Reijden, J.P., Notitie inzake de patientenbijsluiter bij geneesmiddelen,
ministerie van Welzijn, volksgezondheid en cultuur, november 1983.
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vloeden'. (1) De vermelding viel weI op, maar ze had bij 75 %
van de gebruikers geen verandering in het rijgedrag tot gevolg.
Het onderzoek suggereerde dat dit het gevolg was van het feit dat
de patient over dit onderwerp geen nadere informatie kreeg.
Bij het zoeken naar een gepaste inhoud en vorm voor patientenbijsluiters moet in elk geval de positie van de patient het
uitgangspunt zijn. Hem interesseren in eerste instantie vragen als
'Waarvoor dient het geneesmiddel ?', 'Wat moet ik weten voor
ik het geneesmiddel inneem ?' 'Hoe neem ik het geneesmiddel
in ?' De informatie over samenstelling en eigenschappen die
vaak vooraan op bijsluiters prijkt, is voor hem van ondergeschikt
belang. Behalve de inhoud moet ook de vorm aan de patient zijn
aangepast. Wat dat precies betekent mag niet alleen een zorg zijn
voor medici, maar ook voor patienten en taalkundigen, die met
beredeneerde adviezen er mede voor moeten zorgen dat de overheidsinspanningen geen dode letter blijven.
L. JOOSSENS
Studiedienst OIVO

e)Stout, Q.F., de Gier, J.J., Effect van de geel-zwarte rijvaardigheidssticker op
geneesmiddelen, Pharmaceutisch weekblad, 117, 1982, biz. 449-452.
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EEN VOORSTEL VOOR EEN PATIENTVRIENDELUKE
BUSLUITER

Wat is een patientvriendelijke bijsluiter ? Dat is een bijsluiter die
de 'noodzakelijk geachte informatie in de voor de gebruiker begrijpelijke bewoordingen verschaft', zo zegt de wet. Een bijsluiter is volgens deze definitie dus patientvriendelijk als de bewoording, zeg maar de formulering, voor de gebruiker begrijpelijk is.
Patientvriendelijke bijsluiters zijn echter tegelijk meer en minder
dan dat. Minder, omdat geen enkele bijsluiter er ooit in zal slagen voor de gebruiker in generische zin begrijpelijk te zijn, voor
aIle gebruikers dus. Meer, omdat de patientvriendelijkheid van
bijsluiters door meer elementen dan door de formulering aIleen
wordt bepaald.
Dat laatste wil ik aantonen door een bestaande bijsluiter op
zijn gebruikswaarde te beoordelen en hem daarna te herschrijven. Daarbij ga ik in op de verschillende taaltechnische aspecten
die de patientvriendelijkheid in de hand werken of bedreigen. Bij
al die aspecten kan niet uitvoerig worden stilgestaan. WeI wil dit
stuk behalve een individuele herschrijving toch ook een overzicht
geven van die taaltechnische factoren die ertoe kunnen bijdragen
bijsluiters voor patienten bruikbaarder te maken.
Twee uitgangspunten staan bij de beoordeling en de herschrijving van de bijsluiter centraal :
- een bijsluiter is een instrumentele tekst, bedoeld voor de gebruikers van een geneesmiddel. Dat betekent dat hij een antwoord moet geven op vragen die patient-gebruikers bij en
over het geneesmiddel hebben. Dit uitgangspunt sluit aan bij
het nieuwe KB van 9 juli 1984 en wijkt af van de bedoeling
van de huidige bijsluiters, die zowel voor de arts als voor de
patient bedoeld zijn;
- de informatie in een bijsluiter moet zonder meer voldoende
informatie over het geneesmiddel geven. Het feit dat artsen
en apothekers eveneens informatie kunnen verschaffen, mag
geen alibi zijn om bijsluiters dan maar onvolledig of ontoegankelijk te laten.
De keuze van de bijsluiter strookt met deze uitgangspunten.
Gekozen is voor een bijsluiter bij een niet-specialistisch geneesmiddel, in dit geval een pijnstiller. Die is vrij verkrijgbaar in de
apotheek, zonder doktersvoorschrift dus. Bovendien is het een
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veel verkocht geneesmiddel; met z'n 1,53 miljoen verkochte verpakkingen bekleedt het een aardige plaats in de top tien van de
meest verkochte geneesmiddelen in Belgie. Van zo'n courant
geneesmiddel mag je verwachten dat de bijsluiter relatief gemakkelijk begrijpelijk te maken is. Voor zo'n veel gekocht geneesmiddel is het geen overbodige luxe dat de bijsluiter begrijpelijk
is. Redenen genoeg dus voor een kritische beoordeling.
Bij een eerste blik op de tekst blijkt dat de tekstkwaliteit zeker
niet opvallend slecht is. Toch moet uit wat voIgt bIijken dat nog
aanzienlijke verbeteringen voor te stellen zijn.
De oorspronkeIijke tekst :

SEDERGINE®
met Vitamine C
GebutTerde Bruistabletten
OPMERKING: Deze bruistabletten zijn gevoelig
5 voor vochtigheid
Het buisje goed sluiten, onmiddellijk na gebruik
in de sluitstop bevinden zich vochtopslorpende
kristallen, die de bewaring van de bruistabletten
bevorderen
lODe eventuele inname van deze kristallen is
ongevaarlijk, daar zij volledig atoxisch zijn.
FORMULA: Acid Acetylsalicylic 330 mg - Acid
Ascol bic 200 mg - Acid Citric - Natr BicarbonasNatr Benzoas - Acid Aminoacet - Polyvid - pro
compresso uno ad 3,5 g
INDlKATIES:
• Koorts- en Grieptoestanden
• Reuma aandoeningen
• Neuralgieen en Tandpijn
20 • Migraine en Hoofdpijn
DOSERING : De bruistabletten oplossen in een half
glas water
• Volwassenen: 1 tot 2 bruistabletten, viermaal
daags
• Kinderen :
10 tot 15 jaar : 1/2 tot 1 bruistablet viermaal daags
6 tot 9 jaar : 1/2 bruistablet 3 tot 4 maal daags
3 tot 5 jaar : 1/2 bruistablet 1 tot 3 maal daags
Jonger dan 3 j aar volgens doktersadvies
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30 VOORZORGSMAATREGELEN: Het is raadzaam
Uw arts te raadplegen indien U lijdt aan een
gastro-duodenaal ulcus. U behandeld wordt met
anticoagulantis. U een langdurige SEDERGINE
behandeling moet ondergaan, of hoge doses moet
nemen; indien er antecedenten bestaan van allergie
aan aspirine of aan salicylaten; indien U astma hebt
of zwanger bent
Indien U een zoutloos of zoutarm dieet voigt, moet U
weten dat iedere SEDERGINE met vitamine C
40 gebufferde bruistablet ongeveer 485 mg natrium
bevat, waarmee rekening moet gehouden worden
bij het dagelijks dieet
Men vermijdt liefst het geneesmiddel 's avonds in te
nemen
CONTRA·INDIKATIES: Gastro duodenaal ulcus in
evolutief stadium; aspirine allergie
EIGENSCHAPPEN :
- OPLOSBAAR : Door het feit dat de aspirine in
SEDERGINE slechts geabsorbeerd wordt na
50
volledige oplossing vermijdt de bruistablet dat
onopgeloste deeltjes in kontakt komen met de
maagmucosa
- GEBUFFERD : De heldere en bruisende oplossing
wordt gemakkelijk ingenomen door de patient; de
oplossing is gebufferd aan een pH 5,8 wat de
maagtolerantie bevordert, alsmede de assimilatie
van het acetylsalicylzuur
- VITAMINE C : Het gehalte aan ascorbinezuur
dat geassocieerd werd aan de aspirine is voldoen60
de om de behoeften aan vitamine evan het
organisme te voldoen indien dit laatste tijdelijk
grotere noodzaak heeft aan deze vitamine.
is
trouwens
het
geval
wanneer
Dit
geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur
moeten toegediend worden.
66 VERPAKKING : twee tubes van 12 bruistabletten.

SA. UPSAMEDICA N.V. - Bruxelles -
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Inhoud

De inhoud van de bijsluiter moet in elk geval betrouwbaar en
relevant zijn. Over de betrouwbaarheid is de wet formeel. Het
KB van 9 juli 1984 betreffende de voorlichting en de reclame
inzake geneesmiddelen zegt in artikel 2 : 'de voorlichting en de
reclame inzake geneesmiddelen moeten eerlijk, echt en controleerbaar zijn. Zij moeten overeenkomen met de gegevens van
het dossier zoals deze aanvaard worden bij de registratie van het
geneesmiddel (...)'. Wat die garantie precies waard is, is voor
leken moeilijk na te gaan. Taalkundigen kunnen die betrouwbaarheid niet beoordelen. Toch mogen we er niet zo maar van
uitgaan dat de inhoudelijke betrouwbaarheid in alle gevallen een
gegeven is.
Bij een verre van diepgaande vergelijking van Nederlandse
met Belgische bijsluiters bij dezelfde geneesmiddelen zijn geregeld aanzienlijke verschillen te ontdekken in dosering, bijwerkingen, eigenschappen, 'toepassingsgebied' en 'contra-indicaties'.
Die verschillen worden ten overvloede bevestigd in een recent
onderzoek van het Europees Bureau van consumentenorganisaties en test-aankoop van september 1985. Het rapport van dat
onderzoek bevat zo'n twintig pagina's voorbeelden van opmerkelijke tot verbluffende inhoudelijke verschillen tussen bijsluiters
bij hetzelfde geneesmiddel in zeven EG-Ianden. Telkens blijkt
de wetgeving in al die landen het mogelijk te maken de betrouwbaarheid van de informatie op te offeren aan de verkoopbaarheid
van het geneesmiddel.
Twijfel rijst ook bij het feit dat geregeld geneesmiddelen uit de
handel worden genomen omdat ze ernstige bijwerkingen blijken
te vertonen, die zich pas voordoen als de geneesmiddelen op
ruime schaal worden verspreid. Farmaceutische firma's en geneesmiddelenspecialisten zijn het erover eens dat een nieuw geneesmiddel nooit volledig veilig kan worden genoemd als het in
de handel komt. Daarvoor is de registratiereglementering niet
strak genoeg. Een proefgroep van tussen 600 en 3000 gebruikers
kan nooit aIle risicogroepen voldoende representatief vertegenwoordigen. Een te korte proefperiode kan b.v. het effect van het
geneesmiddel bij chronisch gebruik niet voorspellen. Uiteraard
gaat het hier om meer dan om de inhoudelijke betrouwbaarheid
van de bijsluiter. Toch is het duidelijk dat alle pogingen van wie
dan ook om bijsluiters patientvriendelijk te maken nutteloos zijn
als de informatie niet voor alles betrouwbaar is.
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Die betrouwbaarheid moet de zorg zijn van de overheid in
samenspraak met de farmaceutische industrie. Dat die dialoog
erg moeizaam verloopt, laat zich raden. De belangen van de
gesprekspartners staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het conflict tussen commerciele overwegingen en patientenbelangen
leidt ertoe dat neutraliteit en betrouwbaarheid van de geneesmiddeleninformatie niet altijd gegarandeerd zijn.
De inhoudelijke waarde van een bijsluiter wordt behalve door
de betrouwbaarheid ook bepaald door de relevantie van de informatie. Die relevantie moet strikt afgemeten worden aan datgene
wat voor de patient van belang is. Informatie die in de eerste
plaats als reclame bedoeld is, hoort daar niet bij. Negatieve informatie, bij voorbeeld over mogelijke bijwerkingen, mag uit verkoopoverwegingen niet worden weggelaten of verzwakt : die
hoort er weI bij. Wat dat in elk concreet geval betekent, kan weer
niet zonder gedegen kennis van het geneesmiddel worden uitgemaakt.
Problemen zijn er bij de beoordeling van de inhoud van een
bijsluiter dus in overvloed, zeker als die beoordeling van een leek
komt. Toch geef ik - eerder in de hoedanigheid van kritisch
lezer-gebruiker dan in die van taaltechnicus - voorzichtig commentaar op de inhoud :
regels 10-11 ('De eventuele inname van deze kristallen is ongevaarlijk, daar zij volledig atoxisch zijn') : Aan deze informatie
heeft niemand wat. Anders zou dat zijn als de kristallen in de
sluitstop giftig zouden zijn. De toevoeging is dus irrelevant.
regels 12-15 (de wetenschappelijke formule) : Voor patienten
is de samenstelling van het geneesmiddel misschien weI relevant,
maar in·deze vorm onbruikbaar en overvolledig. Ze kan dan ook
beter worden vervangen door, of aangevuld met een korte toelichting bij de voornaamste actieve bestanddelen van het geneesmiddel.
regels 17-20 (de 'indikaties') : Hier is de bijsluiter terecht concreet. De bijsluiter bezondigt zich daardoor niet aan een vage
afbakening van toepassingsmogelijkheden, met formuleringen
als 'voor aIle vormen van... '.
regels 23-24 (de 'dosering') : Vele geneesmiddelen, bij voorbeeld antibiotica, zijn schadelijk als de doses niet worden gerespecteerd, als dus te veel of te weinig wordt ingenomen. Deze
bijsluiter geeft de indruk dat je per dag 4 of 8 tabletten moet
innemen. De bedoeling zal echter weI zijn dat tot 8 tabletten per
dag mogen worden ingenomen. Dat blijkt trouwens ook uit de
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dosering zoals die in het compendium van geneesmiddelen is
vermeld. Voor een ordinaire hoofdpijn hoef je dus geen 8 tabletten te slikken. Doe je dat toch, dan is dat voornamelijk voor de
verkoper gezond.
regels 53-57 ('gebufferd') : Aan wervende reclametaal bezondigt deze bijsluiter zich zelden. AIleen onder het kopje eigenschappen is daar enigszins sprake van. De uitleg bij gebufferd bij
voorbeeld is onverstaanbaar, maar laat bij de lezer weI een positieve, geleerde indruk na : wat bedoeld wordt weet ik niet, maar
heilzaam is het weI, zo zullen de meeste lezers denken. De relevantie voor de gebruiker is in dit geval twijfelachtig.
Bijwerkingen zijn er volgens de bijsluiter niet. Toch is het
wellicht niet onjuist om b.v. maagklachten bij langdurig gebruik
als mogelijke bijwerking op te geven. Bij geneesmiddelen met
acetylsalicylzuur blijkt dat nl. vaak voor te komen. Verder zijn er
nog enkele verschijnselen mogelijk bij langdurig gebruik van Sedergine, zoals prikkelingen in het spijsverteringskanaal en bloedverdunning. Bij Sedergine-gebruik kan zelfs, zij het zeer zelden,
inwendige bloeding voorkomen.
Behalve de informatie over bijwerkingen ontbreekt ook die
over overdosering.
In de bijsluiter ontbreken verder nog enkele andere rubrieken
die elk geneesmiddel volgens het KB van 9 juli 1984 zou moeten
bevatten, nl. het antidotum en de invloed van het geneesmiddel
op het rijgedrag.
De bijsluiter bevat dus weinig 'negatieve' informatie. Die heb
ik ook in de herschrijving weggelaten. Ik kan zelf immers niet
uitmaken of het ontbreken van die informatie tot onbetrouwbaarheid leidt dan weI of het opnemen van die informatie irrelevant of nodeloos afschrikwekkend is. Ik kan zelfs niet aangeven
wat in dezen 'relevante informatie' betekent. Ais zou blijken dat
b.v. 1 op 50 000 gebruikers bij het gebruik van Sedergine inwendige bloedingen zou krijgen - hoe kan dat worden nagegaan ?
- moet dan daarom die bijwerking worden opgenomen of niet ?
Het is de taak van neutrale specialisten om algemene richtlijnen
voor dit soort negatieve informatie op te stellen en om de concrete toepassing van deze richtlijnen in elke bijsluiter na te gaan.
Daarbij kunnen ze er niet onderuit om via patientenonderzoek
naar het effect van waarschuwende en afschrikwekkende informatie te peilen.
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Structuur
Bij de bespreking van de inhoudelijke en uiterlijke structuur zijn
achtereenvolgens van belang :
- de volgorde van de onderdelen;
- de interne opbouw per onderdeel;
- de relatie tussen kopjes en hun lading;
- de typografische ondersteuning van de opbouw.
• Volgorde van de onderdelen
De volgorde van de onderdelen in een bijsluiter is niet wettelijk
vastgelegd. De wet legt weI vast welke onderdelen een bijsluiter
moet bevatten, niet in welke volgorde ze moeten staan. Algemene volgorderegels of een voorkeursvolgorde zijn niet zo maar te
geven. Ze zijn ook niet af te leiden uit bij voorbeeld cognitiefpsychologisch onderzoek naar de verwerking van instrumentele
teksten zoals een bijsluiter. We kunnen weI de gebruiksomstandigheden en de verschillende soorten informatie in de bijsluiter
nauwkeurig analyseren. Daaruit kunnen dan enkele aanwijzingen worden gehaald om de volgorde van de onderdelen af te
stemmen op de aard van de informatie en op het gebruik dat van
de bijsluiter wordt gemaakt.
In onze bijsluiter zijn grofweg drie soorten informatie te onderscheiden :
- gebruiksaanwijzende informatie (opmerking, indicatie, dosering, contra-indicatie, verpakking);
- waarschuwende informatie (voorzorgsmaatregelen);
- achtergrondinformatie (formula, eigenschappen).
Het lijkt logisch om de informatie in de bijsluiter ook in die
volgorde aan te bieden. Achter die volgorde schuHt de veronderstelling dat de patient achtereenvolgens in de volgende informatie is gelnteresseerd :
- wanneer en hoe gebruik ik Sedergine (niet) ?
- waarop moet ik letten als ik Sedergine wil gebruiken ?
- welke eigenschappen bezit Sedergine en welke stoffen zitten
erin?
Of de onderdelen van de Sedergine-bijsluiter inderdaad ook in
die volgorde worden gelezen, kan alleen na uitvoerig gebruikersonderzoek blijken. Het zou interessant zijn te weten te komen
wanneer en hoe bijsluiters worden gelezen. Zolang dat niet onderzocht is, ga ik er maar van uit dat de meeste patienten eerst en
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vooral gelnteresseerd zijn in de eerste vraag; dat minder patienten willen weten welke voorzorgen ze moeten nemen en dat nog
minder patienten willen weten welke samenstelling en eigenschappen het geneesmiddel heeft. Bij de herschrijving kom ik zo
tot de volgende volgorde van onderdelen : opmerkillg vooraf,
aangewezen bij, niet gebruiken bij, hoe innemen, hoeveel innemen, verpakking, waarschuwing, eigenschappen, samenstelling.
Op enkele punten wijkt onze bijsluiter af van de voorgestelde
volgorde. De formula verdient niet de plaats die ze bekleedt. De
contra-indicaties sluiten niet aan bij de indicaties. De verpakking
ten slotte zou beter bij de dosering kunnen aansluiten dan bij de
eigenschappen.
• Opbouw per onderdeel
Onder elk kopje hoort aIleen de daarbij horende informatie thuis
en de opbouw ervan moet logisch zijn. Dat is in de Sederginebijsluiter niet altijd het geval :
regel 19: Neuralgieen en tandpijn horen niet onder een
streepje thuis.
regels 21-22 : Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties 10pen inhoudelijk enigszins door elkaar. In alinea 1 en 2 van de
voorzorgsmaatregelen staan eigenlijk niet anders dan contra-indicaties opgesomd. De bedoeling lijkt weI om zo weinig mogelijk
toepassingsverbod op te leggen en om de deur zo wijd mogelijk
open te zetten voor het gebruik van Sedergine, op voorwaarde
dat de arts wordt geraadpleegd.
regels 43-44 : Niet 's avonds innemen is een gebruikstip en
hoort dus thuis onder 'hoe innemen', niet onder voorzorgsmaatregelen.
regel 48 : De informatie onder oplosbaar heeft een dubbel
karakter. Het is aan de ene kant de beschrijving van de eigenschap van oplosbaarheid. Anderzijds kan ze echter worden gelezen als een gebruikstip : Sedergine-tabletten moeten volledig
worden opgelost voor ze mogen worden ingenomen. In deze hoedanigheid hoort de informatie thuis onder 'hoe innemen' .
• Typografie
Typografisch is de bijsluiter goed verzorgd. Diverse typografische mogelijkheden zijn gebruikt. Toch zijn er nog enkele opmerkingen te maken :
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De onderdelen voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties
kunnen beter puntgewijs worden opgebouwd, net zoals dat voor
de indicaties het geval is.
Van regel 4 tot 11 werkt de typografie verwarrend. Door de
horizontale strepen wordt er een inhoudelijke scheiding gesuggereerd die er niet is. Het hele stuk gaat nl. over de vochtgevoeligheid van Sedergine en moet als een waarschuwende opmerking
worden gepresenteerd en gelezen.
Op de grootte van het lettertype is ten slotte ook kritiek te
geven. De tekstruimte op een bijsluiter is dan weI niet onbeperkt, maar de tekst moet weI zonder loep gelezen kunnen worden.

