11. - Termen en wendingen
AUTOTERMINOLOGIE
Autowrak, sloopauto, aanbetaling

De term wrak wordt niet enkel gebruikt met betrekking tot
schepen. Ook in verband met auto's spreekt men van wrakken.
-

Wij halen uw wrak en geven u een afstandsverklaring.

Autowrakken worden vaak op autokerkhoven neergezet.
Zoals iedereen kan vaststellen dragen autokerkhoven of -belten
in grote mate bij tot het milieubederf. Om dit twintigsteeeuwse euvel tegen te gaan zouden meer autocrematoria
(Supplement Van Dale: inrichting waar oude auto's tot
schroot verwerkt worden) moeten worden gebouwd. Met het
oprichten van dergelijke voorzieningen zijn echter buitengewoon zware uitgaven gemoeid. De gewone autowrakkendienst
daarentegen vergt heel wat minder kapitaal en is tegenwoordig
tot een heel lucratieve bedrijvigheid aan het uitgroeien.
-

Wrakkendienst De Lelie vraagt sloopauto's.

Uit sloopauto' s worden in autosloperijen door autoslopers
slooponderdelen gehaald, wat niet noodzakelijk het geval is
met autowrakken.
In navolging van wat er in Amerika bij het financieren van
auto's geschiedt, wordt nu ook in Europa een systeem toegepast dat de mogelijkheid biedt eerst een maand met een auto te
rijden en dan pas te betalen. In verband met deze manier van
auto' s financieren (niet te verwarren met autofinanciering :
financiering van het eigen bedrijf door investering van de
behaalde winst) treft men in advertenties soms zinnen aan als
de volgende: 'Financiering in één uur geregeld voor iedereen
met een eerste aanbetaling van 2000 fr.'
Het spreekt vanzelf dat 'eerste' hier moet wegvallen, anders
maken wij ons schuldig aan een pleonasme.
Diagnosecentrum

Op de voorgevel van sommige moderne garages is vaak een
bord aangebracht met de vermelding Diagnostic centre (cenII - 967

ter). Deze uitdrukking duidt op een vorm van dienstverlening
in de automobielindustrie.
Genoemde voorziening maakt het mogelijk de gebreken van
een auto in korte tijd op te sporen. Speciaal opgeleid personeel
is met dit werk belast. Meestal is het De een onderdeel van
een groot garagepand, waar verscheidene wagens tegelijk kunnen worden behandeld.
Deze installatie, waarmee men op de meest efficiënte wijze
aan de verlangens van de cliënten tracht tegemoet te komen, is
eigenlijk een teststraat. Er bestaat echter weinig kans dat het
laatstgenoemde woord ingang vindt als tegenhanger voor het
Eng. diagnostic center. Daarentegen heeft de medische term
diagnose, die nu ook toepasselijk is geworden op auto's, zowel
in het Nederlands als o.m. in het Frans, Duits en Spaans
aanleiding gegeven tot de volgende samenstellingen: diagnosecentrum, station diagnostic, Kfz.-Diagnosezentrum en centro de diagnósticos de vehiculos.
Deze afdoende manier om auto's te testen geschiedt thans
meer en meer door middel van een computer, zodat in grote
garages gesproken wordt van computer-diagnose.
Bumper en schokdemper

Sommige taalgebruikers hebben het over een schokbreker
wanneer zij in feite een bumper bedoelen.
Toegegeven moet worden dat een vergelijking van de in Van
Dale opgenomen definities van btynper, schokbreker en
schokdemper ons niet veel wijzer maken.
Een bumper is 'een stootband, buffer voor en achter een
auto' (cf. Winkier Prins met encyclopedische informatie). Dit
woord heeft als equivalent in het Frans pare-chocs, in het
Duits Stosstange.
De bumper dient dus enkel om eventuele, onvoorziene stoten op te vangen.
-

De bewuste consument zou bumpers aan zijn auto eisen
zonder chroom, maar die wel schokken kunnen opvangen.
Het door Koenen verstrekte Nederlandse equivalent autobuffer zou o.i. voor heel wat Nederlandstaligen bevattelijker
zijn dan het aan het Engels ontleende bumper, dat nu wel is
ingeburgerd.
De schokbreker, of schokdemper (Fr. amortisseur) daarentegen is een onderdeel van de ophanging dat als functie heeft
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te snelle op en neer gaande bewegingen van de wielen en
deinende bewegingen van de carrosserie te dempen. (zie Winkler Prins)
Dealer

De vertegenwoordiger in auto's wordt in België nog al te vaak
'verdeler' genoemd, naar het Franse distributeur. Om dit begrip weer te geven gebruikt men in het Nederlands de aan het
Engels ontleende term dealer.
Volgens Winkler Prins is een dealer een firma of persoon die
in een bepaald gebied een fabrikant of importeur vertegenwoordigt.
-

Wij zijn dealer voor Brussel voor de verkoop van Volkswagen en Audi-automobielen.

Een dealer kan verscheidene automobielverkopers in loondienst hebben. Automobielverkoper is dus niet noodzakelijk
een synoniem van dealer.
Wanneer in een land een bepaald merk door een respectabel
aantal dealers is vertegenwoordigd kan men spreken van een
dealernet.
- Een landelijk georganiseerd dealernet zorgt voor een aalvlugge service.
Een dealer verkoopt niet enkel auto's, zodat genoemde
uitdrukking ook toepasselijk is op andere produkten, als b. v.
meeneemfietsen (= vouwfietsen), bromfietsen, motoren, machines, boten, enz.
Als andere gebruikelijke samenstelling vermelden we tenslotte nog dealerorganisatie .
- De dealerorganisatie van een der meest gewaardeerde automerken ter wereld met een zeer grote omzet. ...
Tweedehands, occasion, inruil

Een auto die een bepaald aantal kilometers (kilometerstand
45(00) gelopen heeft en die men wil vervangen door een
nieuwe noemt men in Nederland vaak een secondhand auto.
Zouden wij in plaats van deze Engelse uitdrukking even
goed gebruikte of tweedehandsauto (-wagen) kunnen bezigen?
- Uit concurrentieoverwegingen wordt de BTW op gebruikte
auto's door sommige handelaars niet ten laste van de koper
gebracht.
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-

De verkoopwaarde van tweedehandsauto's is de laatste tijd
aanzienlijk gestegen.
In België spreekt men in dit verband ook van 'occasies'.
Deze term kent men in Nederland niet, wel echter het aan het
Frans ontleende occasion, hoe paradoxaal dit ook moge klinken.

-

Bij aankoop van een onzer streng gekeurde occasions een
gratis radio en kokosmatten.
Een van de grootste handelaars in occasions in Brussel
meent dat de handel in de eerstvolgende maanden heel wat
minder stug zal zijn.

Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verkoop van
ingeruilde auto's (auto's kopen en inruilen, inruil en directe
financiering, rui/wagens zo snel mogelijk doorverkopen); deze
bedrijven worden in Nederland occasionbedrijven genoemd.
Hoewel occasie in Nederland enkel wordt gebruikt in de
betekenis van gelegenheid, geschikte tijd (bij occasie, per
occasie) en in de Nederlandse verklarende woordenboeken in
de zin van tweedehands als Zuidnederlands wordt aangemerkt,
zouden wij er persoonlijk niets op tegen hebben occasion te
vervangen door het beter in de oren klinkende 'occasie', des te
meer daar dit woord zich ook beter voor samenstellingen leent
dan occasion (bv. occasiemeubelen, -wagen, -prijzen).
Ten aanzien van tweedehands zij er nog op gewezen dat
deze uitdrukking ook met betrekking tot gebouwen wordt
gebruikt. Zo spreekt men in de vaktaal van de prijsontwikkeling op de tweedehandsgebouwenmarkt, de analyse van de
prijsontwikkeling van tweedehandsgebouwen.
Tweedehands kan uiteraard ook als bijwoord worden gebezigd.
- (... ) Het enige aanwijsbare activum was een van de eerste
zeewaardige booreilanden die in dit land zijn gebouwd, een
booreiland Poolster geheten, dat door de onderneming
tweedehands was aangeschaft. (... )
Tenslotte verwijzen wij naar Van Dales Supplement, waar
een oneigenlijke betekenis van tweedehands wordt gegeven,
nl. niet van de eerste rang of kwaliteit.
V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD

Alvorens/vooraleer

V. Moet 'alvorens' steeds een beknopte zin inleiden? Kan het
steeds vervangen worden door 'vooraleer' ?
A. In de moderne spraakkunsten staat inderdaad dat alvorens
steeds een beknopte bijzin inleidt. Zo lezen we in de 24ste
druk van de Nederlandse Spraakkunst van Rijpma en Schuringa (bewerkt door dr. Jan van Bakel) dat 'alvorens uitsluitend aan het hoofd van een constructie staat, waarin te +
infinitief voorkomt : alvorens te gaan zitten'.
Volgens het Woordenboek van de Nederlandse taal (WNT,
Leiden) is 'vooraleer' in Vlaams-België ontstaan uit een misverstand inzake de uitdrukking 'voor en aleer'.
Men treft 'vooraleer' nu ook aan bij Noordnederlandse
schrijvers, hoewel in mindere mate dan alvorens. Het komt
zowel voor ter inleiding van een beknopte bijzin als van een
volledige bijzin: vooraleer te gaan zitten; vooraleer hij ging
zitten.
We wijzen er nog op dat alvorens en vooraleer hoofdzakelijk
tot de schrijftaal behoren; in de gewone omgangstaal hoort
men meestal voor, voordat of eer: het duurde lang voor(dat) hij
kwam, het duurde lang eer hij kwam.
Deze laatste voegwoorden staan evenwel uitsluitend voor
een volledige bijzin: denk goed na voor(dat), eer je het werk
begint.
Verdagen tot

V. Is het juist te zeggen en te schrijven : de vergadering wordt
verdaagd naar zaterdag? Van Dale geeft hierover geen uitsluitsel.
A. Neen, juist is : de vergadering wordt verdaagd tot zaterdag;
de rechtszaak werd verdaagd tot volgende maand. Hetzelfde
geldt voor uitstellen: stel niet uit tot morgen watje heden kunt
doen.
Onverkocht
V. In onze zaak hebben wij een titel nodig voor een rubriek

over niet-verkochte tijdschriften. Kunnen we hiervoor 'onverkochte' gebruiken?
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A. Het Frans beschikt over het substantief 'invendus', in het
Nederlands gebruikt men in dit geval een bijvoeglijk naamwoord en een substantief. Des invendues = onverkochte artikelen, exemplaren. Als titel van een rubriek lijkt ons geen
bezwaar te bestaan tegen onverkocht (zonder eind-e).
Docunlentarist

V. Bestaat er een Nederlandse term voor 'de maker van
documentaire films'? Kan de term documentarist gebruikt
worden ? Of is het documentalist ?
A. In het Supplement op de 8ste druk van Van Dales Groot
Woordenboek der Nederlandse taal (1970) leest men: documentarist, vervaardiger van documentaire fims; documentalist,
minder juist voor documentarist.
Documentalist heeft immers in de eerste plaats de betekenis
van iemand die de documentatie verzorgt.
Tenzij

V. Kunt u mij de nauwkeurige regel geven in verband met het
gebruik van 'tenzij'? Wat moet ik zeggen: Ik verwacht
veel/weinig van de klas, tenzij de mentaliteit er verandert? En
is de volgende zin juist : tenzij je het beter aanpakt, zul je er
misschien nog iets van terechtbrengen?
A. Tenzij betekent indien niet, behalve indien en leidt dus een
negatief-voorwaardelijke bijzin in: ik verwacht veel/weinig
van de klas, tenzij de mentaliteit er verandert; we kunnen ook
zeggen: ik verwacht veel/weinig van de klas, indien de mentaliteit er niet verandert, of: ik verwacht veel/weinig van de
klas, behalve indien de mentaliteit er verandert.
In de tweede door u aangehaalde zin is 'tenzij' niet het juiste
voegwoord, omdat het niet kan worden vervangen door indien
niet of behalve indien. Die zin dient te beginnen met een van
de voegwoorden indien, wanneer of als: indien je het beter
aanpakt, zul je er misschien nog iets van terec,htbrengen.
Met tenzij zou de zin luiden : tenzij je het beter aanpakt,
komt er niets van terecht. Als we tenzij vervangen door
indien ... niet, krijgen we : indien je het niet beter aanpakt,
komt er niets van terecht.

J.V.
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11. - Termen en wendingen

HANDELSTERMEN

Distribuant, distributeur

De termen distribuant en distributeur, die ten onzent nog maar
zelden voorkomen, zijn waarschijnlijk ingegeven door betekenis 2. van het woord distributie (Van Dale): (econ.) het
brengen van de goederen van producent naar consument (distributieapparaat, distributiekanaal, distributiekosten, distributiekostenstatistieken , distributienet, boekendistributiebedrijven).
- De onafhankelijke oliedistributeurs vormen onmisbare afzetkanalen voor de raffinaderijen die overschotten hebben.
(NRC, 9-8-71)
- ... Al naargelang de merchandising-politiek die de distribuant wil voeren ... (ESB, 10-3-71)
Een andere inhoud heeft distributie in de in Nederland
bestaande dis tribu tiewe t die betrekking heeft op het distribueren van goederen in geval van nood, b. v. het rantsoeneren in
tijd van oorlog.
Naast 'distributeur' treft men in het Frans soms ook de term
'répartiteur' aan, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:
- (...) les grossistes-répartiteurs diffusent 75 % des spécialités pharmaceutiques auprès des officines. (Le Monde)
Verkoopinspecteur

Om de verkooporganisatie te versterken wegens de steeds
stijgende omzet wordt in bepaalde bedrijven een verkoopinspecteur aangesteld.
De verkoopinspecteur is belast met het begeleiden en stimuleren van het vertegenwoordigerscorps. Het behoort tot zijn
taak zowel de aankomende vertegenwoordigers (Fr. débutants)
als de 'oude rotten' in het vak tot betere prestaties te brengen.
Daartoe dient hijzelf het goede voorbeeld te geven, wat uiteraard veronderstelt dat hij over een ruime praktische ervaring
in de verkoop aan de detaillist beschikt.
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Verkooppromotor

Als een importeur van b.v. een automerk een verkoopgebied
wil activeren dat t.o. v. het landelijk gemiddelde ten achter is
gebleven, doet hij een beroep op een verkooppromotor (beter
dan sales promotor). Meestal is de verkooppromotor iemand
met een goede algemene ontwikkeling, die e~n vast salaris en
provisie geniet. De verkooppromotor kan o.m. als opdracht
krijgen een aantal dealers die met de verkoop van bepaalde
produkten zijn belast te assisteren. Hij zal zich in de eerste
plaats inspannen om de omzetgroei te bevorderen. Om dit doel
te bereiken zal hij o.m. verkoopcampagnes moeten bedenken,
uitwerken, lanceren en begeleiden. Ook op het niveau van het
organisatieapparaat zal hij zijn invloed moeten doen gelden
door middel van vergaderingen, voorlichting, werkgroepen
enz. Voorts valt ook het marktonderzoek onder zijn beheer.
V.T.V.

GANGMAKER

Ofschoon het niet kan worden ontkend dat 'pacemaker' (van
'pace' = gang, tred, tempo, snelheid en 'maker' van het ww.
'to make' : maken) in de geneeskunde veelvuldig wordt gebezigd, zouden we toch een lans willen breken voor het gebruik
van het Nederlandse equivalent gangmaker.
Zoals het laatstgenoemde woord overigens zijn de Duitse en
Spaanse tegenhangers, nl. (Herz)schrittmacher en marca pasos, ook vrijwel letterlijke vertalingen.
Het hart bezit een natuurlijke gangmaker (Eng. naturalof
cardiac pacemaker), de sinusknoop (ook boezemknoop volgens het Geneeskundig zakwoordenboekje van Schuurmans
Stekhoven), waar de impuls tot samentrekking ontstaat.
Aan de prikkels die uitgaan van genoemde sinusknoop geeft
men de naam prikkelgeleidingssysteem. Wanneer dit systeem
niet meer normaal werkt, neemt men in de geneeskunde in
bepaalde gevallen zijn toevlucht tot een 'kunstmatige' gangmaker of kunstgangmaker (Eng. artificial pacemaker).
De in de gangmaker aanwezige batterijtjes hebben tot functie het hart door ritmische elektrische ontlading te prikkelen.
Volledigheidshalve volgt hier de definitie van gangmaker uit
de Winkier Prins : benaming voor een aan of in het lichaam
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aangebracht elektronisch instrument dat bij bepaalde stoornissen in de hartwerking als kunstmatige stimulator van het hart
fungeert.
In de cardiologie spreekt men o.m. van uit~vendige, inwendige en implanteerbare gangmakers.
In het Frans wordt de term 'pacemaker' ook gebruikt. Men
geeft thans echter meer en meer de voorkeur aan de equivalenten stimulateur cardiaque (externe/interne of intracorporelQuillet), excitateur cardiaque, appareil de stimulation cardiaque, stimulateur électrique du creur, alle uitdrukkingen die aan
bondigheid wel wat te wensen overlaten vergeleken met de
Engelse en de Nederlandse tegenhanger.
- Reeds vele mensen leiden, dank zij een kunstmatige gangmaker, een ·normaal-rustig leven. (Accent, 10-5-69, blz. 40)
- La pose d'un pace-maker, stimulateur électrique du creur,
est incluse dans Ie prix de journée (d'höpital). (Dictionnaire
des mots nouveaux, P. Gilbert)
- A Harvard les médecins ont expérimenté sur 73 cas un
'pacemaker' ne fonctionnant qu'à la demande, c'est-à-dire
un appareil de stimulation cardiaque détectant les contractions naturelles et n'envoyant plus d'impulsion pendant
leur durée. (Pourquoi Pas, 3-7-69, blz. 55)
Voor de energievoorziening van een gangmaker van het hart
worden batterijen gebruikt die een werkingsduur van 2 à 21/2
jaar bezitten. Naast het onderzoek naàr batterijen met een
langere levensduur is de mogelijkheid van het gebruik van
atoomenergie of de bio-energie in studie. Met betrekking tot
bepaalde experimenten op dieren (honden o.m.) spreekt men
in het Frans van 'un excitateur cardiaque mû par une pile
nucléaire' .
In de atletiek en de wielersport, waar gangmaker niet mag
worden beschouwd als een neologisme, wordt met deze uitdrukking degene bedoeld die zich vóór een deelnemer aan een
wedstrijd voortbeweegt om de luchtweerstand te breken.
Door de motorgangmaking kan een stayer, bij stayerwedstrijden b. v., uiteraard een grotere snelheid bereiken dan een
gewone wielrenner.
Zoals een gangmaker in de sport een fietser op gang brengt,
zo kan een chirurg via een gangmaker zijn patiënt aan de gang
maken, of het hart van laatstgenoemde aan de gang houden,
op voorwaarde dat de betrokkene voortaan ervan afziet zijn
gang te gaan, teneinde aan de gang te kunnen blijven, wat
vaak veronderstelt dat men zün gangen nagaat!
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Gangmaker wordt ook figuurlijk gebruikt in de betekenis
van lollige vent, jolig type (boute-en-train), ijveraar, aanstichter (in niet-ongunstige zin natuurlijk), animator: iemand die de
weg voor anderen baant, die zich vol geestdrift aan een nieuwe
taak wijdt en anderen opwekt mee te werken.
Wij geven hiervan een paar voorbeelden:
- Als wij ons hele leven bedaarde mensen zijn geweest,
worden we niet opeens de gangmaker van een feestje,
maar we hebben de kracht in ons om een gedragslijn vast
te stellen, precies als in onze jonge jaren. (Het Beste, febr.
1972)
- Goudriaan was een van de gangmakers in de Vereniging
voor waardevast geld in de jaren dertig. (ESB, 10-4-74)
- Amerika heeft steeds en minstens even krachtig als de
Europese gangmakers (Schuman, Monnet, Adenauer) aangedrongen op verwezenlijking van eenheid (...)
- Sinds enkele jaren wordt Benelux 'ingehaald' door de EEG.
Niettemin is de samenwerking tussen de drie Beneluxlanden ten dele de gangmaker en het voorbeeld geweest bij
de verdere uitbouw van de economische eenheid van continentaal Europa. (Winkler Prins - Benelux, blz. 537)
In het volgende citaat heeft gangmaker de betekenis van:
als voorbeeld fungeren, tot voorbeeld dienen:
- Werkt de overheid als gangmaker?
Ook met een sterk pejoratieve tint wordt deze term thans
gebezigd, zoals blijkt uit onderstaande aanhaling uit een artikel
verschenen in ESB van 18-6-75.
- Waren in het eerste kwartaal van 1974 de grond- en brandstoffen de belangrijkste gangmakers van de inflatie, hierna
namen de lonen deze rol over.
We komen nog even terug op de eerst besproken betekenis
van gangmaker om erop te wijzen dat men naar ons weten op
het gebied van de hartkunde enkel in de Grote Nederlandse
Larousse een synoniem aantreft van kunstgangmaker, nl.
hartstimulator.
Een toemaatje om dit stuk te besluiten. Een gangloper heeft
hoegenaamd niets uit te staan met een gangmaker. Volgens
het zoëven genoemde woordenboek is een gangloper een smal
tapijt in de gang van een huis !

V.T.V.
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HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE
VERTALINGEN (XXVI)

Vie sentimentale

Een Vlaamse krant had het over 'het sentimentele leven' van
een bekende filmster. Deze vertaling van 'la vie sentimentale'
berust op een vergissing. Het bijvoeglijk naamwoord sentimenteel wordt in onze taal wel gebruikt, maar in de twee volgende
betekenissen: 1. overgevoelig, overdreven gevoelig, b. v. een
sentimenteel jongmens; 2. getuigend van weekheid van gevoel,
b.v. een sentimenteel lied, een sentimentele roman. Rhijnvis
Feith staat in de Nederlandse literatuur bekend als de schrijver
van de sentimentele romans Julia, Ferdinand en Constantia.
Met 'vie sentimentale' bedoelt de Fransman echter iets
geheel anders, namelijk 'vie amoureuse' (petit Robert) en dat
stemt in onze taal overeen met liefdeleven.
Het is wel opmerkelijk dat de betekenis van gevoel en die
van het Franse 'sentiment' elkaar grotendeels dekken, maar
dat gevoelsleven geenszins hetzelfde uitdrukt als 'vie sentimentale' , want in het Frans wordt het weergegeven door 'vie
intime'. Een gevoelsmens is geen 'homme sentimental', maar
een 'homme émotif, d.w.z. iemand die zich meer laat leiden
door het gevoel dan door het verstand.

De lezer merkt dat we hier te maken hebben met een
treffende illustratie van het Italiaanse gevleugelde woord 'traduttore traditore' , letterlijk vertaald: een vertaler is een verrader, m.a.w. een vertaling geeft de oorspronkelijke tekst nooit
precies weer.
Tourner

We kunnen wel het hoofd omdraaien, een sleutel in een slot
omdraaien, men kan zich ook omdraaien en men kan zelfs
iemand de nek omdraaien, maar van een blad zeggen we dat
het wordt omgeslagen. Zo schrijft W. Ruyslinck in De Karakoliers : 'Het verdient aanbeveling dat hij geen twee bladzijden
tegelijk omslaat.' Aan het einde van een bladzijde schrijven we
dus ook niet 'draai om a.u.b.' in plaats van de juiste wending
zie ommezijde.
Figuurlijk gebruikt, betekent 'tourner la page': een onaangename zaak als afgedaan beschouwen, er niet meer op terugkomen.
11 - 977

Sommige Vlamingen hoort men ook zeggen: ik begin te
draaien, als ze bedoelen ik ben duizelig (Ia tête me tourne); de
melk is gedraaid (Ie lait a tourné), terwijl het juiste woord
schiften is.
Agence de publicité

Tijdens het televisiespel 'Wachtwoord' hoorden we een van de
deelnemers zeggen dat hij copywriter in een 'publiciteitsagentschap' was. Deze samenstelling kan men een tweevoudig gallicisme noemen.
In de eerste plaats heeft 'publiciteit' in onze taal de betekenis van ruchtbaarheid, openbaarheid, bekendheid. Zo kan men
zeggen dat aan een document of een brief publiciteit wordt
gegeven, als dat document of die brief in ruime kring bekend
wordt gemaakt. Hierbij spelen commerciële overwegingen dus
geen rol.
'Reclame' daarentegen is een zuiver commercieel begrip; het
is de publieke aanprijzing van produkten, met het oog op de
verkoop, in de pers of door andere middelen. Volgens Van
Dale en het Winkier Prins Woordenboek met encyclopedische
informatie is 'publiciteit', gebruikt in de betekenis van reclame
maken, adverteren, een gallicisme.
In de tweede plaats wordt een firma die gespecialiseerd is in
het maken van reclame een reclamebureau genoemd; 'agentschap' is immers het kantoor van een agent of vertegenwoordiger in handel, nijverheid, bankwezen enz.
Andere samenstellingen zijn : reclameafdeling, reclamecampagne, reclamekosten, reclamekunde, reclametaal, reclamevakman, luchtreclame, lichtreclame, etherreclame.
Attention

Dit Franse substantief stemt vaak overeen met aandacht: de
aandacht vasthouden (= retenir I'attention), iets met aandacht
volgen, aan de aandacht ontgaan. In het Frans is 'attention'
echter ook een waarschuwende uitroep en in dat geval kunnen
wij 'aandacht' niet gebruiken. We zeggen en schrijven: opgelet, opgepast, let op, pas op ! Al die uitroepen betekenen
hetzelfde als wees voorzichtig!
Een veel voorkomend gallicisme is de letterlijke vertaling
van 'attirer l'attention sur'. In de Nederlandse uitdrukking past
niet het werkwoord 'trekken', want hier is vestigen geijkt:
iemands aandacht wordt op iets gevestigd.
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Wel kan iets, op zichzelf, de aandacht trekken; zo trekken
b.v. de lichtreclames de aandacht van de voorbijgangers. In
het Prismaboek Dagelijks leven in spreekwoorden, geschreven
door I.A. Meyers, lezen we : 'Een enkele maal valt zo'n
gedachte op en trekt op bijzondere wijze de aandacht.'
Imaginaire

In een Vlaams rekenboek was sprake van 'een ingebeelde as'.
De schrijver dacht kennelijk dat het Franse 'imaginaire' altijd
overeenstemt met 'ingebeeld'. Dit is wel het geval b.v. in het
beroemde toneelstuk van Molière 'Le malade imaginaire', wat
in het Nederlands wordt vertaald als 'De ingebeelde zieke'.
Maar tussen 'malade imaginaire' en 'axe imaginaire' bestaat
een opmerkelijk verschil : in het eerste geval gaat het om
iemand die zich inbeeldt dat hij ziek is, in het tweede geval
moet men zich een voorstelling, een begrip vormen van iets
wat niet concreet kan worden getoond en dan is de juiste term
in onze taal denkbeeldig. In het schoolboek was dus eigenlijk
een denkbeeldige as bedoeld. Zo ook spreekt men in de
wiskunde van denkbeeldige grootheden.
Dit is een van de gevallen waarin hetzelfde Franse woord
twee verschillende begrippen dekt, terwijl onze taal hier een
schakering rijker is.
Nos souverains

We lazen in een Vlaamse krant: 'Bij hun aankomst werd aan
onze vorsten de brochure overhandigd, opgesteld ter gelegenheid van de SOste verjaring van de commissies van openbare
onderstand. '
In tegenstelling met het Frans is het in onze taal niet
gebruikelijk de koning en de koningin 'onze vorsten' te noemen. Dat kan men wel doen als er b. v. sprake is van de
koningen die sedert 1831 achtereenvolgens ons land hebben
geregeerd. De meervoudsvorm vorsten gebruiken we ook ter
aanduiding van twee of meer koningen van verschillende landen, b.v. : Bij het verlaten van de luchthaven reden beide
vorsten in een open wagen door de stad.
In het bovenstaande krantebericht moet, in overeenstemming met het Nederlandse taalgebruik, 'onze vorsten' worden
vervangen door: het vorstenpaar, het koninklijk paar, de
koning en de koningin.

I.V.
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VRAAG EN ANTWOORD
Opvangmilieu

V. Een van de behoeften waarin de huidige maatschappij
tracht te voorzien is de opvang van jonge kinderen van buitenshuis werkende moeders (of van tijdelijk zieke of oververmoeide moeders). Sommige van de kinderverblijven (peutertuinen, dag- en nachtverblijven, particuliere kindertehuizen
enz.) vervullen niet louter een gezinaanvullende functie, maar
kunnen ook de aanpassing van het kind aan het maatschappelijk leven bevorderen. In het Frans spreekt men van 'milieu
d'accueil'. Kan men in het Nederlands zeggen 'opvangmilieu' ?
A. Tegen de samenstelling opvangmilieu bestaat geen bezwaar. Vergelijk samenstellingen van dezelfde aard: opvangcentrum, opvangtehuis.
Barbecue

V. Graag zou ik van u vernemen of het woord 'barbecue' als
algemeen Nederlands wordt aanvaard. Zo niet, hebben wij in

onze taal een equivalent hiervoor? Hoe schrijft men het
meervoud: barbecues of barbecue's ?
A. Barbecue is een Engels woord dat internationaal is geworden. Het is b.v. opgenomen in de Petit Larousse. Ook in het
Nederlandse taalgebied wordt het gebezigd.
Het meervoud wordt gevormd door toevoeging van een s :
barbecues. Dit is de gewone regel voor woorden die eindigen
op een doffe e : garage - garages, page - pages, type - types.
Het afkappingsteken wordt .alleen gebruikt in woorden die
eindigen op een lange e, omdat men ze anders met een korte of
gedekte klinker zou kunnen uitspreken, b.v. ave - ave's.
Er bestaat ook al een werkwoord barbecuen, met als hoofdtijden barbecuede, heeft gebarbecued.
I.V.
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11. - Termen en wendingen
HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE
VERTALINGEN (XXVII)
Recommencer

In de meeste taalgidsen, o.a. die van dr. P.C. Paardekooper,
kan men lezen dat de letterlijke vertaling 'herbeginnen' Zuidnederlands is, terwijl opnieuw beginnen als algemeen Nederlands wordt aangegeven. Volgens de achtste druk van Van
Dales groot woordenboek is het 'Zuidnederlands en dichterlijk'. In het Supplement van 1970 is 'herbeginnen' opnieuw
opgenomen, maar ditmaal zonder enige beperkende vermelding en met een voorbeeld uit de Nederlandse krant NRC :
'Het is nu onmogelijk met een schone lei te herbeginnen.' Dit
schijnt erop te wijzen dat het werkwoord ook bij onze noorderburen ingang heeft gevonden.
Het is echter een uiting van taalarmoede als het zeer veel
gebruikte 'recommencer' steevast door 'herbeginnen'wordt
weergegeven, ook wanneer het Nederlands ons andere mogelijkheden biedt:
- De leerling moet zijn huiswerk overmaken.
- Als ik mijn leven nog eens kon overdoen.
- De lessen worden hervat.
Maison de rapport

Op de aanplakbiljetten waarmede onze notarissen de verkoop
,van huizen mededelen, hebben zij het steeds over 'opbrengsthuis' , ofschoon deze samenstelling in onze taal nlei gebruikelijk is. Een huis dat men zich heeft aangeschaft of dat men
heeft laten bouwen voor beleggingsdoeleinden noemen we een
beleggingshuis, ook wel huurhuis. Andere samenstellingen van
dezelfde aard zijn: beleggingsbezit, beleggingsfondsen, beleggingskapitaal, beleggingsterrein.
Maison de commerce

Ook de letterlijke vertaling hiervan treffen we geregeld aan op
de bovengenoemde aanplakbiljetten, zelfs als het om kleine
winkels gaat. In onze taal spreken we dan van winkelhuis of
winkelpand.
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Handelshuis is natuurlijk eveneens een bestaande Nederlandse samenstelling, maar ze wordt gebruikt ter aanduiding
van een handelsonderneming van grotere omvang.
Seulement

In een mededeling van het politiecommissariaat van een onzer
Westvlaamse badplaatsen, die enkele voorschriften over de
verhuring van kamers, appartementen en villa's bevat, lezen
we : 'Gebouwen die slechts na 30 april verhuurd worden ... '
Het bijwoord ~slechts' is in deze zin verkeerd gebruikt,
omdat het betekent 'niet meer dan' (b.v. het kost slechts 100
frank) of 'niets anders dan' (b. v. ik hoef slechts te verwijzen
naar...).
'Seulement' kan daarentegen eveneens betrekking hebben
op de tijd en betekent dan 'niet eerder dan' (b.v. il vient
seulement demain). In onze taal kan dat niet en daarom is
'slechts' in het bovenstaande citaat verkeerd gebruikt. We
dienen het te vervangen door de tijdbepalende bijwoorden pas
of eerst: gebouwen die pas (of eerst) na 30 april ter verhuring
worden aangeboden ...
Wij voegen er nog aan toe dat 'slechts' in de betekenis van
'niet meer dan' of 'niet anders dan' een boekenwoord is, want
in de spreektaal zegt men altijd maar, soms in verbinding met
alleen: het is alleen maar voor de vorm; hij is alleen maar
gelukkig als hij op reis is.
Mettre en question

Deze Franse idiomatische wending wordt doorgaans gebruikt
in de betekenis van in tMJijfel trekken, iets aan een bespreking
onderwerpen om er wijzigingen in aan te brengen. De letterlijke vertaling in de volgende door ons genoteerde zinnen is
geen gangbaar Nederlands:
- Voorlopige hechtenis in vraag gesteld tijdens interuniversitair rechtscongres.
- Het Gemeenschappelijk Front heeft het huidige stelsel in
vraag gesteld.
- Hierbij wordt een prangend probleem in vraag gesteld.
In de eerste en de derde zin schijnt de betekenis te zijn : ter
sprake brengen, aan de orde stellen (met het oog op een
eventuele herziening). In de tweede zin behoort 'in vraag
stellen' te worden vervangen door in twijfel trekken, wraken,
aanvechten, afkeuren.
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De Franse .uitdrukking 'il veut remettre tout en question'
stemt overeen met: hij wil alles weer ongedaan maken, hij wil
alles weer op losse schroeven zetten.
Het is mogelijk dat sommigen niet alleen de invloed ondergaan van het Frans, maar ook van het Duits (in Frage stellen).
Réserver

De letterlijke vertaling (voorbehouden) verdringt dikwijls tal
van werkwoorden die meer in overeenstemming zijn met het
Nederlandse taaleigen, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:
- Iets van tevoren bestellen is iets bespreken: een plaats in
een schouwburg, een hotelkamer bespreken.
- Vak bestemd voor het gemeentebestuur.
- Een voorstel gunstig onthalen (réserver bon accueil).
- Een geluk dat maar weinigen ten deel valt, te beurt valt,
dat maar weinigen beschoren is (réservé à peu de personnes).
- Dit pad is alleen voor fietsers, is bestemd voor fietsers.
- Parkeerplaats alleen voor onze klanten.
- Film alleen of uitsluitend voor volwassenen.
- Alleen zij die een diploma MO bezitten, worden tot het
examen toegelaten (examen réservé à ...).
- Zolang wij daarin geen duidelijk inzicht hebben, schorten
wij ons oordeel op (... nous réservons notre opinion).
- Een artikel, een agendapunt, een voorstel, een rechtszaak
aanhouden, d.w.z. de beslissing erover uitstellen (réserver
un article ...).
- Alle bestellingen worden aan de nationale industrie toegewezen (sont réservées à l'industrie nationale).
- Voor de reisbeurzen komen alleen in aanmerking personen
die in het bezit zijn van een wetenschappelijk" diploma.
- Wij kunnen het toestel tot morgen voor u vrijhouden.
- Er was voor hem een grote toekomst weggelegd.
De lezer merkt dat in het Frans kwistiger met 'réserver'
wordt omgesprongen dan in het Nederlands met 'voorbehouden' en dat het jammer zou zijn de grote verscheidenheid van
onze taal verloren te laten gaan.
Wanneer wordt het werkwoord voorbehouden dan wel gebruikt? Het komt voornamelijk in de wederkerende vorm
voor: ik behoud me het recht voor later hierop terug te
komen; ik behoud me de vrijheid voor om... We kunnen die
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gedachte ook bondiger uitdrukken : ik behoud me voor hierop
terug te komen.
Het voltooid deelwoord van het werkwoord is gebruikelijk
in de volgende gevallen : onvoorziene omstandigheden voorbehouden; prijsverhoging voorbehouden; alle rechten voorbehouden (of: onder voorbehoud van alle rechten).
Tenslotte komt voorbehouden in sommige gevallen ook voor
in de betekenis van ten deel vallen : hem was de eer voorbehouden de koning te begroeten.
J.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Fout
V. Wat moet men zeggen: een foute code of een foutieve
code?
A. Fout is zowel bijwoord als bijvoeglijk naamwoord. Meestal
wordt het predikatief gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden: die oplossing is fout; iets fout spellen; u bent fout; het
zaakje gaat fout. In Van Dale vindt men ook het voorbeeld :
een fout antwoord.
In het woordenboek van synoniemen van Charivarius staat
naast fout: foutief, verkeerd. In uw geval kunt u dus zowel
fout als foutief bezigen.

Kameel - kemel
V. Mag men het woord 'kemel' gebruiken als equivalent voor
kameel ? In mijn encyclopedie komt het eerste woord niet
voor.
A. Kemel en kameel zijn synoniemen. Kemel is echter een
verouderde vorm die nog wel voorkomt in oudere bijbelvertalingen, in literaire en dichterlijke taal en in het Zuidnederlands.
In het Noordnederlands is nog alleen kameel in gebruik. Dat
verklaart wellicht waarom de oude vorm niet in uw encyclopedie is opgenomen.
De bij ons gebruikte zegswijze 'een kemel schieten' (= een
flater, een grove misslag begaan) wordt in Nederland een bok
schieten.

J.V.
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11. - Termen en wendingen
KNELPUNT - BOTTLENECK

De letterlijke vertaling van het Eng. bottleneck is flessehals;
deze uitdrukking wordt ten onzent door sommigen in het
Nederlands weleens gebruikt ter vervanging van de Eng. term
(vgl. Spaans: cueIlo de botelIa).
'Bottleneck staat echter vermeld in het Grote Nederlandse
Larousse-MJoordenboek in de betekenis van 1. lastige nauwte;
2. plaats in een proces waar de voortgang vertraagd \\'ordt.

Desniettemin lijkt het overnemen van deze uitdrukking die nu eens in één woord, dan weer met een verbindingsteken
tussen bottie en neck wordt geschreven - ons volstrekt overbodig.
- Een bottleneck in die drukke rijksweg is verdwenen. (G.N.
Larousse)
- In een aantal Afrikaanse landen is het spaartekort een
grotere bottle-neck voor het bereiken van de gestelde
groeidoelstellingen dan het handelstekort.
Ter vervanging van deze uitdrukking heeft men in het
Nederlands naar gelang van de context de keuze tussen
b. v. knelpunt, knel, strop, impasse.
- In verband met de grote lasten die de uitbreiding van het
minjmumloon tot nieuwe categorieën werknemers voor een
aantal sectoren van het bedrijfsleven zal meebrengen werd
o.m. gepleit voor een soepelontheffingsbeleid wanneer
knelpunten optreden.
- De opheffing van verkeerstechnische knelpunten (verbetering van kruispunten en invoering van eenrichtingsverkeer)
kan tot de oplossing van de vervoermoeilijkheden bijdragen.
- Het Baalhoekkanaal (tussen Baalhoek en Antwerpen) moet
de knelpunten wegnemen, menen de Belgen.
- Vele mensen komen tegenwoordig in de knel met het
aflossen van afbetalingskredieten of andere leningen.
- Er wordt verwacht dat een bedrijfsarts met zijn keuringen
het bedrijf voor stroppen behoedt, dat hij het ziekteverzuim zal 'drukken' en dat hij zal optreden als huisarts in
het bedrijf.
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-

De onderhandelingen tussen partijen betrokken bij de cao
voor het maatkledingbedrijf, die op 1 april al had moeten
ingaan, zijn in een impasse gekomen.
- Dit initiatief hing al enige maanden in de lucht en is welkom
als een middel de impasse te doorbreken waarin parlement
en regering zich hebben gemanoeuvreerd.
Een paar tegenhangers in het Frans en in het Duits zijn
respectievelijk goulot, goulot (soms ook goulet) d'étranglement, impasse (se heurter à un goulot d'étr., sauter les goulots
inflationnistes) en Engstelle (Verkehr), Engpass (Produktion).
- (... ) La constitution des fichiers de documents codés devenait un goulot d'étranglement difficile à surmonter.
(Science et vie, 1968)
- Steigende Rohstoffpreise und drohende Lieferengpässe
machen Recycling wirtschaftlich immer interessanter.
(Stern, 15-8-1974)
In verband met de versoepeling van allerhande ambtelijke
procedures die de bouwactiviteit in de weg staan, lazen we
onlangs in Accent: 'De minister heeft nu wel op zijn departement een soort knelpuntenbureau opgericht, maar de resultaten daarvan zijn vooralsnog niet te zien'.
Een andere samenstelling met knelpunt troffen we aan in de
sportkroniek van de NRC-H : 'De NSF (= Nederlandse sportfederatie) zal over de motie van het Koninklijk Nederlands
Gymnastiek Verbond een knelpunten- en prioriteitennota samenstellen die zal worden aangeboden aan het toto- en lottobestuur'.
Voorts nog een paar bruikbare uitdrukkingen met knel,
knellend, knelpunt, impasse: in de knel brengen, raken, zitten;
knelpunten hebben zich geopenbaard; tijdig maatregelen nemen om acute knelpunten te elimineren, bestaande knelpunten
wegwerken; marketing-knelpunten in handel en industrie; (... )
te trekken grenzen zouden dan na verloop van tijd waarschijnlijk toch weer als knellend worden ervaren (...); zich in een
impasse bevinden, de onderhandelingen zijn in een impasse
geraakt.
Wat sterker is de uitdrukking dood punt: op het dode punt
geraken, belanden; over het dode punt heen komen.

V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD
Baarlijk

V. Wat betekent precies baarlijk?
A. Het bijvoeglijk naamwoord baarlijk wordt vooral gebruikt
in verbinding met duivel: de baarlijke duivel is de duivel in
eigen persoon. Men spreekt eveneens van baarlijke onzin,
d.w.z. louter, klinkklare onzin.
De kortere vorm baar komt ook voor in hetzelfde verband:
de bare duivel, bare onzin, een bare leugen (een tastbare, een
plompe leugen). De bare zee is de volle, ruwe, dreigende zee;
baar geld is klinkende munt, gereed geld.
Vroeger was de klinker kort, zoals nog blijkt uit barrevoets
(op blote voeten). De korte klinker heeft zich ook gehandhaafd
in de betekenis van kaal, naakt, als het om streken of plaatsen
gaat: de barre heide, een bar strand, een barre zandwoestijn,
barre rotsen.
Inroepen

V. Niet zelden leest men in onze Vlaamse kranten dat argumenten, een voorbeeld, verontschuldigingen, een getuigenis,
bezwaren worden ingeroepen. Is het werkwoord 'inroepen'
hier wel correct gebruikt ?
A. Als men nagaat wat inroepen precies beduidt, geeft men er
zich rekenschap van dat het in die gevallen niet het passende
werkwoord is. Het is een verkeerde vertaling van Fr. 'invoquer'; de Fransman zegt immers : invoquer des arguments, un
exemple enz. De Nederlandse betekenissen van inroepen
stemmen niet alle overeen met die van zijn Franse tegenhanger; wij bedoelen ermee verzoeken, vragen, een beroep doen
op, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden. iemands hulp,
medewerking inroepen (vragen), iemands toegefelijkheid, iemands gezag inroepen. Men kan ook de beslissing van een
hogere autoriteit inroepen, als men die beslissing vraagt, als
men op die hogere autoriteit een beroep doet om een beslissing
te nemen. In de voorbeelden van de vraagsteller geven we de
voorkeur aan een ander werkwoord :
- Argumenten aanvoeren of doen gelden.
- Een voorbeeld aanhalen; zich op een voorbeeld beroepen.
- Verontschuldigingen aanvoeren.
- Zich op iemands getuigenis beroepen.
- Bezwaren aanvoeren, inbrengen, maken, opperen.
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Vechten tegen de bierkaai

V. In een Nederlands weekblad trof ik de uitdrukking aan :
vechten tegen de bierkaai. Volgens Van Dales 'Groot woordenboek der Nederlandse taal betekent deze zegswijze: een
hopeloze strijd voeren, vergeefs strijden tegen bureaucratie,
domheid, bijgeloof enz. Ik geloof dat deze uitdrukking bij ons
maar weinig bekend is. De betekenis blijkt niet duidelijk uit de
woorden zelf. Ware het u mogelijk hierover wat etymologische
uitleg te geven ?
A. De Bierkaai was oudtijds een gedeelte van de OudezijdsVoorburgwal in Amsterdam. De bewoners langs deze gracht
stonden toen bekend als zeer vechtlustig. Bovendien lagen
daar de schepen met biertonnen en om deze te vervoeren had
men sterke kerels nodig. Het was dus in die tijd gevaarlijk het
met iemand van de Bierkaai aan de stok te krijgen ! De
zegswijze is blijven voortleven in de betekenissen die in Van
Dale worden opgegeven.
Kade en kaai

V. In Amsterdam zijn tal van kaden: de Stadionkade, de
Nassaukade, de Stadhouderskade enz. Bij ons spreekt men
over kaaien. Is er enig betekenisverschil tussen kade en kaai ?
A. Het oorspronkelijke woord is kaai, afgeleid van het Frans
'quai'. Kade is een vervorming, of beter een zogenaamde
hypercorrecte vorm, van kaai. In de volkstaal bestond al vroeg
de neiging om de uitgang -ade uit te spreken als -aje of -aaie.
Zo zei men niet een kwade jongen, maar een kwaaie jongen.
Hetzelfde geldt voor -oede en -ode: een goeie kerel, een rooie
kool. In het algemeen zijn dus de vormen die met d worden
uitgesproken d'e meer verzorgde, die welke met j worden
uitgesproken de meer gewone, de alledaagse. Door lieden die
beschaafd wilden spreken, werd het populaire -aaie zoveel
mogelijk vermeden en vervangen door ade. De etymologie van
het woord kaai werd hierbij uit het oog verloren en aldus is het
ontstaan van het 'voomamere' woord kade te verklaren. Die
evolutie heeft men bij ons niet meegemaakt, vermoedelijk
omdat in hogere kringen hoofdzakelijk Frans werd gesproken
en het volk alleen de populaire (en juiste) term kaai bezigde.
Uit dit voorbeeld blijkt dat de maatschappelijke toestanden
in een land soms in de taal hun weerspiegeling vinden.
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Werk - bouwwerk

V. Hoe zou u het Duitse 'Baustelle' (en het Franse 'chantier')
vertalen ? Ik bedoel de plaats waar zich een gebouw in opbouw bevindt.
A. Wij gebruiken hiervoor het woord werk: de architect is op
het werk; verboden op het werk te komen. Men zegt ook
bouwwerk. In het derde deel van SUMMA-encyclopedie en
woordenboek lezen we dat 'de specie in een agitator of truckmixer naar het bouwwerk wordt gebracht'.
Behangselpapier

V. De woordenboeken zijn het niet eens over behangpapier of
behangselpapier. Welke van de twee is de juiste term?
A. Het papier, meestal met een- of veelkleurige patronen
bedrukt, dat als behangsel op wanden van vertrekken gebezigd
wordt, heet in het ABN behangselpapier: twee rollen behangselpapier. Volgens Van Dale is 'behangpapier' gewestelijk
en Zuidnederlands. In de gewone omgangstaal spreekt men
meestal van behang.
Stemmig

V. 'Stemmig' betekent volgens de woordenboeken: bedeesd,
ingetogen, ernstig, niet opgetogen. Ik meen evenwel dat dit
woord thans haast uitsluitend - of tenminste in overwegende
mate - in de betekenis van 'in een opgewekte stemming' of
'een dito invloed uitoefenend' wordt gebruikt. Getuige de
BRT-omroepster die zei dat de uitzending plaatsvond in een
'overvolle, stemmige zaal, van waaruit we een amusementsorkest konden beluisteren'.
A. Het is juist dat stemmig bij ons meestal wordt gebezigd in
de betekenis van opgewekt. In het ABN is dat niet het geval,
zoals blijkt uit de verklarende woordenboeken, die als synoniemen geven: statig, ernstig, eenvoudig, bezadigd, bedaard,
zedig, ingetogen, niet opzichtig. We illustreren dat met enkele
voorbeelden :
- Hij heeft een bedaard, stemmig karakter.
- Een stemmige soberheid, die de fatsoenlijke man aanduidt.
- Zijn levensbeschouwing was somber en stemmig.
- Haar tooi was stil en stemmig.
- Die meisjes dragen stemmige jurken.
- Een stemmig zwarte klederdracht.
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In zijn werkje 'Een ander woord' geeft Charivarius als
synoniemen van stemmig : eenvoudig, zedig.
In het Nederlands-Frans woordenboek van Gallas vindt men
als vertaling van stemmig: réservé, modeste, sobre, recueilli.
Een 'stemmige zaal' betekent dus ongeveer het tegenovergestelde van wat de omroepster bedoelde.
Vicieuze cirkel

V. Het ware me zeer aangenaam, indien u mij een juiste
vertaling kon geven van de Franse uitdrukking 'cercle vicieux'.
In mijn woordenboek vind ik geen bevredigende vertaling.
A. 'Cercle vicieux' is de Franse vertaling van de Latijnse
uitdrukking 'circulus vitiosus', een term uit de logica, die
betekent dat men bij een bewijsvoering als bewezen aanneemt
datgene wat dient bewezen te worden. In onze taal kunnen we
spreken van vicieuze cirkel of cirkelredenering, d.i. een redenering die als een kringloop tot het uitgangspunt terugvoert.

l.V.
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11. - Termen en wendingen
HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN
(XXVIII)
Poisson d' avril
Het is duidelijk dat het bij ons veel gebruikte ~aprilvis' zijn
ontstaan te danken heeft aan de letterlijke vertaling van de
Franse zegswijze. Onze zuiderburen weten niet met zekerheid
wat de oorsprong van deze zonderlinge benaming is. Waarom
'april' en waarom 'vis', als er sprake is van een bepaald soort
mystificatie ? De volgende verklaring wordt vaak gegeven:
Onder de regering van een hunner koningen, Charles IX, werd
omstreeks het midden van de zestiende eeuw het begin van het
jaar vastgesteld op 1 januari in plaats van 1 april, zodat ook
nieuwjaarswensen en -geschenken met drie maanden vervroegd werden. Er waren tegenstanders van die hervorming;
grappenmakers hadden de gewoonte met hen de spot te drijven
op 1 april, waarbij zij gebruik maakten van nagemaakte geschenken en valse boodschappen. Daar de zon in april het
sterrebeeld van de Pisces (= Vissen) verlaat, heeft men aan
die grappen in Frankrijk de naam 'poissons d'avril' gegeven.
In andere landen is dezelfde benaming echter' niet gebruikelijk. In het Nederlands spreekt men van aprilgrap of aprilmop.
Iemand die zich op 1 april laat foppen, noemt men een aprilgek. De Duitsers hebben het over 'Aprilscherz' en 'Aprilnarren' , de Engelsen over 'april fooI' en 'april fooI hoax' (= grap).
Forêt
Velen menen ten onrechte dat bos overeenstemt met 'bois' en
woud met 'forêt'. Zo lezen we in het Pakt der triumviren van
Raymond Brulez: 'Haast dagelijks zocht ik de bekoring op
van het Zoniënwoud' (Forêt de Soignes). Elders heeft hij het
over 'woudmeer' en 'nachtwoud'.
De Franse woorden 'bois' en 'forêt' zijn synoniemen. Dat
heeft de Commissie-Van Dievoet, die een tiental jaren geleden
met de rechtsgeldige tekst van ons Boswetboek klaar kwam,
ingezien en daarom de termen 'wouden en bossen', die in de
vroegere vertalingen van de 'Code forestier' voorkwamen,
overal vervangen door bossen.
Een woud is immers een uitgestrekt bos in natuurstaat, met
een sterke, niet door de mens aangeplante boomgroei (cf.
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oerwoud). Het Amazonewoud in Zuid-Amerika is het grootste
aaneengesloten tropische regenwoud ter wereld.
In België en in de andere Westeuropese landen bestaan
echter geen wouden, alleen bossen.