Formulering
De formulering in bijsluiters moet duidelijk en exact zijn. Enkele
passages in de bijsluiter voldoen daar niet aan. De formulering in
regels 59-65 is erg rommelig en onlogisch opgezet. Vit de herschrijving moet blijken hoeveel duidelijker en exacter deze passage kan. Ook de passages regels 4-11,37-42 en 53-57 zijn drastisch herschreven.
Een bijsluiter hoeft geen stilistisch pronkstuk te zijn. De verschillende soorten informatie vereisen telkens een andere stijlsoort. Er zijn ten eerste instructieve stukken. Daarin moet de
patient in bevelende vorm worden aangesproken, net zoals dat in
een kookboek het geval is. Dit geldt zeker voor dosering en
gebruikswijze. Daarnaast zijn er waarschuwende gedeelten. Die
staan het best in de u-vorm, zoals in het onderdeel voorzorgsmaatregelen, en niet in de men-vorm, zoals in regels 43-44. Tenslotte zijn er beschrijvende passages waarin geen directe band
met de lezer wordt gelegd. Dat geldt in de Sedergine-bijsluiter
voor het onderdeel eigenschappen.
In elk van deze onderdelen kan doorlopende tekst worden
afgewisseld met opsommingen in telegramstijl. Dat veroorzaakt
telkens weer stijibreuken. Die zijn in een bijsluiter niet te vermijden. Niemand verwacht een lekker lopende tekst. WeI mag worden verwacht dat de stiji aan de aard van de informatie is aangepast.
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Vakterminologie
Leken struikelen in bijsluiters eerst over het gebruik van medische vaktermen. Bij het ontwerpen van patientvriendelijke bijsluiters moet de vertaling van die vakterminologie ruime aandacht krijgen. Moeilijke of stuntelige formuleringen kunnen met
wat moeite en goede wil overwonnen worden. Een onbegrijpelijke term daarentegen is een onoverkomelijke hindernis. Medische woordenboeken heeft de leek niet ter beschikking. Bovendien zouden ze in weinig gevallen echt helpen.
Redenen voor de vele vaktermen in bijsluiters zijn er genoeg :
- vaktermen maken het mogelijk om binnen het wetenschappelijke medische kader ondubbelzinnig te verwijzen;
- de medische vaktaal is internationaal van karakter; de samenstellingen op Latijnse leest zijn voor insiders vertrouwd en
vanzelfsprekend;
- vele vaktermen vervangen lange en moeizame omschrijvingen;
- met vaktermen worden ongewenste associaties en connotaties
vermeden;
- vaktermen zijn wetenschappelijk gezien preciezer en exacter
dan hun vertaling.
Tegen al deze redelijke argumenten zijn twee grote bezwaren
aan te voeren. Ten eerste wordt met de argumenten de indruk
gewekt dat de medische vaktaal een onwrikbaar systeem is, bestaande uit een samenhangend net van termen met telkens een
betekenis. Daar staat tegenover dat er nogal wat onnodige wildgroei is van medische vaktermen. Dat is b.v. overtuigend aangetoond in Duurwoorderij en geheimtaal van I. Wolffers.
Belangrijker is echter het bezwaar dat al deze argumenten
voor vaktaalgebruik enkel voor vakintern gebruik opgaan. De
huidige bijsluiters zijn voor zowelleken als medici bedoeld. Dat
leidt tot een tweeslachtigheid die zeker in de houding ten opzichte van vaktermen tot uiting komt. Met de invoering van een
patientenbijsluiter moet die tweeslachtigheid voorgoed verdwijnen. Patientenbijsluiters hebben immers maar een welomschreyen doelgroep : de patient. Patienten hebben niets aan termen
die ze niet verstaan en die ze zelfs niet kunnen opzoeken.
De eis van ruime verstaanbaarheid leidt er dan ook toe dat in
bijsluiters met vaktermen karig en beredeneerd moet worden
omgesprongen. Onvermijdelijk zullen daarbij nuances en weten-
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schappelijke finesses verloren gaan. Dat is echter geen probleem
zo lang die voor de patient niet wezenlijk belangrijk zijn.
Een verantwoord gebruik van vaktermen in een patientenbijsluiter moet op de volgende richtlijnen gebaseerd zijn :
- vaktermen moeten zo mogelijk worden vervangen door een
begrijpelijker synoniem of door een omschrijving; als dat niet
kan, moeten vaktermen ten minste worden toegelicht.
Wat die richtlijnen praktisch betekenen, illustreer ik met voorbeelden uit de Sedergine-bijsluiter.
• Eenvoudig vervangen
De eenvoudigste ingreep om vaktermen toegankelijk te maken is
ze door begrijpelijker varianten te vervangen. Dat kan in de
Sedergine-bijsluiter voor de volgende termen: regel 11 atoxisch : onschadelijk, niet giftig; regel 12 formula: samenstelling; regel 16 indikaties : toepassingsgebied, aangewezen bij; regel 19 neuralgie : zenuwpijn; regel 32 gastro-duodenaal ulcus:
maag- of darmzweer; regel 33 anti-coagulentia : antibloedstollingsmiddelen; regel 52 maagmucosa : maagwand; regel 56 assimilatie : opneming; regel 60 associeren : toevoegen.
Enkele van die vertalingen zijn probleemloos, d.w.z. begrijpelijk, Nederlands, correct en gelijk aan de geleerde variant. Woorden als maagwand en maag- of darmzweer zal de medicus al gauw
onnauwkeurig noemen. Toch zijn ze in deze context te verkiezen
boven de termen uit de oorspronkelijke bijsluiter. Bij maag- of
darrnzweer en zenuwpijn bestaat verder het probleem dat ze een
negatieve gevoelswaarde hebben die bij een wetenschappelijke
verpakking wegvalt. Antibloedstollingsmiddelen ten slotte is als
vertaling weI begrijpelijk, maar als Nederlandse samenstelling
weinig elegant door haar lengte .
• Omschrijven
Soms is een begrijpelijke variant niet zo maar voorhanden. Dan
moet worden gezocht naar een zo kort en zo duidelijk mogelijke
omschrijving. Dat geldt bij voorbeeld voor maagtolerantie. Dat
kan beter worden vervangen door een zin. Ook contra-indicatie
moet door omschrijving worden vervangen. Een vervanging door
tegen-indicatie is immers niet duidelijker. Tegenaanduiding is
dat ook niet. Bovendien is het een slechte vertaling uit het Frans.
Duidelijker is de omschrijving : niet toepassen bij.
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• Toelichten
Niet altijd kunnen vaktermen worden vervangen. In dat geval
moeten ze zo goed mogelijk worden toegelicht. Dat kan op verschillende manieren gebeuren :
- door een omschrijving of definitie te geven,
- door ze in een context te plaatsen waaruit hun betekenis
blijkt,
- door ze te relateren aan bekende termen en begrippen.
Een probleem hierbij is hoe uitvoerig de toelichting moet zijn.
Vele vaktermen zijn niet zo maar in enkele woorden te verklareno In die gevallen rijst de vraag of de baten opwegen tegen de
kosten. Toelichting - en de uitvoerbaarheid daarvan - hangt af
van het belang voor de patient en voor het adequaat gebruiken
van het geneesmiddel.
Voor de Sedergine-bijsluiter is m.i. toelichting vereist bij de
termen acetylsalicylzuur, salicylaten, ascorbinezuur en gebufferd. Die termen spelen immers bij de samenstelling en de eigenschappen van het geneesmiddel een essentiele rol. De toelichting
bij acetylsalicylzuur en salicylaten is onvoldoende. De bijsluiter
maakt niet meteen duidelijk dat acetylsalicyIzuur het actieve bestanddeel van Sedergine is en dat het tot de groep stoffen die
salicylaten worden genoemd behoort. Een en ander is weI af te
leiden uit de regels 12, 35-36 en 64-65. Toch is dat alles warrig.
Regels 35-36 geven de indruk dat aspirine en salicylaten gelijkaardige dingen zijn. Dat is onjuist. Aspirine is een merknaam.
Daarin zit, net als in Sedergine, acetylsalicylzuur. Wie daarvoor
allergisch is, mag geen Sedergine innemen. De bedoeling is weI
duidelijk : de bijsluiter wi! met een voorbeeld, nl. aspirine, klaarheid scheppen. Patienten weten nl. niet of ze allergisch zijn voor
acetyisalicylzuur, weI of ze allergisch zijn voor aspirine. Zoals het
voorbeeid hier is gebruikt werkt het echter niet verheiderend en
leidt het tot onnauwkeurigheid. Vit de herschrijving blijkt hoe
voor de patient duidelijk kan worden gemaakt wat de relatie is
tussen Sedergine, aspirine, acetylsalicylzuur en salicylaten.
Ascorbinezuur wordt in de bijsluiter twee keer vermeld (regels
13 en 64). Ook die term kan duidelijker worden toegelicht. Daartoe moeten regels 59-65 anders worden geformuleerd. Ook gebufferd is niet zo maar te vertalen. De context waarin de term
voorkomt brengt ook geen klaarheid. Toch lijkt het een belangrijke eigenschap van het geneesmiddel. Hij verdient zelfs een
plaats in de titel.
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• Weglaten
Vaktermen kunnen dus worden vervangen of toegelicht. Soms
kunnen ze echter ook gewoon weggelaten worden. Voor leken is
het uiterst moeilijk uit te maken wanneer vaktaal als wartaal
moet worden gedeklasseerd. In de Sedergine-voorbeelden zijn
daarvan m.i. geen flagrante voorbeelden te vinden. In de herschrijving heb ik weI weggelaten regel 35 antecedenten van aspirine-allergie en regels 45-46 in evolutief stadium. Ze verzwaren
nodeloos de tekst.
In een gevalleidt onnauwkeurig vaktaalgebruik tot interpretatieproblemen. Absorberen in regel 49 kan n1. ofwel betekenen
opgenomen worden door het organisme ofwel innemen door de
patient. In het eerste geval kan de passage betekenen dat de
patient zich geen zorgen hoeft te maken over de wijze waarop hij
de bruistabletten inneemt; het organisme absorbeert het acetylsalicylzuur toch pas nadat de tabletten in de maag zijn opgelost.
De andere interpretatie is echter aannemelijker : het is de bedoeling dat het acetylsalicylzuur pas in opgeloste vorm in het lichaam
terechtkomt, of beter terecht mag komen. Dat is dan geen feit,
maar een waarschuwing voor het gebruik. Vit de Duitse en Franse versie van de Sedergine-bijsluiter is al gauw af te leiden dat de
laatste interpretatie bedoeld is.
Bij een poging om de vaktermen uit de Sedergine-bijsluiter te
vervangen, weg te laten of toe te lichten, zijn weinig onoverkomelijke problemen gerezen. Dat zal echter weI anders zijn naarmate de geneesmiddelen gespecialiseerder zijn. Dan zal wellicht
niet alles binnen normale proporties toegankelijk te maken zijn.
Een strenge selectie is dan nodig om zeker het wezenlijke voor de
patient toegankelijk te maken.
Voor ik de herschrijving van de Sedergine-bijsluiter laat volgen, zet ik nog eens de verschillende eisen die bij de beoordeling
zijn geformuleerd op een rij :
- de inhoud moet betrouwbaar en voor de patient relevant zijn;
- de volgorde van de onderdelen moet gebruikslogisch zijn en
gebaseerd zijn op de verschillende soorten informatie in de
bijsluiter;
- de tussenkopjes moeten precies aangeven wat hun lading is;
- elk onderdeel moet logisch zijn opgebouwd;
- de typografie moet de inhoudelijke opbouw ondersteunen;
- de formulering moet aangepast zijn aan de aard en het doel
van de informatie;
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vaktermen moeten worden vervangen, toegelicht of weggelaten.
De herschreven tekst :