Vu
In het Frans is 'vu' een voorzetsel (b.v. vu les difficultés il a
abandonné Ie projet), maar als het wordt gevolgd door 'que'
vormt het hiermede een voegwoordelijke uitdrukking (b.v. il a
abandonné Ie projet vu que les difficultés sont trop grandes).
Te oordelen naar wat men geregeld leest in onze kranten,
tijdschriften, romans enz. schijnen vele Vlamingen er zich niet
van bewust te zijn dat iets soortgelijks ook in onze taal
bestaat. 'Vu' is het voltooid deelwoord van het werkwoord
'voir', evenals 'gezien' het voltooid deelwoord is van het
werkwoord 'zien'. Beide kunnen als voorzetsel worden gebruikt: vu la difficulté = gezien de moeilijkheid. Gezien is hier
dus synoniem met gelet op, met het oog op, wegens.
Tegenover de voegwoordelijke uitdrukking 'vu que' staat in
het Nederlands het voegwoord aangezien, dat synoniem is met
daar, omdat. Een voegwoord is een woord dat zinnen of
zinsdelen verbindt, terwijl een voorzetsel de betrekking tussen
verschillende woorden in een zin aangeeft. Gezien en, aangezien behoren dus tot verschillende woordsoorten en het is
derhalve een grove vergissing gezien zowel de functie van
voegwoord als die van voorzetsel te laten vervullen.
Als niet na te volgen voorbeeld halen wij het volgende citaat
aan uit de roman van een bekend Vlaams romancier: 'Gezien
jij evenwel geen echte patiënt bent, koester ik er geen principiële bezwaren tegen dat ...' In het Frans zou men hier 'vu
que' schrijven en in het Nederlands past dus het voegwoord
aangezien, of daar.
Etant donné

In plaats van 'gezien' wordt ook soms 'gegeven' als voegwoord
gebruikt. Dezelfde redenering geldt als voor 'vu que' : wanneer de voorzetseluitdrukking 'étant donné' wordt gevolgd
door 'que', hebben we te maken met een voegwoordelijke
uitdrukking. Gegeven daarentegen is uitsluitend voorzetsel,
zoals blijkt uit de volgende uittreksels:
'De overheidstaal is nuchter en zakelijk geworden, en
gegeven de vloed van stoffelijke vragen en belangen, kan
dat ook moeilijk anders.' (Onze taal)
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'Gegeven alles wat voorafgegaan is, ben ik ...' (De Nieuwe
Taalgids)
Een Vlaamse journalist vergiste zich dus toen hij schreef:
'Blankenberge en De Panne zijn volks in de echte zin van het
woord, ook numeriek, gegeven (i.p.v. aangezien of daar) er op
de topdagen 100 000 bezoekers de stad opvullen'.
Dénoncer

Dit werkwoord stemt overeen met Ned. aanklagen in de
betekenis van een aanklacht indienen bij de bevoegde overheid. Men kan iemand wegens diefstal of laster bij de politie
aanklagen.
Het Franse werkwoord wordt echter eveneens gebezigd
wanneer wij onze toevlucht nemen tot andere werkwoorden :
- Misbruiken aan de kaak stellen.
- Een handeling krachtig afkeuren.
- Iets in iemand laken.
- Een handelwijze veroordelen.
- Misstanden wraken.
Iemand wordt aangeklaagd, niet iets. In rechtszaken spreekt
men van de aangeklaagde, de aanklagende partij en de openbare aanklager.
In de volgende zin is 'aanklagen' evenmin het passende
werkwoord : 'Het zo noodzakelijke tegenwicht, de culturele
ontspanning, is, zoals vaak wordt aangeklaagd, niet toegankelijk voor hen die het heel goed kunnen gebruiken'. Er is hier
geen sprake van de indiening van een aanklacht, maar van iets
waarover geklaagd wordt. Die zin dient dus als volgt te worden verbeterd: 'Vaak wordt erover geklaagd dat het zo noodzakelijke tegenwicht. ..'
Sur pied

In een Vlaams rekenboek was sprake van 'een os van 600 kg
op voet'. Als de Fransman een gewicht opgeeft 'sur pied'
bedoelt hij daarmee het gewicht van het levende dier. Daarom
is de gebruikelijke Nederlandse wending 'een os van 600 kg
levend gewicht'. Zo zegt men ook: vee verkopen bij het
levend gewicht; per 100 kilogram levend gewicht bedraagt de
prijs ...
, J.V.
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APPARAAT
Volgens Koenen heeft apparaat o.m. de volgende betekenis:
'De personen of inrichtingen, nodig om het maatschappelijk en
economisch leven in zijn onderdelen te doen functioneren'
(b.v. apparaat der spoorwegen, het administratief apparaat,
het distributie-, produktie-, verkeersapparaat).
Dit woord komt thans in samenstellingen veelvuldig voor in
kranten en tijdschriften. Het loont derhalve o.i. de moeite
hiervan een serie voorbeelden te geven :
- In sommige sectoren moeten dringend middelen worden
gevonden om de veroudering van het produktieapparaat te
verhelpen.
- ... wanneer men over groei spreekt, dient men zich te
realiseren dat een groot deel van het reeds bestaande
detailhandelsapparaat zich alleen maar zal kunnen handhaven bij een forse en beslist niet alleen maar nominale
groei.
-

-

-

-

-

... een bouwaanvrage voor een perifere vestiging (= weilandwinkel = superstore) moet gerelateerd zijn aan o.m. de
kwaliteit van het huidige detailhandelsapparaat.
Mobutu heeft het nodig geoordeeld de 'Zaïrisering' van het
produktie- en distributieapparaat door te zetten.
Een deel van de relatief snelle groei van het Bijenkorfconcern is toe te schrijven aan de verhoudingsgewijs sterke
uitbreiding die zijn winkelapparaat jaarlijks ondergaat.
Het ontwikkelen van nieuwe types automobielen eist veel
investeringen en het opbouwen van een service-apparaat is
een kostbare zaak.
Het sterk uitgebreide belastingapparaat zal weldra op volle
toeren gaan werken.
(...) Een eenheid die (...) afgedwongen werd door een hecht
en hard politieapparaat (... )
Hoe kan de rekenkamer een bijdrage leveren aan de bestrijding van de logheid en de traagheid van het bestuurlijk
apparaat?
De wijze waarop de reclamecampagne tot stand komt,
wordt in zijn diverse onderdelen geanalyseerd. Drs. A.R.
van Goor neemt twee hoofdstukken voor zijn rekening :
het vertegenwoordigersapparaat en de distributie. (ESB,
18.2.76)

11 - 994

-

Dahrendorf zag de onderneming als een machtsapparaat
met de werknemers als eisende partij en de ondernemer als
verdediger van de bestaande machtsverhoudingen.
- Uit solidariteit gaat de bond huishoudelijke produkten slijten tegen kostprijs, omdat het verkoopapparaat van het
Belgische bedrijf, dat met sluiting wordt bedreigd, al niet
meer functioneert.
- De 'zwarte praktijken' (= zwart werken) zijn te wijten aan
zowel de werkgevers als aan de werknemers en aan het
ontbreken van een deugdelijk controleapparaat. (de Volkskrant, 17.3.76)
- ... het schijnt onvermijdelijk te zijn, voor autoriteiten zowel
als voor romanschrijvers, de meest briljante leden van ons
opsporingsapparaat te betrekken uit onze noordoostelijke
cultuurgebieden. (De laatste druppel, B. Japin)
Ter informatie nog enkele uitdrukkingen en samenstellingen
met apparaat: ambtelijk apparaat of ambtenarenapparaat,
industrieel apparaat, parlementair apparaat, wetgevend apparaat, statistisch apparaat, ziekenhuisapparaat, voorzieningenapparaat (= winkels, scholen, medische voorzieningen, enz.),
vertaalapparaat, organisatieapparaat.
In het Frans komt dit woord op grote schaal voor. We
beperken ons tot één citaat uit Le Monde (27-9-75) :
- (...) L'Etat, c'est aussi un appareil de contrainte et de
coercition (... ).
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Schrijven aan/naar

V. Is de wending 'een brief schrijven naar iemand' correct?
Of moet het zijn 'een brief schrijven aan iemand'·'7
A. In de meeste gevallen is er geen voorzetsel vereist:
- Ik heb hem een brief geschreven.
- Hebt u hem al geschreven ?
- Ik zal haar morgen schrijven.
Indien we in plaats van een persoonlijk voornaamwoord een
zelfstandig naamwoord gebruiken, kan men het voorzetsel aan
gebruiken:
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Men schrijve in vertrouwen aan ...
Hij heeft aan de commissaris een brief geschreven.
Hij schrijft geregeld brieven aan zijn vriend die in het
buitenland woont.
Het voorzetsel naar komt alleen voor in verbindingen als :
de student schreef elke week naar huis.

Onderwerp

V. In mijn krant las ik de volgende zin : 'Een typisch voorbeeld van belastingontduiking zijn de multinationals'. Acht u
het gebruik van het werkwoord 'zijn' correct? Zou het fout
zijn in deze zin het enkelvoud 'is' te gebruiken ?
A. In zo'n geval dient men na te gaan wat het onderwerp van
de zin is, want hiervan hangt de persoonsvorm af. Hier is het
'multinationals' (meervoud). Het werkwoord moet dus in het
meervoud staan. Als u trouwens de zin begint met het onderwerp, is elke twijfel uitgesloten: 'De multinationals zijn een
typisch voorbeeld van belastingontduiking'.
Zou

V. Uit dezelfde bron citeer ik: 'Indien de jeugd zich meer
bewust zou worden van de waarde van het geld, dan zou ze
heel wat minder uitgeven'. Is het gebruik van 'zou' in een
voorwaardelijke zin geoorloofd ?
A. Tegen het gebruik van zou in zulke zinnen bestaat grammaticaal geen bezwaar, maar ter wille van de welluidendheid
zullen velen hier gebruik maken van de mogelijkheid om de
woorden 'bewust zou worden' te vervangen door het kortere
'bewust werd'. Op die manier wordt zou maar een keer gebezigd, wat de stijl ten goede komt.
Met een sisser aflopen

V. In de nieuwsberichten van onze BRT hoorde ik zeggen dat
'de onderhandelingen op een sisser zijn uitgelopen'. Is deze
uitdrukking wel juist ? In mijn woordenboek vind ik alleen
'met een sisser aflopen'.
A. De juiste Nederlandse wending is met een sisser aflopen.
De betekenis is: geen ernstige gevolgen hebben, tot geen
resultaat leiden. Een sisser is een papieren rolletje met buskruit, gebruikt als kinderspeelgoed. Het brengt wel een sterk
sissend geluid voort, maar daar blijft het bij.
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Vermoedelijk is 'op een sisser uitlopen' bij ons ontstaan
door contaminatie, d.w.z. door het dooreenhalen van twee
correcte Nederlandse uitdrukkingen, waardoor een verkeerd
geheel ontstaat. Die wendingen, waarvan de betekenis ongeveer dezelfde is, luiden:
- Met een sisser aflopen.
- Op niets uitlopen, op een mislukking uitlopen.
Twintig over zeven

V. Hoe schrijft men in cijfers 'twintig na zeven' : 7.20 u. of
7 u. 20 ?
A. De gebruikelijke schrijfwijze in cijfers is 7.20 u. In letters is
het echter twintig over (niet 'na') zeven, of ook: tien voor
halfacht.
Kantoorwerkzaamheden

V. 'Bureelwerken' heet een afdeling in het Technisch instituut
te Overijse. Naar het schijnt is dit een officiële benaming. Is
het goed Nederlands?
A. Hier zijn blijkbaar bedoeld alle op een kantoor voorkomende werkzaamheden, dus kantoorwerkzaamheden.
In het ABN wordt bureel nog alleen gebruikt in ambtelijke
sfeer, waar men vasthoudt aan een stijve, min of meer verouderde schrijftrant, zoals b.v. in de staande uitdrukking ten
burele van.
In de handel is de gebruikelijke term kantoor : kantoorbediende, kantoorbehoeften, kantoorgebouw enz.
'Bureelwerken' schijnt een verkeerde vertaling van 'travaux
de bureau' te zijn, waarbij uit het oog wordt verloren dat het
meervoud werken in onze taal in een ander verband wordt
gebezigd. Zo spreken we van graafwerken, baggerwerken,
havenwerken, straatwerken enz.
Commissie van/voor/tot

V. Wat is juist: gemeentelijke commissie van (of: voor) het
leefmilieu? Wij zijn van plan een soortgelijke commissie in
onze gemeente in te stellen.
A. Een commissie die belast is met de bestudering van specifieke problemen krijgt in haar naam het voorzetsel voor:
commissie voor het leefmilieu, voor de financiën, voor de
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grondwetsherziening, voor sociale zaken, voor de middenstand.
Wanneer een commissie wordt genoemd naar de personen
die er deel van uitmaken, gebruiken we van, commissie van
deskundigen, van rapporteurs, een commissie van tien. Verder
ook: commissie van advies, van beroep, van beoordeling, van
onderzoek, van ontvangst, van toezicht.
Als in de naam van de commissie een werkwoordelijke vorm
voorkomt, is het juiste voorzetsel tot: commissie tot bestrijding van ... , commissie tot bevordering van ...
Leermiddélen
V. Onze, firma verkoopt didactisch materiaal (of is het 'materieel' ?) aan de lagere scholen. Graag zouden wij hierover uw
advies ontvangen.
A. Materiaal heeft de betekenis van benodigdheden: bouwmateriaal, onderwijsmateriaal, schrijfmateriaal, studiemateriaal enz.
Materieel wordt gebruikt voor benodigdheden van grote
omvang: rollend materieel, brandweermaterieel, legermateriee!. Het gaat meestal om iets wat rijdt.
In dit geval heeft men echter te maken met een letterlijke
vertaling van 'matériel didactique', terwijl men in onze taal
hiervoor de term leermiddelen gebruikt, d.w.z. de hulpmiddelen bij het onderwijs, zoals kaarten en atlassen.
Schoolbehoeften
V. Wij verkopen ook schoolgerief. Dit woord staat echter niet
in Van Dale. Is het niet juist ?
A. U bedoelt kennelijk wat in het Nederlands schoolbehoeften
wordt genoemd, d.w.z. alles wat de leerlingen nodig hebben
op school: potloden, pennen, liniaal, inkt, schriften enz.

l.V.
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11. - Termen en wendingen
VOORZIENING

We hebben het in Taalbeheersing reeds gehad over het verkeerde gebruik van 'voorzien', waar voorzien in of andere
uitdrukkingen moeten worden gebruikt.
Het woord dat wij dit keer wensen te bespreken is een
afleiding van het ww. voorzien, nl. voorziening.
Vooraf dient te worden opgemerkt dat de term voorziening
verkeerd is gebruikt in de betekenis van beschikking.
Hierna willen wij even nagaan in welke betekenissen dit
woord wel kan worden gebezigd.
Voorziening met levensmiddelen
De voorziening is uiteraard synoniem met het voorzien, b.v. de
voorziening met levensmiddelen (Van Dale) of levensmiddelenvoorziening, de brandstofvoorziening, de grondstoffenvoorziening, de energievoorziening, waaraan het Fr. 'approvisionnement' beantwoordt.
- Op het ogenblik bestudeert Provinciale Waterstaat in welke
mate de afstoting van zwaveldioxyde zal worden verhoogd
en wat daarvan het effect is als de grootverbruikers voor
hun brandstofvoorziening van aardgas op olie overgaan.
(de Volkskrant, 1.10.'75)
- West-Europa is voor zijn energievoorziening (D. Energieversorgung; Eng. energy supply; Fr. approvisionnements
énergétiques) in sterke mate afuankelijk van geïmporteerde
aardolie. (Winkier Prins, Petroleumindustrie)
- In deze tijd van oliecrisis spreekt men ook meer en meer
van olievoorziening, olievoorzieningssysteem. Voor een
groot aantal landen hangt de olievoorziening immers grotendeels van de aanbodbereidheid (aanbiedingsbereidheid)
van de olieproducerende landen af.
- (... ) een bijdrage uit eigen bodem aan de Nederlandse
olievoorziening .
- De consumentenlanden zijn nu genoodzaakt oplossingen te
zoeken voor het verminderen van de kwetsbaarheid van
hun olievoorziening .

Voorts kan voorziening ook overeenstemmen met het Fr.
'ravitaillement', zoals in legervoorziening , of met 'distribuIl - 999

tion', zoals in elektriciteitsvoorziening, warmwatervoorziening,
drink- en industriewatervoorziening .
- De ministerraad bespreekt vandaag mogelijkheden om de
aardappelprijzen aan banden te leggen en een goede voorziening voor de consument te verzekeren. (de Volkskrant,
13.2.76)
Zelfvoorziening
Wanneer een land zich inspant om zijn atbankelijkheid inzake
ravitaillering ten opzichte van een ander land te verminderen
spreekt men van zelfvoorziening.
- Ofschoon de Sowjet-Unie thans de grootste graanklant van
de Verenigde Staten is, streeft dit land in feite naar zelf
voorziening en blijft derhalve een onberekenbare afnemer.
- Le sacro-saint 'taux d'auto-approvisionnement' en viande
(... ) est très élevé et témoigne des progrès faits par les
agriculteurs pour ravitailIer Ie marché du pays. (Tribune de
Genève, 8.3.76)
Binnen de EG wordt meer en meer de nadruk gelegd op de
gemeenschappelijke zelfvoorziening met olie in noodsituaties
(D. gemeinsame Selbstversorgung mit ÖI in Notständen; Eng.
common emergency selfsufficiency in oil supplies; Fr. autonomie commune des approvisionnements pétroliers en cas
d 'urgence).
Vroeger kenden de arme landen een zelfvoorzieningsmaatschappij. In dezelfde betekenis troffen wij in het volgende
citaat uit ESB het bn. zelfvoorzienend aan.
- (... ) Met name vanwege Indonesië is overig Azië als regio
vrijwel zelfvoorzienend (olieproduktie).
In verband met de informatiemedia is ook nieuwsvoorziening gebruikelijk.
Voorzieningen in de betekenis: apparatuur
Voorzieningen wordt eveneens gebezigd als equivalent van de
Fr. uitdrukkingen dispositifs (pour fixer, tenir; à crochet
spécial), installations, aménagernents, zoals blijkt uit volgende
voorbeelden :
- De vergunning zal alleen worden verleend als aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, zoals het omkasten van lawaaiige machines en het aanbrengen van isolerende en
absorberende voorzieningen.
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Dank zij akoestische voorzieningen in de mengkasten kunnen in de hoofdkanalen hoge luchtsnelheden toegepast
worden. (...)
- Vaak kan men al aardig wat geluiden wegwerken door
kleine voorzieningen te treffen. Bij voorbeeld door de
stortbak van het toilet te verplaatsen naar de niet aan de
woon- of slaapkamer grenzende wand. (... )
- De huurwagen waarin president Ford rondrijdt is uitgerust
met talloze extra's en veiligheidsvoorzieningen.
- De heer Van de Berg werd erop gewezen, dat volgens de
normen iedere bejaarde bewoner over een eigen kamertje
moest beschikken, compleet met sanitaire voorzieningen
(toilet, warm en koud stromend water en een kookplaatje).
(Elseviers Weekblad, 19.7~75)
Een tandprothese kan men ook - wat bombastisch prothetische voorziening noemen,. zoals in deze zin:
- (... ) Het missen van ~ enige kiezen betekent niet in alle
gevallen dat een prothetische voorziening absoluut nodig
is.
Voorzieningen in de betekenis: inrichtingen

Voorts wordt voorziening heden ten dage ook veelvuldig gebezigd als equivalent van het Fr. équipements, services, réalisations, aménagements, complexe, infrastructure (culturelle,
touristique) enz.
- De verkeersinfrastructuur is uitgerust met verkeersvoorzieningen, zoals wegen, kruispunten, emplacementen, kanalen, sluizen e.d. en overslagpunten (overslag van een vervoerwijze naar een andere, b.v. een parkeergarage, een
station, een haven). (Winkler Prins, Verkeer 265)
- Planning kan een grote bijdrage geven, vooral in de sfeer
van de dure intramurale (ziekenhuis en inrichtingen) voorzieningen. (Accent, 30 nov. 74, blz. 13)
- (...) Overigens is er een aantal voorzieningen voor rijksgenoten bijna gereed, zoals een trainingscentrum, een trefcentrum...
- Het onderzoek naar de situatie op het gebied O\van woonschepen zal betrekking hebben op het aantal dezer schepen, de situering van de ligplaats, het beheer over het
water en op de voorzieningen ter plaatse.
Culturele voorzieningen

M.b.t. toneel, opera, ballet, muziek spreekt men van culturele
voorzieningen.
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Culturele voorzieningen worden disproportioneel veel gebruikt door de bevolkingscategorieën, gekenmerkt door
hogere opleiding, hoger beroep en hoger inkomen ...
Les discussions actuelles sur les équipements sociaux des
villes nouvelles, la modification des horaires de travail.
( ) (Le Monde, 14.1.66)
( ) les réalisations sociales basées sur l'auto-gestion des
travailleurs (Probl. écon. 973/9)
(...) la construction d'ensembles résidentiels dotés des
équipements et des services sociaux nécessaires pour les
migrants (Probi. écon. 965, juni 66, blz. 11)
Les équipements collectifs (à la nouvelle Faculté de médecine de Woluwe-St.-Lambert) seront prévus en fonction de
ce qui existe dans la commune ou l'agglomération. (Le
Soir, 31 ~ 7.69)
(... ) SignaIons particulièrement les équipements pour handicapés. Ainsi, du cóté de la petite profondeur du bassin de
natation, on découvre un élévateur permettant de hisser les
grands invalides corporels hors de l'eau.
Les aménagements réalisés en Zélande en matière de
récréation et de loisirs ont coûté plus de 6 milliards de Fb.

Voorzieningen in de betekenis: maatregelen
Een andere betekenis van voorziening is (cf. Van Dale 2) 'wat
men doet om in iets te voorzien: de nodige voorzieningen
aanbrengen, voorzieningen treffen ... '
Als equivalent hiervoor vindt men in het Fr. termen als
dispositions, mesures, train de mesures, moyens, statut, enz.
- In het kader van de door haar ondernomen studies zal de
Commissie onderzoeken welke voorzieningen moeten worden getroffen om... (recherchera les moye-ns à mettre en
reuvre)
-

-

-

Andere voorzieningen moeten worden geschapen om het
overleg tussen personeelsraad en ondernemingsleiding mogelijk te maken. (ESB, 12.11.75, blz. 1089)
Aan de in 1970 getroffen voorzieningen voor reorganisatie
werd in de loop van 1972 een bedrag van 3 mln. gulden
onttrokken, hetwelk grotendeels betrekking had op de kosten verbonden aan getroffen afvloeiingsregelingen.
(... ) De hoogleraar vraagt ook aandacht voor de rechtspositionele voorzieningen voor de ambtenaren die naar
provincies-nieuwe-stijl overgaan.
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Sociale voorzieningen

Op het sociale vlak, de sociale zekerheid of de sociale verzekering gaat het dan meer speciaal om allerhande sociale tegemoetkomingen, uitkeringen en verstrekkingen, steun, zorg (Fr.
avantages sociaux, interventions, prestations sociales, accessoires sociaux).
- (... ) de uit het produktieproces vallende zelfstandigen (... )
zullen een basisvoorziening krijgen (... )
- 11 s'agit du salaire total, accessoires sociaux inclus. ('Le
grand espoir du XXe siècle')

Uitdrukkingen als deze komen hier dan ook geregeld voor :
stelsel der sociale voorzieningen (Fr. système de la sécurité
sociale), verplichte voorzieningen (b.v. uitkering voor medi-

sche en paramedische hulp in bepaalde omstandigheden (ouderdom, ziekte, enz.), verplichte sociale voorzieningen, complementaire sociale voorzieningen, pensioenvoorzieningen,
oudedagsvoorziening,
werkloosheidsvoorziening,
sociale
werkvoorziening, sociale werkvoorzieningsregeling voor
hoofdarbeiders /handarbeiders.

-

De bevolking wordt op de duur verdeeld in een groep
werkers en een groep niet-werkers. (...) De werkers klagen
erover dat de niet-werkers lui zijn en de sociale voorzieningen misbruiken. (ESB, 13.8.75)
- Hij zei letterlijk, dat het peil van de sociale voorzieningen
bevroren moet worden ten gunste van de bron van alle
welvaart: de industrie. (NRC-H, 13.12.75)
- De pensioen-, vakantie-, ziekte-, maaltijden- en andere
voorzieningen worden zoveel mogelijk gelijk toegepast.
- Het relevante verschil tussen een eenmanszaak en een BV
(= besloten vennootschap) zit in het feit dat de huidige
wettelijke regelingen voor de eenmanszaak niet veel aanpassing van de oudedagsvoorzieningen aan de inflatie toelaten. (ESB, 19-2-75, blz. 170)
- Voor de uitkeringsorganen blijft er de behoefte aan meer
nauwgezette criteria voor het begrip passend werk, ingegeven door de vrees voor een te ruim ge- of misbruik van de
sociale voorzieningen (b.v. werkloosheidsuitkering). (ESB,
27.8.75, blz. 836)
De uitdrukking specifieke bejaardenvoorzieningen is heel
ruim en omvat o.m. pensioenvoorziening en aparte bejaardenverzekeringen, bejaardentehuizen en bejaardenwoningen, verpleegtehuizen en geriatrische inrichtingen, bejaardenpaspoort,
diens tencentra voor bejaarden, thuis bezorgde maaltijden,
bewegingstherapie, voetverzorging, vrijwillige of betaalde buIl - 1003

renhulp, verpleegkundige thuishulp, lectuurvoorziening, vormingswerk.
- Op basis van het huisvrouwenloon kan men de gehuwde
vrouw verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een zelf-standige pensioenvoorziening voor de gehuwde vrouw in
het leven roepen.
- (... ) de fiscaal-sociale situatie van zelfstandigen behoeft
dringend aanpak op het terrein van voorzieningen voor
pensioenverzorging en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
In de volgende Franse zin kan 'matières sociales' ook door
sociale voorzieningen worden vertaald.
- Dans é'e Code sont consignés les textes légaux qui contiennent les matières sociales les plus importantes.
Financiële voorzieningen

In het Nederlands-Franse woordenboekje Nederlandse bankterminologie, uitgegeven door de Belgische Vereniging der
banken, is de term voorziening voor belastingen (Fr. provisions pour impöts) opgenomen. Hiervan kunnen wij best één
enkel woord maken, zoals in de volgende voorbeelden:
- Na de reserveringen en de belastingvoorziening is er dan
de nettowinst, waarvan (... ) procent wordt ingehouden.
- De belastingvoorziening steeg van (...) tot ( ), de voorziening tegen algemene bedrijfsrisico's van ( ) tot (... ).
Samenstellingen

Voor eventuele belangstellenden geven we hierna nog een
serie samenstellingen met voorziening.
In bepaalde teksten treft men de uitdrukking voorzieningenapparaat aan; hiermee worden winkels, scholen, enz. bedoeld.
De titel van een beschouwing m.b.t. het openbaar vervoer in
grote steden luidt als volgt : 'Aanzet voor een normering van
het voorzieningenniveau van het stedelijk openbaar vervoer'.
(de Volkskrant, 8.10.75)
Voorts voorzieningenpakket, voorzieningenpatroon (... De
ombuiging van het voorzieningenpatroon, gekoppeld aan een
inkomensverdelingspolitiek, past duidelijk in de lijn van. de
vakbeweging... ), voorzieningenproblematiek, -sfeer, -soort;
drink-, bedrijfs- en bluswat,rvoorzieningen van overheidsinstanties, basisvoorziening (... het percentage huishoudens dat
een of meer basisvoorzieningen ontbeert (douche, toilet,
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e.d.)), bibliotheekvoorziening, extravoorziening (Om een extravoorziening voor de op de tongvisserij gespecialiseerde
kotters mogelijk te maken zal de overheid een speciale bijdrage in het saneringsfonds moeten storten, vindt het visserijschap (NRC-H., 18.12.75), gemeenschapsvoorziening (Ontvangst per kabel is een nieuwe gemeenschapsvoorziening, die
van belang is voor iedere radioluisteraar en/of televisiekijker),
groenvoorziening (Het aandeel van de middelhoge en hoge
flats daalt drastisch in de kleine gemeenten, die hoe langer hoe
meer oog krijgen voor de groenvoorziening), onderwijsvoor·ziening, ploegenarbeidsvoorziening (kosten voor ...), taxivoorziening (... Doel van het beleid is een doelmatige taxivoorziening , gepaard gaande met redelijke rendabiliteitsmogelijkheden
voor de bedrijven en een goede sociale positie van de chauffeurs), tussenvoorziening (In de nota 'Opneming van verpleging behoevende bejaarden' werd een tussenvoorziening tussen
verpleeg- en verzorgingstehuis afgewezen in de filosofie : hoe
meer voorzieningen je treft, des te meer grenzen er tussen de
verschillende voorzieningen ontstaan, met des te meer kans op
grensconflicten (Elseviers Weekblad, 19.7.75)), vrijetijdsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen.
Als andere uitdrukkingen met voorziening kunnen we o.m.
nog vermelden: voorzieningen voor verkeer en vervoer, een
systeem van goed functionerende voorzieningen op het gebied
van de documentaire informatie, bovengemeentelijke voorzieningen, infrastructurele voorzieningen, institutionele voorzieningen (b.v. instelling van de Europese Monetaire Bestuursraad en de aanpassing der nationale wetgeving), het inbouwen
van niet-agrarische voorzieningen in uitvoeringsplannen, de
onderwijsvoorzieningen op lager, middelbaar en academisch
niveau zijn voortreffelijk, de verschillen in collectieve voorzieningscapaciteit, collectieve welzijnsvoorzieningen (Waarom
zijn wij niet in staat het vrijkomende arbeidspotentieel volledig
te benutten voor uitbreiding van de collectieve welzijnsvoorzieningen? (ESB, 13.8.75)), openbaar-vervoervoorzieningen,
openbare nutsvoorzieningen, verkeersvoorzieningen.
Voorziening in een vacature

Sommigen bedienen zich van onjuiste termen als begeven,
bekleden, vullen van een vacature, terwijl de juiste term
voorziening of voorzien in een vacature is.
- Voor de voorziening in deze vacature gaan de gedachten uit
naar een academicus met secretariaatservaring.
V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD

Algemene voorwaarden

V. (A. De Belie, Merksem) In 11-157, 158 behandelt Taalbeheersing in de administratie 'cahier des charges' (= Ned.
bestek), doch daar gaat het enkel om aanbestedingen van
bouwwerken.
Doch er is nog een 'cahier des charges, clauses et conditions' betreffende leningen en kredieten, wat men in het Nederlands bezwaarlijk met bestek kan weergeven. Het Centraal
bureau voor hypothecair krediet - en vermoedelijk ook andere kredietinstellingen in onze contreien - noemt dat nog
steeds 'Lastencohier, bedingen en voorwaarden betreffende de
leningen enz.', maar dat kunstmatige 'cohier' is hier natuurlijk
niet Nederlandswaardig. Ik zou dat kunnen weergeven met
"Overeenkomst, bedingen en voorwaarden betreffende enz.',
of, korter, "Bedingen en voorwaarden betreffende enz.', want
in "bedingen en voorwaarden' ligt de overeenkomst besloten.
Maar dat is theorie, want het komt erop aan te weten hoe de
geijkte en gebruikelijke term in goed Nederlands luidt.
A. We menen dat in dit geval het Franse "cahier des charges,
clauses et conditions' gewoon kan weergegeven worden met
Algemene voorwaarden inzake leningen en kredieten. De drie
Franse termen hebben immers telkens betrekking op de voorwaarden waarop krediet wordt verleend, respectievelijk een
lening wordt verstrekt.
In TaalbeheersingTI-158 hadden we er reeds op gewezen dat
men in Nederland met betrekking tot aanbestedingen voor de
uitvoering van werken spreekt van "Algemene voorschriften'.
Schrijven

V. Is 'schrijven' geen germanisme in de betekenis van "brief?
A. Over het gebruik van de term 'schrijven' kunnen we zeggen
dat dit woord in het Nederlands volkomen correct is en als
synoniem van 'brief gebruikt kan worden.
Het enige bezwaar is dat het woord 'schrijven' geen meervoud heeft en dus alleen in het enkelvoud bruikbaar is. Voor
het overige kunt u het in dezelfde betekenis als 'brief gebruiken.
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Toeristische terminologie

V. (V.T.B., Antwerpen) Onze diensten gebruiken geregeld de
volgende woorden: air-conditioning, transferts, hostess,
check-in, transithal, exit, grill, kitchenette, solarium, traffic
manager, marketing manager, coffee shop, contingent,
package tour, inclusiftour, aircamping, forfaitreis, charterreis,
empty leg, open date, floor show, sauna, voucher en barbecue.
U zoudt ons een grote dienst bewijzen indien u ons voor de
meeste, zo niet voor alle woorden een behoorlijke Nederlandse vertaling zou bezorgen.
A. We menen dat bij het beantwoorden van uw vraag onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende woorden :
- woorden van Engelse oorsprong die in het Nederlands
ingeburgerd zijn en in de woordenboeken zijn opgenomen,
zoals: sauna, charterreis, forfaitreis, contingent, solarium,
transithal, grill, barbecue.
Deze woorden zijn zo algemeen verspreid en hebben een zo
specifieke betekenis gekregen, dat het onbegonnen werk is ze
door onbekende Nederlandse termen te vervangen;
- Engelse woorden waarvoor Nederlandse" equivalenten bestaan of waarvan een Nederlandse vertaling direct duidelijk
is, zoals: air-conditioning: klimaatregeling; transfert:
overbrenging; hostess: (al naar het geval) gastvrouw,
hofmeesteres, receptioniste; check-in: aanmelding, registratie; exit: uitgang; kitchenette: keukentje; traffic manager: verkeersdirecteur; marketing manager: commercieel directeur; coffee shop : koffiebar; floor-show : amusementsprogramma; voucher: bon.
Als grote reisorganisaties, met name de uwe, deze termen
systematisch gebruiken, is het goed mogelijk dat de Engelse
termen geleidelijk verdwijnen. Aanvankelijk kunnen de Nederlandse termen bezwaar uitlokken ('traffic manager' is geen
verkeersdirecteur !), maar men moet bedenken dat elk woord
de inhoud heeft die de taalgebruikers eraan geven. Het is een
kwestie van wennen en van systematisch gebruik !;
- Engelse vaktermen waarvoor de voornaamste gebruikers,
d.w.z. de reisorganisaties zelf, een Nederlandse term zouden kunnen introduceren. Bij wijze van voorbeeld geven
we het volgende in overweging: package tour: pakketreis
('pakket' wordt veel gebruikt voor een geheel van maatregelen, voorzieningen e.d. : dienstenpakket, bestedingspakket, studiepakket); inclusif tour: inclusiefreis (zoals 'inclu11 - 1007

sief, d.w.z. alles inbegrepen, op een restaurantnota); open
date: open reisbiljet (zonder vaste datum van terugkeer);
empty leg: lege beurt (wanneer een vliegtuig de helft van
de reis leeg vliegt).
Het invoeren en propageren van dergelijke termen is nog
steeds de taak van de betrokken vakkringen. We beschikken in
ons taalgebied nog niet over een regeling zoals in Frankrijk en
Canada, waardoor de overheid de vervanging van Engelse
woorden verplicht kan stellen.

Reisorganisator
V. Kunt u ons geen Nederlandse benaming voorstellen voor
het Engelse 'touroperator' ?
A. Een 'touroperator' is een bedrijf dat op grote schaal reizen
organiseert en deze via reisbureaus aan particulieren 'verkoopt'. Zo'n bedrijf bespreekt bij voorbeeld honderden kamers
in een hotel, huurt vliegtuigen enz. waardoor voordelige voorwaarden kunnen worden bedongen.
Het is niet moeilijk een Nederlandse benaming voor een
dergelijk bedrijf voor te stellen aangezien in de jongste druk
van twee gezaghebbende woordenboeken (Koenen en Van
Dale) de term reisorganisator voorkomt, die in deze betekenis
wordt gebruikt. We hopen dat de reisbureaus dit woord in de
praktijk zullen propageren !

Projectontwikkelaar
V. Hebben we in het Nederlands geen woord voor wat in het
Frans een 'promoteur immobilier' wordt genoemd ?
A. Een bedrijf dat zich bezighoudt met het-bouwrijp maken
van grote percelen en met het bouwen van grote complexen
noemt men in onze taal een projectontwikkelingsbureau of
projectbureau.
De eigenaar of leider van zo'n bureau is een projectontwikkelaar. De activiteit (waarover verschillend gedacht wordt)
duidt men aan met het woord projectontwikkeling.
W.Px.
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11. - Termen en wendingen

HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN

(XXIX)
C' est-à-dire

Voor deze Franse wending wordt vaak de afkorting c.-à-d.
gebruikt. Bij ons wordt dat soms weergegeven door 't.t.z.',
wat moet betekenen "t is te zeggen'. In de eerste plaats dient
te worden opgemerkt dat een afkorting bestaat uit de beginletters van woorden, terwijl de eerste t hier niet de beginletter
maar de eindletter van het lidwoord het is (in dit geval zijn de
eerste twee letters van het lidwoord vervangen door het weglatingsteken, dus 't).
Daarenboven is "t is te zeggen' de klakkeloze vertaling van
'c'est-à-dire', terwijl de Nederlandse wending is dat wil zeggen
(d.w.z.).
Wel bestaat in onze taal de uitdrukking dat is te zeggen, die
nooit wordt afgekort; ze geeft te kennen dat wat door iemand
gezegd is niet helemaal met de werkelijkheid overeenstemt en
een kleine verbetering behoeft. Als iemand b.v. met lof wordt
overladen, omdat hij een groot werk helemaal alleen tot een
goed einde zou hebben gebracht, kan hij daarop antwoorden :
'Dat is te zeggen, wij waren met z'n tweeën'.
Et dire que

In onze Vlaamse dialecten hoort men hiervan dikwijls de
letterlijke vertaling gebruiken (en zeggen dat ...). 'Dire' heeft
hier niet de gewone betekenis van zeggen, maar is synoniem
met 'penser'; dit brengt ons op het goede pad om- de Franse
idiomatische wending in onberispelijk Nederlands weer te geven: en dan te bedenken dat ik hem dikwijls geld heb geleend ! Een andere mogelijkheid doet ons het volgende voor-'
beeld aan de hand : En dat nog wel in mijn eigen huis !
Connaissance

Dit Franse woord heeft de dubbele betekenis van kennis (b.v.
vakkennis) en van bekende (het is een goede bekende van mij).
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Het kan ook in beide betekenissen in het meervoud voorkomen, wat niet het geval is met zijn Nederlandse tegenhanger;
de meervoudsvorm kennissen gebruiken we alleen voor bekenden : vrienden en kennissen.
In de betekenis van 'het geheel van wat iemand weet,
wetenschap' is kennis een verzamelnaam en wordt dus niet in
het meervoud gebezigd. Men zegt dus : hij heeft een grondige
kennis van de boekhouding; hij bezit een uitgebreide kennis
van de aardrijkskunde; kennis opdoen of verwerven.
In een Vlaams werk over de methodiek van de geschiedvorsing troffen we de gallicistische meervoudsvorm aan ('De
filoloog die zonder speciale geschiedkundige kennissen het
terrein van de geschiedenis betreedt ...'). Kennis moest hier
dus in het enkelvoud staan; de auteur had wel het meervoud
kundigheden kunnen schrijven, in navolging van wat L. Couperus schreef in zijn novelle Noodlot: 'Later zou hij wel iets
beters vinden, iets in overeenstemming met zijn kundigheden'.
Se décider
Het Franse werkwoord 'dêcider' kan wederkerend worden

gebruikt, terwijl dat niet mogelijk is met zijn Nederlandse
tegenhangers beslissen en besluiten. In geen enkel geval zeggen we dus 'zich beslissen' of 'zich besluiten'. We drukken dat
anders uit: een besluit nemen, besluiten, een beslissing nemen. Zo zegt men: Hij kan niet gemakkelijk besluiten; hij kan
maar geen beslissing nemen. Een besluiteloos mens is iemand
die niet kan besluiten, die geen besluit of beslissing kan
nemen.
Tegenover 'se décider à' staat ertoe besluiten: Hij kon er
niet toe besluiten het huis te verkopen.
Wij vestigen terloops de aandacht op het verschil tussen
besluiten en beslissen. Het laatste werkwoord wordt niet gebruikt met een infinitief voorafgegaan door het voorzetsel te;
in zulke gevallen is het altijd besluiten:
- Op zijn voorstel werd besloten de bespreking uit te stellen.
- Dit heeft me doen besluiten u te schrijven.
- Zij besloten nog een week langer te blijven.
Op beslissen volgt een bijzin, ingeleid door het voegwoord
dat:
- De vergadering heeft bij stemming beslist dat het bestuur
zal worden uitgebreid.
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-

De rechter kan beslissen dat de getuigen geconfronteerd
zullen worden.

Se repentir

Hier geldt dezelfde opmerking als voor 'se décider': het
werkwoord berouwen wordt niet wederkerend gebruikt. We
zeggen dus niet 'dat zal hij zich berouwen', maar dat zal hem
berouwen: Die keus zal hem bitter berouwen; als ze dat doet,
zal ze het later berouwen.
We kunnen natuurlijk ook zeggen : dan zal hij zich beklagen, daar zal ze spijt van hebben.
Agence immobilière

Een kantoor voor bemiddeling bij het verhuren en verkopen
van huizen, flats en andere woongelegenheden heet in het
Nederlands een woningbureau.
Ingeval zo 'n kantoor zich ook bezighoudt met bemiddeling
bij de verkoop van onroerende goederen in het algemeen,
zoals grond, kantoorgebouwen enz., is de juiste benaming
makelaar in onroerende goederen of makelaarskantoor. Hun
bedrijvigheid strekt zich ook dikwijls uit tot hypotheken, verzekeringen en taxaties.
Bij ons, vooral aan de kust, ziet men nog vaak de verkeerde
vertalingen 'immobiliënagentschap' of 'immobiliënbureau'.
Prévoir

Dit Franse werkwoord stemt overeen met voorzien in de
betekenis van vooruitzien, in de toekomst zien gebeuren. Zo
schrijft A. van Duinkerken over Maria Stuart in zijn boek
Mensen hebben hun gebreken: 'En alsof hij ineens de hele
tragedie van haar leven voorziet ...' Men zegt ook: hij voorziet dat er zich moeilijkheden zullen voordoen; het is te
voorzien dat de prijzen nog meer zullen stijgen; de gevolgen
van deze beslissing zijn niet te voorzien.
Als er sprake is van een regeling op grond van een wet, een
verdrag, een overeenkomst enz., wordt in het Frans ook het
0' ~rgankelijke werkwoord 'prévoir' gebezigd, maar in onze
taal nemen we dan onze toevlucht tot het onovergankelijke
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werkwoord voorzien in : de wet heeft daarin niet voorzien; het
nieuwe akkoord voorziet in een overgangsregeling; verdragen
op lange termijn kunnen niet in alle gebeurtenissen voorzien.
Voorzien in kan worden afgewisseld met tal van andere
werkwoorden om eentonigheid te vermijden :
- De wet bepaalt een termijn van zes maanden.
- Het verdrag schrijft voor dat ...
- De bij de wet vastgestelde voorwaarden.
- In gevallen zoals bedoeld in de wet.
- Voor parkeergelegenheid is gezorgd.
- Bij artikel 10 wordt een straf opgelegd.
- Op dit misdrijf staat een zware straf.
- De agenda van de vergadering omvat tien punten.
- Het plan beoogt de oprichting van nieuwe bedrijven.
- De vestiging van een nieuwe fabriek wordt in het vooruitzicht gesteld.
- Een krediet wordt met dat doel op de begroting uitgetrokken.
- De gemeente verwacht dat de kosten meer dan twee miljard
zullen bedragen.
- De speciaal hiervoor bestemde uitgang.
- Een nieuwe regeling is ontworpen.
- Het verslag vermeldt dat ...
Het hoeft wel geen betoog dat men zijn stijl verwatert en
verslapt, als in die vijftien zinnen het cursief gedrukte werkwoord wordt vervangen door "voorzien'. Dit is een van de niet
zo zeldzame gevallen waarin velen, onder bewuste of onbewuste Franse invloed, geen gebruik weten te maken van de
rijke uitdrukkingsmogelijkheden en schakeringen die hun door
onze taal worden geboden !
J.V.