SEDEROINE®
Met vitamine C gebutTerde bruistabletten
LEES DIT EERST AANDACHTIG
Sedergine is erg gevoelig voor vocht. Bewaar de buisjes
daarom op een droge plaats. Zorg er verder voor dat u ze
onmiddellijk na gebruik afsluit. In de sluitdop zitten namelijk speciale vochtopslorpende kristallen.
TOEPASSINGSGEBIED
Sedergine is doeltreffend tegen :
- koorts en griep;
- reumatische pijn;
- zenuwpijn;
- kiespijn;
- migraine en hoofdpijn.
NIET GEBRUIKEN BU

Sedergine mag u niet innemen :
- als u een maag- of darmzweer hebt;
- als u allergisch bent voor acetylsalycilzuur, dat b.v.
ook in aspirine het belangrijkste bestanddeel vormt.
Verder raadpleegt u het best eerst uw arts :
- als u met anti-bloedstollingsmiddelen behandeld
wordt;
- als u astma hebt;
- als u zwanger bent.
WQZE VAN INNEMEN
Los de bruistabletten op in water. Neem per tablet een
half glas water. Zorg ervoor dat de tabletten volledig zijn
opgelost voor u de oplossing inneemt. Dit voorkomt dat
onopgeloste deeltjes in contact met de maagwand komen.
Neem de tabletten bij voorkeur overdag in, niet 's
avonds.
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DOSERING

Volwassenen: 1 tot 2 tabletten, maximaal 4 maal per
dag.
Kinderen : 10-15 jaar : 1/2 tot 1 tablet, max. 4 maal
per dag;
6-9 jaar: 1/2 tablet, max. 4 maal per
dag;
3-5 jaar: 1./2 tablet, max. 3 maal per
dag;
0-3 jaar: enkel op doktersadvies.
VERPAKKING

Dit doosje bevat twee buisjes met elk 12 bruistabletten.
WAARSCHUWING

Elk Sedergine-tablet bevat 485 mg natrium. Wie een
zoutloos of zoutarm dieet voIgt, moet hiermee rekening
houden.
EIGENSCHAPPEN

Het belangrijkste bestanddeel van Sedergine is acetylsalicylzuur, een stof uit de groep van de salicylaten. Dat
werkt pijnstillend, koortswerend en ontstekingwerend.
Bij het innemen van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur heeft het organisme meer behoefte aan vitamine C. Daarom bevat Sedergine ascorbinezuur, voldoende om aan die behoefte te voldoen.
De oplossing is gebufferd aan pH 5,8. Dat betekent
dat de zuurtegraad constant blijft op 5,8 pH. Dat bevordert de opname van het acetylsalicylzuur en zorgt ervoor
dat de oplossing goed verdragen wordt.
SAMENSTELLING

Elk bruistablet bevat 330 mg acetylsalicylzuur, 200 mg
ascorbinezuur, citroenzuur, natriumbicarbonaat, natriumbenzoaat, aminozuur, polyvidon.

SA. UPSAMEDICA N.V. - Bruxelles - Brussel

A. Maes
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I. • ALGEMEEN
IDEALISTISCHE EN ELITAIRE TAALNORMEN
IN VLAANDEREN

In ons gewone taalgebruik betekent norm in het algemeen zoveel
als 'voorgeschreven model waarvan de navolging min of meer
vanzelfsprekend is'. Ook m.b.t. concrete onderdelen van het model wordt de term gebruikt. Zo noemen we het Engels van de
BBC of van onze schoolgrammatica of van de Engelsen die het
beste Engels spreken of schrijven de norm waaraan we een zelf
geschreven Engelse tekst door een deskundige collega laten toetsen. En we verwachten dan dat die deskundige de elementen uit
onze tekst die niet overeenkomen met de echte optimale Engelse
tekst aanwijst en eventueel vervangt door de juiste constructies,
uitdrukkingen, woorden of vormen. Als sommige voorgestelde
wijzigingen ons verbazen, zullen we reageren met de vraag 'Wat
is nu eigenlijk de norm ?'. En op dat moment is het met de
vanzelfsprekendheid van ons gewone taalgebruik afgelopen ...

Taalnorm is niet absoluut

We gaan dan relativeren : 'correct' is niet los te maken van omstandigheden; 'norm' is geen absolute categorie; er zijn lang niet
aIleen duidelijke gevaIlen, maar er zijn meningsverschiIlen, er
bestaat onzekerheid op bepaalde punten, er zijn veranderingen
aan de gang enz. Een vaak voorkomende reactie daarop is dan
weer dat men knopen doorgehakt wil zien, dat men ondubbelzinnige uitspraken wenst, dat men een gezaghebbende instantie
noodzakelijk acht die voor ondubbelzinnige duidelijkheid kan
zorgen. Dit vloeit allemaal voort uit onze gewone opvatting van
wat een taalnorm is : iemand of iets bepaalt wat juist is en daar
houden we ons dan (in principe !) aan.
In haar algemeenheid is die opvatting zeker niet verkeerd.
Maar die algemeenheid verhindert het inzicht in de veelheid van
factoren die bij de norm in het spel zijn en in de manier waarop
die van invloed zijn op het taalgedrag.
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Iedere vorm van taalgedrag wordt door een taalnorm bepaald.
AIle taalnormen samen vormen als communicatief systeem een
onderdeel van de interactionele competentie, die de mensen in
-staat stelt onderling, in eventueel steeds wisselende relaties te
interageren, d.w.z. met elkaar intellectueel, emotioneel, informeel, formeel, persoonlijk of zakelijk om te gaan. Taalgedragsnormen zijn dus sociale normen, d.w.z. impliciete conventies of
expliciete afspraken die het samenleven van mensen mogelijk
maken en leiden in wisselende netwerken van activiteiten.
Die samenwerkingsverbanden zijn niet mogelijk zonder dat er
een minimale eensgezindheid ontstaat over de manier waarop
men met elkaar wil en kan omgaan, inclusief dus over de manier
waarop men met elkaar wi! en kan communiceren.

Taalnorm toch noodzakelijk

De taal is immers de basis van de sociale interactie. En zonder
een gemeenschappelijke taal is de kans op een geslaagde gemeenschappelijke onderneming zelfs irreeel te achten. De in een
netwerk genormeerde taal constitueert de gemeenschap; vandaar
dat iedere gemeenschap in essentie een taalgemeenschap is. Een
gemeenschap kan immers niet buiten een communicatiesysteem
dat voor alle leden ervan dezelfde denotatieve en connotatieve
inhoud heeft. Met 'dezelfde denotatieve inhoud' bedoel ik hier
dat voor de hele gemeenschap dezelfde talige elementen aan
dezelfde werkelijkheid refereren, met 'dezelfde connotatieve inhoud' dat het communicatiemiddel voor de hele gemeenschap
dezelfde symbolische waarde heeft als uitdrukkingsmiddel van de
eigenwaarde en de identiteit van de groep. Bovendien moet er
eensgezindheid bestaan over de manier waarop het communicatiesysteem gebruikt kan worden. Die eensgezindheid berust op
de sociale normenstelsels die het samenleven van de groep beheersen. De toepassing daarvan is afhankelijk van de situatie.
'Algemeen kan men zeggen dat normen niet in aIle situaties
van geldigheid opgevolgd worden of kunnen worden, maar dat ze
in al deze situaties als geaccepteerd moeten worden bekrachtigd,
zij het door ze op te volgen, door zich te verontschuldigen voor
het niet opvolgen, door correcties, als dat mogelijk is, of door
symbolisch de acceptatie van deze normen aan te duiden. Deze
referenties aan de normen van een gemeenschap zijn een methode om zijn eigen lidmaatschap in deze gemeenschap te bekrachti-
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gen. Omdat het accepteren van normen ook hoort bij het eigen
zelf-image en bij het image dat anderen van ons hebben, is de
integratie in de gemeenschap deel van het zelf-image, in zoverre
dat het om een persoon gaat die zich niet principieel antagonistisch opstelt tegenover de gemeenschap en haar normen' (R.
Bartsch, Normkonflikten in interaktie en kommunikatie, in : Tijdschrift voor taalbeheersing 6, bIz. 93-100 (1984), 95).
Ter illustratie van de werking van gedragsnormen bespreekt
Bartsch 'de situatie waarin vrouwen met een beroep en carriere
zich vaak bevinden, die op hun werk normen van efficientie en
competitie moeten vervullen (A-normen), tegelijk met normen
die passen bij het beeld van de vrouw, dat tot nu toe in onze
maatschappij bestaat (B-normen)' (a.w., bIz. 93). Ze wijst op de
tegenstrijdigheid van A- en B-normen zoals die door m.n. vrouwelijke politici wordt ervaren, en op de uitweg die uit het conflict
gevonden wordt. Vrouwelijke politici streven er als politicus, net
zoals hun mannelijke collega's, naar zo veel mogelijk te voldoen
aan de normen van bekwaamheid, zakelijkheid, efficientie en
hardheid en tegelijk voldoen ze door hun 'kleding, het optillen
van kleine kinderen etc. op een symbolische wijze aan de 'vrouwelijke' normen' (ib.). Ook mannelijke politici en andere vergelijkbare bekende figuren 'verrichten enkele symbolische handelingen in het openbaar om zo aan te duiden dat ze in principe
accepteren dat voor hen weI degelijk de gedragsregels voor gewone mensen 'met gevoel' gelden, ook al moeten ze zich naar
een bij hun ambt behorend stel normen gedragen. Ret optillen
van kieine kinderen is hierbij een vaak beoefende symbolische
handeling' (a.w., bIz. 93-94).
Communicatienorm als gedragsnorm

Vit deze bespreking is meteen ook duidelijk geworden hoezeer
gedrag communicatie is. Gedragsnormen omvatten dan ook communicatienormen. En taalgedragsnormen zijn op hun beurt weer
een onderdeel van die communicatienormen. Communicatienormen bepalen o.m. de manier waarop, het kanaal waarlangs, de
mate waarin, de dingen waarover, de personen met wie we in
bepaalde situaties communiceren. Telefoneren we daarover ? Of
schrijven we (tikken we ?) een brief? Versturen we die aangetekend of niet ? Wat doen we in een treincoupe waarin een, twee,
drie mensen (mannen, vrouwen, ouderen, jongeren) zitten als
wij binnenkomen ?
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(Dell Hymes beschrijft een gemeenschap waarin weinig zeggen
de norm is, James Fox een andere waarin juist veel spreken
verwacht wordt. Coulthard laat zien dat er zich moeilijkheden
kunhen voordoen als mensen uit gemeenschappen met verschillende normen elkaar ontmoeten : 'Een... etnograaf vertelt dat
hij bij zijn schoonfamilie in Denemarken logeerde, waar ook een
vriend uit Amerika kwam, die, ondanks aIle waarschuwingen,
met een Amerikaanse intensiteit doorpraatte, totdat 'mijn
schoonfamilie om negen uur naar bed ging, omdat ze het niet
langer konden uithouden'.' Zie R.A. Hudson, Sociolinguistiek
135 [1982].)
Hoe lang mag men aan het woord blijven ? Wie mag wie een
vraag stellen ? Hoeveel mensen mogen in een gesprek tegelijk
het woord voeren ? Dat is in iedere gemeenschap allemaal min of
meer expliciet geregeld. En zo gelden er ook normen voor de
inhoud van de communicatie (er is borrelpraat, er zijn praatjes
voor de vaak en er zijn informatief belangrijke dingen). Een van
de principes van Grice formuleert de eis dat men informatie geeft
als men spreekt. Men moet dus zo nauwkeurig en zo adequaat
mogelijk uiteenzetten wat men mee te delen heeft. Maar aan de
stiltedoders bij de kapper wordt die eis uiteraard veel minder
gesteld dan aan een mededeling in een geleerd genootschap. Zo
geldt volgens Elinor Keenan (1977) 'in Madagascar de norm van
informatie geven ... , totdat deze in strijd komt met andere principes (om anderen te beschermen of nieuws voor zichzelf te houden)' (Hudson a.w., bIz. 137).
Belangstelling voor communicatienormen is tot nu toe hoofdzakelijk te vinden geweest bij antropologen en etnolingulsten,
die zich bij voorkeur met vreemde culturen bezighouden. Vandaar dat er m.b.t. dergelijke normen in onze eigen cultuur nog
nauwelijks onderzoek is verricht. Maar het is weI zeker dat wij
ons in ons communicatief gedrag laten leiden door de normen die
in het antwoord op de zoeven gestelde vragen vervat liggen.

Ordening van taalnormen
Voorts is het zeer aannemelijk dat normen hierarchisch geordend
zijn, zoals uit het voorbeeld uit Madagascar al enigszins duidelijk
is geworden. Bartsch heeft erop gewezen dat er verschillende
mogelijkheden zijn om normen te ordenen. Een daarvan is b.v.
de mogelijkheid om dat te doen 'op basis van logische relaties
tussen norminhouden' (R. Bartsch, Kommunikatienormen en le-
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xikale verandering, in 1Tf Interdisciplinair tijdschrift voor taal
en tekstwetenschap 1, bIz. 93-101 [1981], 87). Zij noemt in dit
verband het ordenen van taalnormen 'tot een grammatika' (ib.).
Een andere mogelijkheid is een ordening die 'wordt bepaald
door rechtvaardigingsrelaties tussen normen : 'lagere' of 'specifiekere' norm wordt gerechtvaardigd door een 'hogere' norm. Zo
zijn linguistische normen gerechtvaardigd doordat ze, als specifieke normen, de realisering van de hoogste kommunikatienorm
bevorderen' (ib.).

Daarmee is het derde niveau weer genoemd : het niveau van
de taalnormen. En meteen is ook duidelijk gemaakt dat taalnormen van een lagere orde zijn dan communicatienormen. Dat
heeft belangrijke consequenties.
Een en ander voIgt uit het doel van communicatie : mededelen
en begrijpen. Dat hoeft niet uitsluitend rationeel geinterpreteerd
te worden : ook de sociaal-psychologische aspecten van het spreken moeten tot deze doelstelling gerekend worden. Daarmee
verwijs ik o.m. naar de opvatting van Goffman die stelt dat spreken in hoge mate een zaak is 'van samenwerking, waarbij iedereen de anderen helpt om hun eigen-beeld zoveel mogelijk te
bewaren' (zie Hudson a.w., bIz. 133). Er zijn dus ook duidelijk
ethische principes in het geding : als communicatiepartner zoeken we elkaars goedkeuring en sympathie, en we zijn erop uit
elkaar daarbij maximaal te helpen, o.m. door zoveel mogelijk te
vermijden elkaar in verwarring te brengen. Maar tegen die achtergrond is de hoogste communicatienorm te situeren als niets
anders dan een rationaliteitseis; de norm roept op tot rationeel
handelen met betrekking tot het doel van communicatie. De inhoud ervan geeft aan wat het betekent om zich rationeel te gedragen met betrekking tot het doeI 'begrijpen'. De hoogste communicatienorm kan als voIgt worden geformuleerd : 'Spreker, druk
je z6 uit, dat wat je zegt voor de communicatiepartner herkenbaar en interpreteerbaar is, en weI zoveel mogelijk in overeenstemming met wat je hem te verstaan wil geven !' 'Hoorder,
interpreteer z6, dat het interpretatieresultaat zoveel mogelijk in
overeenstemming is met dat wat de spreker te verstaan wil geven !' (Bartsch, a.w., bIz. 87).
Herkennen en interpreteren worden mogelijk gemaakt door
de taalnormen. De processen in kwestie treden slechts in werking
als de gesprekspartners zich aan die taalnormen houden, d.w.z.
dat ze de communicatiemiddelen op dezelfde wijze gebruiken en
dat ze het produkt van hun spreekactiviteit de juiste vorm geven.
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Deze 'juiste vorm' is de taalnorm in enge zin, zoals dat begrip
ook in ons gewone taalgebruik terug te vinden is. Aangezien dit
begrip nu evenwel in de communicatieve context ingebed bIijkt
te zijn, zal het nu ook meteen duidelijk worden dat 'juist' een
relatief begrip moet zijn, d.w.z. dat het moet worden opgevat
met betrekking tot de communicatieve gemeenschap in kwestie.
Een communicatieve gemeenschap is een zich door en tijdens het
spreken zelf constituerend samenwerkingsverband van twee of
meer tot interactie overgaande mensen.