Snipperdag - brugdag

Een raak woord, dat vele Vlamingen niet kennen of niet
gebruiken, omdat ze zich niet voldoende bekommer~n om de
kwaliteit. van hun spreektaal, is snipperdag in de betekenis van
"niet noodzakelijk op elkaar volgende verlof- of vakantiedagen'
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(Van Dale). 'Morgen neem ik een snipperdag' klinkt heel wat
mooier dan 'Morgen neem ik een dag ~ongé' !
Een snipperdag is ook o.m. een 'werkdag waarop men vrij
neemt buiten de vakantie' (Winkier Prins).
De gedachte die wij Vlamingen, onder invloed van het Frans
'faire Ie pont', uitdrukken door 'de brug maken', kan heel wat
keuriger worden weergegeven door' een snipperdag nemen'.
De feestdagen vallen dit jaar bijzonder gunstig: nee:!lt men
op 29, 30 en 31 december en op 2 januari een snipperdag, dan
betekent dat elf vakantiedagen.
Ofschoon 'de brug maken' in Nederland niet wordt gebruikt,
is brugdag aldaar geen onbekend begrip. In Van Dale staat
hiervan de volgende definitie : benaming voor werkdagen! tussen vrije dagen en daaraan voorafgaande of erop volgende
weekends.
Ten aanzien van snipperuur dient erop te worden gewezen
dat naast vrij uurtje dit woord ook verloren uur, ledig uur (Fr.
heures perdues, loisirs; Eng. odd (spare) hour; D. verlorene
Augenblicke, die Mussestunde) betekent.
Werk in snipperuren stemt in het Eng. overeen met odd time
work. Snipperwerk (= beuzelwerk) heeft als equivalent in het
Eng. trifling work; in het Fr. zal men spreken van futilités :
s'amuser à des futilités, à des vétilles.
De meer klassieke betekenis van snipperdag treft men aan in
Van Dale, uitg. 1976, nl. 'dag waarop de arbeid wordt onderbroken, terwijl de daaruit voortvloeiende loonderving wordt
vergoed door middel van inwisseling van vakantiebonnen'.
In Koenen is de tegenhanger van de zoëven verstrekte
definitie van snipperdag enigszins anders geformuleerd: 'een
der (b.v. zes) vakantiedagen per jaar waarover een arbeider
vrijwel wanneer hij dat wenst kan beschikken'.
Het zal de lezer niet ontgaan dat bij Van Dale een verplichte
snipperdag wordt bedoeld, terwijl Koenen eerder de nadruk
legt op extravakantiedagen waarvoor bepaalde arbeiders in
sommige bedrijfstakken in aanmerking komen.
Geen wonder dat degenen die dit voorrecht genieten zich
vaak met een tikje weemoed in de stem de volgende opmerking laten ontvallen: 'Ik heb al mijn snipperdagen opgesoupeerd'.

V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD
Faillissement

V. In plaats van 'deze firma is failliet verklaard' zie ik ook
geregeld 'deze firma is in faling gesteld'. Het woord 'faling'
komt echter niet voor in de Woordenlijst van de Nederlandse
taal.
A. Het werkwoordfalen en het zelfstandig naamwoord faling·
(het staat in Van Dale, maar wordt zelden gebruikt) hebben
dezelfde betekenis als dwalen en dwaling, mislukken en mislukking, vergissen en vergissing: een mens, een poging, een
stelsel, een plan, een maatregel kunnen falen.
Als iemand niet in staat is aan zijn financiële plichten te
voldoen en op zijn bezittingen beslag wordt gelegd, verkeert
hij in staat vanfaillissement. Blijkens het WNT (Leiden) komt
dat woord al in onze taal voor in 1582, in het Noorden en in
het Zuiden.
Het zelfstandig naamwoord failliet gebruiken we in overdrachtelijke zin: het failliet van een stelsel, van een proefneming. Het wordt ook wel gebezigd ter aanduiding van de
persoon die in staat van faillissement verkeert : de failliet, mv.
de faillieten.
Meestal komt failliet echter voor als bijvoeglijk naamwoord: de failliete boedel, massa; hij is failliet; de zaak is
failliet; failliet gaan, verklaren, zijn.
In de rechtsgeldige tekst van ons Burgerlijk Wetboek treffen
we aan: failliet gaan (tomber en faillite), in geval van faillietverklaring (en cas de faillite déclarée); zich in staat van faillissement bevinden (être en faillite ouverte), in geval van faillissement (en cas de faillite).
Het antwoord op de bovenstaande vraag is dus dat 'faling'
niet gebruikelijk is in de betekenis vanfaillissement, en dat de
wending 'in faling stellen' in onze taal onbekend is.
Aantal

V. Volgens Van Dale kan na een aantal + substantief het
werkwoord zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.
Vb.: 'Hierdoor kwamen een aantal nieuwsgierigen te laat'
(ieder in het bijzonder). 'Een aantal personen kreeg toestemming om
'
11 - 1014

De vraag is nu, of in de volgende zin de onderstreepte
werkwoorden in het enkelvoud of in het meervoud moeten
staan: 'Een aantal restaurants zijn/is zich daarvan maar al te
goed bewust en hebben/heeft zich toegelegd op voortreffelijke
.etentjes die zelfs de meest verwende gestronomen doen watertanden'.
A. Wanneer aantal wordt voorafgegaan door het, dit of dat
staat het werkwoord vrijwel altijd in het enkelvoud: het aantal
van die gevallen is zeer groot; dit aantal oude werken kan
moeilijk worden vervangen.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche taal (waaraan
al meer dan een eeuw wordt gewerkt en dat nog niet voltooid
is) staat het werkwoord met het lidwoord van eenheid (een
aantal) veelal in het enkelvoud, omdat aantal dan als een
collectief of verzamelnaam wordt beschouwd.
Aantal kan echter ook, steeds volgens het WNT, 'worden
aangemerkt als een bepaling van het volgende of verzwegene
zelfstandig naamwoord, dat altijd een meervoud is; dit laatste
wordt dan het hoofdwoord en neemt het werkwoord in het
meervoudig getal bij zich. Dit gebruik van het mv. verdient
vooral dan de voorkeur, wanneer men bij de werking, door het
werkwoord uitgedrukt, niet aan al de bedoelde personen of
zaken gezamenlijk, als een eenheid beschouwd, maar aan elk
in 't bijzonder te denken heeft'.
In de zin opgegeven door de vraagsteller moeten wij dus
nagaan op welk van beide woorden, aantal of restaurants de
werking gericht is. De zin bevat twee werkwoorden:
-

zich bewust zijn
Het bewustzijn schijnt wel een typische individuele eigenschap te zijn, zodat restaurants hier dus opgevat dient te
worden als een verpersoonlijking voor restauranthouders of
restaurateurs. De nadruk valt hier dus niet op het woord
aantal, maar op een groep van restaurateurs die zich van iets
bewust zijn. Wij zouden hier derhalve voor het meervoud
kiezen.
-

zich toeleggen (op voortreffelijke etentjes)

De gedachte is ook hier weer dat elk van de bedoelde
restauranthouders voor zichzelf poogt voortreffelijke etentjes
te bereiden. Ze doen dit niet samen en dienen niet allen
dezelfde reeks schotels op. In deze veronderstelling is 'restaurants' nogmaals het hoofdwoord en moet het werkwoord bijgevolg in het meervoud staan.
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Werkwoorde/üke eindgroep

v. Ik zou graag uw advies ontvangen over de woordvolgorde
in de volgende bijzinnen :
· .. dat hij naar boven wou sluipen.
· .. dat hij wou Qaar boven sluipen.
· .. dat hij naar boven probeerde te sluipen.
· .. dat hij probeerde naar boven te sluipen.
Ik denk dat de tweede bijzin niet en de vierde bijzin wel
mogelijk is. Is dit zo ? Zo ja, hoe verklaart men dat grammaticaal?
A. Volgens de spraakKunstregel met betrekking tot de volgorde in de zogenaamde werkwoordelijke eindgroep is deze
ondoordringbaar, m.a.w. de werkwoordelijke delen van de
groep blijven bij elkaar en worden dus niet gescheiden door
andere woorden. Deze regel wordt tÓegepast in de eerste en de
derde bijzin (wou sluipen, probeerde te slapen), maar niet in
de tweede en de vierde bijzin, want daar worden de werkwoorden gescheiden door andere woorden (wou naar boven
sluipen, probeerde naar boven te sluipen).
Gevallen van dezelfde aard zijn :
Ik zou daar nog lang over kunnen vertellen (niet : kunnen
over vertellen).
- ... dat men er een boek mee zou kunnen vullen (niet : zou
kunnen mee vullen).
- Het is een waarborg dat wij de vruchten zullen plukken van
deze expansie (niet: dat wij zullen de vruchten plukken).
- Men had de indruk dat men deze man aan het hoofd van de
partij wilde plaatsen (niet : dat men deze man wilde aan het
hoofd van de partij plaatsen).
De volgorde die hierboven tussen haakjes staat hebben we
in Vlaamse kranten aangetroffen. Ze is trouwens een van de
opmerkelijkste verschillen tussen Noord en Zuid.
-

I.V.
Ploegenarbeid

V. (F. Beeks, Hasselt) Graag kreeg ik een taaladvies over de
uitdrukking die men in het Nederlands het best kan gebruiken
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in de betekenis van: 'met achtereenvolgende ploegen werken'
zonder aanleiding te geven tot misverstand. Mijn vraag staat in
verband met hetgeen volgt :
a) Volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse
taal betekent het woord 'ploeg' in deze zin:
- groep van personen die tot een bepaald doel bijeen behoren
of bijeen zijn;
- aantal arbeiders die samen, in afwisseling met andere gelijksoortige groepen, een werk uitvoeren of in een bedrijf
werkzaam zijn: in ploegen, met drie ploegen werken;
- groep arbeiders onder leiding van een baas (ploegbaas).
b) In de arbeidswet van 16 maart 1971 (BS 30-03-71) wordt in

de Nederlandse tekst gesproken van 'ploegenarbeid' en in de
Franse tekst van 'travail par équipes successives'.
c) In de Handleiding over de sociale wetgeving, uitgegeven
door het ACV, wordt over voormelde arbeidswet van 16-03-71
gesproken van 'wisselploegen', hetgeen evenwel een vrije interpretatie is, doch die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat en die m.i. de Franse uitdrukking voorzien in de wet
benadert. Volgens Van Dale kan 'wisselploeg' nochtans enkel
gebruikt worden in de betekenis van 'keerploeg'.
In een administratieve tekst (nI. in een ontwerp van koninklijk besluit) werd in de betekenis van 'met achtereenvolgende ploegen werken' volgende tekst gebruikt :

d)

'De toelage voor nachtprestaties
voor de personeelsleden die regelmatig in ploegverband werken
wordt vastgesteld op 25 F per uur
prestatie. '

'L 'allocation pour les prestations
nocturnes est fixé à 25 F par heure
de prestation pour les membres du
personnel qui travaillent régulièrement en équipe.'

'Ploegverband' komt niet voor in Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal.

A. Uw vraag kan het best beantwoord worden met een verwijzing naar het 'Sociaalrechtelük woordenboek', uitgegeven
door het secretariaat-generaal van de Benelux economische
unie, te Brussel (2de uitgave, 1963). Dit woordenboek bevat
een groot aantal termen op het gebied van het sociaal recht die
door een Benelux-commissie zijn vastgesteld. Het gebruik van
deze termen verdient uiteraard aanbeveling zowel in het be11 - 1017

lang van de uniformiteit in de terminologie als ter bevordering
van de recr tszekerheid. (1)
De volgende omschrijvingen zijn voor u van belang :
- Opeenvolgende ploegen: ploegen van werknemers, van
wie de ene ploeg de andere aflost.
- Ploegendienst: regeling waarbij twee of meer ploegen elkander aflossen.
- Ploegenarbeid: arbeid welke in ploegendienst wordt verricht.
- Ploeg: (betekenis b) groep van arbeiders/werklieden die in
afwisseling met een of meer andere groepen in hetzelfde
bedrijf dezelfde soort arbeid verrichten.
Op grond van het bovenstaande kan men zeggen dat de
volgende zinswendingen correct zijn: met opeenvolgende
ploegen werken, in ploegendienst werken, ploegenarbeid verrichten. Voor zover uit de situatie voldoende blijkt dat de
ploegen elkaar afwisselen, kan men natuurlijk ook zeggen : in
ploegen werken. Zoals u in uw vraag zelf aangeeft, zijn de
termen 'wisselploeg' en 'ploegverband' hier niet van toepassing.
W.Px.

(I) Het gebruik ervan is overigens verplicht gesteld bij decreet van de Cultuurraad van 25 september 1975. (BS 22.10.75)
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11. - Termen en wendingen

HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN
(XXIX)
C' est-à-dire

Voor deze Franse wending wordt vaak de afkorting c.-à-d.
gebruikt. Bij ons wordt dat soms weergegeven door 't.t.z.',
wat moet betekenen "t is te zeggen'. In de eerste plaats dient
te worden opgemerkt dat een afkorting bestaat uit de beginletters van woorden, terwijl de eerste t hier niet de beginletter
maar de eindletter van het lidwoord het is (in dit geval zijn de
eerste twee letters van het lidwoord vervangen door het weglatingsteken, dus 't).
Daarenboven is "t is te zeggen' de klakkeloze vertaling van
'c'est-à-dire', terwijl de Nederlandse wending is dat wil zeggen
(d.w.z.).
Wel bestaat in onze taal de uitdrukking dat is te zeggen, die
nooit wordt afgekort; ze geeft te kennen dat wat door iemand
gezegd is niet helemaal met de werkelijkheid overeenstemt en
een kleine verbetering behoeft. Als iemand b.v. met lof wordt

overladen, omdat hij een groot werk helemaal alleen tot een
goed einde zou hebben gebracht, kan hij daarop antwoorden :
'Dat is te zeggen, wij waren met z'n tweeën'.
Et dire que

In onze Vlaamse dialecten hoort men hiervan dikwijls de
letterlijke vertaling gebruiken (en zeggen dat ... ). 'Dire' heeft
hier niet de gewone betekenis van zeggen, maar is synoniem
met 'penser'; dit brengt ons op het goede pad om· de Franse
idiomatische wending in onberispelijk Nederlands weer te geven: en dan te bedenken dat ik hem dikwijls geld heb geleend ! Een andere mogelijkheid doet ons het volgende voor-'
beeld aan de hand : En dat nog wel in mijn eigen huis !
Connaissance

Dit Franse woord heeft de dubbele betekenis van kennis (b.v.
vakkennis) en van bekende (het is een goede bekende van mij).
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Het kan ook in beide betekenissen in het meervoud voorkomen, wat niet het geval is met zijn Nederlandse tegenhanger;
de meervoudsvorm kennissen gebruiken we alleen voor bekenden: vrienden en kennissen.
In de betekenis van 'het geheel van wat iemand weet,
wetenschap' is kennis een verzamelnaam en wordt dus niet in
het meervoud gebezigd. Men zegt dus : hij heeft een grondige
kennis van de boekhouding; hij bezit een uitgebreide kennis
van de aardrijkskunde; kennis opdoen of verwerven.
In een Vlaams werk over de methodiek van de geschiedvorsing troffen we de gallicistische meervoudsvorm aan ('De
filoloog die zonder speciale geschiedkundige kennissen het
terrein van de geschiedenis betreedt ...'). Kennis moest hier
dus in het enkelvoud staan; de auteur had wel het meervoud
kundigheden kunnen schrijven, in navolging van wat L. Couperus schreef in zijn novelle Noodlot: 'Later zou hij wel iets
beters vinden, iets in overeenstemming met zijn kundigheden'.
Se décider
Het Franse werkwoord 'décider' kan wederkerend worden

gebruikt, terwijl dat niet mogelijk is met zijn Nederlandse
tegenhangers beslissen en besluiten. In geen enkel geval zeggen we dus 'zich beslissen' of 'zich besluiten'. We drukken dat
anders uit: een besluit nemen, besluiten, een beslissing nemen. Zo zegt men: Hij kan niet gemakkelijk besluiten; hij kan
maar geen beslissing nemen. Een besluiteloos mens is iemand
die niet kan besluiten, die geen besluit of beslissing kan
nemen.
Tegenover 'se décider à' staat ertoe besluiten: Hij kon er
niet toe besluiten het huis te verkopen.
Wij vestigen terloops de aandacht op het verschil tussen
besluiten en beslissen. Het laatste werkwoord wordt niet gebruikt met een infinitief voorafgegaan door het voorzetsel te;
in zulke gevallen is het altijd besluiten:
- Op zijn voorstel werd besloten de bespreking uit te stellen.
- Dit heeft me doen besluiten u te schrijven.
- Zij besloten nog een week langer te blijven.
Op beslissen volgt een bijzin, ingeleid door het voegwoord
dat:
- De vergadering heeft bij stemming beslist dat het bestuur
zal worden uitgebreid.
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-

De rechter kan beslissen dat de getuigen geconfronteerd
zullen worden.

Se repentir

Hier geldt dezelfde opmerking als voor 'se décidf;ï': het
werkwoord berouwen wordt niet wederkerend gebruikt. We
zeggen dus niet 'dat zal hij zich berouwen', maar dat zal hem
berouwen: Die keus zal hem bitter berouwen; als ze dat doet,
zal ze het later berouwen.
We kunnen natuurlijk ook zeggen : dan zal hij zich beklagen, daar zal ze spijt van hebben.
Agence immobilière

Een kantoor voor bemiddeling bij het verhuren en verkopen
van huizen, flats en andere woongelegenheden heet in het
Nederlands een woningbureau.
Ingeval zo 'n kantoor zich ook bezighoudt met bemiddeling
bij de verkoop van onroerende goederen in het algemeen,
zoals grond, kantoorgebouwen enz., is de juiste benaming
makelaar in onroerende goederen of makelaarskantoor. Hun
bedrijvigheid strekt zich ook dikwijls uit tot hypotheken, verzekeringen en taxaties.
Bij ons, vooral aan de kust, ziet men nog vaak de verkeerde
vertalingen 'immobiliënagentschap' of 'immobiliënbureau'.
Prévoir

Dit Franse werkwoord stemt overeen met voorzien in de
betekenis van vooruitzien, in de toekomst zien gebeuren. Zo
schrijft A. van Duinkerken over Maria Stuart in zijn boek
Mensen hebben hun gebreken : 'En alsof hij ineens de hele
tragedie van haar leven voorziet ...' Men zegt ook : hij voorziet dat er zich moeilijkheden zullen voordoen; het is te
voorzien dat de prijzen nog meer zullen stijgen; de gevolgen
van deze beslissing zijn niet te voorzien.
Als er sprake is van een regeling op grond van een wet, een
verdrag, een overeenkomst enz., wordt in het Frans ook het
0' ~rgankelijke werkwoord 'prévoir' gebezigd, maar in onze
taal nemen we dan onze toevlucht tot het onovergankelijke
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werkwoord voorzien in : de wet heeft daarin niet voorzien; het
nieuwe akkoord voorziet in een overgangsregeling; verdragen
op lange termijn kunnen niet in alle gebeurtenissen voorzien.
Voorzien in kan worden afgewisseld met tal van andere
werkwoorden om eentonigheid te vermijden :
- De wet bepaalt een termijn van zes maanden.
- Het verdrag schrijft voor dat ...
- De bij de wet vastgestelde voorwaarden.
- In gevallen zoals bedoeld in de wet.
- Voor parkeergelegenheid is gezorgd.
- Bij artikel 10 wordt een straf opgelegd.
- Op dit misdrijf staat een zware straf.
- De agenda van de vergadering omvat tien punten.
- Het plan beoogt de oprichting van nieuwe bedrijven.
- De vestiging van een nieuwe fabriek wordt in het vooruitzicht gesteld.
- Een krediet wordt met dat doel op de begroting uitgetrokken.
- De gemeente verwacht dat de kosten meer dan twee miljard
zullen bedragen.
- De speciaal hiervoor bestemde uitgang.
- Een nieuwe regeling is ontworpen.
- Het verslag vermeldt dat ...
Het hoeft wel geen betoog dat men zijn stijl verwatert en
verslapt, als in die vijftien zinnen het cursief gedrukte werkwoord wordt vervangen door 'voorzien'. Dit is een van de niet
zo zeldzame gevallen waarin velen, onder bewuste of onbewuste Franse invloed, geen gebruik weten te maken van de
rijke uitdrukkingsmogelijkheden en schakeringen die hun door
onze taal worden geboden !

I.V.

Snipperdag - brugdag

Een raak woord, dat vele Vlamingen niet kennen of niet
gebruiken, omdat ze zich niet voldoende bekommeren om de
kwaliteit. van hun spreektaal, is snipperdag in de betekenis van
'niet noodzakelijk op elkaar volgende verlof- of vakantiedagen'
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(Van DaZe). 'Morgen neem ik een snipperdag' klinkt heel wat
mooier dan 'Morgen neem ik een dag eongé' !

Een snipperdag is ook o.m. een 'werkdag waarop men vrij
neemt buiten de vakantie' (WinkZer Prins).
De gedachte die wij Vlamingen, onder invloed van het Frans
'faire Ie pont', uitdrukken door 'de brug maken', kan heel wat
keuriger worden weergegeven door' een snipperdag nemen'.
De feestdagen vallen dit jaar bijzonder gunstig: neealt men
op 29, 30 en 31 december en op 2 januari een snipperdag, dan
betekent dat elf vakantiedagen.
Ofschoon 'de brug maken' in Nederland niet wordt gebruikt,
is brugdag aldaar geen onbekend begrip. In Van Dale staat
hiervan de volgende definitie: benaming voor werkdagen !tussen vrije dagen en daaraan voorafgaande of erop volgende
weekends.
Ten aanzien van snipperuur dient erop te worden gewezen
dat naast vrij uurtje dit woord ook verloren uur, ledig uur (Fr.
heures perdues, loisirs; Eng. odd (spare) hour; D. verlorene
Augenblicke, die Mussestunde) betekent.
Werk in snipperuren stemt in het Eng. overeen met odd time
work. Snipperwerk (= beuzelwerk) heeft als equivalent in het
Eng. trifling work; in het Fr. zal men spreken van futilités :
s'amuser à des futilités, à des vétilles.
De meer klassieke betekenis van snipperdag treft men aan in
Van Dale, uitg. 1976, nl. 'dag waarop de arbeid wordt onderbroken, terwijl de daaruit voortvloeiende loonderving wordt
vergoed door middel van inwisseling van vakantiebonnen'.
In Koenen is de tegenhanger van de zoëven verstrekte
definitie van snipperdag enigszins anders geformuleerd: 'een
der (b.v. zes) vakantiedagen per jaar waarover een arbeider
vrijwel wanneer hij dat wenst kan beschikken'.
Het zal de lezer niet ontgaan dat bij Van DaZe een verplichte
snipperdag wordt bedoeld, terwijl Koenen eerder de nadruk
legt op extravakantiedagen waarvoor bepaalde arbeiders in
sommige bedrijfstakken in aanmerking komen.
Geen wonder dat degenen die dit voorrecht genieten zich
vaak met een tikje weemoed in de stem de volgende opmerking laten ontvallen: 'Ik heb aZ mijn snipperdagen opgesoupeerd'.

V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD
Faillissement

V. In plaats van 'deze firma is failliet verklaard' zie ik ook
geregeld 'deze firma is in faling gesteld'. Het woord 'faling'
komt echter niet voor in de Woordenlijst van de Nederlandse
taal.
A. Het werkwoordfalen en het zelfstandig naamwoord faling·
(het staat in Van Dale, maar wordt zelden gebruikt) hebben
dezelfde betekenis als dwalen en dwaling, mislukken en mislukking, vergissen en vergissing: een mens, een poging, een
stelsel, een plan, een maatregel kunnen falen.
Als iemand niet in staat is aan zijn financiële plichten te
voldoen en op zijn bezittingen beslag wordt gelegd, verkeert
hij in staat vanfaillissement. Blijkens het WNT (Leiden) komt
dat woord al in onze taal voor in 1582, in het Noorden en in
het Zuiden.
Het zelfstandig naamwoord failliet gebruiken we in overdrachtelijke zin: het failliet van een stelsel, van een proefneming. Het wordt ook wel gebezigd ter aanduiding van de
persoon die in staat van faillissement verkeert : de failliet, mv.
de faillieten.
Meestal komt failliet echter voor als bijvoeglijk naamwoord: de failliete boedel, massa; hij is failliet; de zaak is
failliet; failliet gaan, verklaren, zijn.
In de rechtsgeldige tekst van ons Burgerlijk Wetboek treffen
we aan : failliet gaan (tomber en faillite), in geval van faillietverklaring (en cas de faillite déclarée); zich in staat van faillissement bevinden (être en faillite ouverte), in geval van faillissement (en cas de faillite).
Het antwoord op de bovenstaande vraag is dus dat 'faling'
niet gebruikelijk is in de betekenis vanfaillissement, en dat de
wending 'in faling stellen' in onze taal onbekend is.
Aantal

V. Volgens Van Dale kan na een aantal + substantief het
werkwoord zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.
Vb.: 'Hierdoor kwamen een aantal nieuwsgierigen te laat'
(ieder in het bijzonder). 'Een aantal personen kreeg toestemming om
'
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De vraag is nu, of in de volgende zin de onderstreepte
werkwoorden in het enkelvoud of in het meervoud moeten
staan: 'Een aantal restaurants ZÜn/is zich daarvan maar al te
goed bewust en hebben/heeft zich toegelegd op voortreffelijke
.etentjes die zelfs de meest verwende gestronomen doen watertanden'.
A. Wanneer aantal wordt voorafgegaan door het, dit of dat
staat het werkwoord vrijwel altijd in het enkelvoud : het aantal
van die gevallen is zeer groot; dit aantal oude werken kan
moeilijk worden vervangen.
Volgens het Woordenboek der Nederlandsche taal (waaraan
al meer dan een eeuw wordt gewerkt en dat nog niet voltooid
is) staat het werkwoord met het lidwoord van eenheid (een
aantal) veelal in het enkelvoud, omdat aantal dan als een
collectief of verzamelnaam wordt beschouwd.
Aantal kan echter ook, steeds volgens het WNT, 'worden
aangemerkt als een bepaling van het volgende of verzwegene
zelfstandig naamwoord, dat altijd een meervoud is; dit laatste
wordt dan het hoofdwoord en neemt het werkwoord in het
meervoudig getal bij zich. Dit gebruik van het mv. verdient
vooral dan de voorkeur, wanneer men bij de werking, door het
werkwoord uitgedrukt, niet aan al de bedoelde personen of
zaken gezamenlijk, als een eenheid beschouwd, maar aan elk
in 't bijzonder te denken heeft'.
In de zin opgegeven door de vraagsteller moeten wij dus
nagaan op welk van beide woorden, aantal of restaurants de
werking gericht is. De zin bevat twee werkwoorden:

- zich bewust zijn
Het bewustzijn schijnt wel een typische individuele eigen.
schap te zijn, zodat restaurants hier dus opgevat dient te
worden als een verpersoonlijking voor restauranthouders of
restaurateurs. De nadruk valt hier dus niet op het woord
aantal, maar op een groep van restaurateurs die zich van iets
bewust zijn. Wij zouden hier derhalve voor het meervoud
kiezen.
- zich toeleggen (op voortreffelijke etentjes)
De gedachte is ook hier weer dat elk van de bedoelde
restauranthouders voor zichzelf poogt voortreffelijke etentjes
te bereiden. Ze doen dit niet samen en dienen niet allen
dezelfde reeks schotels op. In deze veronderstelling is 'restaurants' nogmaals het hoofdwoord en moet het werkwoord bijgevolg in het meervoud staan.
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Werkwoordelijke eindgroep

V. Ik zou graag uw advies ontvangen over de woordvolgorde
in de volgende bijzinnen :
· .. dat hij naar boven wou sluipen.
· .. dat hij wou I)aar boven sluipen.
· .. dat hij naar boven probeerde te sluipen.
· .. dat hij probeerde naar boven te sluipen.
Ik denk dat de tweede bijzin niet en de vierde bijzin wel
mogelijk is. Is dit zo ? Zo ja, hoe verklaart men dat grammaticaal?
A. Volgens de spraakKunstregel met betrekking tot de volgorde in de zogenaamde werkwoordelijke eindgroep is deze
ondoordringbaar, m.a.w. de werkwoordelijke delen van de
groep blijven bij elkaar en worden dus niet gescheiden door
andere woorden. Deze regel wordt toegepast in de eerste en de
derde bijzin (wou sluipen, probeerde te slapen), maar niet in
de tweede en de vierde bijzin, want daar worden de werkwoorden gescheiden door andere woorden (wou naar boven
sluipen, probeerde naar boven te sluipen).
Gevallen van dezelfde aard zijn :
Ik zou daar nog lang over kunnen vertellen (niet : kunnen
over vertellen).
- ... dat men er een boek mee zou kunnen vullen (niet : zou
kunnen mee vullen).
- Het is een waarborg dat wij de vruchten zullen plukken van
deze expansie (niet: dat wij zullen de vruchten plukken).
- Men had de indruk dat men deze man aan het hoofd van de
partij wilde plaatsen (niet : dat men deze man wilde aan het
hoofd van de partij plaatsen).
De volgorde die hierboven tussen haakjes staat hebben we
in Vlaamse kranten aangetroffen. Ze is trouwens een van de
opmerkelijkste verschillen tussen Noord en Zuid.
-

J.V.

Ploegenarbeid

V. (F. Beeks, Hasselt) Graag kreeg ik een taaladvies over de
uitdrukking die men in het Nederlands het best kan gebruiken
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in de betekenis van: 'met achtereenvolgende ploegen werken'
zonder aanleiding te geven tot misverstand. Mijn vraag staat in
verband met hetgeen volgt :
a) Volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse
taal betekent het woord 'ploeg' in deze zin:
- groep van personen die tot een bepaald doel bijeen behoren
of bijeen zijn;
- aantal arbeiders die samen, in afwisseling met andere gelijksoortige groepen, een werk uitvoeren of in een bedrijf
werkzaam zijn : in ploegen, met drie ploegen werken;
- groep arbeiders onder leiding van een baas (ploegbaas).
b) In de arbeidswet van 16 maart 1971 (BS 30-03-71) wordt in

de Nederlandse tekst gesproken van 'ploegenarbeid' en in de
Franse tekst van 'travail par équipes successives'.
c) In de Handleiding over de sociale wetgeving, uitgegeven
door het ACV, wordt over voormelde arbeidswet van 16-03-71
gesproken van 'wisselploegen' , hetgeen evenwel een vrije interpretatie is, doch die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat en die m.i. de Franse uitdrukking voorzien in de wet
benadert. Volgens Van Dale kan 'wisselploeg' nochtans enkel
gebruikt worden in de betekenis van' keerploeg' .
In een administratieve tekst (nI. in een ontwerp van koninklijk besluit) werd in de betekenis van 'met achtereenvolgende ploegen werken' volgende tekst gebruikt :

d)

'De toelage voor nachtprestaties
voor' de personeelsleden die regelmatig in ploegverband werken
wordt vastgesteld op 25 F per uur
prestatie. '

'L 'allocation pour les prestations
nocturnes est fixé à 25 F par heure
de prestation pour les membres du
personnel qui travaillent régulièrement en équipe.'

'Ploegverband' komt niet voor in Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal.

A. Uw vraag kan het best beantwoord worden met een verwijzing naar het 'Sociaalrechtelijk woordenboek', uitgegeven
door het secretariaat-generaal van de Benelux economische
unie, te Brussel (2de uitgave, 1963). Dit woordenboek bevat
een groot aantal termen op het gebied van het sociaal recht die
door een Benelux-commissie zijn vastgesteld. Het gebruik van
deze termen verdient uiteraard aanbeveling zowel in het be11 - 1017

lang van de uniformiteit in de terminologie als ter bevordering
van de recrtszekerheid. (1)
De volgende omschrijvingen zijn voor u van belang :
- Opeenvolgende ploegen: ploegen van werknemers, van
wie de ene ploeg de andere aflost.
- Ploegendienst: regeling waarbij twee of meer ploegen elkander aflossen.
- Ploegenarbeid: arbeid welke in ploegendienst wordt verricht.
- Ploeg: (betekenis b) groep van arbeiders/werklieden die in
afwisseling met een of meer andere groepen in hetzelfde
bedrijf dezelfde soort arbeid verrichten.
Op grond van het bovenstaande kan men· zeggen dat de
volgende zinswendingen correct zijn: met opeenvolgende
ploegen werken, in ploegendienst werken, ploegenarbeid verrichten. Voor zover uit de situatie voldoende blijkt dat de
ploegen elkaar afwisselen, kan men natuurlijk ook zeggen: in
ploegen werken. Zoals u in uw vraag zelf aangeeft, zijn de
termen 'wisselploeg' en 'ploegverband' hier niet van toepassing.
W.Px.

e)

Het gebruik ervan is overigens verplicht gesteld bij decreet van de Cultuurraad van 25 september 1975. (BS 22.10.75)
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11. - Termen en wendingen

FACILITEITEN

In het woordfaciliteiten zit de ·gedachte van gemakkelijkheid,
inschikkelijkheid, tegemoetkoming, inwilliging.
In verband met de uitdrukkingfaciliteiten toestaan maakt de
Grote Nederlandse Larousse gewag van 'omstandigheden die
het bestaan, het verblijf, enz. verge.makkelijken'.
Wanneer faciliteiten worden verleend, betekent dit tegenwoordig echter niet noodzakelijk dat het hier om een belangeloze hulp gaat.
- Sommigen beweren dat Libië de Sowjet-Unie faciliteiten
voor luchtmacht- en marinebases zou hebben verleend.
In de betekenis van 'voorzieningen ten behoeve van ·de
taalminderheden' (Van Dales Suppl.) is faciliteiten Zuidnederlands.
In weerwil van het feit dat dit woord aan het Engels doet
denken (container facilities; airport f.; harbour f.; data processing f.) en derhalve door sommigen wordt geweerd, gearuikt men het thans ook in het Nederlands als synoniem met
gelegenheid (laad- en losgelegenheid), inrichting, installaties,
accommodatie, middelen.
Vooraf ter illustratie van het voorgaande, maar dan op een
ander gebied, een Engels citaat uit Lebende Sprachen:
- The opening of Britain's National Giro on 18 October
makes an entirely new banking facility (= D. banktechnische Einrichtung) available to the genera! public.
We geven nu enkele voorbeelden van het gebruik in het
Nederlands van faciliteiten :
- Jan Bal heeft gisteren voor de rechter verklaard dat hij
prinses Anne wilde ontvoeren uit protest tegen de onvoldoende faciliteiten voor de behandeling van geesteszieken
in Engeland. (NRC - H)
- ( ... ) een aantal vermaaksinrichtingen die allengs aan de
modebadplaatsen annex werden: speelbanken, theaters,
concertzalen, dansgelegenheden, restaurants, sportfaciliteiten enz.
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-

-

De stuwadoorsmaatschappijen Seaports Terminals in Rotterdam en Seaport Terminals nv te Antwerpen zijn beide
echte terminalbedrijven met eigen kadeterreinen, opslagfaciliteiten en modem intern transportmateriaal.
De sluiting van het Suezkanaal in 1956 verstoorde de
olievoorziening van West-Europa in vrij ernstige mate.
Sed.ertdien zijn er echter voorraden gevormd en werden de
transportfaciliteiten (Eng. transport facilities; f. moyens de
transport; D. Beförderungsmittel) uitgebreid, zodat de hernieuwde sluiting van het Suezkanaal in 1967 niet tot moeilijkheden in de -energievoorziening heeft geleid.

Faciliteiten wordt ook gebruikt in de betekenis van hulp,
bijstand, voordeel, tegemoetkoming enz.
- De minister hield degenen die de verleendefaciliteiten aan
de tuinbouw te gering vonden voor dat niet meer tegemoetkomingen toegezegd kunnen worden.

Ter stimulering van de industriële ontwikkeling worden
thans allerhande maatregelen getroffen die het opzetten van
ves'tigingen in de hand werken. Tussen landen onderling bestaat er op dit gebied zelfs een zekere mededinging.
Om het nagestreefde- doel te bereiken worden dan aan de
industrieën faciliteiten geboden. Deze kunnen verscheidene
vormen aanne.men : het -vrijstellen van betaling van grondbelasting, het toestaan van rentevergoedingen, het betalen van de
prijzen van de industrieterreinen alleen maar op basis van de
onteigeningswaarde, het op zich nemen door de gemeenschap
waarin het bedrijf zich vestigt van kosten verbonden aan de
ontsluiting en bouwrijp maken.
- Het geheel van bestaande faciliteiten voor vestiging en
uitbreiding is gevarieerd genoeg ... (ESB, 8.8.73)
- ( ... ) de EG zal van Turkije grootscheepse faciliteiten op
het gebied van investeringen eisen, onder gebruikmaking
van goedkope plaatselijke arbeidskracht.
- De Engelse farmaceutische industrie Beecham heeft besloten een vestiging in België op te zetten, omdat dat land aan
nieuwe industrieën veel verdergaande faciliteiten biedt.
Als in een bepaalde regio of een bepaald gebied dergelijke
faciliteiten worden geboden spreekt men van een faciliteitengebied.'
- In België heeft men het aangedurfd de kennis en de relaties
van het-bankwezen over een zo breed mogelijk front in het
faciliteitengebied te integreren.
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Hoewel dit niet zo vaak. gebeurt, kan ook de fiscus in
bepaalde omstandigheden 'faciliteiten' toestaan, zoals uit navolgend citaat blijkt :
- Het rapport van de commissie-Viersen komt tot deconclusie dat de fiscale faciliteiten van 1972 'niet hebben geleid
tot een voldoende verbetering van de positie van de Nederlandse zeescheepvaart als geheel ten opzichte van haar
concurrenten.
Het zal de aandachtige lezer niet zijn ontgaan dat in sommige van bovenstaande aanhalingen faciliteiten een synoniem
is van voorzieningen (ter 'plaatse) en door dit laatste woord
kan worden vervangen.

PEP, PEPMIDDEL, OPPEPPEN, OPPEPPER
Een zwaarmoedig mens kan via een glaasje wijn worden
opgekikkerd. Opkikkertjes, zelfs in de vorm van een flinke
slok benzine, volstaan echter niet om het vermogen vaneen
automotor te verhogen. Om dit begrip weer te geven werd in
het Nederlands een nieuw woord gesmeed, nl. oppeppen. Als
we dit woord ontleden, ontdekken we daar de stam 'pep', een
term die aan het Engels is ontleend.
In de jongste druk van Van Dales Groot woordenboek der
Nederlandse taal is pep opgenomen met als betekenis I. pit,
vuur. We treffen er ook een paar samenstellingen aan metpep,
nl. pepmiddel (= stimulerend middel) en peppil (= pil die een
stimulerend middel bevat).
In het Engels 'pep' zit heel wat fut, vurigheid, onstuimigheid, veerkracht. 'Full of pep' zouden we dan ook kunnen
vertalen door vol vuur. Wordt deze Eng. uitdrukking voorafgegaan door 'engine', dan krijgen we in het Nederlands gevoelige motor en in het Frans moteur nerveux.
Een opgepepte (ook: opgedreven, opgevoerde of opgekietelde) motor is echter heel wat anders dan een gevoelige
motor.
Een gevoelige motor heeft een groot optrek- of acceleratievermogen; een opgepepte motor (Fr. moteur poussé) een hoog
toerental en een hoge compressieverhouding. Krukas en cilinderkop kunnen b.v. ook een bewerking ondergaan hebben.
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In Van Dale (tiende druk) vinden we geen definitie van
opgepepte motor.
OndeJ; opkietelen, een synoniem van oppeppen, kunnen we
echter het volgende lezen: ben. voor het door ·bep. kunstgrepen verhogen van het vermogen van auto- en bromfietsmotoren.
- De autoclaxons zijn nu vervangen ·door de uitlaten van
opgepepte bromfietsen.
Opfokken heeft eveneens de betekenis van 'verhogen van
het prestatievermogen, maar kan ook betrekking hebben op
het verbeteren van de wegvastheid van een auto' (cf. Van
Dale, 1975)
Overdrachtelijk gebruikt betekent oppeppen opbeuren, opvrolijken, opkikkeren, opkwikken, aanwakkeren, aansporen;
Fr. ragaillardir, stimuler, aiguillonner. In het Eng. bestaat
hiervoor de uitdrukking 'to pep s. o. up', waaraan we het
ontstaan van oppeppen misschien wel te danken hebben.
Dit werkwoord is thans zowat naar alle richtingen aan het
uitwaaieren, zoals blijkt uit onderstaande citaten:
- Jan Janssen is in de avonduren langs de hotels getrokken
om de coureurs op te peppen tot het uiterste te gaan (=
stimulerend rondgaan). (NRC - H, september '75)
- ( ... ) De industrie krijgt voor alles op haar kop, tot spuitbussen toe, maar de boer met zijn kistkalveren, zijn opgepepte koeien, zijn menslievende varkensteelt en zijn gemechaniseerde kippen, de boer hij ploegt voort en trekt zijn
eigen vóór door de dalende nationale welvaart, bijgestaan
door ·zijn chemiearsenaal en de doordraaitechniek voor
flauwe waterige tomaten en vieze eieren. (NRC - H,
13.12.75)
- De regering heeft in het voorjaar van 1975 maatregelen
gelanceerd om de export op te peppen.
- Hoe is de Nederlandse economie in deze conjuncturele en
structurele malaise terechtgekomen ? Een juist antwoord
op deze vraag is van groot belang voor het formuleren van
een beleid om de conjunctuur weer op te peppen. ( ... )
(ESB, 4.6.75)
In verband met de miljarden-injectie in de economie met de
bedoeling een impuls eraan te geven, troffen we tenslotte in
het Algemeen Dagblad nog de uitdrukking nuttige oppepper
aan.
V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD

Inhalen - ophalen

V. Wordt een achterstand ten opzichte van andere landen
opgehaald of ingehaald ?
A. Een achterstand wordt ingehaald of ingelopen.
Ophalen of het ophalen wordt gebruikt in de betekenis van
'een gunstige verandering in iets brengen' : een verlopen zaak
weer ophalen; het elftal heeft het in de tweede speelhelft
prachtig opgehaald. Het kan ook synoniem zijn met opfrissen:
Vóór ik naar Engeland ga, moet ik mijn Engels even ophalen.

Dranghek

V. Wat is de goede Nederlandse term voor 'nadarafsluiting' ?
Wat betekent nadar ?
A. Nadar was de schuilnaam van Félix Tournachon, Frans
fotograaf, tekenaar en ballonvaarder, die in 1864 met zijn
ballon in de Brusselse Plantentuin opsteeg; om de nieuwsgierigen op een afstand te houden, had hij de tuin met beweegbare
hekken doen afsluiten. Sedertdien is de benaming 'barrières
Nadar' in Brussel in gebruik gebleven. De Nederlandse term is
dranghek, zoals blijkt uit het volgende uittreksel uit een Nederlandse krant: 'Honderden op koopjes beluste vrouwen
hebben gisteren de filialen van Gerzon bestormd. Dranghekken en politie moesten er aan te pas komen om het koopgrage
publiek beetje bij beetje naar binnen te loodsen'.
Erover

V. Is er een verschil in schrijfwijze tussen de letterlijke en de
figuurlijke betekenis van erover, erop, eraan, erin enz. ?
Voorbeeld: Hij denkt erover (of er over) om er over (of
erover) te springen.
A. De Nederlands-Belgische Spellingcommissie heeft in 1954
in haar Woordenlijst van de Nederlandse taal (het zgn. groene
boekje) aangeraden de voornaamwoordelijke bijwoorden
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(eraan, erin, ermede, erover, erop, ertussen, ervan enz.) aaneen te schrijven, ter bevordering van een eenvormige schrijfwijze. Tussen de al dan niet aaneengeschreven vormen heeft
nooit enig verschil in betekenis bestaan.

Menselijke betrekkingen

V. Wat is de juiste vertaling van 'relations humaines' en wat
wordt er precies onder verstaan ?
A. Menselijke betrekkingen, d.w.z. de verhoudingen die bestaan tussen mensen in het verband waarin zij elkaar beroepshalve ontmoeten, b.v. tussen de werkgever en zijn personeel
of tussen de werknemers onderling.

Ten slotte - tenslotte
V. Wat is juist : Ten slotte (of tenslotte) heeft hij gelijk ?

A. Er is een gewoonte gegroeid om ten slotte vaneen te
schrijven in de eigenlijke betekenis van 'tot slot, als slot', en
om het aaneen te schrijven in de afgeleide betekenis van
'welbeschouwd' :
- Ten slotte volgt er nu nog een mededeling.
- Tenslotte (= alles welbeschouwd) heeft hij gelijk.
- Meer kan hij tenslotte ook niet doen.

Plots - plotseling

V. Hoe moet het nu : Plotseling (of plots) kreeg hij een plotse
(of plotselinge) inval ?
A. Als bijvoeglijk naamwoord is de juiste vorm plotseling: hij
had een plotselinge inval. In dit geval is 'plots' in de algemene
taal volstrekt ongebruikelijk.
Als bijwoord is plotseling eveneens de meest voorkomende
term, maar daarnaast ziet men ook wel de kortere vorm plots :
de spreker hield plotseling (of plots) op.
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Landelijk

v. Mogen wij in plaats van 'nationale organisatie' ook 'landelijke organisatie' gebruiken?
A. In sommige woordenboeken wordt het bijvoeglijk naamwoord landelijk in de betekenis van 'zich over het gehele land
uitstrekkend' nog als een germanisme bestempeld. Het is ons
niet duidelijk hoe men hier van germanisme kan spreken,
d.w.z. een letterlijk in het Nederlands nagevolgde Duitse uitdrukking of woord. Het Duitse woord 'ländlich' wordt immers
niet in de betekenis van 'nationaal' gebruikt, aangezien onze
oostelijke buren meestal hun toevlucht nemen tot een samenstelling met Landes- als eerste lid (Landesprodukt, Landessprache, Landestracht).
Als landelijk dus wordt gebruikt in de betekenis van 'nationaal' is het zeker niet in navolging van het Duits. Tal van
woordenboeken nemen het op als volwaardig Nederlands. Zo
lezen we in Kramers' Nederlands woordenboek door prof. dr.
C.B. van Haeringen als verklaring van landelijk: 1. in de
natuur passend, als op het land; 2. over het gehele land: een
landelijke organisatie.
Deze betekenissen staan eveneens vermeld in het Winkier
Prins-woordenboek met encyclopedische informatie. Sommigen maken zelfs verschil tussen landelijk en nationaal. Dit
laatste betekent volgens hen 'de natie, het volk omvattend',
b.v. het nationaal belang. Landelijk daarentegen betekent 'het
land omvattend' en staat tegenover gewestelijk en plaatselijk,
b.v. de landelijke secretaris, het landelijk bestuur, de landelijke voorziening met gas. In het Supplement op de achtste
druk van Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal
worden 'landelijke dagbladen' omschreven als dagbladen die in
het gehele land gelezen worden.
Verse produkten

V. Wat is de goede Nederlandse benaming voor 'rayon du
frais' in een groot warenhuis ? In die afdeling worden niet
alleen zuivelprodukten, maar ook andere voedingswaren die
koel dienen bewaard te worden, verkocht.
A. Afdeling verse produkten. Wij zijn zo vrij uw aandacht
erop te vestigen dat 'voedingswaren' geen Nederlandse samen11 - 1025

stelling is, maar een verkeerde vertaling van 'produits alimentaires'; de juiste term is levensmiddelen.
In het Supplement op Van Dales Groot woordenboek der
Nederlandse taal (1970) is wel de samenstelling voedingsmiddel met de volgende verklaring opgenomen : middel om zich
mee te voeden, (soort van) voedsel: vis is hun voornaamste
voedingsmiddel. De betekenis is dus kennelijk minder ruim
dan het woord levensmiddelen, dat uitsluitend in het meervoud
wordt gebruikt.

Gemeenteuitgaven

v.

Men heeft het steeds over gemeentelijke uitgaven. Kan
men naar analogie van staatsuitgaven niet spreken van gemeenteuitgaven ? Hetzelfde voor provinciale belasting en provinciebelasting ?
A. Tegen de samenstelling gemeenteuitgaven bestaat geen
bezwaar. In Van Dale vintlt u een groot aantal samengestelde
woorden met gemeente- als eerste lid, b. v. gemeenteinkomsten, gemeenteontvanger, gemeenteopcenten enz. Weliswaar
staat gemeenteuitgaven er niet bij, maar geen enkel woordenboek vermeldt alle mogelijke ~amenstellingen. Het
Nederlands-Engels woordenboek van Jansonius is vollediger
op dat gebied, want we vinden er zowel gemeenteuitgaven als
gemeenteontvangsten.
Ook provinciebelasting is een normale Nederlandse woordvorming, evenals provinciebestuur, provincielening, provinciefonds enz.
J.V.

11 - 1026

11. - Termen en wendingen

GERECHTELIJK AKKOORD

In het septembernummer van Taalbeheersing (11 - 1014) is
gewezen op de juiste Nederlandse terminologie in verband met
faillis sement.
Het is misschien niet ondienstig daar nog wat nader op in te
gaan om op enkele andere termen te kunnen wijzen.