Toetsing van de taalnorm
Voor gelijkgestemde deelnemers, die het er bovendien over eens
zijn welke taal ze (willen) spreken, zal het duidelijk zijn dat ze de
juistheid van elkaars taalproduktie zullen kunnen beoordelen,
omdat er voor hen een gemeenschappelijke norm bestaat : in de
praktijk regelt die norm hl.ln gedrag tijdens de interactie die ze
zijn aangegaan. Die norm (N) wordt door deze gemeenschap (B)
als geldig erkend 'als men bij de rechtvaardiging van gedrag in B
met recht op N kan wijzen als reden voor het gedrag of als reden
voor kritiek op het gedrag. Dat wil zeggen in B is gedrag volgens
de norminhoud van N gerechtvaardigd, doordat N geldig is in B.
Een norm N is gerechtvaardigd in B als N van een hogere norm of
waarde in B (volgens het rationaliteitsbeginsel) afleidbaar is,
door toepassing van de hogere norm of waarde op bijzondere
soorten van omstandigheden' (Bartsch, a.w., bIz. 85).
Telkens als er op een van de beschreven interactiemomenten
iets misgaat - omdat het niet klikt tussen de deelnemers - kan
een normconflict daar het gevolg van zijn.
We kunnen nu de geschetste gang van zaken gebruiken om het
zich in Vlaanderen telkens weer voordoende normconflict te analyseren dat door Goossens geformuleerd is als 'een beweging
naar het Nederlands (van Nederland) toe, vs. van het Nederlands
weg' in de ontwikkeling van de standaardtaal (zie J. Goossens,
De Belgische uitspraak van het Nederlands, in De nieuwe taalgids
66, bIz. 230-240 [1973], bIz. 230).
De vraag naar de juiste taalvorm blijkt gerelateerd te zijn aan
de vraag naar de taalnorm. De taalnorm heeft bij iedere communicatieve interactie telkens weer de bevestiging van zijn geldigheid nodig. Die geldigheid is afhankelijk van de rechtvaardiging
door de afleidbaarheid van een hogere norm of waarde.
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ldealistische taalnorm
Over die hogere norm of waarde blijkt in laatste instantie het
bedoelde normconflict in Vlaanderen te gaan. Gemakshalve
neem ik nu maar even aan dat er m.b.t. de twee bewegingen
enerzijds een groep Vlamingen is die Nederland en Vlaanderen
als een taalgemeenschap beschouwen en anderzijds een groep
Vlamingen die dat niet doen. Alleriei tussenposities worden dus
buiten beschouwing gelaten. De voorstanders van de eenheid
hanteren een idealistische norm: zij streven op. z'n minst naar
taaiculturele, of misschien zelfs naar aigehele integratie van Nederland en Vlaanderen. Die norm wordt gepropageerd door wat
we de officieuze taalpolitieke instanties zouden kunnen noemen :
verenigingen als de Vereniging Aigemeen Nederlands, tijdschriften als Nederlands van nu en Taalbeheersing in de praktijk en
gezaghebbende taaladviseurs. Officiele steun is daar door de
overheid o.m. aan gegeven door het decreet van 10 december
1973 (Belgisch Staatsblad 5038 [1974]), waarbij bepaald werd dat
de officiele naam van de taal van de Vlaamse gemeenschap Nederlands is, maar concrete beleidsmaatregelen zijn er m.b.t. de
norm niet getroffen, wat m.n. in het onderwijs niet voor eenduidigheid over de te varen koers heeft gezorgd. (Zie G. Geerts,
History as Language Planner. The Netherlandic Language Area
in Word 30, bIz. 58-75 [1979].) Daardoor mist de beweging naar
het Nederiands toe de belangrijkste steun die een standaardiseringstendens kan krijgen. Daardoor is ook de kans gemist om de
generaties die via het onderwijs vertrouwd zijn gemaakt met het
gebruik van een standaardtaal eensgezinde zekerheid te bezorgen omtrent de norm die dat taaigebruik moet Ieiden.

Elitaire toolnorm
De tegenstanders van de eenheid hanteren een elitaire norm: zij
verdedigen de Vlaamse eigenheid, de eigen identiteit. Ze staan
daarom op de autonome bepaling van hun taainorm. Zij beschouwen zichzelf ais pragmatici die zich bij de wil van de meerderheid neerleggen : 'wat iedereen zegt is juist' , 6f die zelf bepalen wat juist is : 'wij zijn de spraakmakende gemeente'. En voor
zover zij maatschappeIijke machtsposities bezetten blijkt dat ook
duidelijk het geval te zijn : K. Jaspaert heeft m.b.t. 'de houders
van de legitieme competentie' geconstateerd dat hun standaardtaal 'een endogeen systeem is, een systeem waarvan de geexplici-
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teerde norm enkel betrekking heeft op Vlaanderen' (K. Jaspaert,
Statuut en structuur van Standaardtalig Vlaanderen, bIz. 203
[1984]). Deze autonomisten vormen de talige elite in Vlaanderen
en als zodanig bepalen zij niet alleen hun eigen standaardtaalgebruik, maar ook dat van al diegenen op wie ze invloed uitoefenen. Daardoor is dat taalgebruik vaak anders dan de officieuze
taalpolitiek wenselijk acht. Het marktmechanisme zorgt er immers voor dat de norm van de machtselite meer waard is dan die
van de taalpolitici : diegenen die de gang van zaken in een gemeenschap in het algemeen bepalen, maken per slot van rekening ook uit wat het juiste taalgebruik is. Ais zij m.a.w. van het
Nederlands weg willen, gebeurt dat ook.
Nu moeten we, ten slotte, zeker constateren dat de invloed van
de idealistische norm zich 66k heeft kunnen laten gelden. In een
eerdere bijdrage heb ik in dit verband al geprobeerd de centrale
rol van Brabant als tussenstation tussen het Nederlands van Nederland en dat in Vlaanderen te verduidelijken (G. Geerts, Brabant als centrum van de standaardtaalontwikkeling in Vlaanderen,
in Forum der letteren 24, bIz. 55-63 [1983]). Nu moet daar, op
grond van de bevindingen van Jaspaert, aan toegevoegd worden
dat vooruitgang in de taalintegratie slechts mogelijk is als en in de
mate dat de machtselite in Brabant dat als een hogere waarde
wenst te beschouwen.
Op bepaalde punten heeft die elite dat tot nog toe ook gedaan.
Misschien heeft ze op die punten de opvattingen van de idealisten
willen accepteren (het kan ook anders gegaan zijn) : in sommige
gevallen kan een norm als "een gedwongen geaccepteerd voorschrift' gelden, dat men opvolgt omdat dit in gegeven dwangsituaties het beste is om te doen' (Bartsch, a.w., bIz. 85). Dat zou
dan betekenen dat een toenadering tussen de twee bewegingen
niet principieel uitgesloten is. De vraag is dan in de eerste plaats
of die bevorderd moet worden en in de tweede plaats hoe dat het
beste kan gebeuren.
Verder onderzoek van het verloop van de standaardtaalnormering in Vlaanderen moet ons leren waarom de machtselite wil
wat ze wil, waarom ze op bepaalde punten hetzelfde heeft gewild
als de officieuze taalpolitiek en waarom ze op andere punten de
eenheidsnorm heeft afgewezen. Op basis van die bevindingen
kunnen de zoeven gestelde vragen misschien een duidelijk antwoord krijgen.
G. Geerts

1-1110

Taalbeheersing maart/april1986

I. -

ALGEMEEN

SYNONIEMENWOORDENBOEKEN
EN SYSTEMATISCHE WOORDENBOEKEN:
HET JUISTE WOORD

Deze bijdrage is de bewerkte tekst van een lezing die ik voor de
licentiaatsstudenten van de Katholieke Vlaamse Hogeschool in
Antwerpen op een themadag over de Nederlandse lexicografie, op
25 maart 1986, gehouden hebe

Synoniemenwoordenboeken
Een synoniemenwoordenboek (dit woord staat in geen enkel
woordenboek) in de strikte zin van het woord is een woordenboek dat verschillende synoniemen naast elkaar opneemt en de
juiste betekenissen ervan verklaart. Het rangschikt twee, drie of
meer zinverwante woorden alfabetisch op de beginletter van een
ervan. Ze verklaren dan welke hoofdbetekenis deze synoniemen
met elkaar gemeen hebben, maar door welk groter of kleiner
verschil in betekenis ze toch van elkaar onderscheiden worden.
Volgens Geeraerts en Janssens trachten ze dikwijls aan te geven
'waarin bijna-synoniemen verschillen' (1).
De eerste eigenlijke synoniemenwoordenboeken in het Nederlands dateren van het begin van de 19de eeuw. Het uitvoerigste
tot nu toe is dat van P. Weiland en G.N. Landre, Woordenboek
der Nederduitsche synonymen, in drie delen, bijna 1400 bIz. ('sGravenhage, 1821-'25), later ook ingekort in een deel verschenen
(Antwerpen, 1845). Vijf uitgaven verschenen van het Woordenboek van Nederlandsche synoniemen (Tiel-Deventer, 1880 tot
1908) van J.V. Hendriks. Recenter zijn enige synoniemenwoordenboeken uit de jaren 1946-'58, van J.R.S. Cauberghe, Nederlandsche taalschat (Turnhollt, 1946), J.A. Meijers, Kies uw
woord (Amsterdam, 1948) en P. Hendriks, Nederlandse synoniemen (Amsterdam, 1958). Van deze werken is er echter geen
enkel meer in de handel.

e)

D. Geeraerts en G. Janssens, Wegwijs in woordenboeken, Assen, 1982, bIz.
71-72.
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Op deze synoniemenwoordenboeken is heel wat kritiek gekomen, vooral wat de methode betreft. De Vooys schrijft b.v. over
het uitvoerige woordenboek van Weiland en Landre dat deze
auteurs veel te ver gaan in hun onderscheidingen van de begripsinhoud van de woorden. Ze vinden het hun taak als taalkundigen de verschillen die voor een leek verborgen zijn op te sporen
en vast te leggen. Weiland formuleert zijn standpunt als voIgt :'in
een tot volkomenheid geraakte taal behoren geen woorden te
zijn waarvan de betekenis volstrekt dezelfde is'. Bovendien beperken ze hun woordenschat tot d~ woorden die ze in de schrijftaal als 'geoorloofd' beschouwen. Betekenisverschil zoeken ze
aIleen in de begripsinhoud van de woorden en niet in de verschillende taalkring of de gevoelswaarde ervan. Zo komen ze tot
willekeurige voorschriften. Hiervan geeft De Vooys enige voorbeelden :
- een baar zou groter zijn dan een golf;
- duister zou sterker zijn dan donker;
- een stroom zou sneller zijn dan een rivier;
- gramschap zou van kortere duur zijn dan toorn;
- zieden zou een sterkere graad van hitte aanduiden dan koken;
- en tenslotte : een zoen zou 'darteler' zijn dan een kus.
De Vooys schrijft over deze onderscheidingen : 'Het behoeft
nauwelijks gezegd te worden dat deze verschillen ook in 1820 niet
bestonden. Een analyse van het werkelijke gebrui~ - zoals die
in een wetenschappelijk woordenboek gemaakt wordt - zal zeer
zelden in staat stellen om een synonymiek verschil in een korte
formule weer te geven' (1).
Cauberghe, die in 1946 niet direct het woordenboek van Weiland, maar weI dat van J.V. Hendriks als bron heeft gebruikt,
heeft via deze tussenschakel toch nog enige spitsvondige onderscheidingen van Weiland overgenomen. Zo zou ook volgens
Cauberghe nog duister sterker zijn dan donker en zoen 'meer
dartel' dan kus. Baar zou nog altijd gebruikt worden om de grote
golven van de hoge zee aan te duiden, 'alsmede in meer deftige
stijl' (dit laatste stilistische onderscheid brengt hij terecht aan).
Bij toorn maakt hij echter het tegenovergestelde verschil als Weiland : volgens hem zou toorn juist sneller voorbijgaan dan gramschap. Aan stroom kent hij een nieuwe eigenschap toe : in tegenstelling tot het algemene woord rivier zou stroom altijd een voorname, brede rivier zijn, die in de zee uitmondt. Dit onderscheid,

e) C.G.N. de Vooys, Nederlandse spraakkunst, Groningen, 1967, biz. 303-304.
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dat vaak in aardrijkskundeboeken gemaakt wordt, is echter
evenzeer kunstmatig. In de Nederlandse omgangstaal heeft
stroom immers aIleen de betekenissen 'het stromen' en 'de stroming' van een vloeistof of van iets dat ermee vergeleken wordt.
Verder wijst De Vooys er echter op dat er in ouderwetse synoniemenwoordenboeken vaak verschil van begripsinhoud geconstateerd wordt, dat inderdaad op juiste waarneming van het
spraakgebruik berust. Er zijn b.v. werkwoorden die een gemakkelijk aan te geven schakering van het algemene begrip bevatten : luisteren is aandachtig horen, turen is aandachtig kijken,
staren is gedachteloos kijken. Voorbarig noemt hij de conclusie
dat zulke vergelijkende semantische beschouwingen altijd gebrekkig en van twijfelachtig nut zouden zijn en dat de brede
analytische behandeling van de afzonderlijke woorden in onze
verklarende woordenboeken voldoende inlichtingen geeft, ook
voor de taalpraktijk (1).
Dit laatste bezwaar wordt enigszins, maar ook niet volledig,
opgevangen door enige verklarende woordenboeken, nl. Verschuerens Modern woordenboek (1930-'31) en de Van Dale van
hedendaags Nederlands (1984), die vrij algemeen op het einde
van hun artikelen synoniemen en antoniemen opnemen.