(Gerechtelijk) Akkoord

De gefailleerde kan aan zijn gezamenlijke schuldeisers een
akkoorá aanbieden dat het faillissement een einde doet nemen
na aanvaarding en homologatie door de rechtbank van koophandel.
Dit gerechtelijk akkoord wordt in onze kranten vaak concordaat genoemd. Dit is een afwijking van de officiële Nederlandse terminologie (ook in België) waarvan de oorzaak niet
ver te zoeken is : invloed van het Frans.
De term concordaat bestaat wel, maar met een heel andere
betekenis: een overeenkomst tussen een regering en de paus
betreffende de rechten van de Katholieke Kerk in het betrokken land. Zo bij voorbeeld het concordaat van Napoleon dat
wij ons nog van de geschiedenisles zullen herinneren.
In het Vaticaan zijn thans ook enkele kardinalen bezig met
de voorbereiding van een nieuw concordaat tussen Kerk en
staat.
Een (gerechtelijk) akkoord is ook mogelijk bij surséance van
betaling. In dat geval verliezen de schuldeisers hun vorderingsrecht.
'Surséance van betaling' kan door de rechter zo nodig worden toegestaan aan een schuldenaar die voorziet dat hij met de
betaling van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan, maar
daartoe na verloop van tijd wel weer in staat zal zijn.
Dat 'surséance' is een term uit het oude Franse recht, die in
Nederland is blijven voortleven. In België wordt dit begrip
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uitgedrukt door het purisme -uitstel' van betaling, dat rechtstechnisch minder nauwkeurig is.
Bij faillissement kan ook sprake zijn van bankbreuk. Hiermee komen wij in de sfeer van het strafrecht.
Er zijn twee mogelijkheden. Ten eerste: eenvoudige bankbreuk (buitengewone verteringen, geldopneming onder bezwarende omstandigheden, enz.). Ten tweede: bedrieglüke bankbreuk, wanneer er kennelijk bedrog is gepleegd (b.v. wegmaken of vervalsen van boeken). De zaak is geregeld in het
W. v.Str., in Nederland onder de artt. 340-349 en in België
onder de artt. 489 v.v.).
Degene die bankbreuk pleegt wordt ook wel bankbreukige of
bankbreker genoemd.
Bankroet is een buitenwettelijke term voor: staat van faillissement. Bankroetier is een oude term voor: de failliet, de
gefailleerde. Deze twee woorden leven nog voort in de gewone
omgangstaal.
J.D.

VRAAG EN ANTWOORD
Afgeven en afleveren

V. Wordt een geneeskundig getuigschrift afgeleverd of afgegeven ? (délivrer un certificat médical)
A. Het juiste werkwoord in dit geval is afgeven. Dit blijkt
onder andere uit de verklarende woordenboeken. Van Dale
vermeldt -een getuigschrift afgeven', het Verklarend
handwoordenboek van Koenen-Endepols (26ste druk) geeft de
volgende omschrijving van afgeven: 'ter hand stellen, inzonderheid een schriftelijke verklaring geven'.
Een tweede bron is ons Burgerlijk Wetboek, waarin afgeven
op verschillende plaatsen in de bovenstaande betekenis wordt
gebruikt, b. v. in art. 69 (een getuigschrift afgegeven door de
ambtenaar van de burgerlijke stand), in art. 70 (een akte van

bekendheid, afgegeven door de vrederechter), in art. 45 (een
uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand afgeven).
In het Kieswetboek bepaalt art. 147bis : ' ... geneesheren,
die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen
een dergelijk attest niet afgeven' (délivrer).
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In het Gerechtelijk Wetboek bepaalt art. 44 : 'Wanneer het
afschrift niet aan de persoon zelf kan worden ter hand gesteld
(remise), wordt het afgegeven (délivrée) ...'
In het Sociaalrechtelijk woordenboek, samengesteld door de
subcommissie van de Benelux Economische Unie voor eenmaking van de terminologie inzake sociaal recht, leest men als
verklaring bij geneeskundig getuigschrift: 'Schriftelijke verklaring omtrent iemands gezondheidstoestand afgegeven door
een geneesheer' .
In Verzorgde schrijftaal (UGA, Heule) schrijven Talpaert en
Buyse onder het trefwoord 'afleveren' : 'gebruikt men in het
Nederlands in de betekenis: iets wat men in zijn bezit of
onder zijn hoede heeft, b.v. koopwaren, bestellingen, enz. aan
iemand anders overgeven, ter hand stellen: Het herstelde
meubel is op tijd afgeleverd en contant betaald. Ik heb gisteren
de mij toevertrouwde effecten aan de eigenaar afgeleverd' .
Maar een diploma, een getuigschrift, een attest afgeven,
uitreiken.
Afleveren heeft vooral de betekenis van 'het gekochte aan
de koper overhandigen' (Kramers' Nederlands woordenboek,
door prof. dr. C.B. van Haeringen) of 'op de bestemde plaats
bezorgen, b.v. de bestelde waar op tijd afleveren' (KoenenEndepols).
Vermoedelijk onder invloed van het Franse 'délivrer', de
tegenhanger voor zowel afgeven als afleveren, worden deze
twee werkwoorden bij ons vaak verward.
J.V. - P.B.

Vloeiboek

V. Op alle kantoren zijn boeken waarvan de bladen bestaan
uit vloeipapier en waarin de brieven aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd. Hoe noemt men zulke boeken in
het Nederlands ? In het Frans zegt men ~ signataire' .
A. De Nederlandse benaming is vloeiboeken. Zo leest men in
een werk van J. Born, verschenen bij Elsevier onder de titel
De ideale secretaresse: 'Voor de ondertekening worden brieven in vloeiboeken gelegd'.
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(Onder)tekenen - signeren

V. Wordt de briefwisseling door de directie getekend of gesigneerd?
A. Een brief wordt getekend of ondertekend.
Het bastaardwoord signeren wordt alleen gebruikt in de
betekenis van zijn naam op een schilderij zetten. Men kan
twijfelen aan de echtheid van een schilderij omdat het niet
gesigneerd is, d.w.z. omdat de naam van de schilder ontbreekt. Verder wordt het ook wel gebezigd als het gaat om het
plaatsen van zijn handtekening b. v. in een boek: ik bezit een
door de dichter gesigneerd exemplaar.
Sticker

V. Wat is de juiste schrijfwijze van 'sticker' ? Is dit goed
Nederlands of is er een beter woord ?
A. In de zevenentwintigste druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal Koenen-Endepols, bewerkt door dr. J.B. Drewes (1974), leest men: 'sticker (Eng.),
plakplaatje, plakker; stickers plakken op de voorruit van auto's'.
De Nederlandse tegenhanger van 'sticker' is plakker en deze
benaming wint veld.
Voorafgaand

V. Sprekers voor radio en TV hebben het herhaaldelijk over
'voorafgaandelijk'. Bestaat dit woord wel degelijk of moet hier
gewoon 'vooraf' worden gebruikt?
A. Wij beschikken over het bijvoeglijk naamwoord voorafgaand: de voorafgaande besprekingen, het voorafgaand onderzoek, de voorafgaande week, de voorafgaande alinea. Het
is echter geen bijwoord. We kunnen dus niet zeggen: hij is
van plan de zaken voorafgaand te onderzoeken. Hier past het
bijwoord vooraf of van tevoren.
In de 8ste druk van Van Dale (1961) stond voorafgaandelijk
vermeld als een Zuidned. bijwoord. In het Supplement van
1970 staat echter als eerste betekenis: van tevoren: ook gaf
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hij voorafgaandelijk nog bevel om (enz.). Dit is een citaat van
de Noordnederlandse schrijver V. van Vriesland. In andere
woordenboeken hebben we 'voorafgaandelijk' nog niet aangetroffen, ook niet in de jongste druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal Koenen-Endepols (1974),
bewerkt door J.B. Drewes.

Regelen

V. Naar aanleiding van een meningsverschil tussen Vlaamse
en Nederlandse sportjournalisten over de juiste betekenis van
het werkwoord 'regelen' schreef een Vlaamse krant dat er nog
altijd verschil in woordgebruik tussen Noord en Zuid bestaat,
want 'regelen' heeft in het Noorden niet de betekenis van
'vereffenen' of 'betalen'. Wat is uw mening hieromtrent?
A. In het Frans is een van de betekenissen van 'régler' inderdaad betalen of vereffenen. Zo stemt 'régler une facture'
overeen met een factuur betalen. Zij die in dit geval van
'regelen' spreken, vertalen letterlijk uit het Frans, zonder
rekening te houden met de juiste betekenis van dit werkwoord,
te weten schikken, ordenen, richten, bepalen (b.v. zijn werk,
een zaak, het verkeer regelen; dit is bij de wet geregeld).
In zijn synoniemenwoordenboek1.·vermeldt Charivarius niet
minder dan dertien zinverwante werkwoorden van betalen,
maar 'regelen' staat er niet bij. Hetzelfde geldt voor het
uitgebreidere werk van L. Brouwers s.j., Het juiste woord.

Zuidelijk

V. Wat is de vertaling van 'méridional' ? Zuiders of zuidelijk?
A. De woordenboeken en de Woordenlijst van de Nederlandse taal vermelden alleen zuidelijk. In het Supplement op
Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal (1970) is
'zuiders' wel opgenomen, met de vermelding 'weinig gebruikelijk'. Verder volgt er een enkel citaat uit het werk van de
Vlaamse romanschrijver M. Roelants.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat zuidelijk evenwel niet
de enig mogelijke vertaling van 'méridional' is; er bestaan
immers samenstellingen met zuider- of zuid- als eerste lid :
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zuidergrens (frontière méridionale); zuidkust (cote méridionaIe); Zuid-Europa (l'Europe méridionale) enz.
In een coma liggen

V. Wat is juist: 'in de coma liggen' of 'in een coma liggen' ?
A. Dit is een van de gevallen waar in het Frans het bepaalde
lidwoord wordt gebruikt (être dans Ie coma) en in het Nederlands het.onbepaalde lidwoord: in een coma liggen.
Andere voorbeelden zijn :
- Een luchtje scheppen = prendre l'air.
- Iemand een arm geven = donner Ie bras à quelqu'un.
- Een prooi van de vlammen worden = devenir la proie des
flammes.
J.V.
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11. - Termen en wendingen
ACADEMIE

De oorsprong van de term academie wordt in de Grote Nederlandse Larousse-encyclopedie als volgt verklaard: 'Plantoon
stichtte zijn school omstreeks 385 v.C. in een gymnasium met
een tuin ernaast, gelegen aan de .rand van Athene, een terrein
dat aan de held Academos was gewijd. De naam van de plaats
(Academeia) ging over op de instelling'.
Volgens bovengenoemde encyclopedie is een van de betekenissen van academie tegenwoordig Hogeschool voor een of
ander vak: de militaire academie te Breda; o.m. minder plechtig woord voor universiteit. De academie te Leiden.
Ook in Van Dale en Koenen wordt onder universiteit en
academie bevestigd dat deze uitdrukkingen synoniemen kunnen zijn.
Een paar samenstellingen: academieburger, -dag, -dienst
(bij opening van het nieuwe cursusjaar b. v. religieuze bijeenkomst), -jaar, -leven, -stad, -tijd, -vriend.
Iets heel anders is de pedagogische academie. Dit is in
Nederland sedert juli 1969 de officiële benaming voor de
vroegere kweekschool (onderwijzersopleiding). De hiermee
overeenstemmende benamingen in België, Frankrijk, Duitsland en Engeland zijn respectievelijk: normaalschool, école
normale, Lehrerseminar en teacher college.
ACADEMICUS

In weerwil van het feit dat we in het Ndl. beschikken over
andere op 'air' uitgaande zelfstandige naamwoorden, zoals b.v.
militair, parlementair, revolutionair enz., wordt universitair in
Nederland enkel als bn. gebruikt. Universitair staat trouwens
in de woordenboeken niet vermeld als zn. Het goede equivalent hiervoor is de door onze Noorderburen courant gebezigde
term academicus, d.i. iemand die aan een academie of uftiversiteit heeft gestudeerd, m.a.w. iemand die academisch geschoold is of een universitaire vorming heeft gekregen (Eng.
university graduate, university-trained man).
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Bij de Industriebond zitten wij nog het be~t : we hebben
een zestal academici in de top. (Elsev. Wkbl., 13.1.73)
Men heeft verder de keuze tussen uitdrukkingen als deze :
universitair gevormden, een universitair gevormde econoom
(economist) of een econoom met universitaire vorming; het
aantrekken van academisch geschoold personeel.
- De universitair gevormde econoom in België kan de vergelijking met zijn Duitse collega's zeker doorstaan.
Zo spreekt men van aankomende academici, nietacademicus, niet-deskundige academicus, het academicibestand-met-beroep, academicus met een juridische achtergrond.
- Gedacht wordt aan een niet-academicus van ongeveer
50 jaar met ruime administratief-organisatorische ervaring
die de functie (beheerder) in drie à vier dagen per week kan
vervullen.
-

Het vulgariseren van het universitair onderwijs heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van een nieuwe uit academie
afgeleide term, nl. academisering.
- (...) de voortschrijdende academisering van de beroepsbevolking, voor zover als probleem ervaren, vereist een
gefundeerde maatschappelijke visie die node gemist wordt
in feestrede en vooruitberekening. (ESB, 26.3.75)
- (...) de uitbouw van ons onderwijsstelsel, met de daarmee
bewerkstelligde academiseringsgolf (...)
Een vrouwelijke academicus noemt men in Nederland een
academica.
- Academica, 48 jaar (...), lief, spontaan, opgewekt (...),
zoekt gelijkwaardig man als wandel-, reis- en gesprekspartner. (NRC-H, 6.10.76)
Naar het model van academicus treffen we in het moderne
Nederlands heel wat van deze op 'us' uitgaande woorden aan
die in het meervoud meestal een i krijgen. Enige hiervan zijn :
alcoholicus (= alcoholist), atlanticus, botanicus, chemicus,
fysico-chemicus), classicus (= beoefenaar van -, student in
de klassieke talen), criticus, cynicus, diabeticus, dogmaticus,
dramaticus (= beoefenaar van de dramatische kunst, toneelschrijver), elektronicus (radio-elektronicus), estheticus, ethicus, fysicus, graficus, historicus (kunsthistoricus), intimus,
mathematicus, mechanicus (= werktuigkundige), medicus,
musicus, ordinarius, politicus, practicus (= o.m. ervaren
vakman), problematicus (alcoholproblematicus) , scepticus,
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statisticus, syndicus, systematicus, tacticus, technicus (confectietechnicus, cultuurtechnicus, elektrotechnicus, fijnmechanisch technicus, fysisch technicus, gastechnicus, geluidstechnicus, gieterijtechnicus, koelte c hnicus, la ndmeettechnicus, ledertechnicus, radartechnicus, regeltechnicus (individuele regeltechniek), rubbertechnicus, service-technicus, suikertechnicus, televisietechnicus, zuiveltechnicus), theoreticus
(conjunctuurtheoreticus) .
(... ) Men neemt nu aan dat van de Nederlandse drinkers
zo'n 2 procent alcoholproblematici zijn. (Vrij Nederland
4.10.75).
- (...) een steriele discussie tussen atlantici en 'Europeanen'.
(de Volkskrant)
- Gezonde snoep ook voor niet-diabetici.
- Misschien komen we toch in de sobere, ingetogen samenleving terecht die de ethici onder ons warm aanbevelen.
- Grafici worstelen al jaren met de keuze tussen moderne
lettertypen en lettering van vroeger dagen.
- Mr. J.M. Landré (Joop voor intimi) is weer eens in het
nieuws. (Elsevier, 29.4.72)
- In budgettair opzicht heeft de heer Westerterp zich als een
tacticus van grote klasse leren kennen. (ESB, 7.7.76)
- De service-technicus komt iedere week even langs om te
zien of er niets verkeerd draait met de computer.

ACADEMISCH

Naast samenstellingen met academie wordt ook het bn. academisch veel gebruikt in de betekenis van behorende tot of
betrekking hebbende op een hogeschool of academie.
Enkele voorbeelden: academisch debat, academisch examen, academische faculteit, academische hoogbouw, academische instelling, academisch jaar, academische kringen,
academische kwestie, academische misstanden, academisch
niveau, academisch onderwijs, academische opleiding, academisch personeel, academisch proefschrift, academische
raad, academische rang, academische samenstelling, academisch statuut (Van Dale : regeling van de universitaire examens en promoties en de onderwijsbevoegdheid), een academische studie hebben voltooid (universiteit of hogeschool),
academische titel.
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-

-

-

-

(...) ik wacht met spanning af wanneer het eerste academiegebouw wegens overcapaciteit moet worden afgebroken. (ESB, 11.6.75)
Anderhalf procent van onze leden is academisch geschoold.
Een voltooide academische of gelijkwaardige opleiding is
vereist.
Het kan moeilijk worden tegengesproken, dat het massale
hoger onderwijs evenals de wetenschap die buiten de universiteiten in het bedrijfsleven wordt bedreven in nauwe
samenwerking met de academische instellingen moet gebeuren. (NRC-H, 24..9.74)
Voor het vervullen van de functie van directiesecretaris
gaan de gedachten uit naar een gegadigde op academisch
niveau. (advertentie)
Zowel in Nederland als in België is het wederrechtelijk
voeren van een academische titel strafbaar. (Grote Nederlandse Larousse-encyclopedie)
POSTACADEMISCH

Een ons inziens volledig overbodig woord is postacademiaal
(postacademiale cursussen, vorming), dat wellicht is ontstaan
naar het model van postdoctoraal. In dit verband dient echter
te worden gewezen op het feit dat doctoraal bestaat (doctoraal
examen, doctorale graad), terwijl dit niet het geval is met
'academiaal'. Waarom zich dan niet eenvoudigweg houden aan
postacademisch of postuniversitair?
- Beschouwingen over de relatie tussen de wereld van de
manager en het postacademiale leren. (ESB, 26.6.74)
- (...) Als derde onderwijsvorm noemt het wetsontwerp het
postacademisch onderzoek. (Winkier Prins, Wetenschappelijk onderzoek, blz. 83)
Met betrekking tot laatstgenoemde uitdrukking vinden we in
de jongste uitgave van Van Dales Groot woordenboek der
Nederlandse taal onder postuniversitair: 'bn., na de universitaire opleiding komend, als aanvulling daarop: postuniversitaire studie, cursussen, ook zelfst. : postuniversitairen die zich
op de studie van de Europese problematiek toeleggen'. (NRC)
We willen wel aannemen dat postuniversitair, zelfstandig gebruikt, een 'goede vondst' is vanwege de journalist van de
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Nieuwe Rotterdamse Courant, aan welk dagblad Van Dale het
bovenstaande citaat ontleent, maar kan men de Vlamingen dan
nog verwijten het bijvoeglijk naamwoord universitair als zelfstandig naamwoord te gebruiken en de voorkeur te geven aan
universitair boven academicus? Het tegengestelde beweren is
de logica geweld aandoen. Maar ja, de beste breister (in casu
Van Dale) kan wel eens een steek laten vallen ! Of zou ons
spraakgebruik ingang beginnen te vinden bij de Nederlanders ?
Ook interacademiaal kunnen we vervangen door interuniversitair : interuniversitair instituut bedrijfskunde.
We vermelden nog enige uitdrukkingen die eventueel kunnen worden gebruikt i.p.v. academicus: de hooggeschoolden,
de hoogst geschoolden, hooggeschoold vrouwelijk arbeidspotentieel, universitaire topmensen.
- (...) De hooggeschoolden zijn tegenwoordig onderbenut,
met alle frustraties van dien.
- Werkloosheid onder de hoogst geschoolden is een zo
nieuw verschijnsel, dat het iedereen die ermee te maken
krijgt min of meer overvalt.
- Veel van het hooggeschoold.,. vrouwelijk arbeidspotentieel,
dat de emancipatie heeft voortgebracht, vindt een bevredigende en behoorlijk gesalarieerde taak in instituten voor
onderwijs, vorming en propaganda. (ESB, 14.5.75)
Het is wellicht niet overbodig hier ook te wijzen op de
uitgangsvormen van de volgende uitdrukkingen in het meervoud en het vrouwelijk. Rector (-en, -sJ,: rectrix (-en, trices);
rector magnificus (rectores magnifiei) , doctorandus (.. .di,
-sen), doctoranda, v. ( ... dae, - '~).
V.T.V.

MEERVOUD VAN 'ONDERZOEK'

In diverse taalkundige publikaties kan men lezen dat het
substantief 'onderzoek' geen meervoud heeft en dat men eventueel gebruik kan maken van het meervoud 'onderzoekingen'
wanneer daartoe aanleiding bestaat.
De laatste editie van Van DaZe (1976) preciseert zelfs 'dat
het in België gebezigde mv. onderzoeken een gallicisme is'.
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Deze bewering kwam niet voor in de vorige editie (1970) en
is dus opzettelijk door de bewerker opgenomen, die in zijn
'Bericht voor de tiende uitgave' nochtans meedeelt dat de
voorgenomen herziening van de als Zuidnederlands gekenmerkte woorden door gebrek aan tijd geen doorgang heeft
kunnen vinden.
De geciteerde toevoeging is dan ook zeer te betreuren :
enerzijds is zij onjuist, want de meervoudsvorm onderzoeken
komt ook in Nederland veelvuldig voor; anderzijds is zij
onvolledig, omdat slechts in bepaalde gevallen sprake is van
Franse invloed bij het gebruik van de meervoudsvorm onderzoeken. We zullen trachten een en ander hieronder te verduidelijken.
Onderzoekingen

De woordenboeken omschrijven het zelfstandig naamwoord
onderzoek als volgt: 'de handeling van te onderzoeken'. Men
kan een onderzoek instellen; een deskundige kan belast worden met een onderzoek; bij indiensttreding ondergaat de werknemer een medisch onderzoek.
Er is echter een duidelijk verschil tussen 'het wetenschappelijk onderzoek betreffende een bepaald verschijnsel' en 'het
medisch onderzoek van een sollicitant'. In het eerste geval kan
het onderzoek betrekking hebben op vele en langdurige werkzaamheden van verschillende onderzoekers. In het tweede
geval gaat het om een handeling van beperkte duur die gewoonlijk door slechts één arts wordt uitgevoerd en betrekking
heeft op een bepaalde persoon.
In de eerste betekenis (werkzaamheden die ten doel hebben
kennis te verwerven omtrent een nog niet of onvoldoende
bekend onderwerp) gebruikt het Frans heel dikwijls de meervoudsvorm 'recherches' en in dat geval zou het meervoud
onderzoeken in het Nederlands inderdaad als een gallicisme
aangemerkt kunnen worden. De Franse zin: Les recherches
biologiques concernant la nature d'une maladie' kan het best
vertaald worden met: 'Het biologisch onderzoek betreffende
de aard van een ziekte'.
Heeft men in zo'n geval een meervoudsvorm nodig, dan
moet men 'onderzoekingen' gebruiken. B.v. : Uitgebreide onderzoekingen omtrent de aard van deze ziekte zijn tot nog toe
vruchteloos gebleven. Proefnemingen en onderzoekingen in
laboratoria hebben het door de geleerden geformuleerde vermoeden bevestigd.
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Onderzoeken

Wordt echter een concreet Qnderzoek bedoeld, namelijk de
handelingen om iets na te gaan of te controleren (medisch
onderzoek, deskundig onderzoek), dan kan men onmogelijk de
meervoudsvorm 'onderzoekingen' bezigen wanneer het onderzoek herhaald wordt of verschillende keren plaatsvindt. Men
kan b.v. niet zeggen dat werknemers bij hun indiensttreding
twee medische onderzoekingen moeten ondergaan.
Dit wordt bevestigd door het feitelijke taalgebruik zowel in
Nederland als in Vlaanderen. De onderstaande voorbeelden
zijn ontleend aan het Nederlandse dagblad NRCIHandelsblad.
Alleen het laatste voorbeeld komt uit de Vlaamse Standaard.
- Opinie-onderzoeken in een aantal staten verschaffen echter
een ander beeld. (NRC, 25.9.76)
- Onze bibliotheek ligt vol met dit soort onderzoeken. (NRC,
29.9.76)

-

Uit onderzoeken blijkt dat mensen programma's met claque
leuker vinden. (NRC, 14.10.76)
... en de uitkomsten van opinieonderzoeken kunnen dan
ook gecorrigeerd worden. (NRC, 16.10.76)
Die onderzoeken naar de Surinamers in Nederland ben ik
begonnen in de informele sfeer. (NRC, 16.10.76)
Bij onderzoeken met verschillende aantallen tweelingen
kwam hij steeds tot een in decimalen gelijke correlatie.
(NRC, 25.10.76)
Ondanks uitgebreide onderzoeken, o.a. in universiteitsarchieven, zijn deze dames niet teruggevonden. (NRC,
25.10.76)
... omdat de militaire spionnenvangers hun onderzoeken
uitstrekken tot de politieke opinies. (NRC, 20.10.76)

-

... omdat de patiënten niet meer weten of de voorgeschreven onderzoeken al dan niet noodzakelijk zijn. (De Standaard, 29.9.76)
Het lijdt geen twijfel dat de meervoudsvorm onderzoeken
bestaat. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat
hij in een behoefte voorziet. Misschien zal een volgende druk
van Van Dale dit ook erkennen.
W.Px.
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INRICHTING

Een inrichting kan eenvoudigweg een synoniem zijn van 'installatie', 'apparatuur', zoals in volgende aanhaling :
- Deze telefoontoestellen (met een tien-, twaalf- of zestientoetsenbord) zijn tevens voorzien van leesinrichtingen,
waarmee vaste gegevens, die in codevorm in plastic kaarten zijn vastgelegd, kunnen worden ing~voerd. (Winkler
Prins-Informatieverwerking, elektronische administratiesystemen, blz. 50)
In Van Dales Supplement staat de samenstelling bedieningsinrichting, d.i. een inrichting (installatie) voor bediening van
een mechanisme, van een brug, sluis e.d.
Laten wij nu even stilstaan bij de uitdrukking inrichting als
tegenhanger van het Fr. 'établissement'. Dit woord kan op
verscheidene manieren in het Ndl. worden weergegeven. Zo
treft men inrichting aan in omschrijvingen en samenstellingen
als inrichting voor hoger onderwijs, staatsinrichting,
zwakzinnigen- en psychiatrische inrichting, inrichting voor
diepzwakzinnigen, inrichting voor de verpleging van geestelijk

gestoorde delinquenten, tijdelijke inrichting voor kort gestraften, opvoedingsinrichting, ortopedagogische en psychiatrische
inrichtingen, pedfJgogische inrichtingen, penitentiaire inrichtingen, rijkspsychiatrische inrichtingen, vuilverbrandingsinrichtingen, ziekenhuis- en verpleeginrichtingen, inrichting voor
de warmtebehandeling van staal, energiebesparende en milieuvriendelijke inrichtingen, gevaarlijke, schadelüke enlof
vervuilende inrichtingen, speelinrichtingen (= speelgelegenheid, -huis).
- Vaak worden de gokkers op kosten van de Belgische
speelinrichtingen met autobussen uit Nederland opgehaald.
Een hotel, zo luidt het in Van Dale, is een inrichting waar
men als reiziger onderdak vindt.
- De stadsreiniging beschikt o.m. over een grote vuilverbrandingsinrichting annex elektriciteitscentrale.
Inrichten en organiseren

Het is wellicht niet overbodig hier nogmaals te wijzen op het
verschil tussen de werkwoorden inrichten en organiseren.
Deze worden nog geregeld door elkaar gehaspeld. Een· partij,
een tentoonstelling, een cursus, een tombola, een reis worden
11 - 1040

georganiseerd. Een kamer, een woning, een ziekenhuis, een
kantoor, een museum, een school, een sportterrein worden
ingericht.
- Tjerk Vermaning ontving drie jaar lang een subsidie om zijn
speurwerk en het inrichten van een museumschip te vergemakkelijken.
Betekenis 4 (Van Dale, uitgave 1963) van het ww. inrichten,
d.i. schikken, regelen, ordenen in verband met een bepaalde
bestemming, mag echter niet uit het oog worden verloren.
Daarvan een paar voorbeelden in volgende citaten:
- Bij het adviseren over landschapsinrichting dient met tal
van factoren rekening te worden gehouden.
- Ik ben bezig mijn leven een beetje in te richten zoals het
moet volgens mij. (Knack, spec. nummer, dec. 1975)
- Het gaat erom dat we het massaal gebruik van auto's
overbodig maken, dat we onze steden inrichten op lopen
en fietsen. (De Nieuwe Limburger)
- (...) 'Wubbe: En toch had God de natuur zo moeten
inrichten dat in dit jaargetijde met de bladeren ook de
baarden zouden vallen.' (Vrij Nederland-Terzijde, 4 okt.
75, blz. 11)
- Het vorig jaar is minister Duisenberg van alle kanten lof
toegezwaaid wegens zijn verdienste de Miljoenennota 1975
zo in te richten dat ondanks een enorme stijging van de
overheidsuitgaven de belastingdruk niet toenam. (ESB,
20.8.75)
- (...) Tegelijkertijd wordt het kabinet geconfronteerd met
verlangens om çle economische besturing beter in te richten, opdat de problemen meer te begeleiden zijn en minder
cru op de werknemers drukken. (de Volkskrant, 8.10.75)
M.b.t. de bouwactiviteit kan ook worden gesproken van het
inrichten van een bouwterrein.

Wanneer men de uitdrukking inrichting van de statistiek
gebruikt, dan denkt men o.m. aan de omvang ervan, de
verzamelde gegevens, de gebezigde begrippen.
Volgens Van Dale kan inrichting de betekenis hebben van
(5) instelling, stichting, instituut en ook van (6) zaak, bedrijf,
etablissement. Dat is uiteraard geen reden om steeds maar
hetzelfde woord te bezigen, zoals sommigen gemakshalve geneigd zijn te doen. Inrichting kan worden vervangen door
gelijkwaardige uitdrukkingen die we moeten leren hanteren.
Enkele voorbeelden: eenmanszaak, handelszaak, sportzaak,
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detailhandelvestiging, hoofdvestiging, industriële vestiging,
bankinstelling, beleggingsinstelling, onderzoekinstelling, overheidsinstelling, welzijnsinstelling, nutsbedrijf, verzorgingstehuis, vrouwenhuizen enz.
- Blijkens de publikatie Bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het
bezoekcijfer aan vermakelijkheden in 1967 (81,3 miljoen)
t.o. v. 1966 met 2,5 miljoen gedaald. (NRC-H)
Melkinrichting - melkerij - melkfabriek

Terloops zouden wij nog even de aandacht willen vestigen op
het onderscheid tussen melkinrichting en melkerij.
Volgens het Winkier Prins-woordenboek met encyclopedische informatie heeft melkinrichting twee betekenissen: I.
melkwinkel, d.i. een winkel waar melk en zuivelprodukten
verkocht worden (= melkzaak); 2. bedrijf dat melk voor consumptie bereidt en verkoopt.
In definitie 2. moet de term melk in ruimere zin worden
begrepen, d.w.z. melk en zuivelprodukten. "Melkinrichting is
dan ook synoniem met melkfabriek of zuivelfabriek.
- ... Door de melkinrichtingen worden tegenwoordig in toenemende mate o.a. ook melkprodukten afgeleverd met een
lager vetgehalte (meestal ca 1,5 %) en een verhoogd eiwitgehalte. (Winkier Prins)
Een melkerij daarentegen is : 1. het bedrijf van iemand die
melkvee houdt; 2. plaats, gedeelte van een boerderij waar
gemolken wordt.
We kunnen dus beter zuivelfabriek enfabrieksboter gebruiken i.p.v. ~melkerij' en ~melkerijboter'. Laatstgenoemde termen staan in de Nederlandse verklarende woordenboeken
vermeld als Zuidnederlands.
Etablissement

Van een etablissement (zonder accent) spreekt men onder
meer m.b.t. vaak selecte hotels of cafés, vermakelijkheidsinstelling en badplaatsbedrijven.
- Hij schrijft zoals hij praat : in lange zwierige volzinnen en
op het typisch Haagse toontje dat men wel in etablissementen als De Witte en Des Indes hoort. (Accent, 30.11.74,
blz. 22)
V.T.V.
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11. - Termen en wendingen

KIJKWINKEL - WERELDWINKEL WINKELWAGENTJE

In Nederland is een nieuwe soort winkelgelegenheid in het
leven geroepen die aldaar 'kijkshop' wordt genoemd~
In dit woord kan 'shop' het best worden vervangen door
winkel. We krijgen dan kijkwinkel, een term die in Van Dales

laatste uitgave als volgt gedefinieerd is : toonzaal annex magazijn, waar de in de toonzaal uitgezochte artikelen direct afgeleverd worden.
Meestal is zo een kijkwinkel ondergebracht in een pand van
een winkelcentrum. Zo heeft men b. v. kijkwinkels waarin
luxeartikelen zoals goud, zilver, horloges, huishoudelijke en
elektronische apparaten zijn uitgestald. De klanten kunnen hun
aankopen uit het magazijn meenemen in de fabrieksverpakking
en wel tegen een relatief lage prijs, omdat er geen voorlichting
en service worden gegeven.
- Het pand is verbouwd ten behoeve van de kijkwinkel.
Winkel komt als neologisme nog voor in samenstellingen als
architecten-, milieu-, onderwijs-, rechts-, wetswinkel enz. Van
Dale 1976 geeft hiervan de volgende definitie: bureau dat op
idealistische basis voorlichting of hulp geeft in maatschappelijke en rechtszaken.
Laten we voorts ook nog wereldwinkel aanhalen, d.i. (Van
Dale) winkel waar produkten uit de derde wereld worden
verkocht (met een ideologisch doel) alsmede weerwinkel (afgeleid van het Eng. 'weather shop'), d.i. een bureau waar men
inlichtingen verstrekt met betrekking tot de weersverwachting
in diverse landen.
Als toemaat nog dit. De in winkelcentra ter beschikking van
de klanten staande wagentjes voor het ophalen van de gewenste winkelwaar en het vervoer ervan naar de wagen van de
klanten op het parkeerterrein waar ze kunnen worden achtergelaten, noemt men winkelwagentjes.
- Een lid van het winkelcentrumpersoneel is ermee belast de
achtergelaten wagentjes geregeld op te halen.
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gismen zijn moeil~,k op de voet te voRgen.
Het gebruik van de bromfiets zou jn Nederland een deuk
hebben gekregen ten gevóJge van de verplichting een valhelm
te dragen~ Zo werd door de minister van Verkeer en waterstaat
~het plan voor de snorflers' gelanceerd.
De snorfiets is een bromfiets die niet harder kan rijden dan
twintig km per uur. De berijders en passagiers van de sno"fiet.\
hoeven geen helm te dragen. ~voorts zouden voor dit vervoermiddel dezelfde regels gelden als voor de bromfiets. Het hgt
geenszÎns in de bedoeling van de minister de leeftijdsgrens van
zestien Jaar voor bromfietsers te verlagen voor het berijden
van de snorfiets.

Wel zal worden nagegaan welke mensen de snorliet.~ willen
kopen en wat de gevolgen hiervan kunnen zün voor de
verkeersve iligheid.
We blijven nog even stilstaan bU een detail van de geplande
technische uitvoering van dez,e nÎeuwe soort tweewieler. Deze
zou worden voorzIen van -een open cframe of doorstapfrantt'
(niet 'open kader~~ zoa}~ we dit bij ons nog vaak, horen).
Volgens sommigen zou het open frame niet aan te raden zün~

omdat het een verhoogde kans op Jetsel kan geven.
- De (on)veiiigheid van de snorfiets wordt namelijk niet
alleen bepaald door de eigenschappen van het vervoermiddel zelf. maar ook door de kenmerken van de toekomstige
berijder, door gedragsregels" weg- en verkeersvoorzieningen,' omgevingskenmerken en de wisselwerking met andere
weggebruikers. (Snorfiets, veilig (~f niet? Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid)
- Bij nadering van achteren of van voren en ook 's nachts zal
het upen jrame na~wejijkswaarneembaarzïjn.
Een paar- samenstellingen en uitdrukkingen met snorjiets :
snorjietser, snorjletsbezit, -bezitter, --helm (niet verplicht), potentiële snorf'iet.'ikopers. snorj'ietspark. penetratie snorfietsbe-

zit, \iinor.fiets rflef richtingaan}-vijzer,~'
- Vooral snor wordt ervan uitgegaan dat de snorfie/ser geen
helm behoeft te dreigen.
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Daar we het nu toch over fietsen hebben zij erop gewezen
dat 'koersvelo' in het ABN overeenstemt met racefiets.
- Het conflict tussen de Amsterdamse constructeur van racefietsen Wim Bustraan en de Engelse firma Raleigh krijgt
een vervolg voor de Hoge Raad in Den Haag. (de
Volkskrant, 11.8.1976)
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Boekhouder en accountant

V. Boekhouder of accountant ? Aangezien we altijd spreken
van 'boekhouding' - en het woord bijgevolg niet meer gemaakt klinkt - is het logisch dat 'boekhouder' de voorrang
krijgt. De Engelse term hoor ik trouwens slechts bij (sommige)
journalisten of 'meer ontwikkelde' lieden en in aanbiedingen in
dagbladen (waar men hem waarschijnlijk gebruikt om dezelfde
reden als waarom men b.v. 'sales-manager' schrijft). De
meeste Vlamingen zullen, meen ik, bij ongedwongen praten
van 'boekhouder' spreken.
A. U houdt er blijkbaar helemaal geen rekening mee dat
boekhouder en accountant twee verschillende beroepsbenamingen zijn, evenals Fr. 'comptable' en 'expert-comptable' en
Eng. ~bookkeeper' en 'accountant'.
Een boekhouder is iemand wiens beroep het is voor een
handelaar of koopman, een instelling, een bedrijf of maatschappij boek te houden, inzonderheid de koopmansboeken,
waarvan sprake is in de artikelen 1329 en 1330 van ons
Burgerlijk Wetboek.
De taak van de accountant is van controlerende en adviserende aard. Daartoe bijgestaan door zijn assistenten, controleert hij de administratie en jaarstukken van ondernemingen,
en al dan niet in samenhang daarmee verstrekt hij adviezen
van administratieve, financiële en bedrijfseconomische aard.
Hij kan zelfstandig zijn, maar ook in dienst van een bedrijf of
de overheid. In Nederland werd in 1962 de wet op de 'registeraccountants' van kracht, mede bedoeld als middel ter bescherming van het publiek tegen misbruik van de accountants11 - 1045

titel. Er werd ook een Nederlands Instituut van registeraccountants opgericht.
De uit het Engels overgenomen benaming accountant is ook
bij ons ingeburgerd. De Handels- en beroepengids van Brussel
(Gouden gids) bevat een rubriek 'Accountants en boekhouders', in het Frans 'Experts-comptables et comptables'. Er
bestaat een Nationaal college van accountants van België (Fr.
Collège national des experts comptables de Belgique). In
Brussel zijn ook gevestigd een Belgisch-Nederlands Accountantsbureau en een Nederlandse Accountantsmaatschappij.
Hieruit blijkt dat de letterlijke vertaling van Fr. 'expertcomptable' in het Nederlandse taalgebied niet gebruikelijk is.
Het is dan ook te betreuren dat sommige Vlaamse onderwijsinrichtingen nog altijd vasthouden aan de benaming 'expertboekhouder' .
Glastuinder

V. Bestaat het woord 'serrist' in onze taal ? In mijn woordenboek kan ik het niet vinden.
A. Tegenover Fr. "serre' staat in onze taal kas, waarmee een
reeks samenstellingen zijn gevormd: kasbloemen, kasdruiven,
kasgroenten, kastomaten, kasvruchten enz. Naast kas wordt in
dezelfde betekenis ook glas gebruikt : glascultuur, glasteelt,
glastuinbouw.
Een beoefenaar van de glastuinbouw, d.w.z. het kweken
van tuinbouwgewassen onder glas of in kassen, noemen we
een glastuinder. Deze term vindt u in de 10de druk van de
grote Van Dale (1976).
Iemand die uitsluitend druiven kweekt, kan men een kasdruivenkweker of kasdruiventeler noemen.
Munt

V. In automaten werpt men wel eens een 'jeton' (dus geen
geldstuk). Wat is hiervoor de Nederlandse term?
A. In het Nederlands spreken we van munt of muntje. Het
toestel noemen we muntapparaat of muntautomaat.
Flat

V. Voortdurend zijn er in onze school discussies over de juiste
uitspraak van 'flat'. Mag men in correct Nederlands dat woord
uitspreken zoals het geschreven wordt of moet het 'flet' zijn ?
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A. De woorden flat en flatgebouw zijn vooral in Nederland
algemeen gebruikelijk, terwijl de Vlamingen het meestal hebben over appartement en appartementsgebouw. Voor de uitspraak moeten we dus te rade gaan bij de Nederlanders en dan
stellen we vast dat zij samen met het Engelse woord flat ook
de Engelse uitspraak hebben overgenomen. Dit vindt men
bevestigd in de woordenboeken die de uitspraak aangeven,
b.v. in Kramers' Woordenboek Nederlands door prof. dr. C.B.
van Haeringen en in het Nederlands-Engels woordenboek door
dr. Prick van Wely .
Contactpunt

V. Sommige garagehouders hebben het altijd over ~vis platinée'. Ik zou graag vernemen hoe dat ding in het Nederlands
heet. In het Frans-Nederlands woordenboek van Gallas vind ik
wel de vertaling van een hele reeks soorten ~vis', maar 'vis
platinée' ontbreekt.
A. In het Nederlands noemen we dat voorwerp contactpunt.
Er is namelijk al lang geen sprake meer van schroef in deze
betekenis.
Selderie, selderij

v.

De meeste woordenboeken vermelden 'selder' als de verkeerde benaming voor 'selderie' of 'selderij'. Mijn leraar Nederlands beweert echter dat 'selder' ook juist is, maar er
evenwel een verschil in betekenis bestaat.
A. U noemt 'selder' een 'verkeerde' benaming voor de Nederlandse woorden selderie of selderij; wij zouden het liever een
dialectische benaming noemen. Zo staat het ook in het grote
woordenboek van Van Dale, dat het titelwoord selder laat
volgen door de afkorting van 'gewestelijk Zuidnederlands'.
Nergens kan men echter vinden dat er enig betekenisverschil
bestaat tussen 'selder' en selderie of selderij. Misschien heeft
uw leraar opgemerkt dat Van Dale ook het woord seldertje
vermeldt met de betekenis: blaadje, stukje selderij, maar nu
zonder de aanduiding (gew. Zuidn.).
Verbindings-s

V. Wat is correct: waterstandmeter of waterstandsmeter;
waterstandvolger of waterstandsvolger ?
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A. In de Leidraad van de Woordenlijst van de Nederlandse
taal (LX) staat als eerste regel dat de tussenletter -s- wordt
geschreven in samenstellingen waarin s gehoord wordt, zoals
bakkersknecht en dorpsherberg. Deze regel kan evenwel niet
worden toegepast op zelden gebruikte samenstellingen als die
welke hierboven staan vermeld.
Wij raden u dus aan de eenvoudigste oplossing te kiezen,
namelijk de tussen-s weg te laten en te schrijven: waterstandmeter, waterstandvolger. In een technisch woordenboek
troffen we ook MJaterstandmerk aan.
Dit betekent echter niet dat het gebruik van de -s- als
oncorrect moet worden beschouwd. De Woordenlijstcommissie wijst er immers op dat 'het al dan niet voorkomen van -sin samenstellingen zowel op syntactische verhoudingen als op
fonetische en vooral ook ritmische verschillen kan berusten' en
verder dat de -s- 'zo ver buiten haar oorspronkelijke gebruikssfeer is getreden, dat het niet wel mogelijk is de lijnen te
bepalen waarlangs de ontwikkeling gaat'.
Gen

V. "Gen' is een medische term die ik gevonden heb in Verschuerens Modern woordenboek. Daar ik de Franse vertaling
nodig had, heb ik het opgezocht in het Nederlands-Frans
MJoordenboek van Gallas (gekocht in 1971), maar daarin komt
het niet voor.
A. Het Franse woord is "gène'. Het gen (mv. genen) is het
zelfstandig stoffelijk deeltje van een chromosoom, dat het
geslacht of een erfelijke eigenschap van een individu bepaalt.
De genen bepalen het genotype dat, beïnvloed door het milieu,
op zijn beurt de verschijningsvorm van een soort bepaalt.
Vandaar de samenstelling genocide, d.w.z. de uitroeiing van
groepen personen van een bepaalde nationaliteit, taal of ras
wegens een van deze kenmerken.

I.V.
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11. - Termen en wendingen
VRAAG EN ANTWOORD
School- en beroepskeuze

V. Zijn de termen "beroepsoriëntering' en "studieoriëntering'
verouderd en/of foutief? Zijn "studiekeuze' en "beroepskeuze'
te verkiezen of juist? Als de eerste benamingen foutief zijn,
moeten die dan ook niet in officiële teksten worden geweerd ?
A. "Studie- en beroepsoriëntering' is kenn~lijk ontstaan in
navolging van "orientation scolaire et professionnelle' en wordt
alleen bij ons gebruikt. In het Nederlands spreekt men van
"voorlichting bij school·· en beroepskeuze'. Het gaat immers
om het kiezen van een bepaalde school (of studierichting) en
van een beroep, die het best beantwoorden aan de natuurlijke
aanleg van de jonge lieden.
De persoon die voorlichting geeft inzake beroepskeuze
noemen we een beroepskeuze-adviseur. Er bestaat in Nederland een Vereniging van beroepskeuze-adviseurs; er is eveneens een Stichting voor school- en beroepskeuze.
Het spreekt wel vanzelf dat de juiste benamingen ook - en
vooral - in officiële teksten dienen gebruikt te worden in
plaats van gebrekkige vertalingen.
Tenzij

V. Kunt u mij de nauwkeurige regel geven in verband met het
gebruik van 'tenzij' ? Zijn de volgende zinnen juist: Ik verwacht veeVweinig van de klas, tenzij de mentaliteit er verandert. Tenzij je het beter aanpakt, zal je er misschien nog iets
van terechtbrengen.
A. We verwijzen in de eerste plaats naar de toelichting bij
tenzij in het Groot woordenboek (Van Dale) : 'drukt uit dat een
voorwaarde wordt uitgesloten, d.w.z. dat de inhoud van de
hoofdzin alleen dan juist is, als de erna genoemde voorwaarde
niet aanwezig is : behalve indien'.
Het woord tenzij is dus synoniem van behalve indien. U
moet het door deze uitdrukking kunnen vervangen. Dat is het
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geval met uw eerste zin: -Ik verwacht weinig van de klas
behalve indien de mentaliteit er verandert'.
In de tweede zin is dat niet mogelijk : de zin wordt onbegrijpelijk. Er zijn twee verbeteringen denkbaar: -tenzij' vervangen door indien, wanneer of als (Als je het beter aanpakt, zal
je er misschien nog iets van terechtbrengen', of 'tenzij' gebruiken met een negatieve hoofdzin: 'Tenzij je het beter aanpakt,
breng je er niets van terecht'.

Zullen - gaan

V. Wanneer gebruikt men: ik zal zingen, ik ga zingen?
A. De toekomende tijd wordt normalerwijze uitgedrukt door
het hulpwerkwoord zullen: zij zal volgende week op een
feestje zingen. -Ik ga zingen' betekent: ik sta op het punt te
zingen.
Hetzelfde verschil komt tot uiting in de volgende zinnen :
- Volgens het weerbericht zal het morgen regenen. Het
wordt donker, ik geloof dat het gaat regenen.
- Ik zal hem volgende week schrijven. Ik ga hem dadelijk een
brief schrijven.