Systematische woordenboeken
Een bepaalde soort synoniemenwoordenboeken zijn systematische of zakelijk ingedeelde woordenboeken, Soms ookideologische of betekeniswoordenboeken genoemd. Ook deze benamingen staan niet in onze verklarende woordenboeken. Ze geven
aan dat de woorden naar een bepaald 'systeem' of 'ideologisch'
verband worden ingedeeld in groepjes -die naar hun 'betekenis'
samenhoren, in hoofdstukjes met bij elkaar horende 'zaken'. Elk
hoofdstukje behandelt dus een onderwerp of een begrip. De synoniemen worden telkens naast elkaar geplaatst om aan te tonen
hoe een onderwerp of een begrip door verschillende woorden, op
verschillende manieren kan worden uitgedrukt. Het begripsveld
waarover een hoofdstuk handelt, kan een abstract gegeven zijn,
b.v. oorzaak, gevolg, oordeel, gevoel, of concrete zaken of wezens, b.v. vogels, bomen, een huis, boeken. Om de woorden
gemakkelijk te kunnen opzoeken wordt aan zo'n systematisch
ingedeeld woordenboek een alfabetisch register toegevoegd.

e) C.G.N. de Vooys, Nederlandse spraakkunst, Groningen, 1967, bIz. 304.
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Zulke systematische woordenboeken verschenen nog tot Op
het einde van de 18de eeuw in het Nederlandse taalgebied. Ze
waren verder vooral op het onderwijs gericht. Er waren beknopte Latijns-Nederlandse schooluitgaven van de Nomenclator van
Junius en soortgelijke Frans-Nederlandse schoolboekjes. Ook
waren er bewerkingen met een Nederlandse tekst Portael der
saecken en der spraecken (Amsterdam, 1642) van de Janua Linguarum (1631) van de Tsjechische pedagoog Comenius of Komensky. In vergelijking met de sterke ontwikkeling en bloei van
de alfabetische woordenboeken sinds het midden van de 16de
eeuw leidden de systematische woordenboeken echter een kwijnend bestaan. Pas in ooze 20ste eeuw kwam er met Ret juiste
woord een nieuw Nederlands werk, en nu uitsluitend in het Nederlands, tot stand.
Pater L. Brouwers s.j. heeft Het juiste woord samengesteld
naar het voorbeeld van soortgelijke woordenboeken in andere
talen. De pionier hiervan was de Engelse geneesheer (juist zoals
Junius) Peter Mark Roget, die na zijn pensionering in 12 jaar tijd
zijn systematische Thesaurus (Londen, 1852) van het Engels samenstelde. Een teken van het blijvende succes van dit werk is dat
er van de verkorte Penguineditie ervan van 1953 tot 1980 nog 35
herdrukken verschenen zijn.
Naast Het juiste woord bestaat er voor het algemeen Nederlands slechts een enkel ander systematisch ingedeeld woordenboek, Prisma-taalschat (Utrecht-Antwerpen, 1956/1958) van
G .A. Mesters, dat nu verouderd is en niet meer in de handel. Dit
beknopte prismaboekje (238 bIz.) heb ik in mijn Bibliography of
Netherlandic Dictionaries (Munchen, 1980) evenwel ten onrechte
bij de citatenwoordenboeken gerangschikt (misschien wegens de
ondertitel Woordgroepen en gevleugelde woorden), hoewel ik het
zelf op mijn werkkamer heb en het af en toe raadpleeg. Verder
zijn er sinds een dertigtal jaren ook een heel aantal puzzelwoordenboeken verschenen, die enigzins op systematische woordenboeken gelijken, maar die toch op een heel ander doel gericht
zijn.
WeI zijn er nog systematisch ingedeelde dialectwoordenboeken. De eerste stoot tot dialectpublikaties met een indeling volgens de woordvelden werd in Nederland gegeven door pater
J. van Ginneken s.j. (evenals Brouwers in de eerste plaats taalpsycholoog). Deze schreef in zijn woord vooraf bij de eerste druk
van Ret juiste woord, dat hijzelf indertijd al het plan gemaakt had
voor zo'n Nederlandse thesaurus. Onder zijn invloed verschenen
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enige beschrijvingen van verschillende facetten van het volksleven, met in een doorlopende tekst typische dialectwoorden,
waarvan de betekenis uit de context onmiddellijk duidelijk
wordt. Deze teksten zijn gerangschikt volgens woordvelden en
het opzoeken van de woorden wordt mogelijk gemaakt door een
alfabetisch register.
Echte dialectwoordenboeken met een systematische indeling
zijn sinds enige jaren in bewerking en zullen alsnog verschijnen,
nl. het·Woordenboek van de Brabantse dialecten (sinds 1967), het
Woordenboek van de Vlaamse dialecten (sinds 1979) en het
Woordenboek van de Limburgse dialecten (sinds 1983). In de
inleiding op het eerste van deze drie, van de Brabantse dialecten,
lezen we dat een rangschikking van het woordmateriaal naar de
betekenissen pas mogelijk zou zijn wanneer het materiaal uitputtend verzameld is. Daarom is ordening naar de gebruikssferen
en gebruiksmogelijkheden de aangewezen weg. De redactie
heeft zich bij haar ordening voornamelijk laten leiden door het
praktische nut voor de gebruiker : hoe zal die erin slagen de
woorden te vinden die in gebruik zijn voor begrippen of zaken
waarvoor hij zich op een bepaald ogenblik interesseert? (1)
Daarom ging de voorkeur dus uit naar een begripsmatige of zakeHjke indeling volgens de behandelde onderwerpen.

Het juiste woord
• De bedoeling ervan volgens de inleiding en het ten geleide
Pater Brouwers begint zijn inleiding op Het juiste woord met het
verschil aan te geven tussen een alfabetisch woordnboek en zijn
woordenboek, dat hij 'het betekeniswoordenboek der Nederlandse taal' noemt. Hij zegt dat een gewoon, alfabetisch woordenboek antwoord geeft op de vraag 'ziehier een woord : geef
me er de betekenis van, de vertaling, het grammaticale gebruik... ' Dat woordenboek gaat van het woord naar de betekenis, het is in de eerste plaats gemaakt voor de lezer, die de uitdrukking van een gedachte in een boek vindt en van die uitdrukking de betekenis moet vinden. Het betekeniswoordenboek wil
nu juist de tegenovergestelde dienst bewijzen. Het antwoordt op
de vraag : 'ziehier een gedachte, geef me een woord'. Het gaat

e)

A. Weijnen en J. van Bakel, Voorlopige inleiding op het Woordenboek van de
Brabantse dialecten, Assen, 1967, bIz. 40.
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van de betekenis naar het woord. Het is in de eerste plaats gemaakt voor de sehrijver, die zijn gedachte op de juiste wijze wi!
uitdrukken. Het rangschikt de gedachten logisch en somt bij elke
gedachte de woorden en wendingen op die kunnen dienen om ze
te vertolken. Tot zover pater Brouwers. Misschien is het juister
te zeggen dat die schrijver al een woord in zijn gedachten heeft,
maar dat het niet helemaal weergeeft wat hij wil uitdrukken en
dat hij een ander wil zoeken, het 'juiste woord'.
Prof. Weijnen wijst in zijn ten geleide op de laatste uitgave van
Het juiste woord (1973) op verschillende voordelen die dit woordenboek biedt. Zo zegt hij dat we de juiste betekenis van de
woorden slechts leren kennen door een scherpe begrenzing ervan
ten opzichte van zinverwante woorden. Wat een zieht is, weten
we pas goed als we er een zeis tegenover stellen. Wanneer we
moeten uitleggen wat het woord aristoeratie betekent, zullen we
het moeilijk hebben als we er niet het antoniem demoeratie tegenoverstellen. Verder zegt Weijnen dat Het juiste woord ook
een stilistische functie heeft. Normaal Ieest niemand een woordenboek door, maar wie op enig gebied van zijn geestesbedrijvigheid zijn woordenschat wil verrijken, vindt in deze thesaurus zijn
vraag ruim beantwoord. Dit boek, zo zegt hij, helpt de mogelijkheden van het Nederlands tot bewustzijn brengen en een zuivere
en genuanceerde taal gebruiken.

• Het werk van pater Brouwers
Het eerste probleem was voor pater Brouwers welk plan hij zou
volgen, hoe hij de woorden zou indelen. Hij noemt in zijn inleiding drie mogelijke classificaties :
- een alfabetische, met bij elk trefwoord een reeks betekenisverwante woorden (synoniemenwoordenboeken in de strikte
zin van het woord);
- een ontologische, uitgaande van het Opperwezen en afdalend
langs mens, dier en plant naar de stoffelijke levenloze schepping (deze classificatie werd in een aantal zestiende-eeuwse
woordenboeken toegepast);
- een logische, die vooral rekening houdt met de denkwetten
van het abstraherend verstand en de gedachten ordent volgens de aspecten die we met ons verstand in de wezens herkennen.
Brouwers maakt het verschil tussen de laatste twee classificaties met een voorbeeld duidelijk : volgens de ontologische moet
kakelen bij hoen komen, kraaien bij haan, blaffen bij hond enz.,
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omdat die geluiden concreet bij die dieren horen, maar volgens
de logische classificatie moeten kakelen, kraaien, blaffen enz. bij
het geluid komen, terwijl hoen, haan, hond bij de dieren komen.
In de logische classificatie worden de lijsten verder in principe
gerangschikt volgens de extensie, d.i. volgens het grotere of kleinere aantal wezens dat ze omvatten. Zo komt. de lijst bestaan
voorop, omdat het bestaan zich over aIle wezens uitstrekt. De
lijst geluid b.v. staat veel verdet, omdat het geluid tot de stoffelijke wereld enz. beperkt blijft.
Brouwers heeft de logische classificatie verkozen omdat de
ondervinding hem geleerd heeft dat alleen volgens dit plan bijeen
kon worden gebracht wat in onze denkwereld samenhoort en wat
dus ook in dit woordenboek bij elkaar moet staan. Deze classificatie werd b.v. ook door Roget voor zijn Engelse Thesaurus
verkozen en door Schlessing voor zijn Deutscher Wortschatz
(Stuttgart, 1881; aangevuld door Wehrle, 1940, en door Eggers,
1967). Brouwers heeft weI bijna ongewijzigd het plan van de
Zwitser Charles Bally overgenomen, in zijn Traite de stylistique
fran~aise (2. ed. Heidelberg, 1921), die zelf het plan van Roget
bewerkt had. Opvallend is dat zowel Roget als Schlessing en
Brouwers hun woordenboek in precies 1000 hoofdstukjes indelen.
Volgens zijn logische classificatie begint Brouwers in zijn eerste deel met algemeenheden. Hieronder rangschikt hij abstracte
gegevens, zoals het bestaan, de oorzakelijkheid, de orde, de
tijd... , ook alle begrippen in verband met het meten, het tellen,
de wiskunde en de tijdrekening. Hierbij horen ook de ruimte en
de beweging, de weg, het reizen, rijtuigen en vaartuigen en de
kleding. Het doet weI enigszins komisch aan dat dit deel algemeenheden met hoofdstukjes over het naaien, het haakwerk en
het breien eindigt.
Het tweede dee1omvat de stoffelijke wereld, met o.a. leven en
dood, de stof, planten en dieren, eigenschappen van de stof en de
zintuiglijke waarneming.
Het derde deel omvat het verstand, met o.a. de eigenschappen
en de uitdrukking ervan. Zo horen hier b.v. het onderwijs, het
boek, de taal, de spraakkunst en de uitspraakleer onder.
Het vierde deel omvat de wil, met de kenmerken en de daden
die erbij horen, o.a. het gezag, het gehoorzamen en het beloven.
Het vijfde deel omvat de handeling, met o.a. ook het middel
en het doel.
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Het zesde deel omvat de eigendom, met als onderverdelingen
aanwinst en bezit en het gebruik.
Het zevende deel omvat het gevoel, met vreugde, droefheid,
schoonheidsgevoel (ook kunst, letterkunde...), hoop, moed en
gramschap.
Het achtste d~el omvat de maatschappij, met het sociale leven,
de standen en de wetgeving.
Het negende deel omvat de moraal, met plicht en gedrag.
Het tiende deel omvat de godsdienst.
Deze tien delen zijn nogal ongelijk : de eerste twee tellen
samen 624 nummers van de 1000 en 380 bIz. van de 830, terwijl
de laatste drie samen slechts 93 nummers tellen en slechts 84 bIz.
Brouwers heeft zijn delen nog onderverdeeld in tot 1000 genummerde hoofdstukjes, waarnaar hij dan in het alfabetisch register achteraan verwijst. In elk hoofdstukje rangschikt hij de
woorden naar de grammaticale woordsoorten: adjectieven,
werkwoorden, substantieven, bijwoorden en onrechtstreekse
wendingen; daarna komen dan causatieven en tenslotte spreekwoorden en zegswijzen. De lengte van de hoofdstukjes is ongelijk : gemiddeld tellen ze iets minder dan een bladzijde. In een
hoofdstukje staan dan uiteraard niet aIleen echte synoniemen of
'bijna-synoniemen', maar weI groepjes woorden die bij een bepaald onderwerp horen.
Hoofdstukjes met antonieme begrippen worden altijd tegenover elkaar geplaatst, zodat Het juiste woord niet aIleen een
woordenboek van synoniemen is, maar ook van antoniemen. Zo
staat het hoofdstukje bepaald b.v. tegenover onbepaald, oorzaak
tegenover gevolg, ·orde tegenover wanorde, lang tegenover kort,
breed tegenover smal en vleien tegenover kwaadspreken.
Om woorden in Het juiste woord terug te vinden zijn er twee
mogelijkheden. We kunnen gaan zoeken
- ofwel in de toegepaste classificatie, het grote plan met de
inhoud, dat gedetailleerd, met aIle onderverdelingen, vooraan in het boek staat;
- ofwel in het alfabetisch register, dat 667 bIz. telt, bijna zoveel
als het corpus; in dit register staan niet de afleidingen en
samenstellingen die gemakkelijk bijhet hoofdwoord (als dit
het eerste deeI van de samenstelling is) te vinden zijn.
In het register wordt bij een woord dikwijls naar verschillende
nummers verwezen, waarbij de verschillende betekenissen aangegeven worden. In de praktijk zuBen we dikwijls op meer dan
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een nummer moeten gaan zoeken. In feite lopen sommige hoofdstukken ook enigszins door elkaar : het woord oordeel b.v. hoort
zowel thuis in het hoofdstukje over waarnemen als in dat over
menen en in dat over rechtsgeding. Bij zo'n woord wordt dan in
een hoofdstukje dikwijls met een nummer naar een ander hoofdstukje verwezen.
Brouwers stond ook voor de vraag welke woorden hij moest
opnemen. Voor zijn eerste uitgave had hij zich gebaseerd op het
Handwoordenboek van Van Dale. Met behulp van medebroeders schreef hij aIle trefwoorden daaruit op stukjes papier, met
een verwijzing naar de betekenis en het hoofdstuk waarin ze
moesten komen. Deze eerste uitgave, die in 1931 verscheen, telde 1094 biz. Het woord vooraf van Van Ginneken dateert echter
al van 1928.
Voor zijn tweede uitgave wilde Brouwers helemaal volledig
zijn, de hele Nederlandse taalschat opnemen. Daarom vulde hij
zijn woordenboek nu aan met aIle woorden uit de Grote Van
Dale, behalve al te technische en dialectwoorden. Alleen voor
Zuidnederlandse woorden maakte hij een uitzondering. Hoewel
de tekst compacter gedrukt werd, breidde hij zijn woordenboek
nu tot 1466 bIz. uit. Ook voor zijn volgende uitgaven zocht hij in
alle mogelijke bronnen naar nieuwe woorden, spreekwoorden en
zegswijzen, om tot een zo volledig mogelijke inventarisatie van
de Nederlandse taal te komen. De opeenvolgende uitgaven telden ca. 1400-1500 biz., tot de 5de uitgave van 1973, met 1533 bIz.
Ik merk nog op dat omstreeks 1970 de verkoop plotseling sterk
de hoogte in ging na een interview van A. den Doolaard voor de
Nederlandse tv. Men had deze gevraagd of hij ooit een woordenboek gebruikte. Eerst had hij neen gezegd, maar toen eraan
toegevoegd : 'Ja toch, Het juiste woord, een woordenboek met
synoniemen van een Vlaming; daarin zoek ik nogal eens naar een
beter woord dat ik wil gebruiken'. Dat is de reden waarom er in
1973, acht jaar na de vorige uitgave, al een nieuwe druk nodig
was. Meestal was er pas nameer dan tien jaar een nieuwe uitgave
nodig.