J.V.
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11. - Termen en wendingen

EERDER

Eerder wordt bij ons vaak in verkeerd verband gebruikt. Het is
de comparatief of vergrotende trap van eer. Het duidt dus
uiteraard op een vergelijking, zoals blijkt uit de volgende
zinnetjes:
- Ik was er eerder dan hij.
- Daaraan had je eerder moeten denken.
Eerder is hier synoniem met het bijwoord van tijd vroeger.
Vervolgens kan het een bepaalde graad van overeenkomst of
tegenstelling uitdrukken. We illustreren dat weer met enkele
voorbeelden :
- Het zijn eerder natuurwetten dan wettelijke bepalingen.
- Het is eerder een kunst dan een wetenschap.
- Hij heeft geen gemakkelijk karakter, eerder het tegendeel.
- De wind neemt eerder af dan toe.
- Ik denk eerder dat hij zich vergist heeft.
In deze gevallen is eerder synoniem met veeleer. Het kan
eveneens de betekenis hebben van liever: Ik wil eerder sterven dan dat te doen.
Aan al de bovenstaande zinnen ligt dus een vergelijking ten
grondslag, die niet altijd expliciet is uitgedrukt.
In de zinnen waarin eerder als bijwoord van tijd voorkomt
als synoniem van vroeger is de Franse vertaling ~plus tot' (tu
aurais dû y penser plus tot), terwijl in de andere gevallen - als
synoniem van veeleer - de Fransman plutot' gebruikt Ge
pense plutöt qu'il s'est trompé).
Het Franse bijwoord is echter ook gebruikelijk wanneer er
helemaal geen sprake is van een vergelijking, b.v. : Ce livre
est devenu plutöt rare. In zulke gevallen stemt ~plutöt' niet
overeen met eerder', maar met tamelijk, nogal, vrij.
Als ik zeg : ~Er was tamelijk veel volk in de zaal', komt daar
geen vergelijking bij te pas en het is dan niet in overeenstemming met ons taaleigen te zeggen dat er ~eerder' veel volk was,
zoals men bij ons vaak hoort en leest. Dezelfde vergissing
troffen we aan in de volgende uittreksels uit Vlaamse kranten
(in plaats van het cursief gedrukte woord stond ~eerder') :
4

4
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'Het gebeurde op nogal bescheiden schaal.'
'Wisselvallig maar vrÜ warm weer.'
'Een tamelük onbeduidend sociaal conflict is uitgegroeid
tot een ware opstand.'
- 'Hij is nogal gierig.'
Eerder zou in het laatste zinnetje wel correct zijn indien er
een vergelijking in werd uitgedrukt, b. v. : Hij is eerder gierig
dan zuinig.
In het Album Willem Pée, dat de jubilaris bij zijn zeventigste
verjaardag werd aangeboden wijst em. prof. C.B. van Haeringen, de bewerker van Kamers' Nederlands woordenboek, in
zijn opstel Franse tussenkomst in Vlaanderen op dit onjuiste
gebruik van 'eerder', in plaats van tamelük en nogal, en hij
geeft hiervan twee voorbeelden :
- Het uitzicht op mijn studeerkamer is eerder landelijk.
- De politieke richting van die krant is eerder links.
Hij voegt eraan toe dat de Noordnederlander geneigd is te
vragen: 'Eerder dan wat l' En verder: 'Ieder die geregeld
zuidnederlandse wetenschappelijke publikaties leest, zal dat
eerder (h)erkennen als lang niet zeldzaam'.
Tenslotte is het niet uitgesloten dat in sommige gevallen het
onjuiste gebruik van 'eerder' aanleiding kan geven tot misverstand. 'Een eerder gezocht boek': een boek dat men vroeger al heeft gezocht, en niet: een boek dat nogal in trek is.
-

J.V.

PARLEMENTAIR, PARLEMENTARIER, PARLEMENTSLID
De parlementair (-en) is de man met de blinddoek en de witte
vlag, d.i. de onderhandelaar die naar de vijand wordt gezonden.
Naast 'betrekking hebbende op of behorende bij een onderhandelaar' heeft het bn. parlementair ook de betekenis 'betrekking hebbende op, behorend bij een parlement'. Zo
spreekt men van het parlementair stelsel, een regime van het
zuiver parlementaire type, parlementaire kringen, parlementaire onschendbaarheid (= parlementaire immuniteit), parle-

mentaire redacteur, parlementair systeem, parlementaire verhandelingen, parlementair voorstel.
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Het bn. buitenparlementair beantwoordt aan het Fr. 'extraparlementaire'.
Het zelfstandig naamwoord de parlementair wordt echter
niet gebruikt als tegenhanger van het Fr. Ie parlementaire (=
membre du Parlement). Hiervoor bezigt men in het Ndl. de
term parlementslid. Het woord parlementariër, dat vroeger als
germanisme werd beschouwd, wordt nu ook als synoniem met
parlementslid gebruikt.
Enige citaten om het gebruik van deze termen te verduidelijken:
- Het bezoek van de Nederlandse parlementaire delegatie
aan Rusland zal meer aan de wensen van de Kamerleden
beantwoorden dan zich aanvankelijk liet aanzien.
- (... ) De immuniteit bestaat evenwel niet voor b.v. mondelinge uitlatingen door parlementsleden buiten de vergadering van het vertegenwoordigend college gedaan. (Winkler
Prins-encyclopedie, immuniteit, blz. 766)
- Een andere vraag is of de parlementsleden de tijd zullen
vinden om over de begrotingspost te oordelen.
- ( ) De parlementariër kan zich niet beroepen op art. 44
(

)

-

( ) Hij (Hans de Baer) kon toen nog niet weten dat het
reisprogramma inmiddels was gewijzigd en nu meer overeenstemt met de wensen van de Nederlandse parlementariërs. (de Volkskrant, 11-8-76)
Terloops zij erop gewezen dat de officiële benaming voor
het parlement in Nederland Staten-Generaal is.

VRAAG EN ANTWOORD

Aandeel in de kosten

V. Wat is juist : deelname in de onkosten 100 fr., deelname in
de kosten 100 fr. ?
A. In de eerste plaats wijzen we erop dat 'onkosten' in dit
geval wordt verward met kosten. Onder kosten verstaat men
immers de normale uitgaven die voor een bepaald doel worden
gedaan. Onkosten daarentegen zijn doorgaans buitengewone of
bijkomende kosten, extrakosten, onvoorziene uitgaven.
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Als men dus uitgaven doet voor de organisatie van het een
of andere feest heeft men te maken met de normale kosten die
een feest meebrengt. Wordt de deelnemers verzocht een deel
van die kosten te dragen, dan spreken we van een aandeel in
de kosten: iedereen wordt verzocht zijn aandeel in de kosten
van het feest bij te dragen.

Vol
V. Voor een parking van de NMBS dienen wij een plaat aan te
brengen met het Nederlands voor 'complet'. Is de term 'volzet'
correct, alhoewel hij niet in de woordenboeken voorkomt ?
Naar mijn mening geeft hij duidelijk de samentrekking van
'volledig bezet' weer.
A. Wij vestigen er eerst uw aandacht op dat voor het in het
Frans gebruikte 'parking' goede Nederlandse benamingen bestaan : parkeerterrein, parkeerplaats.
,Volzet' is inderdaad een samenstelling die in de woordenboeken niet voorkomt, wellicht omdat bezet meestal hetzelfde
uitdrukt, b.v. :
- Het vakantiekamp is de hele maand augustus bezet.
- Dit hotel is steeds bezet in de zomermaanden.
Om te kennen te geven dat alle plaatsen bezet zijn, is het
gewone Nederlandse woord vol: de bus, de tram, de zaal, het
parkeerterrein is vol. Als opschrift is het dus de juiste tegenhanger van Fr. 'complet'.

Batig saldo
V. In de balans van een Belgische vereniging lees ik : winstgevend saldo van het dienstjaar. Is dat juist?
A. Men kan wel spreken van een winstgevende betrekking,
een winstgevende zaak, maar met betrekking tot de financiële
uitkomsten van het afgelopen jaar is de gebruikelijke term
batig saldo of winstsaldo. Het tegendeel is een nadelig saldo of
een verliessaldo.

In de open lucht
V. -Veel in open lucht zijn, is goed voor het organisme.'
Wordt in deze zin -open lucht' in twee woorden of in één
woord geschreven ?
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A. Dit is een van de gevallen waar in het Frans geen lidwoord
staat (en plein air), maar in het Nederlands wel: veel in de
open lucht zijn, een bijeenkomst in de open lucht, een voorstelling in de open lucht. In al deze gevallen schrijven we dus
twee woorden. Er zijn echter wel samenstellingen met openlucht als eerste lid: openluchtbijeenkomst, openluchtleven,
openluchtmuseum, openluchtschool, openluchttheater enz.
Zitten blijven

V. Wanneer een leerling tweemaal dezelfde klas volgt, spreekt
men dan van dubbelen, overzitten of overdoen ?
A. Als een leerling niet overgaat naar een hogere klas, zegt
men dat hij blijft zitten; vandaar de samenstelling een zittenblijver. Overzitten bestaat wel, maar wordt in een andere
samenhang gebezigd : zo kan men zeggen van iemand die de
hele nacht slapeloos heeft doorgebracht, dat hij de hele nacht
heeft overgezeten. Overdoen gebruikt men meestal in de betekenis van 'opnieuw en beter doen', b.v. : zijn huiswerk was zo
slecht, dat hij het heeft moeten overdoen.
'Dubbelen' is hier als een gallicisme te beschouwen, m.a.w.
het is de klakkeloze vertaling van 'doubler'. Van Dale geeft
van het werkwoord dubbelen de volgende betekenissen: 1.
verdubbelen; 2. een schip dubbelen, het een dubbel bekleedsel
geven; 3. (een prent of tekening) op een nieuwe papieren
onderlaag plakken; 4. (schoenmakersterm) met een dubbele
naad naaien.
Materiaal - materieel

V. Mag men 'materiaal' gebruiken om boeken, tijdschriften,
documenten e.d. aan te duiden?
A. Materiaal heeft o.a. de betekenis van 'benodigdheden'. Zo
zegt men: studiemateriaal, schrijfmateriaal, onderwijsmateriaal, bouwmateriaal; men kan materiaal verzamelen voor een
studie, een boek. Het antwoord op uw vraag is dus bevestigend.
Materieel kan eveneens worden gebruikt in de betekenis van
'benodigdheden', maar alleen als deze van grote omvang zijn,
zoals rollend materieel (spoorweg), brandweermaterieel, le-

germaterieel (geschut en legervoertuigen). Onder materieel
verstaat men dus doorgaans iets wat rijdt.
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Hopelijk

V. Is 'hopelijk' een verwerpelijk germanisme, zoals ik dat
vroeger heb geleerd?
A. Hopelijk (= naar ik hoop) is een afleiding van het werkwoord hopen, evenals denkelijk (= naar ik denk) 'en vermoedelijk (= naar ik vermoed) afleidingen zijn van denken en
vermoeden; in de drie gevallen is de slot-n van het werkwoord
weggevallen en is het suffix -lijk toegevoegd. Niemand denkt
eraan denkelijk en vermoedelijk germanismen te noemen; er is
geen enkele reden om voor hopelijk een uitzondering te maken. Dit verklaart waarom in de 27ste druk van het Handwoordenboek Koenen-Endepols, bewerkt door dr. Drewes, en
in de 17de druk van Kramers' Nederlands woordenboek door
prof. dr. C.B. van Haeringen hopelijk zonder enige beperking
is opgenomen.
Een germanisme zou b.v. 'hopentlijk' zijn, omdat het gevormd is naar Duits model (hoffentlich), in strijd met de
normale Nederlandse woordvorming.
Hoofdarbeider

V. In de tekst van een uit het Frans vertaalde resolutie was
sprake van 'geestesarbeiders' (travailleurs intellectuels). Is dat
wel de juiste term ?
A. In het Nederlands spreken we van hoofdarbeider. Van Dale
geeft hiervan de volgende omschrijving : iemand die met het
hoofd, de hersens werkt (t~genover handarbeider), intellectueel.
'Geestesarbeider' werd tijdens de laatste oorlog onder
Duitse invloed (Geistesarbeiter) veel gebruikt; er bestond toen
in ons land een eenheidsvakbond onder de benaming 'Unie
van hand- en geestesarbeiders'.
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11. - Termen en wendingen

VERKEERSWISSELAAR

Is 4verkeerswisselaar' de juiste weergave van 4échangeur de
circulation' of moet het 4klaverblad' zijn?
Onder 4échangeur de circulation' verstaat men in de wegenbouw een constructie waardoor de verkeersstromen op een
kruispunt op verschillend niveau kunnen verlopen.
De benaming is waarschijnlijk gevormd naar het voorbeeld
van 4échangeur de chaleur', d.i. de technische inrichting in
verwarmingsinstallaties waardoor de warmte in één gedeelte
(de brander) overgebracht wordt in een ander gedeelte (leidingen en radiatoren).
'Over het verkeerstechnische begrip heeft de vereniging 4Het
Nederlandse wegencongres' (Den Haag) in 1967 een congresdag gehouden met als thema: Ongelükvloerse kruispunten.
Twee omschrijvingen uit het verslag van deze congresdag :
'Ongelükvloers kruispunt: kruising van twee wegen op verschillend niveau, waarbij het verkeer ter plaatse van weg kan
verwisselen.' 'Kruispunten zijn uitwisselingspunten van verkeersstromen uit verschillende richtingen.'
In Nederland bezigt men in de gewone taal de term 4klaverblad' om de hier bedoelde constructie aan te duiden. De in
Nederland bestaande 4ongelijkvloerse kruispunten' zijn namelijk gewoonlijk in de vorm van een klaverblad gebouwd.
Het 4klaverblad' is echter slechts één van de ongelijkvloerse
kruispunten en wordt in het Frans 4as de trèfle' genoemd.
Daarnaast is er ook het 4halve klaverblad' (as de trèfle incomplet), de 'trompet' (carrefour en trompette), de 'turbine', de
'ster'.
Als tegenhanger van 4échangeur de circulation' is 'klaverblad' dus niet geschikt, omdat het te specifiek is.
Er is behoefte aan een verzamelwoord voor alle constructievormen die hier zijn bedoeld.
De benaming 'ongelijkvloers kruispunt' is uit technisch oogpunt algemeen gangbaar. In zakelijke mededelingen voor het
publiek (b.v. weerbericht) klinkt het zeker ongewoon en
vreemd.
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De term verkeerswisselaar is uit technisch oogpunt zeker
aanvaardbaar. Het wisselen van de verkeersrichting is kenmerkend voor de hier bedoelde constructies.
Taalkundig is verkeerswisselaar niet ongewoon (zie : warmtewisselaar). Hoewel de term in Nederland niet gebezigd
wordt, lijkt hij in België in een behoefte te voorzien.
W.Px.

VRAAG EN ANTWOORD
Straatnamen

V. Graag zou ik uw advies kennen over de volgende vertalingen: palais royal = koninklijk paleis; rue Royale = Koningsstraat; rue Ducale = Hertogsstraat; boulevard de l'Impératrice
= Keizerinlaan. Waarom is het, naar analogie van de gewone
Nederlandse adjectiefuitgangen, niet Koninklijke Straat, Hertogelijke Straat, Koninginnelaan enz. ?
A. De Franse taal bezit een zeer beperkt aantal samengestelde
woorden in vergelijking met het Nederlands. Wij hebben dikwijls de keuze tussen een bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig
naamwoord of een samenstelling. Dat is ook het geval met de
door u aangehaalde voorbeelden.
Naast koninklijk paleis, koninklijk huis, koninklijke familie,
koninklijk besluit enz. gebruiken we samenstellingen met
koning(s)- als eerste lid: koningsbloed, koningsmacht, koningshof, koningskroon, koningskwestie, koningspaar, koningstroon. In al die gevallen staat in het Frans een substantief
+ adjectief.
Vroeger waren de Brusselse straatnamen 'rue Royale' en
'rue Ducale' letterlijk vertaald in 'Koninklijke straat' en 'Hertogelijke straat'. Bij de herziening van de Brusselse straatnamen met medewerking van de Vlaamse afdeling van de
Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie was
deze van oordeel dat voor straatnamen de voorkeur moest
worden gegeven aan de samenstellingen Koningsstraat en Hertogsstraat, omdat die vormen meer in overeenstemming zijn
met het Nederlands taalgebruik. Zo vindt men ook in Amsterdam een Koningsstraat, een Koningsplein, een Koningslaan,
een Koningsdwarsstraat, een Korte Keizersstraat.
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Keizerinlaan lijkt ons verkieslijk boven' 'Keizerinnelaan',
omdat er geen gebruikelijke samenstellingen zijn met 'keizerinne'. Dat is wel het geval met koninginne, b.v. koninginnedag. Straatnamen als Koninginnelaan en Koninginnestraat
zouden dus heel normaal klinken.
Van jonge datum

V. Dikwijls leest men in onze kranten 'de feiten zijn nog van
recente datum' of 'recente gebeurtenissen hebben aangetoond ... ' Bestaat er geen echt Nederlands woord ter vervanging van 'recent' ?
A. Onberispelijk Nederlands is : de feiten zijn nog van jonge
datum; gebeurtenissen van jonge datum (of: van de laatste
tijd) hebben aangetoond ... Het tegendeel is van oude datum:
die instellingen zijn van oude datum; rechten van zeer oude
datum; een vriendschap van zeer oude datum.
Kempens of Kempisch?

V. Is 'Kempen' enkelvoud of meervoud? Wat is het bijvoeglijk naamwoord : Kempisch of Kempens ?
A. Kempen is een woord dat alleen in het meervoud voorkomt; het is te vergelijken met hersenen, notulen, inkomsten,
onlusten, of met de aardrijkskundige namen : de Alpen, de
Balearen, de Pyreneeën, de Cycladen.
Over het bijvoeglijk naamwoord dat bij Kempen hoort, zijn
taalkundigen en lexicografen het niet eens. Beide door u
genoemde vormen hebben hun voor- en tegenstanders. De
Woordenlijst van de Nederlandse taal, in 1954 uitgegeven
volgens de richtlijnen van de Nederlands-Belgische Woordenlijstcommissie, heeft uitsluitend het bijvoeglijk naamwoord
Kempens opgenomen. Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal verm'eldt beide vormen, maar bestempelt Kempisch als Zuidnederlands. Prof. dr. C.B. van Haeringen schrijft
in Kramers' Nederlands woordenboek: 'Kempens bnw. beter
dan het in België gebruikelijke Kempisch'. Het Handwoordenboek van Koenen-Endepols (26ste druk) geeft beide adjectieven op zonder enige aantekening en in dezelfde betekenis:
van, in de Kempen.
De voorstanders van de vorm Kempens voeren aan dat de
uitgang -ens hier meer in overeenstemming is met de Neder11 - 1059

landse woordvorming dan -isch en verwijzen onder andere
naar Leuven - Leuvens. In de Handelingen van de Koninklijke
commissie voor toponymie en dialectologie (XLVI, 1972, blz.
132) schrijft W.A.J. Smedts, die deze kwestie uitvoerig behandelt : 'Wat er ook van zij, hoe Kempisch ook moge ontstaan
zijn, het heeft burgerrecht verkregen naast Kempens'.
U kunt dus zelf kiezen.

Aan de gang zijn

V. Een deskundig onderzoek is aan de gang. Is de uitdrukking
'aan de gang zijn' goed Nederlands?
A. Het antwoord op uw vraag is bevestigend. Zo zeggen we
ook: aan de gang blijven, aan de gang brengen (b. v. een
machine, een motor), aan de gang houden (b.v. een fabriek,
een gesprek, onmisbare diensten), aan de gang krijgen (b.v.
vuur, een klok, een wagen).
In al die gevallen mag het lidwoord de niet ontbreken, zoals
wel gebeurt in sommige dialecten, kennelijk onder invloed van
het Frans 'mettre en marche'.
Juffrouw

V. Gebruikt men mejuffer, juffer of juffrouw om iemand aan te
spreken die niet getrouwd is ?
A. Mejuffer is de verouderde aanspreektitel van een ongehuwde vrouw. Juffer is als benaming van een ongehuwde
vrouw of van een jong meisje in onbruik geraakt.
Juffrouw is nu de gebruikelijke aanspreektitel in die gevallen. Men lette erop dat de klemtoon dan op de tweede lettergreep valt. Is het geen aanspreekvorm, dan valt de klemtoon
op het eerste lid.
In oudere Noordnederlandse boeken zult ujuffrouw aantreffen als titel van een getrouwde vrouw uit de gegoede stand. In
Max Have/aar van Multatuli lezen we : "Ik ben makelaar in
koffie, welnu mijn vrouw is juffrouw'. Later daarentegen werd
juffrouw gebruikt als titel van een gehuwde vrouw uit de kleine
burgerstand; werksters werden b. v. als juffrouw Peters aangesproken.
Mede onder invloed van de bewegingen voor de emancipatie
van de vrouw, is nu in vele landen een tendens merkbaar om
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de aanspreektiteljuffrouw te vervangen door mevrouw, onverschillig of de aangesprokene getrouwd of ongetrouwd is.

Jongst - laatst
V. De jongste jaren heeft zich ~en wijziging voorgedaan (of
moet het zijn: de laatste jaren ?). Zegt men: in de jongstellaatste jaren ?
A. Jongste en laatste zijn synoniemen: de laatste jaren of de
jongste jaren, de laatste tijd of de jongste tijd; ik heb zijn
jongste (laatste) boek gelezen; tijdens de jongste of laatste
oorlog; volgens de jongste of laatste berichten... U kunt ook
het voorzetsel in gebruiken: in de jongstellaatste jaren, in de
jongstellaatste tijd. Ook jongstleden en laatstleden zijn synoniemen.

Toelaten - toestaan
V. Kan toelaten, in de betekenis van 'toegang verlenen', ook
gebruikt worden in de zin : laat me toe dit of dat te doen ?
A. Neen, het is een bij ons veel voorkomend gallicisme. Als
men iemands toestemming vraagt om iets te doen, is het juiste
woord toestaan of in minder gewone taal veroorloven of vergunnen:
- Sta me toe dat ik even voorga.
- Het zij me veroorloofd nog eens op dit punt terug te
komen.
- Vergun me zo nu en dan een Latijnse uitdrukking.

Dateren uit/van
V. Wat is juist: dit gebouw dateert uit 1650 - dit gebouw
dateert van 1650 ?
A. Wanneer het gaat om een bepaald jaar of eeuw hebben we
de keuze tussen uit en van:
- Dit gebouw dateert uit (of: van) 1650.
- Dit kasteel dateert van (of: uit) de 15de eeuw.
Als het tijdstip echter niet precies wordt aangegeven, gebruikt men doorgaans van :
- Onze vriendschap dateert reeds van jaren geleden.
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-

Dit euvel dateert niet van gisteren.
Die misstanden dateren reeds van lang geleden.
Deze instelling dateert van jaren her.
Dateren kan worden vervangen door dagtekenen:
- Dit gebouw dagtekent uit de 14de eeuw.
- Deze maatregel dagtekent van 1950.
- Onze vriendschap dagtekent al van jaren geleden.
Voetbal - kraam

V. Zijn voetbal en kraam (marktkraam) de-woorden of hetwoorden?
A. Volgens de Woordenlüst van de Nederlandse taal is voetbal onzijdig als er het spel mee bedoeld wordt: het Nederlandse voetbal, het Belgische voetbal. Als het gaat om de bal
waarmee gespeeld wordt, is het woord mannelijk : de voetbal
vloog over de afsluiting.
In het Noorden is kraam een de-woord, in het Zuiden een
het-woord. In de Woordenlüst staan beide mogelijkheden vermeld. U hebt dus de keuze.
Laat

V. Men wijst mij erop dat 'laattijdig' in de woordenboeken niet
voorkomt. Is het dan geen Nederlands woord?
A. In het algemeen Nederlands is het inderdaad geen gebruikelijk woord. In het Supplement (1970) op Van Dales Groot
woordenboek der Nederlandse taal is het opgenomen met de
aanduiding 'meest Zuidnederlands', wat erop schijnt te wijzen
dat het gewestelijk ook in het Noorden vo~rkomt. Het iSf
kennelijk gevormd naar analogie van 'vroegtijdig', maar of het
aan dezelfde· behoefte beantwoordt als de laatste samenstelling
is een andere vraag. Het komt ons voor dat 'laattijdig' meestal
niets anders betekent dan laat of te laat, zoals in de volgende
voorbeelden :
- Ik slaap altijd Jaattijdig in (laat).
- Hij werd laattijdig (te laat) op de hoogte gebracht.
- Wij ontvingen uw klacht wegens laattijdige (te late) levering.
In plaats van te laat kan men natuurlijk ook schrijven niet
tijdig.
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Handelsnaam
V. Wat is de juiste vertaling van ~nouvelle raison sociale' voor
de naamsverandering van onze firma ?
A. ~Raison sociale' stemt overeen met handelsnaam of firma.
De handelsnaam is de naam of firma waaronder een zaak
wordt gedreven, lezen we in het Verklarend handwoordenboek
van Koenen-Endepols. In Nederland bestaat een handelsnaamwet die een dubbel doel heeft: a) voorkomen dat het
publiek zich verkeerde voorstellingen maakt van de aard,
eigenaar en rechtsvorm van de zaak; b) een vorm van oneerlijke concurrentie tegengaan.
De handelsnaam van een zaak of vennootschap wordt ook
firma offirmanaam genoemd. De door u gevraagde vertaling is
dus: de nieuwe handelsnaam, de nieuwe firmanaam.

Vernieuwd onderwüs
V. Is ~het vernieuwd onderwijs' correct of moet het zijn
vernieuwde onderwijs' ?

~het

A. Wanneer een lidwoord of een voornaamwoord voorafgaat,
wordt het bijvoeglijk naamwoord (of het voltooid deelwoord)
dat het zelfstandig naamwoord bepaalt over het algemeen
verbogen, d. w.z. het krijgt de uitgangs-e : het vernieuwde
onderwijs, ons vernieuwde onderwijs.
Het is vaak een kwestie van ritme of welluidendheid: bij
een- of tweelettergrepige bijv. nww. is de vorm met -e ge- .
woon, maar langere adjectieven en diè welke eindigen op een
toonloze lettergreep laten we dikwijls onverbogen, b. v. het
gelukkig gezin, zijn eerlijk karakter, een grondiger onderzoek,
het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs.
Ingeval het adjectief en het substantief een min of meer
nauwe eenheid vormen, vervalt de buigings-e nu meestal : de
adviserend geneesheer, de waarnemend ingenieur. Dit is eveneens het geval in vaste uitdrukkingen als : het lijdend voorwerp, het bezittelijk voornaamwoord, het dagelijks brood, het
maandelijks rapport, het centraal comité. Ook wanneer een
woordgroep als een vast geheel kan worden beschouwd, blijft
het bijvoeglijk naamwoord onverbogen: het vernieuwd lager
onderwijs, het vernieuwd middelbaar onderwijs.
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Bediening - gang
V. In onze firma werd medegedeeld dat er voortaan in de
kantine ~twee zittingen' zullen zijn, de eerste om kwart over
twaalf en de tweede om kwart over één. Sommigen beweren
dat ~zittingen' hier niet het juiste woord is en vervangen moet
worden door ~gangen'. Mogen wij hierover uw advies kennen?
A. ~Zitting' is in dit geval een verkeerde vertaling van ~séance'.
In onze taal kunnen we de term bediening gebruiken: de
eerste bediening, de tweede bediening. We kunnen ook zeggen : de bediening zal voortaan in twee beurten geschieden, er
zal voortaan in twee beurten worden bediend.
Gang betekent echter wat anders, te weten een van de
onderdelen waaruit een maaltijd bestaat; er kunnen drie, vier
of meer gangen zijn. De eerste gang is meestal een horsd'reuvre of voorgerecht. Het voornaamste gerecht noemen we
de hoofdschotel (plat de résistance). Deze samenstelling wordt
ook in figuurlijke zin gebezigd om het belangrijkste uit een
voordracht, een feest, het nieuws aan te duiden. Zo zegt men:
een toneelstuk vormde de hoofdschotel van de feestavond; dit
punt is de hoofdschotel op de agenda; de toestand in het
Midden-Oosten vormde de hoofdschotel van de besprekingen.
Bij ons hoort men soms ~hoofdbrok', maar dat is geen gebruikelijke Nederlandse samenstelling.
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11. - Termen en wendingen
HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE
VERIÄLINGEN (XXX)

Soins

Een veel voorkomende vergissing is de letterlijke vertaling van
ltsoins de santé' door ltgezondheidszorgen'. Voor dit begrip, dat
in het Frans ook door ltsoins médicaux' kan worden uitgedrukt,
wordt in onze taal reeds lang geneeskundige verzorging gebruikt (cf. Sociaalrechtelijk woordenboek, uitgegeven door de
Benelux-Economische Unie).
We beschikken eveneens over de samenstelling gezondheidszorg (enkelvoud !), maar met een andere betekenis, te
weten : de maatregelen die van overheidswege worden genomen tot bevordering van de volksgezondheid. Het stemt dus
overeen met Fr. 'organisation sanitaire'.
'Donner des soins à un malade' is kort en goed een zieke
verzorgen, als het door een dokter gebeurt; van het verplegend
personeel zeggen we dat het zieken verpleegt of oppast.
In het maandblad van een ziekenfonds (dat zichzelf nog
vaak op z'n Frans 'mutualiteit' noemt) lazen we : 'Honderden
verpleegsters trekken elke dag de baan op om thuiszorgen
(soins à domicile !) te gaan toedienen.' Nederlands is : ... om
zieken thuis te verzorgen.
De lezer merkt dat we in zulke gevallen spreken van verzorging of zorg, zoals b. v. ook in de samenstelling ziekenzorg.
Het meervoud 'zorgen' stemt overeen met Fr. 'soucis' : door
grote zorgen gekweld zijn; geen zorgen voor morgen. Verder
kan het meervoud ook betekenen toewijding of hoede : iemand
danken voor zijn goede zorgen; zijn kinderen aan iemands
zorgen toevertrouwen.
Een andere verkeerde vertaling is ltde eerste zorgen toedienen' (donner les premiers soins). Hulp is het gewone woord
voor de dringende bijstand die door leken wordt verleend bij
ongelukken in afwachting van de komst van een geneesheer.
Bekend is de afkorting EHBO = eerste hulp bij ongelukken. In
Nederland wordt een persoon die een EHBO-cursus heeft
gevolgd een EHBO-er genoemd.
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Se baser

Het Nederlands en het Frans maken dikwijls een verschillend
gebruik van het wederkerend werkwoord, dat in de Franse taal
meer voorkomt dan in de onze. Een letterlijke vertaling van
het Frans is dus in vele gevallen foutief. Op dit gebied laat
iedereen - de medewerkers van Taalbeheersing in de administratie niet uitgezonderd - wel eens een steekje vallen. Dit
gebeurde in ons nummer van oktober 1976 (IV-289). Het stukje
Zuidnederlands : een taalenquête begint met de woorden:
·Zich steunend op een enquête ... '
In het Frans zou dat luiden: -Se basant sur une enquête ... '
Dit is in overeenstemming met het Franse taaleigen, maar
druist in tegen het Nederlandse, aangezien wij in dit geval geen
wederkerend werkwoord gebruiken. Zo zeggen we : hij steunt
op zijn recht; dictatoren steunen op het leger. Dus ook:
Steunend op een taalenquête...
Taalklachten zullen nooit verstommen, schreef J. Veering
enkele maanden geleden in het Noordnederlandse maandblad
Onze taai. Prof dr. K. Heeroma noemde ze eens begeleidingsverschijnselen van taalcultuur.
Mettre hors de cause

Naar aanleiding van een conflict tussen het ministerie van
Landsverdediging en twee Antwerpse bedrijven lazen we in de
pers dat -de minister van Landsverdediging buiten zaak is
gesteld, maar dat het ministerie werd veroordeeld'.
Deze klakkeloos uit het Frans vertaalde wending behoort
niet tot de Nederlandse rechtstaal. De Franse uitdrukking
betekent dat er geen aanleiding bestaat om tegen iemand een
rechtsvervolging in te stellen, dat hij zich niet schuldig heeft
gemaakt aan een strafbaar feit. Correct Nederlands is : iemand
buiten vervolging stellen. Men zegt ook: iemand ontslaan van
rechtsvervolging; ontslag van rechtsvervolging; de rechter ontsloeg hem van rechtsvervolging.
Atelier protégé

In de Wies Andersen Show hoorden we een van de twee
kandidaten zeggen dat hij speelde voor een -beschermde
werkplaats'. De juiste Nederlandse benaming is beschutte
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werkplaats. Er zijn ook beschutte bedrijven die tegen concurrentie zijn gevrijwaard, b. v. overheidsbedrijven.
Lot

In een brief gericht aan de Raad voor taaladvies bij het
ministerie van Nederlandse Cultuur was sprake van bouwgrond die in loten werd verdeeld. -Loten' was hier ten onrechte gebruikt voor wat in het Nederlands percelen of kavels
heet: grond in percelen of kavels verdelen (diviser un terrain
en lots). De ruilverkaveling is een betere verkaveling na bijeenvoeging van sterk verspreide grondeigendom behorende tot
verschillende eigenaren.
In onze taal heeft lot eveneens de betekenis van het bewijs
van deelneming in een loterij, ook loterijbriefje genoemd: een
tiende, een twintigste lot. Het wordt verder gebruikt voor de
prijs door het loterijbriefje verkregen: het hoogste lot (Ie gros
lot) of de hoofdprijs. De zegswijze -'t is een lot uit de loterij'
wordt gebruikt als iemand geluk of een buitenkansje heeft.
Travaux de bureau

Een instituut dat zich -de voornaamste handelsschool van het
hele land' noemt, gebruikt in een advertentie de samenstelling
-kantoorwerken'. Het betreft een bijzondere (niet-openbare)
handelsschool. Het is wel erg dat een onderwijsinrichting die
zichzelf zo'n grote lof toezwaait voor de benaming van een
van haar belangrijkste leervakken een term bezigt die strijdig is
met het Nederlandse taaleigen. -Kantoorwerken' is immers de
letterlijke vertaling van -travaux de bureau', terwijl men in
onze taal spreekt van kantoorwerk of kantoorwerkzaalnheden :
bediende gevraagd, bekend met kantoorwerk(zaamheden).
J.V.
COMMAND?

Een term uit het juridische en ook wel economische jargon,
voor leken Hebreeuws, voor Belgische notarissen en vastgoedmakelaars een onderdeel van het belgicisme: -commandsverklaring', in Nederland een onderdeel van het onvertaald gebleven Franse woord -acte de command'.
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De dikke (thans dubbele) Van Dale noch Koenen vermeldt
het woord in enigerlei vorm.
Commanderen betekent bevelen en komt volgens Robert uit
tiende-eeuws volkslatijn, waarin het de betekenis had van
lotoevertrouwen, aanbevelen', d.w.z. ongeveer dezelfde betekenis als het stamwoord lomandare' (in handen geven). Dus :
last geven. Normaal heet degene die de bevelen geeft: de
commandant, maar dit woord wordt in het privaatrecht niet
met die betekenis gebruikt. Wel: de command, of ook, al naar
het geval: de meester, de principaal (van makelaars) of lode
eigenlij ke koper'.
Met die laatste twee termen komen wij tot het specifiek
gebruik van het begrip commando
1. Bij koop. Het recht om te doen wat de Fransen noemen
lodéclarer command' (Boswetboek art. 41; Registratiewetboek
art. 159) of loélire command' (Oer. W. artt. 1331, 1590), in
oudere teksten ook lodénommer son command' (Littré) , in het
Nederlands achtereenvolgens loeen lastgever opgeven, een
lastgever aanwijzen, zijn meester noemen', wordt vaak in
openbare verkopingen en meestal door makelaars ook bij
verkoop uit de hand bedongen. Het houdt in dat de bieder of
de koper bij de akte of bij de toewijzing verschijnt als ware hij
de koper, maar het recht heeft om, na de Cdefinitieve') toewijzing of na het sluiten van de koop, onmiddellijk of binnen
een beperkte tijd te verklaren dat hij is opgetreden namens een
ander: de eigenlijke (werkelijke, definitieve) koper, zijn
lomeester' of lastgever.
De akte of verklaring waarbij de schijnbare koper zijn meester bekend maakt, heet loacte de command', in het Ned. :
opgave van een meester of lastgever (Bellefroid, FockelnaAndreae). De lasthebber heeft aldus lovoor een nader te noemen meester' gekocht.
Het Belg. lokommandsverklaring' is in het algemeen Nederlands onbestaand en komt dan ook in de door de Wetboekencommissie herziene teksten van de Belgische wetten en wetboeken niet meer voor.
De betrekking van de command tot zijn vertegenwoordiger
is die van lastgever tot lasthebber, maar de rechtsfiguur heeft
haar ontstaan hieraan te danken dat elke schriftelijke lastgeving overbodig is en dat de lastgever eerst na het voltrekken
van de verkoop te voorschijn moet komen. In Nederlandse
akten vindt men dan ook in de loacte de command' de verklaII - 1076

ring : dat de comparant verklaart te hebben gekocht als mondelinge lasthebber van ... ', hetgeen dan weer niet behoeft uit te
sluiten dat er wel een schriftelijke volmacht bestond; maar er
werd geen gebruik van gemaakt.
Het zou ons te ver voeren nader in te gaan op het juiste
juridische onderscheid tussen opgave van een nader te noemen
meester enerzijds en sterkmaking en gewone lastgeving anderzijds.
2. Dezelfde rechtsfiguur komt voor in de makelaardij. Artikel
67a van het Nederlandse Wetboek van koophandel zegt:
IoWanneer een makelaar een overeenkomst in naam van een
ander heeft aangegaan, wiens naam hij zich heeft voorbehouden later bekend te maken ... ' En Fockelna Andreae omschrijft
deze handeling onder het trefwoord lomeester' als
handeling
voor een nader te noemen meester, een I>acte de command'
vereisend'.
Makelaars zijn uiteraard tussenpersonen (art. 64 Belgisch
Wetboek van koophandel). Zij zijn aansprakelijk voor de levering en betaling van wat zij verkocht of gekocht hebben, tenzij
zij bij het aangaan van de overeenkolnst de naam van de koper
en van de verkoper hebben bekend gemaakt. .. (art. 67). Dit is
immers het tegendeel van een handeling voor een nader te
noemen meester.
1> • • •

3. Een soortgelijke rechtsbetrekking is terug te vinden in een
vennootschapsfiguur, die met een verwant woord wordt aangeduid: de commandite of commanditaire vennootschap,
I>welke is aangegaan tussen een of meer verantwoordelijke ...
vennoten, welke men gecommanditeerden noemt, en een of
meer vennoten als geldschieters welke men stille vennoten
noemt (art. 18, Belgische Venn.w.). De stille vennoot is hier
de (voor derden) onbekende lastgever, wiens naam in de firma
niet !nag gebezigd worden, terwijl de naam van een of meer
gecommanditeerde of beherende vennoten in de firma !noet
voorkomen en het beheer alleen bij dezen berust. Hier dus ook
een I>stille' en een optredende man, maar nu in een permanente
vertegenwoordigingsvorm gestructureerd.
De Nederlandse termen zijn dus: opgave (aanwijzing) van
een lastgever (meester, eigenlijke koper), een lastgever opgeven, aanwijzen, zijn meester (lastgever, de eigenlijke, werkelijke koper) noemen, het recht zijn meester (principaal) nader
te noemen; stille vennoot, beherend vennoot.
R.S.
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VRAAG EN ANTWOORD
Geschil - betwisting

V. Graag een Nederlands woord voor de Franse term 'contentieux'. Het betreft de betwiste zaken in een financieringsmaatschappij.
A. 'Service de contentieux' stemt overeen met 'afdeling Geschillen'. Er bestaat een onderscheid tussen betwisting en
geschil. Men kan een recht, een vordering, de echtheid van
een stuk, de juistheid van cijfers, een theorie, een feit betwisten (= aanvallen, in twijfel trekken). In al die gevallen is er
sprake van betwisting.
Een geschil daarentegen ontstaat als twee personen of twee
partijen het over een bepaald punt oneens zijn.
Ook in de sporttaal wordt het werkwoord 'betwisten' soms
verkeerd gebruikt, b. v. in 'de wedstrijd wordt volgende zondag betwist'. Een wedstrijd wordt gehouden of gespeeld. Men
kan wel de uitslag van een wedstrijd betwisten, d.w.z. de
juistheid ervan in twijfel trekken.
Zoals - gelÜk

V. Mijn zoon gebruikt zonder onderscheid te maken steeds
'gelijk' in plaats van 'zoals'. Het is me onmogelijk hem duidelijk te maken hoe hij die twee uiteen moet houden. Graag zou
ik van u een tip krijgen om dat te bereiken.
A. U kunt zich die moeite besparen, want gelÜk en zoals zijn
allebei voegwoorden van vergelijking en worden in dezelfde
betekenis gebruikt.
In Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal
vindt u : bleek gelijk de .dood, stamelen gelijk een kind; in het
Handwoordenboek van Koenen-Endepols : hij deed gelijk hij
sprak.
Gelijk in de betekenis van zoals kunt u ook vinden bij de

beste auteurs :
- 'Het Lachkruid, of Herbus Risus, gelijk de geleerden zeggen, groeit slechts in ons eigen land, gelijk alle planten daar
groeien waar zij het meest nodig zijn.' (G. Bomans,
Sprookjes)
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'Gelijk bij dit voorbeeld reeds opgemerkt werd ... ' (prof dr.
C. de Vooys, Nederlandse spraakkunst)
- 'Een formule, gelijk door Steele en Addison populair was
geworden... ' (De nieuwe taalgids)
- 'Gelijk hoog aan de hemel, langzaam en onbereikbaar, een
vogel gestadig verder vliegt tot hij in 't licht verdwijnt, zo
ook... ' (A. van Schendel, Een zwerver verliefd)
In de gewone schrijf- en spreektaal wordt zoals veelal afgekort tot als: hij gedraagt zich als een heer, ze was als een
zuster voor mij.

De eerste drie - de drie eerste

V. Is er een verschil tussen 'de eerste drie' en 'de drie eerste' ?
A. In de Nederlandse spraakkunst van dr. C.G.N. de Vooys
lezen we hierover: 'Voor de combinatie van een vooropgeplaatst bepaald aantal met eerste zijn afgewisseld in gebruik:
-de eerste drie dagen' en -de drie eerste dagen'. Tegen de
laatste verbinding heeft men wel, op grond van de grammaire
raisonnée, bezwaren geopperd, omdat er maar één eerste dag
is ! Maar dan zou ook b.v. -de laatste dagen van de vakantie'
af te keuren zijn. Terecht verwerpt ook Den Hertog (111, blz.
130) dit bezwaar als ontaalkundig'.
Dr. H.F.A. van der Lubbe schrijft in dezelfde zin in zijn
werk Woordvolgorde in het Nederlands: 'Men zegt ook, alle
rationaliserende taalpedagogen ten spijt, de drie eerste banken,
de twee eerste(n) en de drie laatste(n)'.
In Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal
staan de voorbeelden : de eerste vier hoofdstukken van een
boek, de vier eerste jongens uit de klas. En in Koenens
Handwoordenboek: in de eerste vier (of: vier eerste) dagen
van de vakantie.
Het rangtelwoord komt echter altijd voor het hoofdtelwoord
als dit laatste met het daaropvolgende zelfstandig naamwoord
een bepaald tijdperk uitdrukt : de laatste 48 uren, de eerste
24 uren, omdat we hier denken aan twee dagen, respectievelijk
een etmaal, in plaats van elk uur afzonderlijk.
Een speciale betekenis heeft 'eerste' in de volgende voorbeelden:
- In de eerste vier dagen, weken blijft hij thuis (= in de
eerstkomende). (Van Dale)
11 - 1079

-

In de eerste zes weken ziet ge hem niet (= in de eerstkomende). (Nederlands-Frans woordenboek, Gallas)
Met Nu nog, het tweemaandelijks orgaan van de Vereniging
voor Beschaafde Omgangstaal (VBO) Gaargang XYII, blz.
12-14), kunnen wij dus besluiten:
I. De twee vormen zijn, op dit ogenblik, beide in gebruik.
2. De lolaatste twee' is in de 19de eeuw op grond van zuiver
logische, maar onhoudbare en ontaalkundige' argumenten in
zwang gekomen; het wordt steeds meer gebruikt onder invloed
van lorationaliserende taalpedagogen' .
3. De lotwee laatste' is de vorm die in de volkstaal mondgemeen
is, zowel in Noord als in Zuid; het is ook de traditionele.
4. Soms kan er tussen beide onderscheid van betekenis zijn.
40

Waarnemend (afkorting)

V. Hoe wordt lowaarnemend' afgekort? Sommige woordenboeken spreken elkaar tegen. Waaraan moet ik me houden ?
A. Gezaghebbende woordenboeken zoals Van Dale, KoenenEndepols en Kramers' Nederlands woordenboek door
C.B. van Haeringen vermelden alle de afkorting wnd. U kunt
die dus gerust gebruiken. De twee eerstgenoemde woordenboeken nemen eveneens de afkorting wd. op, zodat we dus de
keuze hebben tussen twee afkortingen.

Zijn of haar ?

V. Het zelfstandig naamwoord lokinderbijslagfonds' is onzijdig.
Wat moeten we nu zeggen: het kinderbijslagfonds deelt ons
met zijn brief of haar brief mede ? Mag ik u verzoeken uw
advies te motiveren en me tevens te zeggen of er hieromtrent
een vaste regel bestaat ?
A. Naar een onzijdig zelfstandig naamwoord wordt verwezen
door middel van het bezittelijk voornaamwoord zijn, m.a.w.
bij een hetwoord past zijn, evenals bij een hij-woord.
Het bezittelijk voornaamwoord haar verwijst naar een
vrouwelijk zelfstandig naamwoord (een zij-woord). We geven
u enkele voorbeelden :
- Het paard en zijn manen.
- Het kind en zijn ouders.
- Het leven en zijn wisselvalligheden.
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Het fonds deelt ons met zijn brief mede ....
De vrouwen haar man.
De liefde en haar smart.
Een groot aantal zij-woorden mogen sedert de verschijning
van de Woordenlijst van de Nederlandse taal in 1954 zowel
met zijn als met haar worden aangeduid, b.v. de tafel en haar
(of zijn) poten. Voor meer bijzonderheden kunt u de Leidraad
van de bovengenoemde Woordenlijst raadplegen.
We vestigen er echter uw aandacht op dat de regel over het
gebruik van het vnw. zijn bij onzijdige substantieven niet geldt
voor persoonsnamen van de het-klasse. Het bezittelijk voornaamwoord dat hiernaar verwijst is zijn of haar naar gelang
van het geslacht :
- Het meisje en haar pop.
- Het vrouwtje en haar man.
- Het jongetje en zijn fiets.
We voegen er tenslotte nog aan toe dat alle namen van
steden, dorpen en landen onzijdig zijn : Pisa en zijn scheve
toren; het mooie Brugge en zijn musea; het kleine België en
zijn inwoners.
Onder ogen zien

v.

Ik lees en hoor dikwijls zeggen dat een kwestie "onder ogen
wordt genomen'. In mijn woordenboek kan ik die uitdrukking
niet vinden. Is ze wel Nederlands?
A. "Onder ogen nemen' bestaat niet; het is waarschijnlijk het
produkt van het dooreenhaspelen van de twee volgende zegswijzen, waardoor een verkeerd geheel ontstaat: iets onder
ogen zien, iets onder de loep nemen (of: iets in overweging
nemen). In deze veronderstelling heeft het werkwoord van de
tweede uitdrukking (nemen) het juiste werkwoord (zien) van
de eerste zin verdrongen.
Onberispelijk Nederlands is : de toestand kalm onder (de)
ogen zien; alle mogelijkheden onder ogen zien; dat punt dient
ernstig onder ogen gezien te worden.

Afdanken - ontslaan - schorsen

V. Kunt u mij een sociaalrechtelijke omschrijving geven van
de werkwoorden ontslaan, afdanken (is er een verschil ?) en
schorsen?
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A. Afdanken betekent -uit de dienst ontslaan' en wordt, volgens Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal,
voornamelijk gebruikt met betrekking tot -werklieden, krijgsen scheepsvolk'.
.
Men treft het ook geregeld aan in de betekenis van -als
onbruikbaar wegdoen' of -buiten gebruik stellen', b. v. oude
kleren, schepen, machines enz. Zo lezen we in Het fregatschip
Johanna Maria van A. van Schendel: -Schepen, eenmaal de
trots van Londen,Liverpool, Saint-Nazaire of Nieuwediep,
werden afgedankt'.
Een afdankertje is een afgedankt kledingstuk; men zegt ook
afleggertje.
In het sociaal recht wordt echter uitsluitend ontslaan en
ontslag gebruikt, zoals blijkt uit het sociaalrechtelijk woordenboek, samengesteld door de subcommissie voor eenmaking
van de terminologie inzake sociaal recht (uitgave van de Benelux Economische Unie), waarin de volgende verklaring wordt
gegeven: het beëindigen van een arbeidsverhouding of van
een functie door een gedraging van een van de partijen,
waaruit de wil blijkt om te beëindigen.
Gaat het ontslag uit van degene die tot het verrichten van de
arbeid is gehouden of de functie uitoefent, dan spreekt men
van ontslag nemen, ontslagneming. In het tegenovergestelde
geval spreekt men van ontslaan, ontslag geven of verlenen.
In de gewone omgangstaal kan ontslaan ook de betekenis
hebben van loslaten of wegsturen:
- Hij werd voorwaardelijk uit de gevangenis ontslagen.
- Na een week werd de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen.
Schorsen en schorsing hebben de volgende sociaalrechtelijke betekenissen :
1. Het tijdelijk niet uitvoeren van de wederzijdse verplichtingen, die voortvloeien b. v. uit een arbeidsovereenkomst, zonder dat deze daardoor een einde neemt. Schorsing kan o.m.
plaatsvinden wegens ziekte of militaire dienst van de werknemer of wegens slapte in het bedrijf.
2. Maatregel krachtens welke een ambtenaar tijdelijk de bevoegdheid wordt ontzegd om zijn functie uit te oefenen.
Kapper
V. Er bestaat een Nationaal verbond der haarkappers van
België. Een kennis vestigt er mijn aandacht op dat het woord
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~haarkapper' in de woordenboeken niet voorkomt. Hoe is dat
te verklaren ?
A. De samenstelling ~haarkapper' komt in de Nederlandse
omgangstaal niet voor; men zegt eenvoudig kapper en kapster;
kappersbediende, kapperssalon (of kapsalon), kappersschool,
kappersartikelen, kapperszaak.
De benaming van het bewuste Verbond is letterlijk uit het
Frans vertaald, maar is strijdig met het Nederlandse taaleigen.
Een onberispelijke benaming zou zijn Belgische Kappersbond.