• Mijn nieuwe bewerking
Toen ik in 1980, op verzoek van de uitgever, een nieuwe uitgave
van Het juiste woord wilde voorbereiden (ik moet bekennen dat
ik tevoren het werk zelfweinig gebruikt heb), was mijn eerste
indruk dat het te onoverzichtelijk, en te overladen was. Het was
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te moeilijk om er woorden en zegswijzen in terug te vindefl. Ik
ondervond dit b.v. wanneer ik bij het controleren van de alfabetische registers woorden in het corpus wilde opzoeken. Na enige
tijd nam ik hiervoor de eerste uitgave, die veel beknopter was,
ter hand en daarin kon ik de woorden inderdaad gemakkelijker
terugvinden. Die uitgave was aanmerkelijk overzichtelijker, omdat ze nog minder omvangrijk was.
Bij nader inzicht bleken er in Het juiste woord te veel ongewone, vooral verouderde en gewestelijke woorden en wendingen te
staan. Dit woordenboek is in de eerste plaats bedoeld voor iemand die naar een woord of een wending zoekt om ze te gebruiken. Wat er in staat, moet dus ook bruikbaar zijn. Daarom hoort
m.i. aIleen het hedendaagse algemeen Nederlands erin thuis. In
principe heb ik dan ook de verouderde, gewestelijke en al te
ongewone woorden en wendingen geschrapt. Hierbij heb ik aIleen een uitzondering gemaakt voor benamingen van de meest
gewone officiele of eigen instellingen in Belgie, waarvoor ik de
aanduiding Belg. heb gebruikt. De gewone en gebruikelijke samenstellingen en afleidingen heb ik bewaard.
Ais nieuwe woorden heb ik geen al te gespecialiseerde vaktermen of (vermoedelijk) voorbijgaande modewoorden willen opnemen. WeI heb ik het actuele Ieven van de taal gevoIgd, wat ik
ook doe voor Verschuerens Modern woordenboek en voor de
rubriek Taal in ontwikkeling. Zo heb ik naar schatting weI ca.
10 000 nieuwe woorden opgenomen, vaak uit de hedendaagse
omgangstaal en uit sommige taalgebieden waar mijn voorganger
blijkbaar minder goed in thuis was (o.a. sport). In het bijzonder
heb ik ook aandacht besteed aan idiomatische uitdrukkingen en
verbindingen met een vast voorzetsel.
Om praktische redenen, vooral omdat het allemaal handwerk
is, heb ik de grote lijnen van de classificatie behouden. WeI heb
ik soms hoofdstukken veranderd, delen ervan verplaatst, de
schikking ervan veranderd en verdere indelingen aangebracht,
om de begripsvelden beter af te grenzen. Ik heb ook enige nieuwe hoofdstukjes aangebracht en op basis van het register naar
onderverdelingen van andere hoofdstukjes verwezen, zodat deze
verwijzingen gemakkelijker terug te vinden zijn.
Op de indeling in hoofdstukjes kan altijd kritiek uitgeoefend
worden. Ze kan nooit helemaal sluitend zijn, omdat er te veel
overgangsgebieden tussen de verschillende domeinen van de taal
zijn. Dat heb ik in het bijzonder willen verhelpen door een groter
aantal verwijzingen naar andere hoofdstukjes aan te brengen,
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door het nummer van een hoofdstuk aan te geven bij een woord
dat ook in een ander hoofdstukje opgenomen is.
Verder heb ik ook, o.a. naar het voorbeeld van de recentere
uitgave van Roget's Thesaurus, het eerste woord van elke alinea
gecursiveerd. Zo heb ik eigenlijk onderverdelingen aangebracht
met alinea's die telkens een nieuwe betekenisschakering, een
nieuwe afdeling van het betekenisveld bevatten. Het gecursiveerde woord doet dan dienst als titel van de nieuwe groep woorden,
zodat het opzoeken vergemakkelijkt wordt. De onoverzichtelijke
lange reeksen, die ik al ingekort heb, worden op deze wijze
bovendien nog onderbroken en overzichtelijker. Ik hoop dat de
nieuwe uitgave hierdoor gemakkelijker te raadplegen en dus
bruikbaarder geworden zal zijn.
Het nieuwe Het juiste woord, dat volgens de huidige plannen
van de uitgever in juni 1987 zal verschijnen, zal geen vermeerderde, maar een ingekorte uitgave zijn (naar schatting ca. 1350 in
plaats van 1533 bIz.). Toch blijft het een zo volledig mogelijke
verzameling van de Nederlandse taalschat, maar dan beperkt tot
het hedendaagse algemeen Nederlands, in zijn gesproken en geschreven vorm.

• Besluit
Ik meen dat Het juiste woord zijn nut heeft als een systematische
verzameling en volledige inventarisatie van de uitdrukkingsmiddelen in het Nederlands, als een classificering van de Nederlandse woorden in groepen die naar betekenis samenhangen. Door
de systematische indeling geeft het woordenboek een overzichtelijk beeld van de verschillende betekenisvelden, iets dat een alfabetisch, verklarend of vertalend, woordenboek niet kan doen.
Bruikbaar kan zo'n woordenboek zijn voor iemand die schrijft
en die naar 'het juiste woord' zoekt om zijn gedachten uit te
drukken : dit kan zijn om iets zo adequaat mogelijk weer te
geven ofwel om stilistisch afwisseling aan te brengen. Ook kan
iemand die een taalkundige studie wi! maken van een bepaald
semantisch veld hiervoor op zo'n woordenboek steunen. Zelf
heb ik b.v. Het juiste woord geraadpleegd om artikelen te schrijven over termen in verband met brood en gebak en met molens.
Het is weI waar dat wie de juiste betekenisschakering of de gevoelswaarde van een woord niet kent, die nog in een verklarend
woordenboek zal moeten opzoeken. Ik meen echter dat niet juist
is wat een recensent eens schreef, dat men in dit 'betekeniswoor-
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denboek' juist niet de betekenis van de woorden vindt (de betekenis kan ook nog op andere manieren dan door een verklaring
of omschrijving aangegeven worden) of dat men in Het juiste
woord juist niet het 'juiste' woord vindt (alleenwordt er al een
zekere kennis voorondersteld).
Het gebruik van Het juiste woord vraagt enige moeite, maar
wanneer iemand het systeem kent en eraan gewoon is, levert het
zijn nut Ope Volgens Geeraerts en Janssens is het 'een werk met
een uitgebreid potentieel aan informatie, maar het vraagt enige
moeite bij het raadplegen, en het gebruik van supplementaire
bronnen, wi! het die informatie volledig prijs geven' (1). Met
Weijnen kunnen we zeggen dat dit woordenboek naast het verklarende woordenboek zijn plaats verdient 'in de bibliotheek en
op de werktafel van al wie de rijkdommen van zijn taal wil benutten. Voor wie naar het juiste Nederlandse woord zoekt, verricht
het de eerste dienst'.
Ik hoop dat de nieuwe uitgave, de zesde druk, nog nuttiger zal
kunnen zijn dan de voorgaande.
F. Claes s.j.

DE COMPUTER ALS TAALADVISEUR

Doordat de computer teksten op (soepele of harde) schijven of
magneetbanden kan opslaan, wordt het ook mogelijk om andere
computerprogramma's op die teksten toe te passen. Zo bestaan
er programma's die de schrijver helpen bij het controleren en
reviseren van zijn teksten.

Controleprogramma's
De werking van dergelijke controleprogramma's is simpel : ze
worden toegepast op teksten die op computerschijf of -band zijn
opgeslagen. Dat resulteert in een aantal telresultaten en commentaar op woord- en zinseigenschappen van de betrokken
tekst. Op basis van die commentaar kan de tekst worden herzien.

e) D. Geeraerts en G. Janssens, a.. w., bIz. 76.
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Vit die simpele karakterisering mag echter niet de indruk ontstaan dat die programma's dezelfde capaciteiten hebben als b.v.
een taalleraar. Revisieprogramma's zijn slechts in staat om bepaalde relatief eenvoudige tellingen uit te voeren en adviezen te
verstrekken bij de ingetikte teksten. Daarover dadelijk meer.
Bovendien blijft het eigenlijke reviseren de verantwoordelijkheid van de schrijver. Computerprogramma's signaleren aIleen
bepaalde eigenschappen van teksten; als ze daarbij ook een aanzet tot verbetering geven, blijft het nodig dat de schrijver die
mogelijke verbetering kritisch beoordeelt.
Het is nog niet zover dat elke bezitter van een microcomputer
in de winkel de revisieprogramma's kan vinden die op zijn toestel
bruikbaar zijn. De beschikbare programma's zijn voorlopig nog
voornamelijk bestemd voor grote zgn. geintegreerde systemen,
en dan nog systemen van bepaalde types. AIleen beperkte programma's (b.v. om teksten op spelling of verwarrende synoniemen te controleren) bestaan al voor diverse kleinere computers.
Ten slotte is er van revisieprogramma's voor het Nederlands
nog nauwelijks sprake. De systemen die momenteel werken of
ontwikkeld worden, zijn op het Engels van toepassing. Toch zal
dat in de toekomst veranderen. De explosie van enerzijds geschreven documenten en anderzijds van computerbezitters
maakt het waarschijnlijk dat software-firma's ook voor het Nederlands dit soort programmatuur zullen ontwikkelen. Grootse
revisieprogramma's met hoge ontwikkelingskosten zullen er voor
het Nederlands nochtans niet zo gauw komen.

Beperkte adviezen
Van controleprogramma's mogen we niet te veeI verwachten. Ze
zijn in elk geval niet in staat om adviezen en commentaar te
verstrekken waarvoor zoiets als taalgevoel nodig is, want dat
heeft een computer niet. WeI kan een programma adviezen verstrekken die gebaseerd zijn op telbare, detecteerbare tekstkenmerken. Een voorbeeld : een computer zal nooit in staat zijn om
te registreren dat de toon van een tekst ongeschikt is voor het
publiek waarvoor de tekst is geschreven. WeI kan hij bij voorbeeld in staat worden gesteld de waarschuwing te geven dat de
tekst te veel passieven bevat. Daarvoor moet hij een analyseprogramma bevatten dathet mogelijk maakt passiefvormen te detecteren; daardoor kan hij moeiteloos het percentage passieven in
de tekst aangeven. Op zich zegt dat echter weinig. Daarom kan
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in het programma verder een standaard zijn ingebouwd : de programmamakers kunnen m.a.w. vastleggen welk percentage passieven zij als een maximum beschouwen. Ais een tekst dat maximum overschrijdt, dan brengt het programma de schrijver automatisch van die overdosis op de hoogte en kan het meteen een
stukje advies erbij leveren dat een aanzet geeft om het 'euvel' te
verhelpen.
Met dit voorbeeld is meteen de zwakte van revisieprogramrna's aangegeven : de standaards die in de programma's zijn ingebouwd kunnen nauwelijks rekening houden met concrete
tekstomstandigheden. Voor de passiefinstructie betekent dat bij
voorbeeld dat het programma niet kan uitmaken welke passieven
functioneel zijn en welke als een stijlondeugd moeten worden
getypeerd. Verder heeft het programma ook geen oog voor uitzonderingen : teksten waar een hoger passiefpercentage verantwoord, zelfs gewenst is, worden toch onverbiddelijk met de vastgelegde standaard beoordeeld.

Writer's workbench
Vele tekstverwerkingspakketten bevatten een spellingcontroleprogramma, de simpelste vorm van tekstrevisie. Programma's
die veel meer feedback geven zijn er niet zoveel. Veruit het
uitvoerigst is het revisieprogramma Writer's Workbench
(WWB), ontwikkeld door Bell Laboratories. De aanleiding voor
de ontwikkeling van Writer's Workbench is de massale groei van
het aantal technische documenten dat bij Bell het licht ziet. Vit
cijfers van 1981 blijkt dat Bell jaarlijks zo'n 100 000 000 dollar
aan de redactie van technische documenten besteedt. Bell heeft
zo'n 100 soorten documenten. Een daarvan, de Bell System Practices, bevat 400 subcategorieen, met daarin ongeveer 35 000 documenten. Computergestuurde revisie van die teksten kan enorme tijdwinst opleveren. AIleen al een automatische spellingcontrole spaart op het geheel van de documenten enorm veel tijd.

Woordenboekprogramma's
WWB bestaat uit een reeks deelprogramma's. Een aantal van die
deelprogramma's berust op een simpele verzameling van woorden. Het principe van die programma's is dat van een woordenboek. Als zo'n programma-onderdeel wordt ingeroepen om een
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tekst te controleren, dan gebeurt niets meer dan dat het woordenboek tegen de tekst aan wordt gelegd. De woorden uit het
woordenboek die in de te reviseren tekst worden aangetroffen,
worden gesignaleerd. Twee voorbeelden :
Het deelprogramma abst file controleeert de tekst op abstracte
woorden. Het bevat een verzameling van ca. 300 woorden die als
abstract te boek staan. Als meer dan 2,3 % van de woorden uit
de tekst abstract zijn (d.w.z. woorden zijn uit de verzameling van
300), dan waarschuwt het programma automatisch en drukt een
lijst af van die woorden, met mogelijke verbeteringen.
Het spellingprogramma werkt net omgekeerd. Het bestaat uit
een woordenboek van aIle juiste woordvormen. Elk woord uit de
te reviseren tekst wordt in het woordenboek opgezocht. Woorden die niet in het woordenboek te vinden zijn, worden als spelfouten gesignaleerd. De gesignaleerde woordvormen hoeven uiteraard niet fout te zijn. Eigennamen bij voorbeeld staan niet in
het woordenboek en worden toch als 'spelfout' gesignaleerd. Anderzijds zijn er echte spelfouten die niet door het programma
worden gesignaleerd. Een Nederlands voorbeeld : wie een dtfout schrijft (van het type word - wordt bij voorbeeld), zal dat
van het programma niet te horen krijgen : zowel word als wordt
staat immers in het programma als een goede woordvorm opgeslagen. Om dat Nederlandse werkwoordprobleem op te lossen,
zullen de Nederlandse vertalingen van de Engelse spellingprogramma's een flink stuk 'slimmer' moeten worden gemaakt.
Er zijn behalve deze twee voorbeelden nog woordenboekprogramma's voor het signaleren van verwarrende woordvormen,
van woorden langer dan x aantallettergrepen, van passe-partouts
en zelfs van sexistische woorden.

Stijlprogramma
Het interessantste deelprogramma van WWB is het zgn. styleprogramma, dat in staat is een hele reeks tellingen uit te voeren
op zinnen in de tekst. De tellingen zijn gebaseerd op een analyseprogramma 'parts' , dat het mogelijk maakt in teksten woorden te
onderscheiden en die woorden - eenvoudig gezegd - in woordsoorten onder te verdelen. Vit het volgende voorbeeld moet blijken welke informatie het style-programma bij een tekst geeft. De
commentaar - voor de begrijpelijkheid in het Nederlands slaat op een wetenschappelijk artikel waarin WWB voorgesteld
wordt.
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• Zinsinformatie
Aantal zinnen 240; aantal woorden 4636; gemiddelde zinslengte
19.3; gemiddelde woordlengte 5.18; aantal vraagzinnen 1; aantal
uitroepende zinnen 0; aantal inhoudswoorden 2734, 59 %, gemiddelde lengte 6.72; aantal korte zinnen « 14 woorden) 58
(24 %); aantal lange zinnen (> 29 woorden) 22 (9 %);
langste zin 64 woorden; kortste zin 4 woorden.
• Zinstypen
Aantal enkelvoudige zinnen 101 (42 %); aantal onderschikkende
samengestelde zinnen 92 (38 %); aantal nevenschikkende samengestelde zinnen 16 (7 %); aantal ondersch. + nevensch. samengestelde zinnen 31 (13 %).
• Woordgebruik
- Soorten werkwoorden (% van het hele aantal werkwoorden)
Zijn 170 (32 %); hulpwerkwoorden 85 (16 %); infinitieven 89
(17 %).
- Aantal passieven 63 (14 % van vervoegde werkwoorden)
- Woordsoorten (% van het hele aantal woorden)
Voorzetsels 487 (10,5 %); voegwoorden 177 (3,1 %); bijwoorden
197 (4,2 %); zelfstandige naamwoorden 1296 (28 %); bijvoeglijke naamwoorden 797 (17,2 %); voornaamwoorden 220 (4,7 %);
nominaliseringen 90 (2 %).
• Zinsopeners
Zelfstandige naamwoorden 48, persoonlijke voornaamwoorden
28, bezittelijke voornaamwoorden 1, bijvoeglijke naamwoorden
35, lidwoorden 57 (totaal 70 %); voorzetsels 32 (13 %);
bijwoorden 15 (6 %); werkwoorden 3 (1 %); onderschikkende
voegwoorden 14 (6 %); nevenschikkende voegwoorden 5 (2 %);
interjectie 2 (1 %).
Voor niet taalkundig geschoolde schrijvers is deze stijlcommentaar weinig verhelderend. Daarom kunnen die weer een ander programma inschakelen dat uitleg geeft bij de style-tellingen.
Dat programma, prose genaamd, bevat een verklaring van de
leesbaarheidsformules die in het style-programma zijn toegepast.
Verder geeft dat programma een interpretatie van de cijfers en
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procenten die in het voorbeeld te vinden zijn. Daardoor wordt
het mogelijk dat de schrijver zich iets kan voorstellen bij b.v.
14 % passieven of 38 % onderschikkend samengestelde zinnen.
Om op een verantwoorde wijze de geconstateerde tellingen te
interpreteren, hebben de makers van WWB uitvoerig aandacht
besteed aan de ontwikkeling van standaards. Om uit te maken
welk percentage passieven, abstracte woorden, lange woorden...
in de deelprogramma's als maximum moet worden gehanteerd,
zijn tellingen uitgevoerd en gemiddelden gemaakt in vele technische Bell-rapporten die door verschillende beoordelaars als goed
werden bevonden.
Hoewel zo'n interpretatieprogramma de feedback zinvol
maakt, is het vaak ook erg betwistbaar. De reden daarvan is dat
de interpretaties niet gebeuren door een 'redelijk wezen' op basis
van een complex van evaluatiefactoren, maar door een machine
op basis van erg oppervlakkige taalkenmerken. Die kenmerken,
die b.v. ook in het leesbaarheidsonderzoek centraal staan, kunnen geen definitief oordeel geven over de kwaliteit van de tekst.
Voor gebruikers van zo'n feedbackprogramma is het dan ook
essentieel van deze ingebakken beperking op de hoogte te zijn en
het niet te beschouwen als een orakel van Delphi.

Tekstprogramma's
Programma's die informatie geven over tekstkenmerken zijn er
in WWB eigenlijk niet. WeI is er een deelprogramma dat enige
indicatie kan geven over de kwaliteit van de tekstopbouw. Het
org-programma geeft een uitdraai ·van de eerste en laatste zin van
elke alinea. Het gaat ervan uit dat in een goede zakelijke tekst bij
voorkeur elke alinea met de kernzin begint of eindigt. Als de
uitdraai van dit programma een redelijke korte weergave van de
tekst te zien geeft, kan dat een indicatie van goede tekstopbouw
zijn.

Effect
VergeIeken bij een menselijke beoordelaar van teksten is computergestuurde feedback erg defectief, hetgeen uit het vorige overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van WWB blijkt.
Zo'n vergelijking is echter niet eerlijk. Het ligt voor de hand dat
zulke programma's vergeleken worden met b.v. taaladviesboek-
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jes. Het zijn allebei instrumenten die bedoeld zijn om schrijvers
zonder menselijke assistentie schrijfhulp te bieden. Bij die vergelijking nemen computerprogramma's duidelijk de belangrijkste
plaats in.
Het voordeel van de computerschrijfhulp is ongetwijfeld dat
de adviezen meteen op de betrokken tekst toegepast worden.
AIleen als de tekst er aanleiding toe geeft, gaat een alarmbel
rinkelen. Bij een adviesboekje is die concrete toepasbaarheid
een groot probleem : schrijvers zijn lang niet allemaal kritisch
genoeg om uit een boekje de nodige lessen te halen; ze zien vaak
niet waar hun problemen zitten, ook niet als ze die in de boekjes
met treffende voorbeelden beschreven zien.
Experimenten met WWB bij schrijvers bevestigen overigens
dat het inschakelen van computerfeedback effect heeft : schrijvers worden systematisch attent gemaakt op typische fouten en
worden daardoor aIleen al gaandeweg kritischer ten opzichte van
hun teksten. De motivering om zo'n programma bij het reviseren
aan te spreken is verder groter dan de motivering om een taaladviesboekje door te lezen. AIle experimenten waarin computertoepassingen in het taalonderwijs worden onderzocht, concluderen dat de computer zeer motiverend werkt (ook al zal dat deels
het gevolg zijn van het feit dat die computer nieuw is). De uitdaging om de feedback van de computer ernstig te nemen is groter
dan de uitdaging om via een taaladviesboekje op het spoor van
de eigen schrijfproblemen te komen.
Computerfeedback heeft ook nadelen, vergeleken bij taaladviesboekjes. Ten eerste kunnen niet aIle adviezen door programma's worden ondervangen, dat is al aangegeven. Verder verliest
computercommentaar gauw de nuances die in een boekje uitvoeriger aan de orde kunnen komen. Zeker voor adviezen die de
vorm aannemen van 'niet te veeI van dit, niet te weinig van dat' is
computerfeedback al gauw te ruw of nietszeggend. En het blijkt
dat in boekjes nogal wat van dit soort adviezen gegeven worden.
A. Maes
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I.· ALGEMEEN
VAKTAALONDERWQS AAN DE FACULTEIT VAN
DERECHTEN

Opmerking voora!
Nog maar kort - om precies te zijn twee jaar - ben ik als
taalbeheerser in de juridische faculteit werkzaam. Vandaar dat
dit artikel vooral mijn eerste indrukken over de mogelijkheden
en de beperkingen van mijn opdracht bevat, mijn eerste ideeen
over de noodzaak en het belang van Nederlandse taalbeheersing
voor de jurist.

Taal en recht
In de Leuvense rechtsopleiding wordt vooral in de tweede kandidatuur aandacht besteed aan enkele taalvakken. Op het programma staan 'Juridisch en administratief taalgebruik' in het Nederlands en het Frans en algemene taalbeheersing van een tweede vreemde taal, Engels of Duits.
Nederlands staat in die reeks wat apart. Het argument dat het
nuttig is 'talen te leren' geldt immers enkel voor vreemde talen :
'Nederlands kennen we toch al. Dat is toch onze moedertaal. De
basisvaardigheden beheersen we; de specifieke woordenschat en
de specifieke vaardigheden leren we weI samen met de Ieerstof of
in de praktijk'. De noodzaak en het nut van een grondige cursus
Nederlandse taalbeheersing in de rechtsopleiding is voor niettaalkundigen in Vlaanderen meestal niet meteen duidelijk. Dat
blijkt onder andere uit wat aan de respectieve Vlaamse universiteiten aan de beheersing van de Nederlandse rechtstaal wordt
gedaan. In Leuven (KU Leuven) en Antwerpen (UFSIA) krijgen de studenten slechts gedurende een jaar een college Nederlandse rechtstaal. In Gent (RUG) bestaat dat yak als dusdanig
zelfs niet. Enkel de vakterminologie wordt er behandeld, en dat
dan in een ruimer opgevat geheel, nl. 'De grote hedendaagse
rechtsstelsels met inbegrip van hun vakterminologie'.
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Vit een vergelijking met wat op moedertaalvlak aan de Nederlandse rechtsfaculteiten gebeurt blijkt dat de zaken daar anders
worden aangepakt. In de colleges (rechts)taalbeheersing wordt in
Nederland veel meer de nadruk gelegd op het communicatieve
aspect van het (rechts)taalgebruik, Lc. begrijpelijkheidsadvisering, voorlichtingskunde e.d. Taalhistorisch is dat verschil volledig verklaarbaar : de taalsituatie is in Nederland helemaal anders
dan in Vlaanderen. Taalkundig gezien moet er dus anders gewerkt worden. Niet weinigen in Vlaanderen erkennen het belang
van taal en taalvaardigheid voor de rechtspraktijk. Met uitspraken als 'the law is a profession of words' (Mellinkoff, 1963, VII)
of 'Hoofdzaak is dat de jurist zich bewust wordt van de rol van de
taal in allerlei praktische en theoretische vraagstukken waar hi j
mee te maken krijgt' (Van den Bergh 1979, 62) wordt dan ook
meestal volledig ingestemd. Maar dat is theorie. De theorie en de
praktijk liggen echter nog een heel eind uit elkaar. Wat is daar
dan de oorzaak van, is men geneigd zich af te vragen.
In de eerste plaats moeten we een verklaring zoeken in het feit
dat vele juristen aan dat hermetische karakter van hun vaktaal
groot belang hechten. De gemiddelde rechtsgeleerde is helemaal
niet gebrand op ook maar de geringste ingreep in de rechtstaal,
zijn belangrijkste werkinstrument. Elk woord, elke wending, elk
model is immers overdacht, gewikt en gewogen, en heeft de
vuurproef van jarenlange rechtspraak doorstaan. Waarom zou je
een onzekere wending - ook al is die dan taalkundig en logisch
beter - verkiezen boven een door de traditie ver-zeker-de wending ?.. Enkele korte fragmenten uit interviews van studenten
met juridisch geschoolden illustreren die visie.
'Verder zei de notaris dat hijzelf deze situatie niet veranderen
kon, daar hij gebonden is aan zekere vormvereisten en daar men
als enkeling onmogelijk zulk een traditie (men stelt die al gedurende decennia op haast identieke wijze op) zou kunnen tenietdoen.'
'Het gerecht is geen theater, het betreft ernstige zaken. Plechtigheid draagt bij tot de instandhouding van het instituut. (... ) Ik
ben geen voorstander van hervormingen. Dat zou veel te tijdrovend zijn. Ik ben vertrouwd met mijn manier van werken. Zo'n
stuk schrijven doe ik bijna automatisch. Ik heb het vroeger zo
geleerd en wens nu dat mijn stagiairs, zo lang ze voor mij
werken, die stijl overnemen', aldus een advocate.
'Een dagvaarding begint met 'ten jare van'. Het is eigenlijk
een zin. Taalkundig is hier waarschijnlijk heel wat op aan te
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merken, maar doordat ik de zin telkens weer overneem, ben ik er
zeker van dat ik nooit een element vergeet. Ais je er begint in te
snoeien, heb je telkens weer moeilijkheden om het geheel aan
elkaar te zetten. Ais ik mijn wijze van formuleren moet veranderen, vraagt dit veel tijd en inspanning.'
Volledigheidshalve moet worden vermeld dat de leeftijd van
de geenqueteerde weI in zekere mate zijn houding tegenover de
rechtstaal bepaalt. Oudere juristen nemen ongeveer allen het
sterk conservatieve standpunt in dat de traditionele vaktaal behouden moet worden. Jongere juristen staan over het algemeen
meer open voor opbouwende kritiek op hun vaktaal en zijn vaker
bereid om aan een correctere en clientvriendelijkere rechtstaal te
werken. Of dit verschijnsel zich ook vroeger voordeed is op dit
ogenblik niet helemaal duidelijk. Dat klachten echter al generaties lang herhaald worden, wijst er m.i. toch op dat het standpunt
altijd afhankelijk is geweest van de leeftijd. Of zou de jonge
generatie juristen van nu inderdaad anders zijn ?
De tweede redenvoor de kloof tussen theorie en praktijk lijkt
me een opvallend groot tekort aan theoretische en praktische
taalkennis. Hoewel deze opmerking waarschijnlijk ook voor vele
andere beroepsgroepen gemaakt kan worden, is het m.i. belangrijk na te gaan of dit tekort niet vooral in het juridische bedrijf
funeste gevolgen heeft. In ieder geval voelen vele juristen duidelijk aan dat ze vaak te weinig'taal-geschoold' zijn om voor de
vele lingulstische vraagstukken (soet) eeo correcte oplossing te
vindeo. Theoretische lacunes sluiten diepgaande taalreflectie uit.
Velen beperken taalkennis en taalvaardigheid tot het oppervlakkige niveau van de spelling en de elementaire zinsbouw :
'Aan remediering in dat vlak kunnen op de universiteit toch geen
tijd en energie meer besteed worden : het middelbaar onderwijs
moet de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen'. Anderen weten nog uit hun eigen schooItijd dat in de taalbeheersing
ook voor lexicale weetjes plaats ingeruimd kan worden. Met 'zeg
niet ... , maar weI ... ' zijn immers vele generaties Vlamingen
grootgebracht. Het blijft hier echter meestal bij lukraak verzamelde weetjes, die er vaak zonder achtergrondgegevens en zonder systematiek in geheid worden : voor de een moet je dit soort
fouten vermijden, de ander is gefixeerd op een totaal ander soort
fouten. Ook daarin ziet de jurist dus geen heil. Aan andere
aspecten van taalbeheersing ten slotte wordt niet gedacht. Noch
de theoretische gegevens bij allerhande technieken zoals notuIeren, rapporteren, brieven of besluiteo schrijven eoz., noch de
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praktisehe oefeningen die daarbij behoren, kent men of vindt
men belangrijk. Men vertrouwt nog steeds op jarenlang nattevingerwerk als de beste leersehool. De resultaten daarvan zijn
eenieder maar al te goed bekend.
Dat tot deze laeunes in taaltheoretisehe kennis zeker ook het
deeennialange eenzijdige taalbeheersingsonderwijs bijgedragen
heeft, lijdt m.i. geen twijfel.

De praktijk in Leuven
Het komt er bijgevolg op aan, zult u zeggen, door middel van
taalonderwijs de juristen-in-opleiding voor nieuwe, interessante
aspeeten van de taalkunde en taalbeheersing warm te maken.
Hier botsen theoretisehe idealen eehter op praktisehe bezwarene De typiseh Vlaamse houding ten opziehte van het moedertaalonderwijs uit zieh o.a. in een sterke beperking van het
aantal werkkraehten op dit arbeidsintensieve terrein. De verleiding ·om zieh dan tot de eenzijdige, weinig tijdrovende 'zeg niet
... , maar weI ... '-taalbeheersing te beperken is reeel; daardoor
komt eehter het arbeidsintensieve deel van het taalonderwijs
(b.v. spreek- en schrijfvaardigheidstraining) helemaal niet aan
zijn trekken. Toeh is het belangrijk 'dat we ervan doordrongen
geraken dat met de beeindiging van de diseussies over de norm,
die dan hoofdzakelijk betrekking hebben op woorden en wendingen (de 'zeg niet ... , maar weI ... '-taalbeheersing, L. V.), niet veel
meer bereikt is dan de rust die nodig is om ons taalgebruik in
grammatieaal, stilistiseh, pragmatiseh en vooral funetioneel opzieht optimaal te maken.' (Geerts, 1984, 98).
Aan die reele verleiding uit on- of overmaeht toegeven, betekent het yak steeds meer in diskrediet brengen waardoor het,
zoals het een vieieuze eirkel past, ook elke steun moet blijven
missen.
Deze tendens doorbreken, en toeh de drempel naar de moderne taalbeheersing oversehrijden, Ieidt anderzijds tot onoverkomelijke moeilijkheden : aan de ene kant omdat bij de studenten
de praktisehe en theoretisehe kennis ontbreekt, zodat ze bij elke
ietwat eomplexe opdraeht (met taal manipuleren, overtuigen ...)
gegarandeerd op moeilijkheden stuiten. 'Als wetensehappelijk
medewerker taalbeheersing aan de faeulteit der reehten KU Leuyen ondervind ik zelf de moeilijkheden om tot bepaalde vormen
van theoretisehe taalbesehouwing te komen, omdat de praktisehe
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taalbasis nog uitermate zwak is. De verleiding is dan ook groot
om je - zij het op aangepaste wijze - bezig te houden met
praktische taalbeheersing en taalzuivering.' (Maes, 1981, 242);
aan de andere kant omdat tijdnood elke tendens nCl.ar gelndividualiseerd taalonderwijs (individuele begeleiding tijdens het
schrijfproces, grondige verbetering, feedback) in de kiem
smoort.
In Leuven en Kortrijk samen (KUL (CK)) zijn twee germanisten (een buitengewoon hoogleraar en een assistent) belast met de
taak de juridische faculteit (± 2000 studenten) de nodige taalbeheersing bij te brengen. De nu volgende concrete cijfers wijzen
erop dat het vaak vechten is tegen de bierkaai. De tweedejaars
krijgen in totaal45 uur 'Nederlandse taalbeheersing. Juridisch en
administratief taalgebruik'; 12 daarvan zijn werkcolleges. Die 12
uur verdeel ik als voIgt :
1. enkele uren voor theoretische achtergronden, meer bepaald
in verband met de werking en de structuur van de taal; enkele
relevante onderdelen van de taalkunde, m.n. de taalbeheersing (taalverzorging, begrijpelijkheidsadvisering); de Vlaamse
taalsituatie (ter ondersteuning van bepaalde delen uit het
hoorcollege); enkele rechtslingulstische problemen;
2. enkele uren voor algemene en rechtsspecifieke taalvaardigheden;
3. enkele uren voor persoonlijk werk onder individuele begeleiding.
Hoewel dit voor discussie vatbaar is, ben ik er zelf toch weI van
overtuigd dat de theoretische aspecten, waaraan in de eerste
werkcolleges aandacht besteed wordt, van uitermate groot belang zijn. In eerste instantie moeten ze de studenten met voldoende redenen en argumenten bijbrengen waarom aandacht
voor taal zo belangrijk is. Die basis moet dan ais blijvende stimulus voor voortdurende taalzorg fungeren. Bovendien moeten die
enkele theoretische lessen het taalkundige-begrippenapparaat,
de lingulstische werkinstrumenten duidelijk maken : 'Men zal er
dan het beste aan doen de leerlingen de fundamentele principes,
inzichten, regels en technieken, kortom de kennis bij te brengen
die achteraf als basis voor de praktische ontplooiing van in concrete behoeften voorzienende vaardigheden kunnen dienen.'
(Geerts, 1984, 95) Een dergelijke aanpak impliceert onder andere ook dat gewezen wordt op grote lacunes op het rechtslingulstische vlak : het probleem van de norm, van de woordenboeken,
het gebrek aan goede nasiagwerken, enz.
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In tegenstelling tot vorig studiejaar heb ik de theoretische
aspecten dit jaar (1985-1986) via een lectuuropdracht met daarbij
aansluitende discussie naar voren gebracht. Door deze werkwijze
heb ik me een vtij genuanceerd beeld kunnen vormen van wat de
gemiddelde student over die aspecten weet : soms verrassend
veel, vaker echter bedroevend weinig.
De taalvaardigheden, die onder punt 2 vermeld staan, probeer
ik als voIgt bij te brengen : aan de hand van voorbeeldmateriaal
worden situaties, kenmerken, problemen e.d. geanalyseerd. De
ervaring die zo opgedaan wordt, moet tijdens de volgende faze,
het zelf schrijven, haar vruchten afwerpen.
Bij die praktische oefeningen, waaronder tekstverbeteringen
en -herschrijvingen, synthese-oefeningen en korte essays, komt
echter ook een aantal praktische bezwaren kijken. In groepjes
van 20 studenten werken is erg tijdrovend (ongeveer achttienmaal dezelfde les); de daaruit volgende verbeteringen zijn het
nog veel meer. Enkele schrijfoefeningen leiden al gauw tot duizenden bladzijden correctiewerk. Ik hoef de lezers van dit tijdschrift niet te zeggen dat zulke opdrachten een diepgaande correctie vereisen : elke letter moet als het ware gewikt en gewogen
worden. Dat vraagt gedurende weken, zelfs maanden aile aandacht, waardoor voor de vele andere aspecten van een didactische opdracht niet veel tijd overschiet. Van regelmatig, intensief
en begeleid taalkundig trainen kan onder die omstandigheden
dus helemaal geen sprake zijn.
Bijkomende moeilijkheden