Rechter/linker
V. Kunnen we rechterllinker en anderzijds rechts en links door
elkaar gebruiken ?
A. In veel gevallen wel (b. v. de rechterkolom en de rechtse
kolom), met dien verstande dat rechter/linker doorgaans het
eerste lid van een samenstelling vormen, terwijl rechts/links als
bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden gebezigd worden
(b. v. mijn linkse buurman, mijn buurman links).
Bij het titelwoord rechter lezen we in Van Dales Groot
woordenboek der Nederlandse taal : ~Bijna alleen in koppelingen, als rechterarm enz.; bij minder gewone benamingen nog
los geschreven : het rechter oorbelletje'.

Historisch overzicht
V. In de verhandelingen of proefschriften van onze studenten
komt meestal een hoofdstuk voor onder de titel Historiek.
Moet dit niet zijn historisch overzicht ?
A. Juist is inderdaad historisch overzicht. 'Historiek' (gevormd
naar analogie van Fr. 'historique') is geen Nederlands en staat
daarom ook niet in de woordenboeken. Het wordt door sommigen ten onrechte gebruikt in plaats van bestaande Nederlandse samenstellingen als wordingsgeschiedenis, ontwikkelingsgang, geschiedkundige schets, verloop, relaas, terugblik.

Koppelteken
V. Dient er een koppelteken te staan in 'individueel en
groepswerk' ?
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A. Neen, evenmin als in individueel en gezamenlijk werk. Het
koppelteken wordt alleen gebruikt wanneer het om samenstellingen gaat, b. v. groeps- en ploegwerk. Als men te doen heeft
met een samengesteld woord en een bijv. nwo + zelfst. nwo
heeft men de keuze tussen : beroeps- en technische afdeling,
technische en beroepsafdeling, groeps- en individueel werk,
individueel en groepswerk.
.

Kerlnis - jaarbeurs

v.

Mogen wij de woorden -foor' en -handelsfoor' gebruiken?
A. Het zijn twee typische vervlaamsingen van Franse woorden, met miskenning van de bestaande Nederlandse terminologie.
Het volksfeest dat in het Frans -foire' heet, noemen wij
kerlnis : de Brusselse kermis. De Fransen hebben er trouwens
-kermesse' van gemaakt. Larousse geeft hiervan de volgende
verklaring: grande fête populaire, dans les Flandres et aux
Pays-Bas.
Wat de Fransen -foire commerciale' noemen, heet in onze
taal jaarbeurs: internationale jaarbeurzen worden o.a. jaarlijks gehouden in Brussel en Utrecht.
Let op het verschil tussenjaarbeurs enjaarlnarkt. De eerste
samenstelling betekent : tentoonstelling (meestal met een internationaal karakter) van nijverheidsprodukten om de kennis
daaromtrent te verbreiden en het aanknopen van handelsbetrekkingen te vergemakkelijken. Eenjaarn1arkt daarentegen is
een plaatselijke markt die jaarlijks op een vaste datum wordt
gehouden en doorgaans gepaard gaat met tal van feestelijkheden.

Als ik u

WliS

v. Is de volgende zin correct: -Als ik van u was, zou ik het
me niet laten welgevallen' ?
A. Neen. De Franse wending ·si j'étais de vous' luidt in het
Nederlands lIls ik u WliS (== als ik in uw plaats was).
J.V.
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11. - Termen en wendingen
TAALGEBRUIK IN HET ZIEKENHUIS (I)

Enige lezers hebben ons verzocht eens nader in te gaan op het
taalgebruik in ziekenhuizen.
We doen dit graag, omdat velen onder ons als patiënt, bezoeker, arts of verpleegkundige geregeld of sporadisch in een
ziekenhuis vertoeven en bij die gelegenheid zeker gebaat zijn
bij een correct en duidelijk taalgebruik.
De patiënt en de bezoeker \villen duidelijke aanwijzingen
over de wijze waarop zij bij een bepaalde afdeling of specialist
kunnen komen; het personeel van het ziekenhuis zal op de
meest efficiënte wijze werken als iedereen een correcte taal en
terminologie hanteert.
We hebben uiteraard niet de bedoeling de eigenlijke
vakterminologie te behandelen: die kennen de betrokkenen beter dan wij door hun opleiding aan de universiteit en de
scholen voor verpleegkunde.
Onze aandacht gaat vooral naar die vormen van taalgebruik
waarmee de buitenstaander - de patiënt en de bezoeker - te
maken heeft. Voor hen is het ziekenhuis een ongewoon milieu
waar zij door het gebruik van de juiste terminologie
gemakkelijker hun weg kunnen vinden. Als de directies van de
ziekenhuizen met onze adviezen rekening willen houden,
kunnen deze bijdragen wellicht het contact en de verstandhouding binnen het ziekenhuis bevorderen.
Het ziekenhuis
De algemene benaming voor een inrichting waar zieken behandeld en verpleegd worden is: ziekenhuis. De benaming
'gasthuis' is verouderd. Wanneer deze benaming echter altijd
is gebruikt in de naam van een ziekenhuis, hoeft men ze
natuurlijk niet te vervangen. Een historische benaming heeft
een zekere waarde die niet zonder meer overboord mag
worden gegooid! In Nederland komt de term 'gasthuis' eveneens voor in de naam van sommige ziekenhuizen.
Ook de term 'hospitaal' wordt soms in de naam van een
ziekenhuis gebruikt. Dat moet evenmin worden veranderd, als
men maar niet vergeet dat de algemene benaming thans
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ziekenhuis is. Wanneer het om een militair ziekenhuis gaat is
hospitaal overigens nog steeds het juiste woord. Een hospitaal
is dus een militair ziekenhuis.
Een ziekenhuis dat verbonden is aan een universiteit en
waar o.m. artsen worden opgeleid is een academisch
ziekenhuis. In het Frans gebruikt men in deze betekenis de
term 'universitaire', maar het Nederlands kent meer gevallen
waarin academisch de juiste vertaling van Fr. 'universitaire'
is: academische graad, titel, proefschrift. Ook is het substantief academicus (mv. academici) het equivalent van Fr.
diplömé universitaire, d.w.z. iemand met een academische of
universitaire opleiding.
Kliniek is als benaming minder gebruikelijk voor een
ziekenhuis in het algemeen. Soms wordt kliniek wel gebruikt
om een bijzondere afdeling van een ziekenhuis aan te duiden.
Dat is in het bijzonder het geval voor de kraamkliniek, de
afdeling waar de bevallingen plaatsvinden. Een kraamkliniek
kan natuurlijk ook als een zelfstandige eenheid functioneren.
De benaming 'moederhuis' slaat op het hoofdklooster van een
congregatie en is ten onrechte in ons land ingevoerd als vertaling van Fr. maternité, d.i. kraamkliniek.
Een kliniek kan ook een gespecialiseerd ziekenhuis zijn,
waar een bepaald soort patiënten behandeld wordt: een kliniek
voor astmapatiënten, voor hartpatiënten. Daarom noemt men
een kliniek soms een categoraal ziekenhuis.

De patiënt
De ziekenhuizen zijn er voor mensen die ziek zijn of het
slachtoffer van een ongeval zijn geworden.
De benaming patiënt klinkt neutraler dan 'zieke' en daarom
gebruikt men bij voorkeur deze term, zeker in ziekenhuizen
waar de 'patiënt' er geen behoefte aan voelt herinnerd te
worden aan het feit dat hij ziek is.
Samenstellingen met patiënt als eerste of tweede deel treft
men in een ziekenhuis veelvuldig aan.
N aar gelang van de ziekte of aandoening spreekt men van
hartpatiënten, astmapatiënten enz. Voorts heeft het
ziekenhuis een patiëntenadministratie voor de administratieve
en financiële gegevens, terwijl de afdeling patiënteninformatie
alle gegevens bijhoudt die voor de behandeling van de
patiënten van belang zijn.
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De bewegwijzering

Voor het personeel van het ziekenhuis, maar vooral voor
patiënten en bezoekers is de bewegwijzering in het ziekenhuis
van het grootste belang. Hoe kom ik bij een bepaalde afdeling?
Hoe ga ik van de ene afdeling naar de andere?
De ingangen en de uitgangen worden natuurlijk voorzien van
bordjes of opschriften Ingang en Uitgang. Deuren die niet als
ingang zijn bedoeld, krijgen de aanwijzing Geen toegang,
tenzij ze toch door bepaalde personen gebruikt mogen worden.
Dan vermelden zij: Toegang alleen voor ... of : Geen toegang
voor onbevoegden.
In liften en op borden worden soms de verschillende verdiepingen vermeld. Men denke eraan dat we in het Nederlands
spreken van verdiepingen (niet : verdiep), de begane grond
(niet: gelijkvloers) en de kelderverdiepingen (niet: sous-sol).
Een parkeerruimte die uitsluitend bestemd is voor de artsen
wordt voorzien van de vermelding: Alleen voor artsen, liever
dan 'voorbehouden voor ....'.
De parkeerruimte zelf noemt men parkeerterrein ('parking'
is pseudo-Engels), tenzij het ziekenhuis over een parkeergarage met verschillende verdiepingen beschikt.
Paviljoenen en afdelingen

Bij de bouw van ziekenhuizen kan men verschillende systemen
toepassen. Bij het corridorsysteem zijn de zalen door gangen
verbonden. Het paviljoensysteem houdt in dat de afdelingen in
verschillende paviljoenen zijn ondergebracht. Bij hoogbouw
onderscheidt men het beddenhuis, waar de patiënten verpleegd
worden, en het behandelhuis, waar zich de behandelkamers,
de operatiekamers e.d. bevinden. Het gebruik van deze benamingen in de bewegwijzering zal de duidelijkheid en het
vlotte verkeer van patiënten, bezoekers en personeel zeker ten
goede komen. Terloops wijzen we erop dat de term 'kwartier'
(vertaling van Fr. quartier) in het Nederlands niet gebruikelijk
is om een afdeling of een paviljoen aan te duiden.
Wat de benamingen van de afdelingen betreft verdient het
aanbeveling zodanige termen te gebruiken dat ook de leek en
de taalkundig minder ontwikkelde patiënt of bezoeker gemakkelijker begrijpt waar het om gaat. Op een plattegrond of
op borden en wegwijzers in een ziekenhuis - die toch in de
eerste plaats voor buitenstaanders bedoeld zijn - kan men
beter schrijven longziekten (i.p.v. pneumologie), hartziekten of
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hart- en vaatziekten (i.p. v. cardiologie, cardio-vasculaire),
maag-, darm- en leverziekten, neus-, oor- en keelziekten,
huidziekten, oogziekten, zenuwziekten enz.
Sommige termen, zoals gynaecologie, anestesie en
psychiatrie, zijn uiteraard voldoende bekend en behoeven geen
'vertaling in gewone-mensentaal'.
De Engelse benamingen 'intensive care' en 'coronary care',
die de laatste jaren ingang hebben gevonden, kan men zonder
bezwaar door Nederlandse benamingen vervangen. De hartbewakingseenheid is reeds in diverse ziekenhuizen bekend en
is als term overigens ook in de meest recente uitgaven van de
woordenboeken doorgedrongen. Van Dale en Koenen geven
als definitie van hartbewaking: bijzondere zorg voor ernstige
hartpatiënten, ook wel coronary care genoemd. De 'intensive
care' heet in het Nederlands: intensieve verpleging, en als het
om een afdeling in een ziekenhuis gaat: intensieve verpleegafdeling (zie Van Dale, IOde druk, blz. 1061).
Nu de ziekenhuizen van zichzelf zeggen dat ze 'patiëntgericht' zijn, ligt het voor de hand dat zij bij de keuze tussen een
wetenschappelijke (of een Engelse) term en een benaming die
voor alle taalgebruikers duidelijk is zeker de voorkeur aan
deze laatste moeten geven.
W.Px.

NOCH ... NOCH

Bij het gebruik van het nevenschikkend voegwoord noch doen
zich enkele moeilijkheden voor, die wij hieronder op
systematische wijze behandelen.
Noch of noch ... noch?

De betekenis van noch is: (en) ook niet, ook geen. Wie b.v.
zegt dat hij tijd noch geld heeft om een verre reis te ondernemen, bedoelt daarmee dat hij geen tijd en ook geen geld
heeft om zo'n reis te maken. Noch ontkent dus zowel het
voorafgaande begrip (tüd) als het volgende begrip (geld). In
zulke gevallen kunnen we dus volstaan met een enkel noch.

Is het dan verkeerd te schrijven: hij heeft noch tijd noch
geld om ... ? Sommigen zijn die mening toegedaan, maar
volgens het Noordnederlandse maandblad Onze taal 'is de
verdubbeling van noch geen fout van de laatste tijd. Noch ...
noch is altijd goed geweest'. Tot staving hiervan volgen dan
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enkele citaten. Vondel: ~de doot die spaart noch soete jeught,
noch gemelijcken ouderdom', of de brave jongen onder de
pruimeboom: ~Hier is noch mijn vader, noch de tuinman, die
het ziet', of de ongeduldige struikrover bij Boerke N aas: 'k
heb noch tijd noch kogels meer.
In staande uitdrukkingen wordt meestal maar één noch gehoord: hij heeft kind noch kraai in de wereld; het heeft kop
noch staart.
De verdubbeling van noch kan tot doel hebben iets met meer
nadruk te zeggen:
- Noch vandaag noch morgen schikt het me.
- Hij kan noch rijk noch arm genoemd worden.
Dr. Paardekooper, Moeyaert en Peperstraet merken in hun
Beknopte ABN-spraakkunst op dat noch vaak bijzondere stijl
(d. w.z. een typisch schrijftaalwoord) is en soms kan worden
vervangen door geen ... oJ, niet ... oJ enz.
- Geen honden of fietsen (voor: noch honden, noch fietsen)
(opschrift).
- Niet vooruit of achteruit (voor: noch vooruit, noch achteruit).
Niet ... noch
Aangezien noch synoniem is met ook niet, ziet men soms ook
de verbinding niet ... noch. Zo lezen we in Van Dale bij het
lemma noch: dat is niet het enige, noch (= en ook niet) het
belangrijkste verschil. En in het Modern woordenboek van
Verschueren: hij is niet fier, noch hovaardig.
Op sommige documenten, zoals cheques, kan dus de vermelding voorkomen: hieronder niet schrijven, noch stempelen,
of ook: hieronder niet schrijven of stempelen, of: hieronder
schrijven noch stempelen, of met meer nadruk: hieronder
noch schrijven noch stempelen.
Soms kan evengoed niet ... niet als noch ... noch worden
gebezigd. B. v. de zieke is niet beter en niet slechter, de zieke
is noch beter noch slechter.
Enkelvoud oJ meervoud van het werkwoord
Een vraag die dikwijls wordt gesteld is of na twee zelfstandige
naamwoorden voorafgegaan door noch het werkwoord in het
enkelvoud of het meervoud staat.
Sommigen verdedigen de enkelvoudsvorm. Zo haalt onder
anderen dr. F.C. Dominicus in zijn boek Schrijft u ook zulk
Nederlands? het voorbeeld aan: noch het landsbelang, noch
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het dienstbelang eist dit. Hij merkt hierbij op: 'Hier kan geen
meervoudsgedachte ontstaan, aangezien uitdrukkelijk gezegd
wordt dat geen van de twee belangen op het spel staat'.
Die mening wordt gedeeld door J.M. Moerdijk en P. Sluimer
in hun Taalgids voor de ambtenaar. De schrijvers geven toe
dat in zulke woordverbindingen de persoonsvorm vaak in het
meervoud staat en zij halen als voorbeeld aan: de commissaris
noch de inspecteur willen inlichtingen verstrekken. Zij voegen
eraan toe: 'De schrijvers van deze zin hebben zich laten leiden
door de gedachte dat het onderwerp uit meer dan één persoon
bestaat. Als we strikt grammaticaal redeneren is dit echter niet
juist. De twee zelfstandige naamwoorden die verbonden
worden door noch, zowel als, en ook zijn door deze verbindingswoorden gecoördineerd tot een eenheid'.
Ook Tacx in Nederlandse spraakkunst voor iedereen
(Prisma) haalt een voorbeeld aan: noch Churchill noch Roosevelt had dit kunnen voorzien. Tussen haakjes voegt hij eraan
toe: het werkwoord staat in het enkelvoud!
Wij menen evenwel dat een aloud gebruik toelaat in dat
geval de persoonsvorm ook in het meervoud te gebruiken. De
vorige eeuw schreef B.H. Lulofs, grammaticus en hoogleraar
in de Nederlandse taal, in zijn Nederlandse redekunst: 'Wat is
er ongerijmder dan de ijdele klank der meer uitgelezene woorden, als er verstand noch kennis in verscholen liggen'.
In Kramers' Nederlands-Frans woordenboek vindt men: uw
broer noch ik hebben het gezien.
Zelfs de strenge taalrechter Charivarius, schrijver van Is dat
goed Nederlands?, vond geen graten in de meervoudsvorm,
want hij schreef zelf in een van zijn sarcastische verzen:
'Willem noch Marie vergaten ... '
Wij kunnen dus besluiten met J. Veering in Spelenderwüs
(zuiver) Nederlands bij het woord noch (blz. 157): 'ruime
keuze, goed zijn: noch mijn vader noch de tuinman zien (ziet)
het; mijn vader noch de tuinman zien (ziet) het'.
Dubbele ontkenning
De algebra leert ons dat min maal min plus is. In het taalgebruik drukt een dubbele ontkenning dus iets bevestigends
uit. In 'ik heb hem nog nooit niet gezien' wordt gezegd - door
het gebruik van de twee ontkenningswoorden nooit en niet dat men de betrokkene wel heeft gezien. Juist is dus: ik heb
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hem nog nooit gezien. Die dubbele ontkenning komt veel voor
in de spreektaal, maar dient te worden vermeden in verzorgde
schrijftaal.
Ook noch kan aanleiding geven tot een dubbele ontkenning
als er daarnaast nog een tweede ontkenningswoord wordt gebruikt, zoals in de volgende zinnen:
- De Verenigde Staten noch de USSR heeft geen profijt (enig
profijt) van die maatregel.
- Noch de man noch zijn echtgenote wisten niets (iets) van
het voorval.
- Noch de pers noch de TV heeft ons daarover geen (een)
mededeling verstrekt.

J.V.
TAAL IN ONTWIKKELING
Terugwinnen

De zorg om het milieu, het energievraagstuk en het besef dat
grondstoffen niet eindeloos ter beschikking van de mens staan,
hebben geleid tot pogingen om materiaal dat al eens is gebruikt
opnieuw voor verwerking geschikt te maken. Met wisselend
succes zoekt de taalgebruiker in dit verband naar equivalenten
van het Engels: recycle, recycling.
De laatste editie van Van Dale vermeldt reeds het ww.
terugwinnen: 'een verloren gegane stof of gebruikt materiaal
door een bewerking opnieuw winnen of beschikbaar krijgen,
recupereren'. Voorbeeldzin: 'uit de verbruikte vloeistoffen
wordt door elektrolyse het zink teruggewonnen'.
Dat terugwinnen is aardig op weg om ingeburgerd te raken.
Het is een goede oplossing, ook al omdat het als adjectief
bruikbaar is: teruggewonnen papier,
zink,
metaal,
grondstoffen. We kunnen die Engelse woorden nu wel vergeten.
Baaldagen

Het werkverzuim, d.w.z. het wegblijven van werknemers
zonder ernstige reden (Fr. absentéisme), is in sommige bedrijven een ernstig probleem. Het gebeurt geregeld dat werknemers smoesjes verzinnen (ziekte, ongeval) om niet op het
werk te moeten verschijnen.
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Een Nederlandse onderneming zou nu een regeling hebben
ingevoerd waarbij althans de eerlijkheid gebaat zal zijn: de
werknemers kunnen rustig hun baas opbellen met de mededeling dat zij die dag geen zin in werken hebben, dat zij er tabak
van hebben, dat zij er balen tabak van hebben, dat zij er van
balen (Van Dale: 'meer dan genoeg hebben van het genoemde'). De volksmond heeft geen moeite gehad met het
vinden van een toepasselijke benaming: baaldagen, d. w.z.
dagen waarop de werknemer niet op het werk hoeft te verschijnen omdat hij geen zin in werken heeft.

VRAAG EN ANTWOORD

Bedrijfsgeneeskundige dienst

V. (L. Buyle, Mol) Ik haal uit uw brochure heel wat nuttige
gegevens, maar ik heb momenteel enige moeilijkheid om de
term 'bedrijfsgeneeskundige dienst' te doen aanvaarden in
plaats van de benaming 'arbeidsgeneeskundige dienst' die nogal eens in officiële teksten gebruikt wordt. Kan u ons ter zake
enige hulp bieden?
.
A. De door u aanbevolen term 'bedrijfsgeneeskundige dienst'
is inderdaad de juiste.
Deze term is namelijk vastgelegd in Beneluxverband en is
opgenomen in het Sociaalrechtelijk woordenboek, 2de uitg.,
1963, secretariaat-generaal van de Benelux-economische unie,
Brussel, met de volgende definitie: 'instelling welke tot taak
heeft het bevorderen van maatregelen voor een doeltreffende
gezondheidszorg in een of meer bedrijven!'
Een soortgelijke samenstelling is 'bedrijfsarts': 'geneeskundige die belast is met de gezondheidszorg in de bedrijven'.
De bedrijfsarts staat gewoonlijk aan het hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst.
De terminologie van het sociaalrechtelijk woordenboek is
verbindend verklaard bij decreet van 25 september 1975 (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1975) en moet dus door alle
officiële instanties gebruikt worden.
W.Px.
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11. - Termen en wendingen
TAALGEBRUIK IN HET ZIEKENHUIS (11)

Spreekuur

Wie voor een consult naar een arts of een specialist gaat, doet
er goed aan eerst te informeren naar het spreekuur van de
dokter, d.i. de tijd waarin de arts in zijn spreekkamer beschikbaar is voor zijn patiënten.
De term consult wordt gebruikt wanneer de patiënt naar de
dokter toe kan gaan. Is de patiënt zo ziek dat de dokter hem
moet gaan opzoeken, dan spreekt men van een visite.
Onder invloed van het Frans worden de termen consult en
visite dikwijls verdrongen door 'raadpleging'. Hoewel deze
benaming op zichzelf niet onjuist is, verdient het de voorkeur
de twee eerstgenoemde termen te gebruiken, o.m. omdat
daardoor een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het
geval waarin de patiënt naar de dokter toe gaat en het geval
waarin de dokter de patiënt gaat bezoeken. Dit onderscheid
heeft ook financiële gevolgen, aangezien de kosten voor een
visite hoger zijn dan die voor een consult.
Dat zelfde woord 'raadpleging' wordt ook ten onrechte gebruikt wanneer men het spreekuur bedoelt, zoals dat hierboven is omschreven.
Op het bord bij de ingangsdeur van een dokter of van de
wachtkamer van een specialist in het ziekenhuis dient te
staan: Spreekuur van ... tot ... uur. Of: Spreekuur volgens
afspraak.
Spreekuur is hier als een abstract begrip bedoeld en er is dus
geen aanleiding om het meervoud 'uren' te gebruiken, ook al
strekt het spreekuur zich over verschillende uren uit. Ook in
het onderwijs kent men een lesuur, dat gewoonlijk korter is
dan 60 minuten.

Wachtkamer - spreekkamer

De dokters hebben gewoonlijk een druk spreekuur, d.w.z. dat
er vele patiënten komen. Dezen moeten dan hun beurt afwach11 - 1093

ten in de lvachtkanler (niet: wachtplaats). De dokter geeft er
over het algemeen de voorkeur aan dat we op het spreekuur
komen, want de visites nemen veel meer tijd in beslag.
Specialisten hebben naast hun spreekkamer, waar ze hun
patiënten ontvangen, ook nog een onderzoekkamer, of zelfs
een behandelkamer, waar ze over de nodige apparatuur beschikken om bepaalde onderzoeken of kleine ingrepen uit te
voeren.
De term apparatuur is correcter dan -uitrusting' (Fr. équipement) en de term ingreep verdient de voorkeur boven -tussenkomst'. Beide tussen aanhalingstekens geplaatste woorden
zijn vooral onder Franse invloed in ons taalgebruik doorgedrongen (équipement, intervention).
In de behandelkamer van een dokter treft men soms een
kleedhokje aan, waar de patiënten zich kunnen uit- en aankleden.
Voor het kleedhokje gebruikt men in de omgangstaal nog
dikwijls het Franse 'cabine', dat vele taalgebruikers ook parten
speelt als ze een telefooncel (cabine téléphonique) of een
transformatorhuisje (cabine électrique) bedoelen. Kleedhokjes
heeft men overigens ook in kledingzaken, zwembaden, turnzalen enz.
Ten behoeve van de bezoekers worden soms bezoekdagen
en bezoekuren vastgesteld. Ambulante patiënten, d.w.z. patiënten die niet bedlegerig zijn, kunnen met hun bezoekers
naar de cafetaria gaan om iets te gebruiken.

Opname
De patiënten die enige tijd in het ziekenhuis moeten verblijven,
worden opgenomen. Opname en opnemen zijn de Nederlandse
woorden voor Fr. hospitalisation en hospitaliser, die nog al
eens gemakshalve met 'hospitalisatie' en -hospitaliseren' worden weergegeven.
Iemand die niet hoeft opgenomen te worden, maar zelf op de
afgesproken dagen naar het ziekenhuis komt, is een poliklinisch patiënt, een patiënt die poliklinisch wordt behandeld.
Voor deze patiënten heeft het ziekenhuis soms een aparte
polikliniek of een poliklinische afdeling.
Voor spoedgevallen, gevallen dus die met spoed behandeld
moeten worden, kan de dokter om spoedopname vragen.
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Zowel voor de spoedgevallen als voor de andere zou het
wenselijk zijn dat in elk ziekenhuis een bordje -Opname'
duidelijk zou worden opgesteld.
Daar zouden de patiënten zich moeten aanmelden, al dan
niet voorzien van een verwijskaartje of verwijsbriefJe, d.w.z.
een briefje van hun huisdokter of van een specialist waarin ze
naar het ziekenhuis worden verwezen.
Het is overigens best mogelijk dat we naar het ziekenhuis
gaan zonder dat we ziek zijn, b.v. voor een preventief onderzoek. Is daartoe aanleiding, dan kan een bordje de afdeling
preventief onderzoek aanwijzen. Ook daarvoor hebben we het
Fr. dépistage niet nodig.
Preventief kankeronderzoek heeft ten doel kanker
vroegtijdig op te sporen.
W.Px.

ENERGIETER MINOLOGIE

Energiedrager

Sommigen vragen zich af wat de juiste betekenis van energiedrager is en waar dit woord vandaan komt.
In Duitse technische woordenboeken is de term Energieträger als volgt gedefinieerd: 'übjekte, deren Energieinhalt
nutzbar gemacht werden kann', of: 'jede Materie und jedes
Phänomen aus denen Energie gewonnen werden kann'.
Het Nederlandse energiedrager is waarschijnlijk afgeleid
van het Duits.
Energiedrager is een modewoord en het is niet zo zeker dat
deze nieuwkomer erin zal slagen de gebruikelijke term, d.i.
energiebron, te verdringen.
Het mag o.i. als goed Nederlands worden beschouwd. Er
bestaan trouwens andere samenstellingen met drager als
tweede lid, zoals b.v. informatiedrager (Fr. support d'information) en ladingdrager (Fr. porteur de charges - elektrische
ladingdrager: b.v. elektronen en ionen).
- Er is een beleid nodig voor het gelijktijdig inzetten van
diverse energiedragers.
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()nder de fossiele energiedragers (steenkooL aardgas, olie,
uraniunl) - Fr. combustibles fossiles; Eng. fossil fuels is aardolie ongetwijfeld de energiedrager waar thans het
meest over gesproken wordt.
Voorts zijn er energiedragers !net een stroomkarakter, zoals
windkracht, getijden, geothermische stromen, zonnestraling.
Primaire energiedragers (Fr. énergie prirnaire) worden in
finale energiedragers omgezet (elektriciteit, benzine, gasolie,
stookolie, methaan, waterstof).
- De onzekerheid over leverbaarheid (== toevoer) en prijs van
primaire energiedragers heeft ernstige gevolgen voor de
onafgebroken noodzakelüke vernieuwing en aanpassing
van ons produktiestelsel.
Aan een goed vervoerbare finale energiedrager zijn onbetwistbaar voordelen verbonden.
Energiebron/Energiesoort
We geven nu een paar citaten met energiebron, dat doorgaans
het meest voorkomt.
Gezien de snel oplopende olieprijzen verwacht hij dat kolen
in de komende jaren gebruikt zullen worden als energiebron voor fabrieken.
(... ) onze atbankelükheid van het Midden-Oosten is groot
en met alternatieve energiebronnen wil het niet erg vlotten.
N aast energiebron en energiedrager kan men zich ter afwisseling ook van energiesoort bedienen.
De Amerikaan Fiekowsky benadrukte dat er geen tekorten
zijn, maar dat er enkel sprake is van een verschuiving van
de ene energiesoort naar de andere.
Energieleverancier
De term energiedrager mag niet worden verward met energieleverancier, die betrekking heeft op de energievoorziening van
het lichaam. Energieleveranciers zijn voedingsmiddelen die
veel vet of koolhydraten bevatten, zoals o.a. boter, margarine,
room, mayonaise, suiker, enz. Een synoniem van energieleverancier is calorieleverancier. In dit verband spreekt men dan
ook van de energie-inhoud van voedingsmiddelen, van het
overgaan naar energiearme diëten.
V.T.V.
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11. - Termen en wendingen
HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN

(XXXI)
Se mettre en règle

Men hoort en leest niet zelden letterlijke vertalingen van die
Franse wending, b. v. ik ben in regel met de wet. Een tijdschrift deelde het volgende aan zijn lezers mede: 'Om
schorsing in toezending te vermijden, worden de lezers verzocht zich in regel te stellen met de betaling van het abonnementsgeld'. De uitdrukking 'zich met iets in regel stellen' is
in het Nederlands totaal ongebruikelijk. Wij zeggen: Ik voldoe
aan (of: ik handel overeenkomstig) de wet. De lezers worden
verzocht hun abonnementsgeld tijdig te betalen. Zo ook: Ik
wil in orde zijn met de fiscus.
Met het woord regel doen zich nog andere ontsporingen
voor. 'One bataille en règle' vertalen we niet klakkeloos. In
het Nederlands drukken we deze gedachte als volgt uit: een
echt, een waar, een geregeld gevecht, een gevecht in de ware
zin van het woord.
'En règle générale' stemt overeen met in de regel, in het
algemeen, doorgaans.

Couple marié

In een Vlaamse krant was sprake, in verband met de belastingen, van de cumulatie van het inkomen van 'gehuwde koppels'. In de samenvatting van een film lazen we : 'Samen baten
zij als een deftig en ach tenswaardig koppel een sjiek hotel uit'.
In een boek over de oude Grieken en Romeinen wordt gewag
gemaakt van het 'goddelijke' koppel Cleopatra en Antonius.
Een man en een vrouw die door het huwelijk zijn verbonden, noemen we in het ABN een echtpaar. Zeer terecht
schreef Mamix Gijsen over het boek van Suzanne Lilar 'Le
CoupIe , : 'Het boek is een tractaat van het paar, meer precies
het echtpaar, want 'coupIe' door koppel vertalen zou afbreuk
doen aan de bedoeling van de auteur'. Zo zegt men ook: een
pas getrouwd paar; zij vormen een aardig paar.
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Koppel is het gebruikelijke woord voor dieren: een koppel
duiven, paarden, ossen. In enkele gevallen wordt koppel ook
met betrekking tot mensen gebruikt, b.v. voor renners. Een
koppelwedstrijd is een wielerwedstrijd tussen koppels van
twee renners, die elkaar regelmatig aflossen. Verder komt het
in min of meer vertrouwelijke taal voor ter aanduiding van een
-verliefd, verloofd of dansend paartje'.
Demander l'autorisation

Op het verkeerde gebruik van 'toelaten' en 'toelating' hebben
we in dit tijdschrift al herhaaldelijk gewezen (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. 11-23, 24, 275, 855). Het blijft bij
ons een van de meest voorkomende afwijkingen van het ABN
onder Franse invloed. In een Vlaamse krant lazen we een
bericht afkomstig uit Nederland, volgens hetwelk een Nederlandse boer zal trachten van de Europese Gemeenschappen
toestemming te krijgen om een mestkuikenhok te bouwen. De
krant had boven het bericht de volgende kop geplaatst: 'Boze
Nederlandse boer zal Brussel toelating vragen verder te bouwen'. Het juiste substantief toestemming was dus vervangen
door het verkeerde 'toelating'.
Hier volgen enkele citaten waaruit blijkt dat we over een
drietal termen beschikken ter vermijding van dit gallicisme:
'Wij vroegen de vervaardiger verlof enkele fragmenten van
dit vergeten werk te mogen publiceren.' (D. Coster, De
Nederlandse poëzie in honderd verzen)
'Tenzij vooraf vergunning is aangevraagd en bekomen.'
(dr. H. Jansonius, lVederlands-Engels lit'oordenboek)
'Hij stak, nadat hij de dame in het gezelschap eerst om haar
toestemming had gevraagd, een sigaar op.' (A. Tsjechov,
Verhalen, vertaald door C.B. Timmer)
De toelating (aan)vragen gebruiken we in een heel ander
verband, namelijk wanneer iemand als lid wenst toegelaten te
worden: hij heeft zijn toelating tot de vereniging aangevraagd;
het land heeft zijn toelating tot de Verenigde Naties aangevraagd.
Solution de rechange

Naar Frans voorbeeld hebben sommigen het bij ons over
'wisseloplossing' en 'wisselmeerderheid'. Er bestaan in het
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Nederlands talrijke samenstellingen met wissel als eerste lid,
maar in een andere betekenis. In de eerste plaats in die van
betaalmiddel, b. v. wisselkoers, wisselhandel, wisselkantoor
enz. Vervolgens in de betekenis van ~jaaI:lijkse afwisseling',
b.v. wisselbouw, wisselbeker. Tenslotte in de samenstellingen
wisselstroom, wisseltand en dergelijke. Maar in geen van deze
gevallen spreekt de Fransman van ~rechange'.
De tegenhanger van dit woord is het bijvoeglijk naamwoord
alternatief. Zo lazen we in een Nederlandse krant : ~De katholieken denken slechts aan een alternatieve oplossing, d.w.z.
het samengaan met de regionale partijen, als de socialisten
besluiten in de oppositie te gaan'. In het maandblad Onze taal
troffen we het volgende voorbeeld aan : ~Het Sovjet-Russische
communisme is niet in staat andere dan de eigen waarden te
erkennen, laat staan de mogelijkheid van alternatieve levensbeschouwingen te onderzoeken'.
Ook ~wisselstukken' is een gebrekkige vertaling van ~pièces
de rechange'. Nederlands is (reserve) onderdelen of vervangstukken.
Consulter - consultations

Het werkwoord raadplegen wordt meestal gebruikt met een
persoon als onderwerp in de betekenis van raad inwinnen,
overleg plegen: een deskundige, een dokter, een advocaat
raadplegen. Met een zaak als onderwerp komt het werkwoord
soms voor als synoniem van erop naslaan : een boek, een
archief raadplegen.
We vermijden echter het te bezigen in zinnen van het
volgende model: De plannen kunnen geraadpleegd worden bij
de negentien gemeenten en bij de agglomeratie Brussel. Hier
wordt bedoeld dat de plannen op een bepaalde plaats ter
beschikking van de bevolking liggen en de juiste wending 'is
dan: de plannen liggen ter inzage bij ...
Voor het onjuiste gebruik van ~raadpleging' in de medische
sfeer verwijzen we naar het vorige nummer van Taalbeheersing (Taalgebruik in het ziekenhuis).
Noyau

In een schoolboek, Le français moderne, ten behoeve van de
Vlamingen treffen we het volgende zinnetje aan : ~De kersen
van hun kernen ontdoen'.
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Het harde binnenste van steenvruchten (fruits à noyau)
noemen we niet ~kern', maar pit: kersen, perziken en pruimen
hebben dus een pit. Ook de zaadkorrel in sommige vruchten
als druiven, appels en peren noemen we pit.
Kern gebruiken we alleen voor het zachte eetbare binnenste
van zaad of pit: de kernen van amandelen en hazelnoten.

J.V.

ONTWIKKELEN - OPWEKKEN
We zouden even willen stilstaan bij het werkwoord ontwikkelen, dat wij, afgaande op het Fr. développer of Eng. develop,
gemakshalve gebruiken in verband met het voortbrengen van
warmte, gas, kracht, energie enz.
Hoewel het niet steeds verkeerd is dit woord te gebruiken,
bestaat er een betere term die door de Nederlander meer
gebruikt wordt dan door de Vlaming of de Nederlands sprekende Belg, nl. 0plvekken.

Ontwikkelen
We halen eerst een paar citaten aan met het wer,kwoord
ontwikkelen.
- Het ~nuttig of effectief vermogen' is (bij een krachtwerktuig) het ontwikkelde vermogen verminderd met het
gedeelte daarvan dat wordt gebruikt voor het overwinnen
van inwendige weerstanden. (Winkier Prins, Vermogen,
blz. 283)
- De onhoudbaarheid van de aanvankelijk uit calorimetrische
experimenten verkregen opvatting dat de warmtestof onvernietigbaar is en dat elke hoeveelheid materie een bepaalde warmte-inhoud heeft, bleek uit het feit dat het
mogelijk is warmte te ontwikkelen door het verrichten van
arbeid (... )
- Stroombeddinggronden, gronden ontlvikkeld in oude dichtgeslibde rivierbeddingen. (Winkier Prins-woordenboek, blz.
108)

In het Standaard technisch woordenboek, door C.
Voutquenne, staan voorts de volgende uitdrukkingen: een
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vermogen ontwikkelen: développer une puissance; snelheid
ontwikkelen: développer une vitesse.
Bij Van Dale vinden wij onder het ontwikkelen of zich
ontwikkelen: ontwikkeling van warmte. Voorts nog: een
scheikundige werking waarbij zich warmte ontwikkelt; de zich
ontwikkelende dampen. Bij Koenen: er ontwikkelt zich elektriciteit, kracht ontwikkelen, de ontwikkeling van gas. Bij
lansonius : lvarmte, gas ontwikkelen; als zich elektriciteit,
~i'armte, gas ontwikkelt (= Eng. is generated).

Opwekken
We kijken nu even naar opwekken. Dit ww. is uiteraard in alle
vorengenoemde woordenboeken terug te vinden, o.m. in verband met elektrische stroom, kracht, warmte, licht, wrijving,
koolzuur, stoom, stroom.
Enkele voorbeelden :
- Generator: I. toestel tot opwekken van gas. (Koenen)
Krachtgas : gas dat voor opwekking van drijfkracht in
motoren gebruikt kan worden, generatorgas. (Van Dale)
Energiebronnen, de bronnen waaruit de mens kan putten
voor het opwekken van energie.
Dynamo: verkorting van dynamo-elektrische machine,
toestel waarin elektrische energie wordt opgewekt door een
geleider in een magnetisch veld te doen draaien. (Van
Dale)
- In een elektrische deken wordt door middel van elektriciteit warmte opgewekt.
Stroomverdringing wordt veroorzaakt door het feit dat elk
stroomdraadje een magnetisch veld opwekt dat bij wisselstroom varieert. (Winkier Prins-woordenboek, blz. 109)
Stroomgenerator, verzamelnaam van toestellen voor het
op~i'ekken van stroom op drukken hoger dan de atmosferische druk. (... )
De voor het opwekken van de wrijvingskrachten benodigde
aandrukkrach ten veroorzaken in de lagers vrij grote verliezen van vermogen. (...) (Winkier Prins-woordenboek,
Wrijvingsoverbrenging, blz. 275)
Voorts nog: de langs thermische weg opgewekte energie; de

opwekking met waterkracht; de kostprijs van de elektrische
energieopwekking; een belangrijke energiebron voor elektrici11 - 1101

teitsopwekking is de waterkracht; stroombron: (Van Dale)
toestel of werking waarmee elektrische energie opgewekt kan
worden.
Opwekken kan in het Frans naar gelang van het geval
vertaald worden door générer, engendrer, exciter, induire,
développer, produire. Opwekking stemt meestal overeen met
excitation: opwekkingskring , -stroom, -veld hebben respectievelijk als equivalent circuit d'excitation, courant d'excitation, champ d'excitation. Opwekking komt ook voor in
samenstellingen, b. v. opwekkingsinstallaties in bedrijf.

Opwerking

Met betrekking tot het werkwoord opwerken wensen we ook
de aandacht te vestigen op betekenis 5 ervan in Van Dale, een
betekenis die o.m. toepasselijk is op het bewerken van radioactieve stoffen: 4door bewerken in de vereiste of in een
betere toestand brengen: de splijtstof in een kernreactor moet
na verloop van tijd opgewerkt worden'.
Vandaar de opwerkingsfabrieken en opwerkingscomplexen
(Fr. usine de retraitement) .
- De verkrijging van plutonium uit de radioactieve afval van
kerncentrales vereist de bouw van gigantische opwerkingscomplexen, die tientallen reactoren moeten kunnen
bedienen. (NRC-H, 19.10.1976)
V.T.V.
Vreemd ...
In een oproepingsbrief van het ministerie van Justitie voor het
examen van opvoeder konden de kandidaten de volgende
waarschuwing lezen: 4Tijdens de examenzitting mogen de
kandidaten geen gemeenschap hebben, hetzij onderling, hetzij
buiten de zaal, noch gebruik maken van om het even welke
boeken'.
Om dubbelzinnig gegrinnik te voorkomen, zouden we dat
liever als volgt formuleren : 4Tijdens het examen mogen de
kandidaten niet in contact treden met andere deelnemers of
met buitenstaanders, noch gebruik maken van boeken'.

w.
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Px.

11. - Termen en wendingen
STRAFRECHTE(R)LIJK
Het behoeft voor wie zijn boekjes gelezen heeft nauwelijks
betoog dat afleidingen als 'privaatrechterlijk', 'wederrechterlijk' , 'gerechterlijk' en dergelijke, die je wel eens tegen kunt
komen, niet welgevormd zijn. Als ze het wel waren, zouden
we van een van de twee volgende veronderstellingen moeten
uitgaan:
öf er bestaat een suffix '-erlijk' , waarmee bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden gevormd kunnen worden, en dat is
niet het geval. Het suffix is -lijk, al dan niet via een toonloze e
met het grondwoord verbonden (recht-e-lijk, gerecht-e-lijk);
öf we nemen aan dat er zoiets als een 'privaatrechter' is, dat
iemand die 'wederrechterlijk' handelt iets tegen de rechter
heeft, en dat we in onze taal over een 'gerechter' beschikken.
Het absurde van die veronderstelling wijst zich vanzelf.
De genoemde adjectieven, of bijwoorden, zijn kennelijk
verschrijvingen, waarschijnlijk ontstaan uit contaminatie door
een correcte afleiding als rechterlijk (rechter-lijk), die samen
met woorden als burgerlijk, kinderlijk, liederlijk, achterlijk,
uiterlijk en vele andere de gedachte aan een suffix '-erlijk'
ingang kan doen vinden. Die verschrijvingen komen nog niet
zo vaak bij goede schrijvers voor dat men ze door het gebruik
- die opperste rechter - geijkt zou kunnen noemen.
Anders liggen de zaken met strafrechterlük, dat niet alleen
in haastige krantenartikelen, maar ook in degelijke rechtsgeleerde geschriften af en toe opduikt naast het klassieke strafrechtelÜk.
Ofschoon dat 'strafrechterlijk' het nog niet tot de woordenboeken heeft gebracht, kan er uit een oogpunt van woordvorming toch niets zinnigs tegen in worden gebracht. Het kan
namelijk gelezen worden als een afleiding, niet van 'strafrecht',
maar van het courant gebruikte 'strafrechter'. Het staat dan op
gelijke voet, niet met 'rechtelijk', maar met 'rechterlijk'.
Het spreekt dan wel vanzelf dat het alleen hanteerbaar is in
een verband, waarin de strafrechter inderdaad aanwezig kan
worden gedacht.
Bepalingen, begrippen, theorieën, vraagstukken uit het
strafrecht zouden we, zonder in de gelaakte contaminatie te
11 - 1103

vervallen, nooit 'strafrechterlijke' bepalingen enz. kunnen
noemen.
Op het randje af zijn koppelingen als 'strafrechterlijk onderzoek', 'strafrechterlijke vervolging' en dergelijke, die met
name soms in kranteverslagen voorkomen. Zijn ze nog net
verdedigbaar, toch verdient strafrechtelük hier de voorkeur,
omdat de gedachte aan de rechter wijkt voor de gedachte aan
het strafrecht. Het gaat m.a.w. om een onderzoek of vervolging, niet zozeer door de strafrechter als wel volgens het
strafrecht. Dat blijkt als we het substantief door een
werkwoord vervangen. Een zaak wordt niet 'strafrechterlijk'
onderzocht, noch wordt iemand 'strafrechterlijk' vervolgd. In
beide gevallen is strafrechtelük het voor de hand liggende
woord.
Volop verantwoord daarentegen is 'strafrechterlijk' in een
zin als deze: 'Voor de afgifte van strafrechterlijke uitspraken
wordt trouwens een machtiging van de voorzitter van het
betreffende college verlangd' (J.M. Polak in Nederlands Juristenblad, 1970, blz. 1087). Bedoeld zijn hier uitspraken van de
strafrechter. Uit de aard der zaak zijn dat nu wel tévens
uitspraken volgens strafrecht, en zou 'strafrechtelijk' dus zeker
niet hebben misstaan. Maar wat de schrijver in de eerste plaats
gezien heeft, is de strafrechter, die een uitspraak geeft. Zoals
hij het gebruikt moet 'strafrechterlijk', verre van als een verschrijving door contaminatie, als een middel tot fijnere onderscheiding en dus als een verrijking van de taal worden gezien.
Daar het aan de eisen van de afleiding voldoet zou het woord,
omschreven als 'van, door, betreffende de strafrechter', dan
ook een plaatsje verdienen in een gezaghebbend woordenboek.
C.B.

OMSCHOLING, HERSCHOLING, BIJSCHOLING,
NASCHOLING, OVERSCHOLING
Zowel voor jongere als oudere werklozen die het slachtoffer
geworden zijn van het massale ontslag van arbeidskrachten
door bedrijfssluitingen en -inkrimpingen en die willen werken
of werk zoeken (werkwilligen/werkzoekenden) blijft de mogelijkheid bestaan zich te 'recycleren'.
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In de tweede oplage van de zevenentwintigste druk (1975)
van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal
van M.J. Koenen en J. Endepols zijn 'recyclage' en 'recycleren' opgenomen in de betekenis van bijscholing, bijscholen.
Wellicht is Koenen hier wel wat op zijn tijd vooruit. Niemand weet immers of deze aan het Fr. ontleende termen
ingang zullen vinden.
In België worden ze uiteraard gebruikt onder invloed van de
Franse woorden: recycler, recyclage, recyclable.
We kunnen deze woorden echter dikwijls door Nederlandse
vervangen.
Hebben ze betrekking op mensen, dan zal men naar gelang
van het geval spreken van omscholing, herscholing, bijscholing, of nascholing. Gaat het om het behandelen van bepaalde
stoffen om ze opnieuw bruikbaar te maken, dan kan men
terugwinnen, terugwinning en teruggewonnen gebruiken.
We zullen ons hier echter beperken tot de eerstgenoemde
equivalenten van de bovenstaande Franse uitdrukkingen.