Zowel binnen als buiten de concrete opleiding staan nog een
aantal andere factoren het vlotte Nederlandse-taalonderwijs in
de weg. Ten eerste is er enkel in de tweede kandidatuur een vak
'Nederlandse taalbeheersing. Juridisch en administratief Nederlands'. Van een systematische opbouw van de algemene en specifieke taalbeheersing, gespreid over vijf jaar rechtsopleiding, kan
dus helemaal geen sprake zijn. Integendeel, wat in de tweede
kandidatuur opgebouwd werd, kan in de drie volgende jaren heel
subtiel ongedaan gemaakt worden. De taal van vele professoren,
zowel schriftelijk als mondeling, en de taal van de talrijke naslagwerken laten namelijk vaak te wensen over. Dat impliceert natuurlijk ook dat de frequente contacten met de voor het recht
onontbeerlijke Franse bronnen niet degelijk gecompenseerd
worden.
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De aard van het taalonderricht is de tweede moeilijk makende
factor. Proceduristische taalbeheersing levert namelijk niet meteen grootse resultaten Ope Het komt er op aan systematisch te
trainen, o.a. door voortdurend te schrijven met aandacht voor de
taal. Een dergelijk werk en een dergelijke inzet werpen pas op
lange termijn subtiel hun vruchten af; dat in een jaar concentreren en dat bovendien met beangstigend weinig middelen tot
stand willen brengen, lijkt me weinig zinvol.
Ten derde moet er ook rekening mee gehouden worden dat
tweedejaarsstudenten nog zo goed als geen 'modern' rechtsvak
gehad hebben, en dus ook geen typisch juridische of administratieve teksten onder ogen gekregen hebben. Aan de meesten
moet je bij wijze van spreken nog uitleggen wat een dagvaarding
of een verzoekschrift is. Dan spreekt het ook voor zich dat de
gemiddelde student niet vertrouwd is met juridische procedures,
noch met de juridische reglementering van taalgebruik en
tekstopbouw. Zinvolle en wetenschappelijk verantwoorde discussies over de mogelijkheden en beperkingen van tekstverbetering kunnen bijgevolg niet overwogen worden. Het onderwijs
blijft dus noodzakelijkerwijs tot algemene opmerkingen beperkt.
Toch kan deze confrontatie van 'onervaren' tweedejaarsstudenten met moeilijke administratieve en/of juridische teksten bij
sommigen een positief effect sorteren. De verontwaardiging omdat 'ze van zo'n tekst zo goed als niets begrijpen, hoewel ze toch
rechten studeren', is namelijk vrij groot en kan leiden tot een
bewuste inzet voor de verbetering van de rechtstaal.
Ten slotte plaatst ook een gebrek aan rechtskundige scholing
de neerlandicus vaak voor grote concrete en daarnaast ook voor
subtielere problemen. Men voelt de taalmoeilijkheden waarmee
juristen kampen niet altijd even makkelijk aan en men heeft vaak
onvoldoende inzicht in de procedurele nuanceringen. Bovendien
blijven er, hoewel men als linguist en als jurist met hetzelfde
communicatiemiddel bezig is, grondige meningsverschillen bestaan over de te hanteren norm. Beide beroepsgroepen stellen
namelijk totaal verschillende eisen aan hun gemeenschappelijke
medium, de taal. Voor de linguist hangt de talige begrijpelijkheid
samen met een 'geheel van stilistische, grammaticale en redactionele middelen die de begrijpelijkheid zouden verhogen. Een
tekst is juridisch gezien begrijpelijk als aan aile juridisch-technische eisen is voldaan. Die eisen hebben uiteraard hun neerslag in
de talige vormgeving, maar uiten zich vaak in andere kenmerken
dan de talige begrijpelijkheid. (... ) De secularisering of vereen-
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voudiging van de rechtstaal die onder het mom van de begrijpelijkheid wordt gevraagd, zou zo in een aantal gevallen tot onbegrijpelijkheid kunnen leiden.' (Maes, 1981, 234)
Bij het zoeken naar de 'gulden-normmiddenweg' moet dus al
in eerste instantie met een niet kwaad bedoeld wederzijds onbegrip afgerekend worden.
Of aan al deze moeilijkheden het hoofd geboden kan worden,
en of voor deze belemmerende factoren een bevredigend alternatief gevonden kan worden, is mij op dit ogenblik niet helemaal
duidelijk. WeI zie ik een aantal mogelijke stappen in de goede
richting, hoewel ik me bewust ben van de praktische beperkingen.
Hoe zou het beter kunnen ?
lnzicht en samenwerking blijven accentueren, dat lijkt me het

beste en efficientste antwoord op de vraag hoe taalbeheersing
aan de juridische faculteit beter kan worden gedoceerd.
• Inzicht
Tijdens de discussie-uren in de tweede kandidatuur merk ik vaak
dat de hele taalkwestie voor de meeste studenten weI voorgoed in
kannen en kruiken lijkt : het probleem van het jarenlang dominerende Frans is toch van de baan; men spreekt in Vlaanderen nu
immers Nederlands. Waarom en waarover ons nog druk maken ?
Het doel is toch bereikt !
Ook uit het overzicht van de voorbije en toekomstige activiteiten van de Vlaamse Juristenvereniging, gepubliceerd naar aanleiding van haar honderdste verjaardag, blijkt een zelfde berustende houding. Deze vereniging heeft na een bijna honderd jaar
lange strijd nu elke taalactiviteit stopgezet, alsof met de verdwijning van het Frans een kraaknette, volledig afgewerkte Nederlandse standaardtaal haar intrede zou hebben gedaan (Rechtskundig weekblad, 28 december 1985).
Een identieke tendens kleurt ook het artikel 'Onderwijs aan
de rechtsfaculteit. Doelstelling en methode'. Daarin somt professor Vanistendael de zestien juridische vaardigheden op die zijns
inziens een volwaardig jurist eigen moeten zijn. Aan ten minste
tien ervan liggen taalvaardigheden ten grondslag, b.v. analyse
van vonnissen en arresten, opstellen van juridische type-documenten, geschreven en mondelinge argumentatie, en omgang
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met en adviseren van clienten. Toch wordt met geen woord gerept over het noodzakelijke taalvaardigheidsonderwijs aan de
faculteit.
De 'taal-gemoedsrust' die door een dergelijke houding in de
hand wordt gewerkt, is al vee1te lang gekoesterd. Mijns inziens
volledig ten onrechte. Aan het taalgebruik moet immers voortdurend gewerkt worden, en weI op twee niveaus.
Ten eerste op het niveau van de taalzuiverheid/taalcorrectheid : 'Rekening houdend met de speciale sociolinguistische situatie waarin de Vlaming zich bevindt, kan men stellen dat die
taalverzorgende en taalzuiverende taak van het yak taalbeheersing nog een tijd zal moeten blijven bestaan. Na de woelige discussies over de norm en de verhouding Vlaams-Nederlands die
de neerlandistiek sinds de jaren vijftig gedomineerd hebben, is
de taalonzekerheid van de Vlaming nog steeds erg groote Het is
daarom van belang een norm te kunnen aanbieden en de student
te kunnen begeleiden bij de vraag wat als goed Nederlands kan
worden beschouwd. De gemiddelde Vlaamse student heeft immers nog een dialectachtergrond of een achtergrond die weleens
Algemeen Onbeschaafd Nederlands is genoemd; hij heeft behoefte aan vorming en bijsturing van zijn taalgevoel'. (Beheydt,
1984,79) .
Ten tweede op het niveau van de communicatieve aangepastheid, Le. begrijpelijkheid, efficientie, doelgerichtheid, enz. :
'Met de taalbeheersing is het echter zo dat de taalgemeenschap,
ook als ze uitsluitend uit leden bestaat die de woordenschat en de
spraakkunst van hun standaardtaal perfect kennen, toch voortdurend aandacht moet besteden aan de manier waarop haar taal als
communicatiemiddel fungeert, omdat het aantal omstandigheden
waarin van de taal gebruik wordt gemaakt zo oneindig wisselend
en gevarieerd is, dat een adekwaat gebruik van de taal niet anders dan onder inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid kan plaatsvinden'. (Geerts, 1984, 97) Taalzuiverheid en
communicatieve aangepastheid zijn de twee belangrijkste aspecten van een goed taalgebruik. Inzicht in de basisprincipes van die
twee aspecten is onontbeerlijk voor wie efficient zijn taalgebruik
wi! verbeteren en dat gemotiveerd wi! blijven doen.

• Samenwerking
Het doel van het taalbeheersingsonderwijs in de juridische faculteit is in eerste instantie de studenten die basisvaardigheden bij te
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brengen die in de juridische bedrijvigheid voortdurend aan bod
komen. De integratie van het vak Nederlands en de andere
rechtsvakken is met het oog daarop een conditio sine qua non.
Het heeft immers helemaal geen zin dat 'goed taalgebruik' voor
slechts een professor en dus voor slechts een examen vereist is.
Toch leeft dat idee, misschien veelal onbewust, bij de meeste
studenten. Dat blijkt bij voorbeeld uit een klein verkennend onderzoek dat ik dit jaar verricht hebe
De tweedejaarsstudenten hebben naast werkcolleges voor het
vak Nederlands ook een uitgebreid pakket werkzittingen voor het
vak Bronnen en methodiek van het recht. Zowel voor Nederlands
als voor Bronnen moeten regelmatig werkjes ingeleverd worden.
Een deel van die werkjes heb ik nu onder de taalkundige loep
genomen en onderling vergeleken. Hoewel mijn bevindingen op
dit ogenblik nog niet met cijfermateriaal onderbouwd kunnen
worden, lijken mijn intuitieve vaststellingen toch een nader onderzoek waard. Het aantal missers dat de werkjes van Bronnen
ontsiert, zowel op het niveau van de woordkeus en de zinsbouw
als op dat van de tekstopbouw, is namelijk aanzienlijk groter dan
in de werkjes Nederlands.
Vit deze vaststelling kunnen we voorlopig al het volgende concluderen. Ten eerste correleren de mate van aandacht voor taal
en de kwaliteit van het schrijfprodukt. Om het extreme studentenpragmatisme op dit niveau dus tegen te gaan zou men deze
correlatie in elke vorm van schriftelijk onderwijs ten volle moeten exploiteren. Ten tweede, met de nodige handreikingen lijkt
de gemiddelde tweedejaarsstudent rechten in staat eenvoudige,
maar kwalitatief goede stukken te schrijven. Het is dus absoluut
noodzakelijk dat taalhulp in het algemeen en voor elk schrijfprodukt in het bijzonder bestudeerd en geboden wordt.
Beide aspecten, exploitatie van taalaandacht en vooral permanente 'taalassistentie', kunnen m.L het best verwezenlijkt worden door een continue samenwerking tussen de vakgroep Nederlands en de andere vakken. Op die manier zouden zowel professoren en assistenten als studenten voortdurend feedback over
hun taalgebruik kunnen krijgen. Het taalonderwijs zou dan niet
meer beperkt blijven tot een jaar, maar gedurende vijf jaar
rechtsopleiding constant aanwezig zijn. Bovendien zouden de filologen aan de rechtsfaculteit steeds meer de kans krijgen om
inzicht te verwerven in de specifieke problemen van de
rechtstaal : ze zouden dan ook makkelijker oplossingen kunnen
aanbieden. Rechtslinguistiek zou dan niet langer een eenvoudi-
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ge, veeleer toevallige conjunctie van rechts- en taalkunde zijn;
het zou meer en meer een rechtstaalkunde worden.

Tot slot
Voorlopig blijft een dergelijke werkmethode nog een verre toekomstdroom: voortdurende taalassistentie vraagt immers de
permanente inzet van een uitgebreide vakgroep neerlandici. Het
huidige bestand kan aan die vraag niet tegemoetkomen.
Dat wil echter niet zeggen dat er al niet stilaan naar een dergelijke samenwerking toe geleefd kan· worden. Kleine accentverschuivingen kunnen daarvan het begin worden : niet het vak Nederlands, maar weI Nederlands zonder meer zou in de tweede
kandidatuur centraal moeten komen te staan. Dat wijst dan veel
meer op een vorm van dienstverlening, waarbij neerlandici naast
het doorgeven van basiskennis, -inzichten en -vaardigheden
vooral ook aan taalondersteuning van andere tweedejaarsvakken
doen; geintegreerd taalonderwijs, met andere woorden.
Het steeds groeiende taalbewustzijn van jonge juristen en de
daaruit voortkomende dialoog tussen rechtsgeleerden en linguisten kunnen de evolutie naar geintegreerd taalonderwijs aan de
rechtsfaculteit in de goede richting blijven stimuleren.
o

Met dank aan de professoren Geerts en Van Haver voor hun
opmerkingen.
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EEN VLAAMSE VERENIGING VOOR ZAKELUKE
COMMUNICATIE
In Gent is onlangs de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie (VVZC) opgericht, als afdeling van de Amerikaanse
'Association for Business Communication'. Initiatiefnemer en
voorzitter van het voorlopig bestuur is prof. dr. Stijn Verrept,
hoogleraar Zakelijke communicatie aan de UFSIA, die zelf al
jarenlang lid is van de Association for Business Communication.
De VVZC wil net als de Amerikaanse vereniging een ontmoetingsplaats zijn voor allen die zich beroepshalve (in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs) met zakelijke communicatie bezighouden, dus met het schrijven van zakenbrieven en
reclameteksten, met rapporteren, vergaderen en notuleren, spreken in het openbaar e.d. Via de VVZC kan men trouwens ook lid
worden van de Amerikaanse Association for Business Communication.
Vanaf februari 1987 verspreidt de VVZC regelmatig een
nieuwsbrief vol nuttige tips, informatie over cursussen en seminaries, nieuwe publikaties en voorbeeldteksten met bespreking.
Tevens biedt deze nieuwsbrief ruimte voor vragen en reacties van
lezers.
Eenmaal per jaar, en voor het eerst in 1987, organiseert de
VVZC een symposium waarop allerlei aspecten van de zakelijke
communicatie besproken zullen worden en waar de leden en andere belangstellenden met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Driemaal per jaar kunnen de leden, telkens in een andere
Vlaamse stad, aan een werkvergadering deelnemen.
Wie nadere informatie over de Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie wenst en/of zich erbij wil aansluiten,
neemt contact op met de secretaris van de VVZC : Simone
Smaers, Kipdorp 19, 2000 Antwerpen - tel. 03/232.12.83 (pers-

mededeling) .
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