Omscholing

Oudere werknemers kunnen geschoold worden of een scholing
ondergaan.
Wordt men opgeleid in het vooruitzicht van het beoefenen
van een ander beroep, dan vindt er een.omscholing plaats:
- Wil men tegenwoordig aan de werkloosheid ontkomen, dan
moet men zich tijdig laten omscholen.
- (...) De organisatie die simultaan een verouderd produkt uit
het assortiment afvoert en een nieuw produkt introduceert,
kan door middel van omscholing van werknemers een
bijdrage leveren tot het behouden van werkgelegenheid.
- Een actief beleid met omscholing en sociale ondersteuning
dient erop gericht te zijn de boeren van bedrijven die meer
concurrentiekrachtig kunnen zijn naar vruchtdragender
werkkringen over te schakelen.
Omscholing staat in Koenen en Van Dale gebrandmerkt als
een germanisme (D. Umschulung). Het kan echter niet worden
geloochend dat de gewraakte uitdrukking in het hedendaagse
taalgebruik meer en meer veld wint. In bepaalde gevallen kan
het trouwens worden vervangen door herscholing (herscholingsfaciliteiten, enz.).
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Herscholing
Als het echter gaat om het aanleren van een nieuwe werkmethode in hetzelfde vak, zoals b. v. bij de omschakeling van
lood- op fotografisch zetten in de drukkerij, dan verdient
herscholen de voorkeur boven omscholen, omdat in het laatste
geval de nadruk wordt gelegd op het opleiden voor een ander
vak.
- De opmaker (= hij die het gezette in pagina's indeelt - Fr.
metteur en page) moest - ondanks het feit dat hij een
ervaren vakman was - herschoold worden.
- (...) Ook van de werknemers mag worden geëist dat zij zich
laten herscholen of bijscholen en werk aanvaarden dat in
overeenstemming is met het scholingsniveau dat in het
bedrijfsleven wordt gevraagd.

Bijscholing
Ligt het in de bedoeling de vakbekwaamheid van arbeiders of
bedienden te vergroten, dan gaat het om een bijscholing (=
vervolmaking van de beroepsbekwaamheid).
- (... ) Een beleid dat gericht is op het beheersen en bijsturen
van het arbeidsaanbod biedt nauwelijks soelaas en is uit
sociaal oogpunt ongewenst. Omscholing en bijscholing
zijn in feite de enige reële mogelijkheden.
- Er moet worden vastgesteld dat de bereidheid van werkgevers om te investeren in 'human capitai', d.w.z. in bijscholing en beroepsopleiding, sterk is afgenomen.
Dat de gedachte soms beeldrijker uitgedrukt kan worden
bewijzen de volgende citaten:
- Vele werknemers van computergebruikers keren regelmatig
terug op het opleidingscentrum om bij te tanken.
- Deze 58-jarige topmanager vond het duidelijk niet alleen
een prettige gedachte, maar ook de normaalste zaak van de
wereld om zijn kennis en vorming in een cursus wat bij te
schaven.
Nascholing
Het loont de moeite erop te wijzen dat wij in het Nederlands
ook nog beschikken over het woord nascholing, dat volgens
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Van Dale betekent: onderwijs om het vroeger geleerde op te
frissen.
Het kan echter ook worden gebruikt in de betekenis van
'aanvullende scholing' en dan is het praktisch synoniem met
bijscholing, zoals blijkt uit de volgende citaten:
- Nascholing van leerkrachten is een bittere noodzaak.
- Stilaan wordt het een uitzondering dat een verantwoordelijk iemand sinds de opkomst van de computer en de
fotokopie geen nascholing meer zou hebben gevolgd.
Voorts kan het Franse wederkerend ww. 'se recycler' in het
Nederlands ook nog worden weergegeven door : zijn vakkennis bijwerken, zijn vakbekwaamheid op peil houden of op peil
brengen; een bijscholingscursus volgen; bijbenen; bijblijven.

Overscholing
Overscholing is een hedendaags verschijnsel: te veel mensen
leren te veel waardoor ze ongeschikt zouden worden voor
eenvoudige arbeid.
Met deze term wordt ook een te hoog scholingsniveau van
de werknemers bedoeld.
V.T.V.

GLOBAAL
Volgens Van Dale betekent het woord globaal : 1. niet tot in
bijzonderheden nauwkeurig berekend, ruw: een globale begroting, globale cijfers. Vandaar, als bijwoord : bij raming,
ongeveer: de verkoping heeft globaal f 3000 opgebracht.
In het Frans : approximatif, sommaire; 2. (in ruimere zin)
niet in bijzonderheden gaand. Als bijwoord: ruim genomen:
globaal kan men zeggen dat ... In het Frans: on peut dire
grosso modo que ...
Dit stemt overeen met de voorbeelden opgegeven in het
Nederlands-Engels woordenboek van Jansonius, waarin globaal vertaald wordt door: rough, broad (b.v. a broad
knowiedge, a broad estimate); een globale som als vracht
betalen: a lump sum; in het Frans: somme forfaitaire; in
globale cijfers: in round figures, roughly.
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Het Franse global, daarentegen, betekent alleen: pris en
bloc, dans son ensemble, total, complet. Met 'impöt global sur
les revenus' bedoelt men dat van de verschillende soorten van
inkomsten een geheel gemaakt wordt, en dat de belastingvoet
bepaald wordt door dit geheel, maar niet door de afzonderlijke
soorten van inkomsten. In België heet dat 'globale belasting',
maar dat strookt niet met de bovengenoemde betekenissen van
globaal.
Duitse woordenboeken vermelden: Nederlands: globaal =
Duits : global, annähernd; Frans : revenu global = Duits :
Gesamteinkommen; globalement = insgesamt.
Als dat zo is, dan lijkt het gebruik van globaal in de
volgende voorbeelden verkeerd te zijn : de globale regeling
doorduwen, een globale staatshervorming, globale wet, het
globale oeuvre van de schrijver.
Het is duidelijk dat in al die gevallen bedoeld wordt: geheel,
in zijn geheel, gezamenlijk, totaal, allesomvattend, overeenkomstig het Franse 'global'. Zo ook: une somme globale =
een totaal bedrag, maar niet een globaal (= approximatief)
bedrag.
Van zeer recente datum is het Franse werkwoord globaliser
= réunir en un tout des éléments dispersés. In België wordt
het daarvan afgeleide 'globaliseren' in dezelfde betekenis ge-.
bruikt. Maar volgens Van Dale betekent dat werkwoord :
globaal stellen, voorstellen, of beschouwen.
We hebben in het Nederlands genoeg woorden om het Fr.
globaliser weer te geven: samenvoegen, samentellen, optellen, bijeentellen. Geen behoefte aan Nederfrans !
F. V.
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11. - Termen en wendingen
DUBBELTALLEN EN DRIETALLEN

Voor benoemingen in bepaalde ambten, of bij voorbeeld tot lid
van een college of bestuur, geldt in vele gevallen het gebruik
dat eerst twee of drie - soms tweemaal twee of drie kandidaten worden aanbevolen of voorgedragen, waaruit het
benoemende gezag zijn keuze kan doen of waaruit in aanmerking komt wie de meeste stemmen op zich heeft verenigd.
In Nederlandse wetten, beschikkingen of statuten heet het
dan soms dat 'voor elke benoeming een aanbeveling van twee
personen wordt ingediend', dat 'een aanbevelingslijst van drie
kandidaten wordt opgemaakt', dat 'de benoeming geschiedt uit
een voordracht van drie kandidaten', dat 'een voordracht van
twee kandidaten wordt opgesteld', dat 'de voordracht bestaat
uit drie personen' enz. Maar vaak ook worden de twee, resp.
drie per ambt voorgedragenen aangeduid als een dubbeltal,
resp. drietal. Zulke dubbeltallen of drietallen worden opgemaakt, opgesteld, (ter aanbeveling) voorgesteld, aangeboden,
voorgedragen. Men wordt op een dubbel- of drietal geplaatst,
men staat op een (of het) dubbeltal of drietal. Soms zijn er
twee, drie of meer dubbeltallen. Enkele voorbeelden nog
(waarin voor 'dubbeltal' ook 'drietal' zou kunnen worden gelezen) :
- Zo dikwijls een der genoemde ambten behoort te worden
vervuld, draagt de Raad aan Ons een dubbeltal ter aanbeveling voor.
- De benoeming van de leden dezer commissies geschiedt
door de jaarvergadering uit dubbeltallen, door het bestuur
voor te stellen.
- De maandelijkse vergadering stelt voor de dubbeltallen in
het bestuur :

o

la Mr. J.R. de Groot

o

lb Dr. J.J. Klein

o

2a Dr. A.E. Smit

o

2b Drs. W.M. Rutten

-

De leden brengen hun stem uit door invulling van de cirkel
voor de naam van één kandidaat per dubbeltal.
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Te onzent blijkt die terminologie weinig bekendheid te genieten, met het gevolg dat de redacteur van wetten of statuten
vaak zijn heil gaat zoeken in het 'vertalen'. Fr. 'liste double
(triple)' kan dan zoiets opleveren als 'dubbele' of 'drievoudige
lijst van kandidaten' (dit laatste b. v. in art. 80 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State). Zelfs de term 'dubbellijsten' is voorgesteld, blijkbaar door iemand die 'dubbele
lijsten' toch te zeer naar het vertaalbureau vond ruiken. Dat is
wel moeilijkheden zoeken waar er geen zijn. Zoals uit het
bovenstaande blijkt is er aan min of meer geijkte varianten
geen gebrek.
Een van de zeldzame Belgische ambtelijke teksten waarin
met 'dubbeltal' gewerkt wordt is het Gerechtelijk Wetboek, dat
zoals men weet van recente datum is (1967). In deel 11, over de
rechterlijke organisatie, zegt art. 151 dat de eerste substituten
die de procureur des Konings terzijde staan door de Koning
worden aangewezen 'uit een dubbeltal van substituten, voorgedragen door de procureur-generaal op advies van de procureur des Konings'. Het G. W. gebruikt de term zelfs in verwijzingen naar art. 99 van de Grondwet, waar hij overigens niet
voorkomt. In dat grondwetsartikel wordt, onder meer voor
benoemingen tot raadsheer in een hof van beroep en in het Hof
van Cassatie, voordracht 'uit twee lijsten van twee kandidaten'
voorgeschreven (één lijst voorgelegd door 's Hofs algemene
vergadering, de andere door de provincieraad, resp. de Senaat). Het G.W. (artt. 211 en 255) vereenvoudigt die terminologie en stelt dat beide voordragende instanties elk voor zich
het door de Grondwet voorgeschreven 'dubbeltal' opmaken.
C.B.

VRAAG EN ANTWOORD
Nazien

v.

Wij stellen ons de vraag of het woord 'nazicht' gebruikt
kan worden wanneer een technicus wordt belast met het
nazien van een telefooninstallatie. Hoewel dit woord niet in
een woordenboek staat, menen wij dat het zoals 'toezicht'
eventueel kan worden gebruikt.
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A. Het staat u vrij te menen dat 'nazicht' gebruikt zou kunnen
worden. Wij kunnen alleen maar vaststellen dat het woord nog
wel voorkomt in het taalgebruik van sommige streken, maar
overigens als verouderd wordt beschouwd. Vandaar dat het in
de moderne woordenboeken niet meer voorkomt. Thans is
nazien, ook als zelfstandig naamwoord, algemeen gebruikelijk:
- Het nazien van de installatie heeft veel tijd gekost.
- Het nazien van een motor, van een auto.
Er zijn trouwens meer werkwoorden van die aard, die ook
dienst moeten doen als zelfstandig naamwoord. We geven
enkele voorbeelden :
- Dat stemt tot nadenken.
- Het najagen van roem en eer.
- Het nakijken van schoolwerk.
- Het nalaten van zijn plichten.
- Een alfabetische lijst vergemakkelijkt het naslaan.
- Bij het nazoeken in zijn boekhouding vond hij de post
terug.
Straatnaam

v. Wat is de juiste spelling van de nieuwe straat waar we
straks gaan wonen: Acht-Eeuwenlaan, Acht-eeuwenlaan,
Acht-Eeuwen-Iaan, Acht-eeuwen-Iaan, Acht Eeuwenlaan of
Acht eeuwenlaan ?
A. De straat moet officieel Acht-Eeuwenlaan heten. Het koppelteken moet er staan om de bij elkaar horende delen Acht en
Eeuwen te verbinden. Iedere straatnaam begint met een hoofdletter, vandaar Acht, terwijl de zelfstandige onderdelen, die
geen lidwoord, voorzetsel of voegwoord zijn, eveneens met
een hoofdletter geschreven worden; vandaar dat ook Eeuwenlaan een hoofdletter krijgt.
Gevallen van dezelfde aard zijn de straatnamen: SintJorisstraat, Zuid-Bevelandstraat e.d.
Restaurantbon

V. Als Franse groep wensen wij in België een nieuwe activiteit te beginnen. Aan bepaalde firma's worden ticketten ver11 - 1111

kocht, die voor een vast bedrag worden afgenomen en dan
doorverkocht aan de werknemers. Dezen betalen b.v. 30 fr.
voor een ticket ter waarde van 100 fr., de overige 70 fr. is voor
rekening van de werkgever. Hiermede kan de werknemer in de
aangenomen restaurants zijn middagmaal gaan gebruiken.
Welke Nederlandse benamingen kunnen wij gebruiken voor
'Ticket-Restaurant' (de instelling) en 'Restaurant-Ticket' (het
papiertie dat de werknemer van zijn werkgever krijgt) ?
A. Het Engelse woord 'ticket' (met klemtoon op de eerste
lettergreep) wordt in het Nederlands alleen gebruikt in de
betekenis van plaatsbewijs of toegangsbewijs, in het bijzonder
voor vliegtuigen en schepen.
Het kaartje als bewijsstuk dat de toonder recht heeft op iets,
b. v. een maaltijd, wordt in onze taal algemeen een bon of
bonnetje genoemd. Het kaartie kunt u dus restaurantbon noemen en de eetgelegenheid bonrestaurant.
In huur nemen
V. Wat is correct: inhuumame of inhuumeming ?

A. Geen van beide wendingen is in onze taal gebruikelijk. Ze
zijn ook niet onontbeerlijk, want als we spreken over het
huren en verhuren van huizen of gebouwen, bedoelen we
daarmee het in huur nemen en het in huur geven van huizen of
gebouwen.
De Commissie die de rechtsgeldige Nederlandse tekst van
ons Burgerlijk wetboek heeft opgesteld, had blijkbaar ook geen
behoefte aan de door u genoemde wendingen; ze gebruikt
steeds huur, zoals b. v. in artikel 1738 (hoofdstuk Huur van
goederen): 'Indien de huurder bij het eindigen van een geschreven huur in het bezit blijft en gelaten wordt, ontstaat een
nieuwe huur, waarvan de gevolgen geregeld worden bij het
artikel betreffende de huur zonder geschrift'. Gebruikelijke
uitdrukkingen zijn : een huis, een gebouw, land in huur hebben
of nemen; verder in huur krügen : een gebouw voor drie jaar in
huur krijgen.
Voor het overige geloven we dat men zich in alle gevallen
kan redden met huur of het gesubstantiveerde werkwoord het
huren.
Er is ook het werkwoord inhuren, dat betekent: de huur
verlengen, opnieuw huren (een huis, een gebouw inhuren).
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UFO

v. Wat betekent UFO en ufologie? Blijkbaar gaat het om een
afkorting, maar in een woordenboek kan ik ze niet vinden.
A. UFO is de afkorting van de Engelse woorden 'Unidentified
Flying Object', d.w.z. niet-geïdentificeerd vliegend voorwerp,
in de volksmond vliegende schotel. De ufologie is de studie
van alles wat verband houdt met de UFO's.
Spijskaart

V. Wat is de goede vertaling van 'à la carte' (in culinaire zin) ?
A. De Nederlandse woordenboeken vermelden alle 'à la
carte'. Ze geven een omschrijving, maar geen vertaling. Als
men de dagschotel niet eet, maar er de voorkeur aan geeft een
of meer gerechten uit de spijskaart te kiezen, zou men kunnen
zeggen, in plaats van 'eten à la carte', eten volgens spijskaart.
Zo'n - zulke

V. Kan zo'n ook voor een zelfstandig naamwoord in het
meervoud worden gebruikt, b. v. : Het zijn zo'n vriendelijke
mensen?
A. Zo'n is een afkorting van zo een. Aangezien het onbepaald
lidwoord een of 'n steeds voor een enkelvoudig woord staat,
geldt dat normalerwijze ook voor zo'n: zo'n woord, zo'n huis.
Voor een meervoudig woord gebruiken we zulke: zulke woorden, zulke huizen.
In zijn werk Verzorgd Nederlands schrijft dr. H.M. Hermkens hierover: 'In onze zuidelijke dialecten wordt zo'n ook in
het meervoud gebruikt: dat zijn zo'n aardige mensen. In het
ABN is dit gebruik niet correct; het moet zijn : zulke aardige
mensen'.
Om volledig te zijn, had hij eraan moeten toevoegen dat zo'n
echter wel voorkomt bij een meervoud als het wordt gevolgd
door een getal; het heeft dan een andere betekenis, namelijk
die van ongeveer. We illustreren dat met een paar citaten:
- 'Men woont zo iets bij, als men zo 'n twintig jaar de beurs
bezoekt.' (Multatuli, Max Havelaar)
- 'Zo'n twintig km ten zuidoosten van Nijvel ligt Villers-IaVille.' (Elseviers Weekblad)
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-

'Nu, zo'n dertig jaar verder... Over de hele wereld zijn
zo'n 30 000 personen in dit bedrijf werkzaam.' (dr. J.
Veering in Onze taal)
Dit is te vergelijken met 'n honderd, 'n duizend (ongeveer
honderd, duizend). Ook in verbinding met wat kan een('n)
soms voor een meervoudig substantief staan: Wat een mensen!
J.V.

Lange-afstandswedstrijd

V. Hoe geeft men in de sporttaal de termen 'fond' en 'demifond' weer?
A. De gebruikelijke benamingen zijn lange-afstandswedstrijd
en middellange-afstandswedstrijd. Het verbindingsstreepje
geeft aan dat 'lang' betrekking heeft op 'afstand'.
In de sporttaal spreekt men ook gewoon van lange afstand
en middellange afstand. 'Op de lange afstand is hij altijd beter
geweest dan op de middellange.'
In sportverslagen treft men dikwijls de termen langeafstandsnummer en middellange-afstandsnummer aan.
Noordse en alpiene ski

V. Hoe noemt men in het Nederlands de zogenaamde 'ski
alpin' en de 'ski nordique' ?
A. In de skisport wordt onderscheid gemaakt tussen twee
grote takken: de noordse ski en de alpiene ski.
De noordse ski omvat vier nummers : de lange en middellange afstand (Langlauf), de estafette, het schansspringen en
de noordse combinatie. Dit laatste nummer is een combinatie
van schansspringen en van skilopen (afstandswedstrijd).
De benaming 'noorse ski' is onjuist. Noors heeft betrekking
op Noorwegen; noords betreft het noorden van Europa, meer
bepaald de Noordeuropese landen. De benamingen in andere
talen bevestigen dat noordse ski juist is : Fr. ski nordique, D.
Nordischer Ski, E. Nordic ski.
De alpiene ski omvat de afdaling, de slalom, de reuzeslalom
en de alpiene combinatie. Dit laatste bestaat uit de afdaling en
de slalom (D. Alpiner Ski; E. alpine ski).
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Skiwandelen

V. Bestaat er een Nederlandse benaming voor het Duitse
'Langlauf?
A. In de skisport wordt de term 'Langlauf gebruikt voor de
lange-afstandswedstrijd. De laatste tijd wordt deze term in de
wintersport ook gebezigd voor het skilopen op daartoe aangelegde banen, evenwel zonder wedstrijdelement. Deze banen
hebben slechts een gering hoogteverschil. Het gaat in feite om
een vorm van wandelen op ski's. De benaming skiwandelen,
die hier en daar al wordt gebruikt, is duidelijk en juist. De term
verdient zeker aanbeveling, maar 'Langlauf maakt als vreemd
woord meer indruk en zal wellicht ook in onze taal gangbaar
blijven.
W. Px.

TAAL IN ONTWIKKELING
Overbevissing

Er wordt te veel vis gevangen. We doen aan overbevissing. De
Noordzee wordt overbevist. Dit heeft geleid tot een vangstverbod voor haring. De Europese Gemeenschap heeft bovendien
een quotering ingesteld voor andere vissoorten.
Quotering

Een quotering is een evenredige verdeling van een bepaalde
hoeveelheid. Een quotering van de visvangst in de Noordzee
houdt in dat voor de verschillende landen een quotum, d.i. een
bepaalde hoeveelheid, is vastgesteld. De vissers van elk land
mogen per jaar niet meer dan een bepaalde hoeveelheid vis het vangstquotum - aanvoeren.
Een andere benaming voor quotering is quotaregeling, d.i.

een regeling waarbij de quota van de verschillende landen zijn
vastgesteld.
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Joule
Op grond van internationale afspraken wordt de calorie als
eenheid voor het uitdrukken van de voedingswaarde vervangen door dejoule (uitspr. : zjoel). In feite gebruikt men kilojoules, d.w.z. eenheden van 1 OOOjoule. Als u te veel joules naar
binnen werkt, moet u gaan lijnen. U moet op dieet om af te
slanken.
Mobilofoon
In Brussel zouden alle taxi's worden voorzien van een mobilofoon. Een mobilofoon is een apparaat waarmee men draadloos
kan telefoneren van een voertuig naar een vast punt of naar
een ander voertuig. Mobilofoons treft men vooral aan in taxi's,
maar ook de Rijkswacht heeft mobilofoonwagens. Een mobilofoon is een toepassing van radiotelefonie: telefoonverkeer
door middel van radiogolven.
De marifoon is ook een toepassing van radiotelefonie. Het is
een toestel dat aan boord van schepen wordt gebruikt om te
telefoneren met de vaste wal of met een ander schip. Een soort
mobilofoon dus, maar in de scheepvaart. De afkorting VHF
(Very High Frequency) wordt ook wel eens gebruikt om dit
toestel aan te duiden.

w.
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Px.

11. - Termen en wendingen
RECHTSDAG EN DIENENDE DAG

De dag van de terechtzitting, de dag waarop de gedaagde in
rechten moet verschijnen, de dag van de verschijning, de voor
de behandeling van een rechtszaak bepaalde dag, of wat voor
namen er nog meer aan gegeven worden - die hoe dan ook
nooit prettige dag kan kortweg ook de rechtsdag worden
genoemd.
In de Nederlandse wetboeken van Burgerlijke Rechtsvordering en van Strafvordering treedt die beknopte term af en toe
op, als synoniem voor omslachtiger aanduidingen als de zoëven aangehaalde. Schrijft b.v. art. 5 Rv. voor dat 'het exploit
van de dagvaarding zal moeten behelzen ( ) den dag en het
uur waarop de gedaagde in regten zal moeten verschijnen',
verder in de tekst heet die dag dan 'de rechtsdag die in de
dagvaarding is uitgedrukt' (art. 135; zie ook 136 en 408). Van
zijn kant bepaalt Sv. in de titel over het cassatieberoep: 'De
voorzitter bepaalt den rechtsdag en benoemt een rapporteur,
ten einde op dien dag het verslag op de terechtzitting uit te
brengen' (art. 436). 'Op den bepaalden rechtsdag doet de
rapporteur zijn verslag' (art. 438). Aanzegging van 'een nieuwe
rechtsdag kan worden bevolen' (art. 437).
De Belgische wetgever heeft dat toch wel gemakkelijk te
hanteren woord voor het eerst gebruikt in het Gerechtelijk
Wetboek, dat in 1967 is aangenomen. De afdeling die de artt.
749-753 behelst, is getiteld 'Bepaling van de rechtsdag en
verdaging' (Fr. 'des fixations et des remises'). In art. 749 lezen
we 'De griffier van de rollen draagt doorlopend zorg voor het
regelen van de rechtsdagen' (Fr. 'l'organisation des fixations');
in art. 750 : 'De meest gerede partij verzoekt de rechtsdag te
bepalen' (Fr. 'demande la fixation') en 'De griffier brengt de
rechtsdag ter kennis van de partijen' (Fr. 'instruit les parties de
la fixation'). Buiten die afdeling vinden we nog in art. 1046 :
'Beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals bepaling van de rechtsdag (Fr. 'les fixations de la cause') ( ) zijn
niet vatbaar voor verzet of hoger beroep'.
Zoals vergelijking met de tussen haakjes geplaatste Franse
versie uitwijst is de Nederlandse niet, als zo vaak in dat soort
stukken, een woord-voor-woord-vertaling. Uit Fr. 'fixer l'af11 - 1117

faire (à l' audience de ... )' wordt in onze gerechtelijke kringen
makkelijk iets gebrouwen in de trant van ~de zaak vaststellen
op de terechtzitting van' de zoveelste. ~La fixation de l'affaire'
wordt dan consequent ~de vaststelling van de zaak'. Het G.W.
bewij st dat aan zo 'n pseudotaal geen behoefte bestaat, ook
niet als er nu eenmaal vertaald moet worden.
~De rechtsdag wordt bepaald op' de zoveelste is natuurlijk
niet de enig mogelijke formule en zal misschien niet in alle
gevallen uitkomst bieden. Even goed als b. v. een huwelijk, een
veiling, een vergadering kan ook ~de terechtzitting worden
bepaald op' die of die dag.
Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de dag waarop een
zaak voor de rechter komt ook de zittingsdag, de verschündag
en, om daar nog even bij stil te staan, de dienende dag wordt
genoemd. ~Op den dienenden dag, d.i. de dag der eerste
terechtzitting, voor de behandeling der zaak in de dagvaarding
aangewezen, wordt zij ter terechtzitting afgeroepen door den
deurwaarder' (Star Busman, Hoofdstukken van burgerlijke
rechtsvordering, 1948, nr. 258). De uitdrukking komt vaak in
haar versteende vorm ten dienenden dage voor: ~Indien degene die in verzet is gekomen ten dienenden dage in rechten
verschijnt, wordt de zaak ( ) behandeld, als ware het rechtsgeding bij verstek niet gewezen' (Ned. Sv. art. 403). De citaten
komen uit Nederland. In België is een tekst waarin de wending
gebruikt wordt althans met het blote oog niet te vinden.
De dienende dag is de dag waarop de zaak dient, dat wil dus
weer zeggen door de rechter in behandeling wordt genomen.
~ De griffier van het Kantongerecht te ( ) geeft kennis ( ) dat
de zaak, in het verzoekschrift bedoeld, zal dienen ter terechtzitting van het Kantongerecht van ( )' (formulier bij Rv.
art. 125c, vijfde lid). Dat dit ~dienen' niet uitsluitend wetboekentaal is blijkt uit zinnen als ~De zaak dient niet in het
openbaar', ~wanneer dient die zaak', ~ de zaak heeft nog niet
gediend', ~de zaak zal voor de kantonrechter dienen' - uitspraken die geacht mogen worden ~gewoon' te klinken, uiteraard voor zover over rechtszaken spreken gewoon kan zijn.
C.B.
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MODERNE VERVOERTECHNIEKEN (I)

De inventiviteit van de hedendaagse mens lijkt geen grenzen te
kennen.
Ook op het gebied van de vervoertechnieken kan men dit
waarnemen. Voortdurend worden allerhande nieuwe middelen
van vervoer ontwikkeld. Traditionele transportmiddelen worden verbeterd.
Deze technische innovaties en verbeteringen gaan gepaard
met het ontstaan van een massa nieuwe woorden en uitdrukkingen, waarvan er heel wat in de woordenboeken ontbreken.
Tankschepen

De tankvaart (= de zee- en binnenvaart met tankschepen)
verbindt landen en continenten.
De tankervloot, die in het internationale economische leven
een uiterst gewichtige rol speelt, bestaat uit zeetankers en
binnenvaarttankers .
Onder de tankschepen of tankers (van het Eng. tanker:
schip bestemd voor het vervoer van onverpakte lading) onderscheidt men o.m. produktentankers, chemicaliëntankers, gecombineerde tankers enz. Laatstgenoemde schepen, naar het
Eng. ook combined carriers genoemd, vervoeren zowel droge
als vloeibare lading. Een illustratie hiervan zijn de OO-carriers
(ore-oil) of erts-olie-carriers en de OBO-carriers (ore-bulk-oil)
of erts/bulkgoed/aardolie-carriers (Fr. transporteurs combinés
minerai-vrac-pétrole) .
De sluiting van het Suezkanaal was de aanleiding tot de
bouw van steeds grotere tankschepen. Deze gigantische vaartuigen worden in het Nederlands mammoettankers genoemd.
Naast het predikaat mammoet treft men in Nederlandse
samenstellingen ook het predikaatwoord reuze aan, alsmede
het voorzetsel super: reuzetanker, supertanker.
Deze kanjers van schepen zijn meestal crude-carriers . Dit is
een Engelse term die nog niet in de Nederlandse woordenboeken is opgenomen, maar die in de vaktaal ingang heeft gevonden. 'Crude' is aardolie. Aangezien thans het eerste lid in
aardolie meestal wordt weggelaten, kan crude-carrier worden
vervangen door olietanker.
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De befaamde VLCC (Very Large- Crude Carrier, D. Rohölgrosstransporter; Fr. superpétrolier) zou men in het Nederlands dan ook mammoet-olietanker kunnen noemen. Zelfs de
term olie is in deze uitdrukkingen overbodig, omdat de grootste tankers speciaal voor het vervoer van aardolie werden
gebouwd. Men weet dus waarover het gaat als men spreekt
van een mammoettanker.
- Aangenaam is de dienst op zo'n mammoettanker niet. De
bemanning, die zes maanden aan boord moet blijven, komt
zelden aan land.
Voor sommige journalisten volstaat super of mammoet
ogenschijnlijk niet, zoals blijkt uit het volgende citaat: '.
- (...) Een oliehaven in volle zee dus, waar men gelijktijdig
twee supermammoetschepen van 500 000 ton kan lossen.
Waarschijnlijk is de term supermammoets:chip een poging
om een equivalent te vinden voor 'Ultra Large Crude Carriers', waarmee in het Engels de gevaarten van meer dan
400 000 ton worden bedoeld.
Om een tanker gasvrij te maken (= te ontgassen) worden de
tanks eerst gewassen. Vervolgens worden de gasresten door
een krachtige stroom gedroogde en verwarmde lucht uit de
ladingruimten weggeblazen. Pas nadat er een explosiecontrole
is gehouden, wordt door de havenopzichter een certificaat van
gasvrijheid afgegeven.
Wanneer de tankers op retourreis zijn, varen ze in ballast,
d.i. zonder lading.
Onder ballast verstaat men de last van keien, zand of water
(ballastwater) die men onder in een schip bergt ter verkrijging
van voldoende diepgang en stuurlast. Het ballasten van een
schip betekent dus van ballast voorzien. De reuzetankers zijn
immers niet enkel met ladingtanks, maar ook met ballasttanks
uitgerust. Deze bevinden zich onder meer in de voor- of
achterpiek van het schip (voorpiek- of achterpiektanks ).
Bij het manoeuvreren van grote tankers dient uiteraard
rekening te worden gehouden met hun afmetingen - die
afbankelijk zijn van hun draagvermogen -, met de diepgang
van het schip, met de uitloop en uitwijkmogelijkheden die zo
ruim mogelijk moeten zijn, met de diepte van de vaarroute of
van de geul die desnoods moet worden uitgebaggerd.
V.T.V.
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11. - Termen en wendingen
MODERNE VERVOERTECHNIEKEN (11)

Hopper/splijtbak

De grootste olietankers - waarover de vorige bijdrage ging kunnen slechts in een paar havens terecht. Om andere havens
voor deze mastodonten bereikbaar te maken dienen vaargeulen ('oliegel:llen') gebaggerd te worden.
De baggerprojecten, waar uiteraard aanzienlijke bedragen
mee gemoeid zijn, worden meestal door een grote vloot van
sleephopperzuigers (Fr. dragues suceuses), emmerhopperzuigers (Fr. dragues à godets) en zelfvarende hoppers (Fr.
maries-salopes) uitgevoerd.
Bagger is dus slijk, modder die van onder water wordt
opgehaald (Van Dale). Een ietwat ruimere term is specie, d.i.
de door het uitgraven of baggeren verkregen grond (Van Dale).
Voor het afvoeren van de specie naar de stortplaatsen worden
thans zgn. splijtbakken ingeschakeld die het lossen van de
specie in een handomdraai mogelijk maken doordat bij het
lossen van de lading deze bakken overlangs in tweeën splijten.
Tenslotte zij nog vermeld dat thans naar nieuwe vervoermiddelen voor aardolie wordt gezocht. Sommige oliemaatschappijen denken er ernstig over enorme hoeveelheden olie in
op zee drijvende niet diep stekende tanks of in zeer grote
rubberblazen op te slaan en te verslepen.
Kangoeroeschip

Na de containerschepen (schepen die speciaal zijn ingericht
voor het vervoer van laadkisten, laadkistenschip ) zijn de kangoeroes in opkomst. Wat is eigenlijk een in de handelsscheepvaart gebruikte kangoeroe ?
Volgens Van Dale is een kangoeroeschip een schip dat
lichters met hun lading in hun geheel vervoert.
Kangoeroeschip, lichtersdragend vaartuig (Fr. navire
porte-barges; D. Trägerschiff, Leichtermutterschiff of
Känguruh-Frachter; Eng. barge-carrying ship) wordt doorgaans beschouwd als de Nederlandse tegenhanger van lash.
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Dit woord heeft niets te maken met het Eng. ww. to lash, maar
is -een afkorting van 'Lighter-aboard-ship' (= lichter(s)-aanboord-schip). Lighter stemt respectievelijk in het Nederlands,
Duits en Frans overeen met lichter, Leichter, barge, d.i. een
vaartuig van geringe diepgang, bestemd tot berging en tot
vervoer van de lading uit grote schepen naar de wal; ook wel
drijvende containers genoemd (Van Dale).
In het Frans heten deze lichters ook wel barges de navire of
bargettes.
- Door de kangoeroeschepen wordt het patroon van verscheidene vaargebieden veranderd.
Technisch bekeken moet er echter onderscheid worden gemaakt tussen een kangoeroeschip, een lash-schip en een seabee.
Op een kangoeroeschip worden over zee een aantal volgeladen lichters vervoerd naar een kunsteiland-terminal (Fr. port
d'éclatement), van waaruit de lichters koers zetten naar hun
respectieve bestemmingshavens.
Een lash-schip (Eng. lighter-aboard-ship carrier of lash carrier; Fr. navire porte-barges du type lash of navire lash; D.
Lash-Schiff) is een vaartuig dat is ontwikkeld door de
scheepsarchitect J .L. Goldman, waarbij de lichters of bakken
met een kraan die over het dek rijdt aan de achterkant van het
schip aan boord worden gehesen.
Een seabee-schip (Eng. seabee carrier; Fr. navire portebarges seabee; D. Seabee-Trägerschiff) is een schip met drie
dekken waarbij de lichters of bakken met twee tegelijk uit het
water worden getild en op genoemde dekken overlangs worden
opgesteld.
In de wandeling worden deze schepen zonder onderscheid
kangoeroeschepen genoemd, omdat hier uiteraard het kangoeroesysteem van toepassing, is waarbij de met goederen beladen lichters met een scheepsbrugkraan in de 'buidel' van het
schip worden overgeheveld.
Lichtermoederschip is een synoniem van kangoeroeschip en
staat vermeld in de nieuwste druk van Van Dale.

Kangoeroewagens
Volgens Van Dale is een kangoeroewagen een spoorwagen
waarop vrachtauto's met aanhangwagen in hun geheel kunnen
worden vervoerd.
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Een andere samenstelling is kangoeroevervoer, ook railwegvervoer, rail-routevervoer, rij-op-rij-afvervoer per spoor.
Hiermee wordt bedoeld het vervoer van speciale opleggers op
platte wagons, d.i. wagons met een verzonken deel waarin de
achterwielen van de wagens passen. Zoals uit de equivalenten
in de volgende talen blijkt, heeft men naar oorspronkelijke
vertalingen gezocht om deze vervoerwijze weer te geven: Fr.
ferroutage / transport rail-route / transport gigogne; D. Huckepackverkehr; Eng. 'piggy-back'-transport / trailer-on-flat-car.
Het station dat speciaal is uitgerust om opleggers op spoorwagens te laden noemt men een kangoeroestation (Fr. gare
kangourou; Eng. freight terminal).
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
V. De heer A. Brauwers uit Brugge vraagt ons het juiste
Nederlandse woord (of uitdrukking) voor:
Hostess (meisje in uniform dat in een ziekenhuis de zieken
ontvangt, ze naar hun kamer begeleidt en nog meer van
dergelijke taken verricht).
A. In het Handwoordenboek Koenen-Endepols, bewerkt door
J.B. Drewes, 27ste druk (1974), is het woord hostess opgenomen met o.m. de betekenis: meisje of vrouw werkzaam bij
een felicitatiedienst, in een vakantiedorp enz. We vinden er
ook het woord gastvrouw: vrouw die in een dienstencentrum,
een conferentieoord, een officiële bijeenkomst e.d. de bezoekers (ambts- of beroepshalve) ontvangt. U hebt dus de keuze
tussen het Engelse hostess en het Nederlandse gastvrouw.
Kommand (opdrachtgever bij de aankoop van een onroerend
goed die door de koper binnen een bepaalde termijn bekendgemaakt moet worden); kommandverklaring.
De term command werd uitvoerig behandeld in het juninummer van Taalbeheersing in de administratie, blz. 11-1075
e.v. Hier volgt het besluit: 'De Nederlandse termen zijn dus:
(bij koop) opgave (aanwijzing) van een lastgever (meester,
eigenlijke koper), een lastgever opgeven, aanwijzen, zijn meester (lastgever, de eigenlijke, werkelijke koper) noemen, het
recht zijn meester (principaal) nader te noemen'.
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Kommandverklaring is in het algemeen Nederlands onbekend
en komt dus ook niet meer voor in de herziene teksten van de
Belgische wetten en wetboeken.
Lastenkohier (opgave van lasten en voorwaarden verbonden
aan de openbare verkoping van bouwgronden).
A. Lastenkohier is een letterlüke vertaling van 'cahier des
charges'. De Nederlandse term is bestek. Het is ee~ nauwkeurige beschrijving van een ontworpen bouwwerk, waarin 'alles
moet worden opgenomen wat op de uitvoering daarvan betrekking heeft, benevens de voorwaarden van administratieve
aard, waaraan bij en na de bouw moet worden voldaan. Het
bestaat gewoonlük uit drie afdelingen : beschrijving van het
werk, voorschriften voor de uitvoering, voorwaarden van algemene aard. Gaat het om een verkoop van gronden, dan
spreekt men van verkoopvoorwaarden.
Koopsom en aanhorigheden (kosten enz.).
A. Koopsom en bühorende kosten. Aanhorigheden betekent:
wat tot een bezitting behoort (erven, landerijen enz.) : een
boerderij met alle aanhorigheden (Van Dale).
Herveiling op rouwbod (na ingebrekestelling van de koper).
A. Rouwbod vinden we in geen enkel woordenboek, wel
rouwkoop, d.w.z. de som, het geld, de vergoeding die men
moet geven om een gedane koop ongedaan te maken. Van
Dale vermeldt de volgende voorbeelden: rouwkoop geven,
betalen, met rouwkoop ergens van af komen.
Ten bezwarenden titel (bij overdracht van een onroerend
goed).
A. Een overeenkomst onder bezwarende titel is een overeenkomst die elk van de partijen in de verplichting brengt om iets
te geven, te doen of niet te doen (Van Dale).

J.V.
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11. - Termen en wendingen
MODERNE VERVOERTECHNIEKEN (111)

Multi-purpose-schip - Multi-packet-schip

Een multi-purpose-schip is een vrachtschip dat containers
(laadkisten) en auto's kan vervoeren, doch ook vloeibare lading, droge lading en koellading. Voorts beschikt dit vaartuig
over dubbelkranen en laadbomen.
De term multi-purpose-schip is uiteraard ontleend aan het
Eng. multi-purpose carrier.
In het glossarium Nieuwe vervoertechnieken vindt men een
raak Duits equivalent van deze uitdrukking, nl. Mehrzweck[rachter, naast een vrij lange Nederlandse vertaling: vrachtschip voor gemengde lading.
De benaming multi-purpose-schip mag niet worden verward
met multi-packet-schip, d.i. een vrachtschip in verschillende
delen, waarvan een Brits ingenieursbureau de gedachte heeft
gelanceerd.
Uitgangspunt bij het construeren van dit schip is geweest het
feit dat verreweg het kostbaarste deel van een koopvaarder het
achterschip is, waar zich gewoonlijk de machinekamer en het
woongedeelte bevinden. Om het achterschip zo economisch
mogelijk te exploiteren zou het voortdurend moeten varen en
zo kort mogelijk in de haven moeten blijven. Vandaar het idee
het achterschip apart te bouwen en wel zodanig dat het makkelijk aan een of meer ladingssecties kan worden gekoppeld.
Deze secties worden hydraulisch gekoppeld"en mechanisch te
zamen gehouden. Wordt dit schip gebruikt om een sneldienst
tussen twee niet al te ver van elkaar gelegen havens te onderhouden, dan kan het lossen geschieden in de uren dat het
achterschip met een nieuwe lading alweer op weg is van de ene
haven naar de andere.
Gelede trein - harmonikatrein - sprintertrein

Volgens het zestalig glossarium Nieuwe vervoertechnièken,
uitgewerkt door het Terminologiebureau, afdeling Vertaling:
Algemene zaken, Commissie van de Europese GemeenschapIl - 1125

pen, stemt de uitdrukking gelede trein respectievelijk in het
Frans, Engels en Duits overeen met train vertébré, articulated
train, Gliedertriebzug, d.i. een trein bestaande uit een motorrijtuig en gelede i.p.v. gekoppelde spoorwagens.
Een illustratie hiervan zijn de D-treinen of harmonikatreinen. Een D-trein is een doorlopende trein, d.i. met een doorlopende zijgang. Het synoniem van D-trein, nl. harmonikatrein, kan worden verklaard doordat genoemde treinen uitgerust zijn met een harmonika of harmonika vormig verbindingsstuk tussen de wagens. Dit onderdeel doet inderdaad denken
aan de blaasbalg van een harmonika.
Een sprinter of sprintertrein is volgens Van Dale een ·stadsgewestelijke trein die zeer snel optrekt'.
- De zogenaamde 'harmonikabussen' gaan op de Zoetermeerlijn fungeren als voorlopers van de sprintertreinen die vanaf
mei volgend jaar tussen Den Haag en Zoetermeer gaan
rijden.
Ook een sprinter stopt soms aan alle stations, zoals blijkt uit
het volgende citaat dat we ontlenen aan het relaas van een
treinongeval, verschenen in de Volkskrant:
- Bij de ramp kwamen 24 mensen om het leven. Vermoedelijk als gevolg van een menselijke fout botste een sprinterstoptrein op de locomotief van een internationale trein.
In verband met stoptrein of boemel-(bommel)trein zij er
nogmaals op gewezen dat het hiervoor soms gebruikte 'omnibus' verkeerd is, net als 'direct' voor sneltrein of doorgaande
trein.
V.T.V.

VICIEUZE CIRKEL
Een lezer schrijft ons: 'In Taalbeheersing in de administratie,
blz. 11-990, geeft u voor de juiste vertaling van 'cercle vicieux'
vicieuze cirkel of cirkelredenering. Meent u niet dat ook
'straatje zonder einde' in bepaalde gevallen daarvan een goede
vertaling kan zijn ? Of betekent dat niet helemaal hetzelfde ?'
Vooraf dienen we erop te wijzen dat 'straatje zonder einde'
alleen gebruikelijk is in sommige gewesten van het Vlaamse
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land. Het is vermoedelijk een verkeerde vertaling van rue
sans issue'. Het Franse woord 'issue' heeft soms wel de
betekenis van 'einde' (b.v. à l'issue de la réunion), maar in .dit
geval betekent het precies het tegendeel : een straat waaraan
op een bepaald punt een einde komt, die niet doorloopt. In het
Nederlands spreekt men dan van doodlopende straat, soms
ook van slop, maar dit woord doet aan een armoedige steeg
denken.
De uitdrukking in een slop raken wordt gebruikt als men
voor bepaalde moeilijkheden geen uitweg ziet. De overeenstemmende Franse wending is 'être dans une impasse'.
Dat 'straatje zonder eind(e)', in de eigenlijke betekenis, niet
overal in Vlaanderen gebruikelijk is, blijkt uit een onderzoek
dat in 1974 door J. Noë werd ingesteld met betrekking tot
332 woorden en uitdrukkingen bij een honderdtal Vlamingen,
evenredig verspreid over de vijf provincies. De vraag luidde :
Leeft dit woord, deze uitdrukking nog in uw gemeente of
streek, gebruikt de gewone man ze nog? Voor 'straatje zonder
eind(e)' waren 36 antwoorden negatief. (zie Nu nog, jg. XXII,
blz. 131, enjg. XXIII, blz. 1)
Uit het bovenstaande blijkt dat de betekenis van 'in een
vicieuze cirkel raken (of ronddraaien)' en die van 'in een slop
raken' wel dicht bij elkaar liggen, maar dat ze toch nie~
helemaal hetzelfde uitdrukken, evenmin trouwens als de
Franse wendingen 'tourner dans un cercle vicieux' en 'être
dans une impasse'.
k

I

J.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Midden

V. Het woordje 'midden' is een doorn in het oog van onze
'taalzuiveraars'. Over radio-Hilversum hoorde ik iemand zeggen 'de grootste optimist in ons midden'. Zouden onze taalzuiveraars ook naar Hilversum luisteren ?
A. Het is niet voldoende naar de Nederlandse radio te luisteren, men dient het ook op een kritische wijze te doen. De
\
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vraagsteller verwart twee verschillende begrippen. Wat door
de Vlaamse taalzuiveraars wordt afgekeurd als een gallicisme
en wat hij over de Nederlandse radio zeker niet zal horen is
het gebruik van ~midden' in de betekenis van omgeving of
kring, zoals in de volgende zinnen:
- De aanpassing van sommige dieren aan het midden (i.p.v.
de omgeving) waarin ze leven.
- Tot zijn twaalfde jaar heeft GezelIe geen ander midden
(i.p.v. andere omgeving) gekend.
- Die traditie leeft nog voort in de rederijkersmiddens (i.p.v.
rederijkerskringen ).
In het Frans zou in deze drie zinnen ~milieu(x)' staan,
waarvan ~midden(s)' een klakkeloze vertaling is.
Het substantief midden is echter zeer gebruikelijk in de
wending in ons midden en uit zijn midden :
- De grootste optimist in ons midden.
- Wij hopen u weldra in ons midden te zien.
- Het bestuur benoemt een voorzitter uit zijn midden.
In deze voorbeelden stemt midden geenszins overeen met
Fr. ~ milieu', want de vertaling luidt :
- Le plus grand optimiste parmi nous.
- Nous espérons vous revoir bientöt parmi nous.
- Le comité désigne un président en son sein.

Spreekuur

V. Hoe kan een parlementslid in de pers het beste aankondigen dat hij op een bepaalde plaats en op bepaalde uren voor
het publiek te spreken is ?
A. Dat kan op twee manieren gebeuren:
- De heer X houdt spreekuur van ... tot ... uur.
- De heer X houdt zitting van ... tot ... uur.
Wij wijzen erop dat spreekuur in dit verband altijd in het
enkelvoud wordt gebruikt, zelfs wanneer het parlementslid
meer dan één uur zit, omdat het met het werkwoord houden
een vaste uitdrukking vormt. Zo lazen we in een Nederlandse
krant : ~De particuliere secretaris van H.M. de Koningin houdt
spreekuur des dinsdags van 9 tot 12 uur'. Hetzelfde geldt voor
dokters: -... in de wachtkamer van een dokter, die in een
volksbuurt zijn spreekuur houdt ... ' schrijft de Nederlandse
taalkundige I.A. Meyers in zijn werk Taal en leven, een
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populaire uiteenzetting van enkele taalverschijnselen. In het
Frans spreekt men van 'heures de consultation' .
Informatica

V. In een mededeling van de Gentse rijksuniversiteit, seminarie voor Produktiviteitsstudie en -onderzoek, was sprake:van
de 'Informatiek in het beheer van het moderne provinciaal en
lokaal bestuur'. Is 'informatiek' wel de juiste Nederlandse
benaming?
A. Neen. Wat de Fransen 'informatique' noemen, heet in het
Nederlands informatica (vgl. elektronica, cybernetica); dit
woord is opgenomen in de jongste uitgaven van de woordenboeken. In het Verklarend handwoordenboek KoenenEndepols, 27ste druk, bewerkt door dr. J.B. Drewes (1974),
vinden we de volgende verklaring : leer van de automatische
informatieverwerking. Er worden nu licentiaten in informatica
gevormd. Het onderwijs wordt gegeven door docenten in
informatica.
Plaatshebben - plaatsgrijpen

V. Bestaat er enig verschil tussen 'plaatshebben' en 'plaatsgrijpen' ?

A. Plaatshebben (of plaatsvinden) wordt doorgaans gebruikt
voor iets dat van tevoren geregeld of georganiseerd is :
- Het congres zal plaatshebben in de maand december.
- Waar heeft de ontmoeting plaatsgevonden?
Plaatsgrijpen daarentegen wijst op iets wat zich onverwachts voordoet of het resultaat is van een ontwikkeling :
- Op deze lijn heeft al meer dan één spoorwegongeluk
plaatsgegrepen.
- Er hebben onlangs gewichtige veranderingen plaatsgegrepen.
Er is dus een. stijlverschil tussen de neutrale werkwoord~n
plaatshebben en plaatsvinden (die in alle gevallen, gebruikt
kunnen worden) en het meer 'dramatische' plaatsgrijpen.
Benieuwd

V. Is de volgende constructie juist: 'Ik ben benieuwd om het
vervolg te kennen' ?
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A. Aangezien benieuwd zijn betekent 'verlangend naar iets
uitzien', is de juiste wending: ik ben benieuwd naar het
vervolg, naar de uitslag. Andere mogelijke constructies zijn:
- Ik ben benieuwd hoe het zal aflopen.
- Ik ben benieuwd wat hij zal zeggen.
- Wij zijn benieuwd te horen hoe de vergadering verlopen is.
Na benieuwd wordt het voorzetsel 'om' in verzorgde taal
niet gebruikt. We zeggen dus: ik ben benieuwd het vervolg te
kennen.

Noordzee
V. Op welke lettergreep valt de klemtoon in het woord
'Noordzee' ?
A. Volgens de handwoordenboeken van Van Dale en van
Koenen-Endepols mag de klemtoon worden gelegd zowel op
de eerste als op de tweede lettergreep. Deze opvatting wordt
gedeeld door Grootaers in zijn Nederlands-Frans woordenboek. In Kramers' Nederlands-Engels woordenboek door
Prick van Wely wordt de klemtoon alleen op de tweede
lettergreep aangegeven.
Wat de samenstellingen met Noordzee als eerste betreft,
vermelden het handwoordenboek van Van Dale en het Winkler
Prins-woordenboek Noordzee kanaal , met de klemtoon op de
tweede lettergreep, terwijl in het laatstgenoemde woordenboek
ook Noordzeekrab voorkomt, eveneens met de klemtoon op
de tweede lettergreep.

I.V.
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11. - Termen en wendingen

MODERNE VERVOERTECHNIEKEN (IV)

Harmonikabus
Harmonikabussen zijn gelede bussen die voor tien jaar o.m. in

Nederland reeds rondreden, maar nadien werden vervangen
door standaardbussen. Weldra worden deze voertuigen in een
gewijzigde vorm weer voor de dag gebracht.
- De busmaatschappij West-Nederland, een onderdeel van
de Spoorwegen, gaat rijden met extra-lange gelede bussen
waaraan men opnieuw de naam harmonikabus heeft gegeven.
Op de drukke lijnen zijn deze bussen in de exploitatie veel
goedkoper, omdat door de grotere capaciteit (circa 160 passagiers tegenover 90 in standaardbussen) een extrabus en extrachaffeur worden uitgespaard.
- Nog dit jaar zullen acht harmonikabussen worden ingezet
op de zeer drukke streeklijn Zoetermeer-Den Haag.
Treinbus -

Telefoonbus

Naast treinbussen of spoorwegbussen (Fr. autobus sur voie de
chemin-de-fer; Eng. bus on railway tracks; D. Omnibus auf
Eisenbahngleisen) zullen we weldra ook beschikken over telefoonbussen.
Laatstgenoemde voertuigen zijn minibussen die dienst doen
als taxi's. Ze zijn voorzien van ontvangapparatuur en krijgen
hun opdrachten vanuit een met een computer uitgerust verdeelcentrum. De vervoeroproepen van particulieren worden
toegevoerd aan de computer die de optimale route van iedere
minibus berekent.
Volgens het glossarium Nieuwe vervoertechnieken kan men
naast telefoonbus ook de uitdrukkingen taxibus en autobus op
verzoek bezigen. In hetzelfde werk vindt men voorts de volgende Franse, Engelse en Duitse equivalenten: autobus à la
demande (= au cadran); on-call-bus-system / demandscheduled bus service; Autobus auf Abruf.
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Autotransportschip

Autofabrieken die in de uitvoerlanden niet beschikken over
assemblagebedrijven gebruiken voor de overzeese export
vrachtschepen waarop een zo groot mogelijk aantal wagens
kan worden vervoerd. Deze schepen dragen de naam
autovervoer- of autotransportschip.
- Bij de werf van P. Smit jr. groeit - op helling twee - van
maand tot maand het casco van bouwnummer 667, een
autotransportschip voor Noorse rekening.
Deze schepen kunnen meestal in één keer in totaal circa
4 000 wagens meenemen. Voor het aan en van boord rijden
mogen de auto's overeenkomstig de voorschriften niet meer
dan vijf liters benzine in de tank hebben. Stel u de file voor die
deze auto's zouden vormen indien ze achter elkaar gingen
staan!
Autotrein

Het loont de moeite de lezer attent te maken op een term, nl.
autotrein, die nogal misleidend is doordat hij twee uiteenlopende betekenissen heeft.
De eerste betekenis van autotrein wordt respectievelijk in
Van Dale en in het Winkler Prins-woordenboek als volgt
omschreven : motorvoertuig met een of meer aanhangwagens;
verzamelnaam voor trekker-aanhangwagen- en trekkeropleggercombinaties.
Als tweede betekenis vindt men eveneens in Van Dale :
internationale trein waarin voor reizigers gelegenheid bestaat
hun auto mee te nemen.
In het eerste geval heeft men dus te maken met een vrachtautocombinatie die de goederentrein concurrentie aandoet; in
het tweede geval met een trein die beantwoordt aan de
groeiende treklust van onze tijdgenoten.

Autoveer - Autoveerschip

Een ander woord met een dubbele betekenis is autoveer (veer
van het ww. veren : als een springveer werken) : schokbreker
van een auto of voor auto's (Van Dale) en autoveer (veer,
afgeleid van het middelnederlands en middelhoogduits vere [=
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pont, veer] en oudnoors ferja [== veerschuit], hangt samen met
varen). (cf. Etymologisch woordenboek, J. de Vries)
Een autoveer is dus ook een veerdienst of veerboot voor
auto's (Van Dale).
De moderne autoveerschepen die b.v. ingezet zijn op de lijn
Hoek van Holland-Harwich beschikken over eerste- en
tweedeklasaccommodatie. Elk schip is een varende wereld
met smaakvol ingerichte salons, bars, restaurants en een speciaal dek voor wel tweehonderd auto's.
Veerboot of veerschip verdient o.i. dus de voorkeur boven
ferryboat, ofschoon laatstgenoemde term in Van Dale is opgenomen.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Doorhalen

V. Ik heb wel eens gelezen: Doorhalen wat niet schikt.
Schrappen wat niet past. Wat is juist?
A. Er zijn in het Nederlands twee gebruikelijke wendingen:
Doorhalen (of schrappen) wat niet verlangd wordt. In dit geval
staat de persoon die een formulier moet invullen voor een
keuze, b.V. ik wens per jaar/per kwartaal te betalen.
Doorhalen (of schrappen) wat niet van toepassing is. In dit
geval staan op het formulier twee of meer aanduidingen waarvan maar één juist is, b.V. gehuwd/ongehuwd/ uit de echt
gescheiden.
Parochiaal - parochieel

V. Wanneer gebruiken we parochiaal en parochieel? Waarom
parochiale werken en parochiële school ?
A. Het door sommige woordenboeken~'nog gemaakte onderscheid tussen parochiaal en parochieel lijkt ons nogal spitsvondig. Wij houden het met prof. dr. C.B. van Haeringen
(Kramers' Nederlands woordenboek) eh prof. dr. A. Weijnen
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(Prisma-~)oordenboek Nederlands), die bij het trefwoord parochieel beiden verwijzen naar parochiaal en deze bijvoeglijke
naamwoorden dus als synoniemen beschouwen.
De voorkeur gaat trouwens naar samenstellingen: parochieboek, parochiekerk, parochieschool, parochiezaal.

Ingang - toegang

V. Bestaat er enig verschil tussen ingang en toegang?
A. Zeker. Ingang wordt gebruikt voor de opening om ergens
binnen te gaan: de ingang van het station is om de hoek.
Toegang kan o.a. betekenen: het recht om in een gebouw,
een zaal, op een terrein enz. toegelaten te worden, zoals
duidelijk blijkt uit de samenstellingen toegangsbewijs, toegangskaart, toegangsprijs.
In het Frans zegt men in beide gevallen 'entrée', in het
tweede ook 'accès'. 'Entrée interdite', 'accès interdit' stemt
dus overeen met toegang verboden of geen toegang. 'Ingang'
is in dit verband een gallicisme.
Uit het bovenstaande blijkt ook dat het te betalen bedrag om
ergens toegelaten te worden toegangsprijs heet en niet 'inkomprijs'.
Achterban

V. Wat is de volledige en correcte betekenis van het woord
achterban?
A. Achterban is een oud woord dat al in het middelnederlands
(12de tot en met 15de eeuw) werd gebruikt in de betekenis van
een legermacht die door de leenheer ten strijde werd opgeroepen bij de zogenaamde achterleenmannen, die in tijd van nood,
samen met de krijgslieden van de leenmannen, ban en achterban uitmaakten. Ban of heerban betekende zowel de verplichting om de heer in de krijg te volgen als de dienstplichtigen
zelf.
Achterban wordt nu figuurlijk gebruikt in de betekenis van
medestanders of helpers die van overal worden bijeengebracht, zoals door de volgende voorbeelden wordt aangetoond:
- Een partij dient ook de belangen van haar achterban te
behartigen.
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Er was veel volk, want ban en achterban waren opgetrommeld.
De volgende zin komt uit de Nederlandse krant NRCHandelsblad: 'Hopf bewaart het contact met zijn achterban
door viermaal per jaar een vergadering te beleggen met de
mensen die hem hebben verkozen'.

Rejlectorpalen

V. Hoe noemt men de witte palen die zich aan de rand van de
weg bevinden ?
A. Dat zijn rejlectorpalen. Een reflector kaatst het licht terug
en is in de duisternis dus goed zichtbaar. Vroeger was het
gebruikelijk de kant van de rijbaan met witte bermplanken aan
te duiden. Thans worden hiervoor op brede rijbanen kantstrepen aangebracht. Maar bij duisternis en een nat wegdek, als de
kantstrepen minder goed zichtbaar zijn, is een aanvullende
geleiding van het verkeer noodzakelijk door middel van rejlectorpalen.

Revalidatie-assistente

V. Wat is het goede Nederlandse woord voor wat in het Frans
'animatrice d'atelier' wordt genoemd (iemand die zorgt voor de
revalidatie van door ongevallen fysiek gehandicapten) ?
A. In Nederland bestaat het beroep van revalidatie-assistente
en arbeidstherapeute, wier taak erin bestaat het weer valide
maken van patiënten door verschillende technieken als bestraling, sport en spel en ook door arbeidstherapie, d.w.z. diverse
vormen van handenarbeid.

Aan bod komen

V. Ik heb de indruk dat 'aan bod komen' de laatste tijd veel
wordt gebruikt in een verkeerd verband. Wat komt er al niet
aan bod in onze kranten, bij radio en televisie ! Het is een
echte vloedgolf.
A. Bod heeft de dubbele betekenis van het bieden en de
geboden som. Het is een term die in de eerste plaats gebruikt
wordt bij openbare verkopingen : een bod doen op een huis,
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het hoogste bod doen, zijn bod verhogen, iets in bod stellen of
brengen, d.w.z. het in openbare verkoop aanbieden.
Het is ook een term uit het kaartspel. Zo kan men vragen:
Wie is er aan bod ? (Wie moet bieden ?)
Er zijn enkele figuurlijke uitdrukkingen:
- Aan bod zijn: gezocht zijn, de algemene belangstelling
hebben.
- Het eerst aan bod zijn: ergens het eerst bij zijn, b.v. om
zijn recht te doen gelden.
Er is ten slotte de wending aan bod komen. Ze stond al in
Kramers' Nederlands woordenboek van 1946 en in het
Handwoordenboek van Koenen-Endepols van 1951.
De betekenis is eigenlijk: gelegenheid tot bieden krijgen. De
uitdrukking wordt echter meestal in figuurlijke zin gebezigd en
betekent dan: een kans krijgen, b.v. voor die betrekking komt
hij niet aan bod, m.a.w. hij heeft geen kans om benoemd te
worden.
Het is juist dat ~aan bod komen' de laatste jaren bij ons een
echte stoplap is geworden en, zoals u zegt, een vloedgolf die
heel wat betere wendingen wegspoelt. Ter illustratie volgen
hier enkele voorbeelden met de verbetering cursief tussen
haakjes:
- De verschillende punten die op de conferentie aan bod
zullen komen ... (besproken of behandeld zullen worden).
- Een groot aantal onderwerpen komen vandaag in onze
kranten aan bod (ter sprake).
- In die kwestie komt het Parlement niet voldoende aan bod
(heeft niet voldoende medezeggenschap).
- Hun fantasie kan in onze academie in boetseerwerkjes en
keramiek aan bod komen (zich uiten, botvieren, luchten).
- In de commissie kwamen tegenstrijdige standpunten aan
bod (werden ingenomen, verdedigd, uiteengezet).
Het veelvuldig gebruik van ~aan bod komen' is dus kennelijk
een modeverschijnsel, want het kenmerkende van modewoorden is dat iedereen ze om de haverklap wil gebruiken. Men
kan er ook een uiting van gemakzucht in zien, omdat velen
zich de moeite kunnen besparen om de juiste wending te
zoeken.
J.V.
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Halvelings

V. Bij ons zegt men ~het werk was maar halveljngs gedaan' en
~wij wisten het zo halvelings'. Sommigen beweren dat het moet
zijn ~half en half. Is dat juist?
A. Volgens Van Dale is halveling(s) ~meest Zuidnederlands'.
Dit betekent dat dit woord vooral, maar niet uitsluitend, bij
ons wordt gebruikt in de betekenis van half en half, gedeeltelijk, min of meer, enigszins.
J. Noë s.j. heeft in 1974 een onderzoek ingesteld bij Vlamingen, evenredig verspreid over de vijf provincies. Hij ontving
93 antwoorden en hieruit bleek dat ~halvelings' in de betekenis
van ~half en half (het werk was halvelings gedaan) door 32 van
zijn correspondenten als niet gebruikelijk in hun streek werd
bestempeld. In de betekenis van ~min of meer' (wij wisten het
zo halvelings) was dit woord niet gebruikelijk in de streek van
16 correspondenten (zie Nu nog, orgaan van de Vereniging
voor beschaafde omgangstaal, nr. 6, jg. 1974, en nr. 1, jg.
1975).
Algemeen Zuidnederlands schijnt ~halvelings' dus niet te
zijn. De voorstanders van dat woord kunnen er echter op
wijzen dat er in onze taal meer bijwoorden zijn die op dezelfde
wijze met het achtervoegsel -lings zijn gevormd, b.v. rakelings, zijdelings, ruggelings. Dat is waarschijnlijk de reden
waarom het in de Woordenlijst van 1954 (het zogenaamde
groene boekje) is opgenomen en eveneens in het zopas verschenen achtste deel van SUMMA, encyclopedie en woordenboek, uitgegeven door de Standaard (Antwerpen) en Kluwer
(Utrecht).
Bijzonder - biezonder

V. Is er enig verschil tussen bijzonder en biezonder ?
A. Er is geen verschil in betekenis, alleen in schrijfwijze.
Volgens de Woordenlüst van de Nederlandse taal (1954) is
bijzonder voorkeurspelling en biezonder toegelaten spelling.
We wijzen erop dat in de dagelijkse omgangstaal de gewone
uitspraak biezonder is.
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Middelbaar - gemiddeld - middelmatig

v. Wat is precies het verschil tussen ~middelbaar', ~gemiddeld'
en ~middelmatig'? Welk voorzetsel gebruikt men met het substantief ~leeftijd' : op of van?
A. Het aangeven van het verschil tussen synonieme of
verwante woorden is meestal niet gemakkelijk. Ter vereenvoudiging geven we hieronder drie zinnetjes die aantonen in
welk verband de drie adjectieven doorgaans gebruikt worden :
- Het is een man van middelbare leeftijd.
- De gemiddelde leeftijd van de jongens bedraagt 15 jaar.
- Die jongen is maar een middelmatige leerling; hij blinkt in
geen enkel vak uit.
Wat het voorzetsel betreft, schrijven we van in zinnen van
het volgende model :
- De aanwezigen waren meestal mensen van middelbare
leeftijd.
- Men ontmoet er mensen van elke leeftijd.
We schrijven op in de onderstaande gevallen:
- Hij stierf op jeugdige, middelbare, hoge leeftijd.
- Hij is op middelbare leeftijd gekomen.
- Op middelbare leeftijd begon hij veel kalmer te leven.
J.V.
Thesaurier

V. A.C., Gent. Op ge nieuwe bankbiljetten van honderd frank
prijkt de titel ~schatbewaarder'. Is dat wel correct?
A. Dat woord schatbewaarder komt vanouds op onze bankbiljetten voor. De Nationale Bank zou daar thesaurier moeten
schrijven, indien zij gevolg wilde geven aan de Lijst van
benamingen van ambtenaren en personen bij de openbare
besturen in dienst of bekend. Die Lijst is vastgesteld door de
Centrale commissie van de Nederlandse rechtstaal en
bestuurstaal in België, uitgegeven door het ministerie van
Binnenlandse zaken en gedrukt bij het Belgisch Staatsblad in
1961. Er moet dus wel een zeker gezag aan worden toegekend.
In die lijst wordt bij thesaurier uitdrukkelijk verwezen naar de
Nationale Bank.

J.D.
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11. - Termen en wendingen

DE DINGEN BIJ HUN NAAM (I)

Er zijn om ons heen talloze dingen die we wel kennen, maar
waarvan de naam ons niet bekend is. Als we er over spreken,
behelpen we ons met omschrijvingen: 'Dat ding waarmee ...'
Het zou natuurlijk beter zijn als we de dingen bij hun naam
konden noemen. Beter voor de communicatie, beter voor onze
taalbeheersing.
Daar willen we u met deze nieuwe rubriek De dingen bij hun
naam behulpzaam bij zijn.
De vele 'dingen' waarmee we in het dagelijkse leven te maken
hebben, krijgen hier hun naam. We beginnen met een eerste
reeks over 'vervoermiddelen op de weg'. De auteurs van deze
bijdragen zijn Annick Tuts en Frederik Geers.

DE FIETS
De fiets is een heel populair vervoermiddel. Over het ontstaan
van het woord fiets is men het niet eens. Het staat in elk geval
vast dat het een oorspronkelijk Nederlands woord is, want in
geen enkele andere taal heeft men een woord dat enige overeenkomst met het Nederlandse fiets vertoont.
In officiële teksten gebruikt men ook de benaming rijwiel en op
borden ziet men wel eens de woorden rijwielpad en rijwielstalling, maar in de gewone, levende taal is fiets het echte woord
voor hetgeen men soms spottenderwijs het stalen ros noemt.

SOORTEN

Fietsen heeft men in vele soorten. Naargelang de gebruikers
mannen, vrouwen of kinderen zijn, onderscheidt menherenfietsen, damesfietsen en kinderfietsen. De grootte en de bouw van
de fiets verschillen dienovereenkomstig.
Vrij recent is de vouwfiets, die zo gebouwd is dat hij in een
autokoffer kan worden opgeborgen en vervoerd.
11 - 1139

De tandem is een fiets die door twee personen wordt bereden.
Hij was bijna uit het verkeer verdwenen, maar tegenwoordig is
hij bij jongeren opnieuw in trek.
Naar gelang van het gebruik dat men ervan maakt, kunnen
fietsen ingedeeld worden in toerfietsen, die zwaar en stevig
gebouwd zijn, sportfietsen, die iets lichter zijn, en racefietsen
(uitspraak: reesfietsen) die voor het rijden in wedstrijden bedoeld zijn.
De driewielige bakfiets is voorzien van een bak om vrachten te
vervoeren.

ONDERDELEN
Frame - zadel - stuur

Het belangrijkste deel van de fiets is het frame (uitspr. freem),
dat bestaat uit een bovenbuis, een zadelbuis, een liggende (of
schuine) buis en een balhoofdbuis .
De voorvork vormt de verbinding tussen het frame en het
voorwiel, terwijl de staande en de liggende achtervork het frame
en het achterwiel verbinden.
Het zadel, dat bestaat uit spiraalveren en de zadelbekleding,
eventueel voorzien van een zadeldek, is door middel van de
zadelpen op het frame bevestigd. Het zadel is verstelbaar, d. w. z.
dat het naar boven of naar beneden verplaatst kan worden.
Het stuur is met een stuurpen verbonden met het frame. Racefietsen hebben een neergebogen stuur. Het gebruik van sterk
opgebogen sturen is de laatste~tijd een mode geworden.
Wielen

Het voorwiel en het achterwiel van een gewone fiets zijn voorzien van luchtbanden. Het voorwiel is bestuurbaar. Een wiel
heeft een velg met een velglint, waarop zich de binnenband en de
buitenband bevinden.
Op een racefiets zitten luchtbanden zonder binnenband, die
racebandjes of tubes worden genoemd.
In het midden van het wiel zit de as, die in de· naaf kan
ronddraaien. De naaf is met de velg verbonden door middel van
spaken, die met nippels op de velg bevestigd zijn.
11 -

1140

Om de binnenband op te pompen, is deze voorzien van een
ventiel, dat door de velg steekt en met een (ventiel)dop wordt
afgesloten.
De as in de naafloopt op kogellagers en om deze te smeren zit
op de naaf een oliedopje met klepje. De as wordt op de vork
bevestigd met gewone moeren of vleugelmoeren. Tussen de
moer en de vork zit nog een moerplaatje, om te verhinderen dat
de moer lostrilt.
Tandwielen en ketting

De fietser beweegt de fiets voort door te trappen op twee pedalen, die ook trappers worden genoemd. Deze rubberpedalen
bestaan uit pedaalrubbers en zijn bij racefietsen voorzien van
voethaken (ook toeclips genoemd).
De pedalen zijn met de trapas door middel van cranks (uitspr.
krenks) verbonden. Met een crankspie wordt de crank vastgeklemd.
De ronddraaiende beweging van de pedalen wordt via twee
kettingwielen of tandwielen, waarover de ketting loopt, op het
achterwiel overgebracht.
De ketting (ook fietsketting genoemd) bestaat uit schakels en
kan mettertijd wel eens gaan rekken. Dan wordt de ketting bijgeregeld met kettingspanners.
Om het opspatten van olie en water te voorkomen, wordt de
ketting met een kettingkast of met een kettingscherm afgeschermd.
De meeste fietsen zijn voorzien van een vrijwiel (freewheel),
waardoor de wielen kunnen blijven doordraaien terwijl de aandrijving stilstaat.
Andere fietsen hebben echter een vast tandwiel. Daarmee kan
men dus niet freewheelen (uitspr. friewielen), d.w.z. fietsen
zonder de trappers te bewegen.
Versnellingsmechanisme

Moderne fietsen zijn dikwijls uitgerust met een versnellingsmechanisme in de achternaaf; dit noemt men dan een versnellingsnaaf, b.v. een drieversnellingsnaaf.
Bij racefietsen wordt een versnellingsapparaat (derailleur)
gebruikt. Daardoor wordt de ketting tijdens het rijden op een van
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drie, vier of vijf extrakettingwieltjes op de achternaaf overgebracht: dit noemt men kettingoverbrenging. Soms zijn er nog
twee voorkettingwielen met een aparte derailleur aangebracht:
de voorderailleur. Fietsen met voor- en achterderailleur hebben
in totaal acht of tien versnellingen.
Remmen
Op fietsen worden diverse remsystemen toegepast. Zeer zelden
ziet men nog de bandrem, waarbij een rubberblokje op het
loopvlak van de voorband drukt. Moderner is de velgrem, waarbij twee rubberblokjes tegen de velg worden geklemd. Voorts is
er de trommelrem, die in de naaf van het wiel is ingebouwd.
Al deze remmen worden met de hand via een remkabel bediend door middel van hendels of remgrepen aan het stuur. Een
zeer veel toegepast remsysteem is de terugtraprem, die met de
voet bediend wordt door de pedalen in achterwaartse richting te
bewegen.
Alle fietsen dienen dubbele remmen te hebben, nl. een voorrem en een achterrem.
Verlichting
De stroom voor de verlichting van een fiets wordt opgewekt door
een kleine dynamo (klemtoon op -na-), die op de voorvork met
een dynamohaak bevestigd is. De dynamo wordt door wrijving
van een wieltje of rol op de voorband aangedreven.
De verlichtingssnoeren worden langs ofdoor het frame naar de
koplamp en het achterlicht geleid. Defietslamp, het achterlicht,
het katoog, de pedaalreflectoren en de voorreflector zijn wettelijk verplicht.
Om in het donker op te vallen dragen sommige fietsers een
armlamp, die op batterijen werkt.

A.T. & F.G.
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11. -

Termen en wendingen

DE DINGEN BIJ HUN NAAM (11)

DE FIETS
Toebehoren

Sommige fietsen zijn uitgerust met een rok- of jasbeschermer.
Dit is een bekleding van het achterwiel van de fiets om de kleding
van de fietser te beschermen. Om niet met je pantalon' in de
ketting verstrikt te geraken, kan je broekveren gebruiken.
Een verplicht accessoire is de fietsbel. Daarnaast kan men
ook een achteruitkijkspiegel en een kilometerteller monteren.
Een zijstandaard zorgt ervoor dat de fiets blijft staan bij het
parkeren. Als je niet wilt dat je fiets gestolen wordt, kan je
gebruik maken van een fietsslot. Dit kan een sleutelslot, een
klokslot of een kettingslot zijn.
Een gewone fiets heeft steeds een achterwielbagagedrager,
maar voor personen die redelijk veel moeten vervoeren bestaat
er ook een voorwielbagagedrager. Fietstassen, die op de bagagedrager gemonteerd worden, zijn erg handig. Voor kleine spullen is een stuurtas bruikbaar. Een snelbinder gebruikt men om de
bagage vast te maken. Wie een kleuter wil meenemen, moet een
kinderzitje of fietsstoeltje met voetsteun monteren.
Een fietsplaat wordt op het voorwiel van de fiets vastgemaakt
als bewijs dat de rijwielbelasting betaald is.

Gereedschap en onderhoud

Als men een lekke band of bandepech heeft, kan men proberen
het defect zelf te herstellen. Hiervoor is het raadzaam steeds een
zadeltasje mee te nemen met bandlichters, bandpleisters, een
tube solutie en wat schuurpapier of -linnen. Ook de pomp mag
men natuurlijk niet vergeten. Deze bevat een pompslang en is
met pomphouders vastgemaakt aan het frame. Kan men het
defect niet zelf herstellen, dan zal een fietsenmaker dit moeten
doen.
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Parkeren

"Thuis kan je je fiets op een fietsenstandaard plaatsen, in een
fietsenhok of een fietsenbergplaats en buiten in een fietsenstalling.
Als je een fietstocht maakt, vind je op bepaalde plaatsen wel
een fietsenrek, een fietsblok of een parkeertegel.

Wielersport

De wielersport is heel populair. De deelnemers zijn
beroepsrenners (professionals) of amateurs. We kunnen
onderscheid maken tussen wegwedstrüden, baanwedstrüden en
veldritten.
Wegwedstrijden worden op gewone wegen gereden,
baanwedstrijden daarentegen op een ovale wielerbaan.
Veldritten of terreinwedstrüden gaan gedeeltelijk over de weg
en gedeeltelijk door het veld en omvatten vele natuurlijke
hindernissen.
In de eerste twee groepen kunnen we nog verschillende soorten wedstrijden onderscheiden.
Tot de wegwedstrüden behoren:
- de individuele wedstrüd, waarbij alle renners samen starten
en een bepaalde afstand moeten afleggen;
- de tijdrit, waarbij de renners een voor een met bepaalde
tussenpozen starten;
- de ploegwedstrÜd, waarbij ten minste drie van de vier renners
van een ploeg de eindstreep moeten passeren;
- de circuitwedstrüd, waarbij de renners in een bepaald circuit
rijden. Het traject moet meermalen worden afgelegd tot een
bepaalde afstand is bereikt;
- het criterium (mv. : criteria), dat over een kort parcours gaat
dat vele malen afgelegd moet worden;
- de etappenwedstrüd, die verschillende dagen duurt en
waarbij een lang traject wordt afgelegd. De bekendste
etappenwedstrijd is de Ronde van Frankrijk;
- een klassieker, een zeer bekende wedstrijd die elk jaar op
hetzelfde tijdstip verreden wordt.
Tot de baanrensport behoren :
- het sprinten, dat meestal over twee of 'drie ronden gaat;
- de tijdrit over een bepaalde afstand (500 of 1000 m), of
gedurende één Uur;
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de achtervolgingswedstrijd, waarbij twee renners starten,
ieder aan één kant van de wielerbaan. Beide renners trachten
elkaar in te halen. Er zijn ook achtervolgingswedstrijden voor
teams;
- de tandem, waarbij twee renners op een speciale fiets zitten;
- de koppelwedstrijden, waarbij twee renners elkaar steeds
aflossen;
- de omnium. Dit is een combinatie van verschillende
onderdelen, zowel voor individuele renners als voor teams;
- dezesdagenwedstrijd (zesdaagse), waarbij steeds een van de
twee teamrenners gedurende zes dagen en zes nachten op de
wielerbaan is. Er is echter een verplichte neutralisatie van
zes uur per vierentwintig uur;
- wedstrijd met gangmakers of stayerwedstrijd, waarbij vóór
elke renner een gangmaker op een zware motor of een derny
rijdt;
- afvalwedstrijd. Na elke ronde wordt de laatste renner die
over de eindstreep rijdt uitgeschakeld. In een eindspurt
tussen de laatste twee of drie. renners wordt er beslist wie
wint.
In de wielersport worden speciale racefietsen gebruikt. Ook
de kleding van de renners is aangepast. Op hun trui dragen ze een
rugnummer. Om veiligheidsredenen dragen ze tijdens de
wedstrijden, naast een pet, ook een valhelm.
Bij vele wedstrijden ontvangen de beroepsrenners die

deelnemen een vast bedrag, startgeld genaamd. Tijdens de
wedstrijd kunnen ze op bepaalde plaatsenpremies winnen en bij
aankomst krijgen ze een prüs, waarvan het bedrag varieert naar
gelang van hun plaats in de rangschikking (of: klassement). De
winnaar krijgt een krans en legt een ereronde af. De eerste drie
komen op het erepodium, spottenderwijs 'ereschavotje'
genoemd.

A.T. & F.G.

SOCIALE TERMINOLOGIE
ReclasseringIRevalidatie

In het Nederlands is het verkeerd zich te bedienen van de term
'reclassering' of 'sociale reclassering' in verband met gehandicapten of minder-validen die wegens een vermindering van hun
lichamelijke of geestelijke geschiktheid beperkt zijn in de moge11- 1145

lijkheid om door hun vroegere arbeid in hun levensonderhoud te
voorzien en die op een andere manier geholpen worden om in het
bedrijfsleven, in overheidsdienst ofin een beschutte werkplaats
werk te vinden.
Met betrekking tot deze mensen is het beter het woord revalidatie te bezigen, terwijl ~reclasseren' en ~reclassering' gebruikelijk zijn als het om gedetineerden of ex-gedetineerden gaat.
Omschakelen - omschakeling

Het wederkerende werkwoord zich omschakelen wordt gebezigd met betrekking tot personen die ~ zich aan geheel andere
werkzaamheden gaan wijden' (Winkier Prins).
- (...) in die nieuwe betrekking moest hij zich helemaalomschakelen. (Van Dale, 1976)
- Het centrale thema in dit proefschrift vormt de omschakeling
van de mijnwerkers als gevolg van de mijnsluitingen.
Educatief verlof

In het vooruitzicht van de pensionering van de werknemers
tussen 60 en 65 jaar wordt er in Nederland aan gedacht om deze
mensen betaald educatief verlof toe te kennen. Hierbij zou de
voorrang worden gegeven aan hen die in het verleden weinig
mogelijkheden tot onderwijs en/ofscholing hadden en op dit punt
een achterstand hebben-opgelopen.
De bedoeling is dat zij eventueel moeten kunnen deelnemen
aan voorzieningen en cursussen gericht op een zinvolle besteding van de periode na hun pensioflering.

Vervroegd pensioen/Brugpensioen

Er wordt thans naar diverse middelen gezocht om de werkloosheid in de mate van het mogelijke te kortwieken. Een ervan
noemt men in het Fr. (België) la prépension of (Frankrijk) la
préretraite (la mise en préretraite). Hiervoor heeft men ten onzent alras een vertaling gevonden, nl. brugpensioen.
Naar ons weten wordt laatstgenoemde term door onze
Noorderburen niet gebezigd. Dat begrip wordt in Nederland
weergegeven door de uitdrukking vervroegd pensioen.
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Er zullen geen directe ontslagen vallen, omdat werknemers
binnen het bedrijf kunnen worden overgeplaatst of met vervroegd pensioen mogen.
Naar gelang van de context kan men uiteraard nog andere
gelijkwaardige uitdrukkingen gebruiken. Hiervan nu een paar
voorbeelden.
- (Titel uit de NRC-H.) Vroeger met pensioen stuit op bezwaren.
- Bij vervroegde pensionering wordt een deel van de verborgen
werkloosheid weggewerkt.
- (...) De regering heeft besloten experimenten mogelijk te
maken met een vrijwillig vervroegd uittreden van oudere
werknemers.
- Zullen de oudere werknemers voortaan de gelegenheid krijgen op eigen verzoek uit het arbeidsproces te treden ?
We komen even terug op brugpensioen.
In bepaalde samenstellingen met brug zit in het Ndl. de gedachte van overbrugging zowel in de eigenlijke betekenis (brugboog, -dek, -wijdte) als in de figuurlijke (brugfunctie, -klas,
-jaar).
De overdrachtelijke betekenis van overbruggen in Van Dale
luidt: 2. een voorziening aanbrengen tussen twee niet aansluitende toestanden of functies.
Wat verder staat in hetzelfde woordenboek de samenstelling
overbruggingsgeld : 1. geld dat wordt uitgekeerd tot een hoger
loon of salaris vas~gesteld is.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de in ons
land gebezigde term brugpensioen niet zo kwaad is. Het gaat hier
immers ook, in zekere zin, om een 'overbruggingspensioen' , in
afwachting dus dat het definitiev~ pensioen wordt toegekend
wanneer de betrokkene de normale pensioengerechtigde leeftijd
bereikt zal hebben.

Gouden handdruk - Afvloeiingsvergoeding

De gouden handdruk behoort eveneens tot de formules die werden uitgedacht om de kritieke toestand van hen die door afvloeiin2sregelil)gen worden getroffen enigszins te lenigen.
_. Het compromis met de directie houdt in dat een kwart van het
100 000 man sterke grafische personeel zal moeten afvloeien.
Hiertegenover staat een gouden handdruk van honderd11 - 1147

duizend Deense kronen per man, verdeeld over een periode
van vijf jaar.
In sommige Vlaamse kranten kan men soms lezen dat aan
ontslagen personeelsleden een 'afscheidspremie' uitbetaald
werd.
- (...) Men overweegt brugpensioen en een soort afscheidspremie.
'Afscheidspremie' komt in Van Dale niet voor; juister zou zijn
te spreken van een afvloeiingsvergoeding als tegenhanger van
het Fr. prime of indemnité de licenciement.
V.T.V.

HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE
VERTALINGEN (XXXII)

Envoi contre remboursement

Onlangs ontving ik een 'zending tegen terugbetaling'. Deze letterlijke vertaling van 'envoi contre remboursement' is verkeerd,
omdat we alleen terugbetalen wat geleend of voorgeschoten is.
Als de verkoper het verkochte goed per brief of per postpakket
aan de koper stuurt en het door de postbode alleen mag worden
afgegeven tegen betaling van de koopprijs, spreken we in onze
taal van verrekenzendingen, verrekenpakketten, of van brieven,
pakketten of andere poststukken met verrekening belast. In
handelskringen worden de termen rembourszendingen of zendingen onder rembours veel gebruikt.
Faire de la fièvre

In de geneeskundige kroniek van een weekblad lazen we : 'Wanneer iemand koorts maakt, wil dat niet steeds zeggen dat hij met
een microbe-infectie rondloopt'. Dit is een van de talrijke gevallen waarin het veel gebruikte Franse werkwoord 'faire' niet
letterlijk mag worden vertaald. Normaal Nederlands is immers
koorts hebben of krÜgen. Zo ook zeggen we : ziek worden (faire
une maladie), een zenuwinzinking hebben (faire une dépression

nerveuse).
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En annexe
In brieven van Vlaamse firma's leest men vaak: 'In bijlage
sturen wij u ...'. Het juiste voorzetsel is in dit geval als:
- Als bijlage sturen wij u een exemplaar van onze verkoopvoorwaarden.
- De tabellen zijn als bijlage bij de wet gevoegd.
Er zijn ook andere mogelijkheden :
- Verdere inlichtingen vindt u op het bijliggende, bijgevoegde,
bijgaande formulier (Ie formulaire en annexe).
- Wij sluiten hierbij de gevraagde prijslijst in.

VRAAG EN ANTWOORD

Letterwoorden
V. Mogen de volgende afkortingen als symbolen zonder punt
geïnterpreteerd worden : TV, BRT, RTT,IIT ?
A. Deze afkortingen zijn zogenaamde letterwoorden geworden,
omdat ze worden uitgesproken als teevee, beeërtee enz. In zulke
gevallen blijven de afkortingspunten achterwege, zoals in symbolen (km - m 2 - mm 3 ).
Andere afkortingen spreken we uit met het hele woord, gelijk
a.s. (aanstaande), nietaës; m.a.w. (met andere woorden); o.a. en
o.m. (onder andere, onder meer). In deze gevallen is het wel
gebruikelijk de afkortingspunten te schrijven.

Brailleliga
V. In verband met de herziening van onze statuten zouden we
graag van u vernemen of Braille Liga eventueel in één woord mag
worden geschreven.
A. Louis Braille was een Franse blinde die het naar hem genoemde blindenschrift heeft uitgevonden. Van eigennaam is het
nu een soortnaam geworden, gelijk b.v. dieselmotor en röntgenfoto. Gebruikelijke samenstellingen zijn brailledruk, braillepapier en brailleschrift. Braille is dus synoniem geworden met
'voor blinde'. Daarom bestaat er ook geen bezwaar tegen de
samenstelling Brailleliga.
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Nederlandstalig en Nederlandssprekend
V. Wat is het verschil tussen nederlandstalig en nederlandssprekend ? Worden beide met of zonder hoofdletter geschreven ?
A. Volgens de voorschriften van de Nederlands-Belgische Spellingcommissie in haar Woordenlüst van de Nederlandse taal, die
nog altijd geldig zijn, worden de bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van aardrijkskundige namen met een hoofdletter geschreven: de Nederlandse, de Franse, de Engelse, de Duitse taal. Als
we daarvan uitgaan, lijkt het logisch ook een hoofdletter te
schrijven in Nederlandstalig, Franstalig enz., zoals trouwens al
het geval was in het Supplement (1970) op de achtste druk van
Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal. We vinden
er de volgende voorbeelden : het Franstalige deel van de Belgische bevolking; het Franstalig exemplaar van het verdrag.
In de 26ste druk van het Verklarend handwoordenboek van
Koenen-Endepols lezen we als verklaring bij de samenstelling
Nederlandstalig: het Nederlands als taal sprekend - de Nederlandstaligen in België en de Franstaligen. Van Dale vermeldt
eveneens Duitstalig en Engelstalig.
In het gewone taalverkeer worden Nederlandstalig en Nederlandssprekend door elkaar gebruikt; het zijn samenstellingen die
uiteraard bij ons veel worden gebezigd. Er kunnen zich echter
wel gevallen voordoen waarin het zinnig kan zijn het volgende
onderscheid te maken :
- Een Nederlandstalige is een persoon wiens moedertaal het
Nederlands is.
- Een Nederlandssprekende is iemand die b.v. het Frans als
moedertaal heeft, maar ook Nederlands spreekt.

J.V.
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11. - Termen en wendingen
HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE
VERTALINGEN (XXXIII)
Acte de notoriété

In een publikatie van een gemeente uit de Brusselse agglomeratie
stond te lezen: 'U moet een akte van notoriëteit voorleggen'.
Tegenover 'acte de notoriété' staat in ons Burgerlijk Wetboek
akte van bekendheid, zoals b.v. in artikel 70 : 'De echtgenoot die
in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, kan deze vervangen door een akte van bekendheid'.
Daarnaast vermelden de woordenboeken ook wel akte van notoriteit, waarvan het Handwoordenboek Koenen-Endepols de
volgende verklaring geeft: 'Verklaring die een officieel stuk,
b.v. een geboorteakte, vervangt'. Men lette er echter op dat de
eerste e in het Nederlands doorgaans niet wordt geschreven.

Mettre

De letterlijke vertaling van dit Franse werkwoord geeft aanleiding tot heel wat vergissingen. Zo werd aan de Raad voor
taaladvies bij het ministerie van Nederlandse Cultuur de vraag
gesteld of men behoort te zeggen 'de tafel zetten' of 'de tafel
dekken'. Dekken is in dit geval het correcte werkwoord, terwijl
'de tafel zetten' een klakkeloze vertaling is van 'mettre la tabIe'.
Een van de talrijke betekenissen van 'mettre' is : employer un
temps déterminé à faire quelque chose. In dit geval is 'zetten'
evenmin het passende werkwoord. B.v. : de trein rijdt in een uur
vatl A naar B (Ie train met une heure de A à B); wij doen er 2 uur
over (nous mettons 2 heures à faire ce travail).
Veel voorkomende vergissingen zijn ook de letterlijke vertalingen van 'mettre en marche', 'se mettre au travail' en 'mettre fm
à'. De overeenstemmende Nederlandse wendingen zijn: aan de
gang brengen, aan het werk gaan, een einde maken. Tegenover
'mettre' staan hier dus in onze taal drie verschillende werkwoorden.
Op vergaderingen wordt een voorstel of ontwerp in stemming
gebracht (mettre aux voix) en niet 'ter stemming gelegd'.
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Donner sa démission

Als de Fransman zegt : 'il a donné sa démission', bedoelt hij
daarmee dat het ontslag uitgaat van degene die gehouden is een
bepaalde arbeid of functie te verrichten. Dan gebruiken we in
onze taal niet het werkwoord 'geven', maar nemen: hij heeft
ontslag genomen. Gebruikelijk is ook: zijn ontslag indienen.
'Iemand zijn ontslag geven' wordt gebruikt als het ontslag van
de werkgever uitgaat. Het is synoniem met iemand ontslaan en
stemt overeen met 'congédier, licencier quelqu'un, donner son
congé à quelqu 'un' .
Soms leest men ook 'de ontslag nemende minister, burgemeester'. In dit geval stemt 'démissionnaire' overeen met aftredend: de aftredende minister, burgemeester.

Remédier à

Tegenover 'vous devez remédier à cette situation' staat 'u moet
die toestand verhelpen' en tegenover 'vous pouvez remédier
facilement à ce défaut' staat 'u kunt dit gebrek gemakkelijk
verhelpen'. 'Remédier' is dus een onovergankelijk werkwoord,
terwijl 'verhelpen' overgankelijk is, d. w.z. 'on remédie à quelque
chose', maar 'men verhelpt iets'. Het kenmerk van een overgankelijk werkwoord is, dat het met een lijdend voorwerp kan worden gebruikt. In de twee bovenstaande zinnetjes zijn toestand
en gebrek het lijdend voorwerp.
Dit neemt echter niet weg dat men in sommige gevallen het
voorzetsel aan bij 'verhelpen' wel kan aantreffen, b.v. met de
woordjes iets of niets als lijdend voorwerp. Zo is er niets aan te
merken op :
- De hele zaak is uit de hand gelopen; daaraan is niets meer te
verhelpen.
- Aan die toestand is nog wel iets te verhelpen.
Het tweede gedeelte van deze zinnen kunnen we ook als volgt
formuleren: dit is niet meer te verhelpen, de toestand is nog wel
te verhelpen.
Op te merken valt verder dat in beide zinnen 'verhelpen' kan
worden vervangen door 'doen' : daaraan is niets meer te doen;
aan die toestand is niets ,meer te doen.
Doen is hier evenals verhelpen een overgankelijk werkwoord.
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Dans le prolongement de

Wat ontstaat door iets door te trekken, in de letterlijke of de
figuurlijke betekenis, heet het verlengde: de nieuwe straat ligt in
het verlengde van de oude. Figuurlijk gebruikt komt deze uitdrukking voor in het werk De Nederlander uiterlijk en innerlijk
van prof. dr. A. Chorus, hoogleraar in de psychologie aan de
universiteit van Leiden, waar deze het heeft over een 'grootheid
liggend in het verlengde van hun eigen aard'.
Bij ons zijn velen geneigd in zulke gevallen 'in de verlenging' te
gebruiken, terwijl verlenging dezelfde betekenis heeft als Fr.
'prolongation' : de verlenging van een termijn, een reis, een
verblijf, het leven enz.
J.V.

VOORTDURENDE SCHOLING

In een nummer van Elseviers Weekblad troffen wij de volgende
zin aan :
- De mobiliteit in functies geeft reden te verwachten dat er in de
ondeIWijssector straks meer mensen dan ooit nodig zullen
zijn als gevolg van de dan noodzakelijke 'éducation permanente'.
Wat moet er onder deze Franse term worden verstaan? Het
gaat hier uiteraard om meer dan her- en/of bijscholing.
In onze steeds meer gecompliceerde en gespecialiseerde samenleving mag de opleiding niet ophouden bij het verlaten van de
school. Dit is een verouderde opvatting, om niet te zeggen een
opvatting van de oudere generatie.
De wereld waarin we leven stelt wisselende eisen aan het
individu, zodat levenslang verder leren voor velen een noodzaak
is geworden.
Naast de leerplicht is, in het kader van het proces van kennisoverdracht en vorming gedurende het gehele leven, het begrip
leerrecht ontstaan.
Zo wordt thans in Nederland met betrekking tot het toekomstige onderwijsstelsel gesproken van de 'Open school', waar

ondelWijsfaciliteiten tijdens het hele leven beschikbaar gesteld
zullen worden. In een dergelijke organisatie zouden dus alle
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voorzieningen voor verdere scholing en vorming na de leerplichtige leeftijd worden aangeboden.
De moderne mens zal dus in toenemende mate moeten streven
naar levenslange zelfopvoeding.
Maar bestaat er in het Nederlands geen equivalent voor de
uitdrukking 'éducation permanente', die volgens het Dictionnaire des mots nouveaux van P. Gilbert in een ontwerp-wet over
de onderwijshervorming werd gelanceerd?
Een letterlijke vertaling van de Franse term vindt men in
Koenen, 27ste druk (1975), waar naast permanente educatie ook
permanente vorming is opgegeven, met als uitleg: het voortdurend (zichzelf blijven) ontwikkelen.
Op blz. 325 van hetzelfde woordenboek staat de volgende
defmitie van permanente educatie: onderwijs en vorming van
volwassen beroepsbeoefenaars, het blijvend leren.
Voortdurende scholing is een vertaling voor éducation permanente die in Onze taal (maart 1970) met het volgende commentaar werd vermeld :
De term voortdurende scholing bestrijkt een heel breed gebied. In sommige gevallen wordt er alleen beroepsonderwijs
onder begrepen, zowel de vakopleidingen als de bijscholingscursussen voor bepaalde beroepen. Met deze term kan echter ook
worden bedoeld onderwijs voor volwassenen, waarbij dan aan
meer wordt gedacht dan alleen de opleiding voor een bepaald
beroep, met uitsluiting evenwel van de vormingscursussen die
op de individuele persoonlijkheid betrekking hebben.
Vaker wordt de term echter gebruikt voor nieuwe tereinen van
onderzoek en werkzaamheid, die niet begrepen zijn in de gebruikelijke opvattingen over onderwijs voor volwassenen, en
zeker niet over beroepsonderwijs, maar uitdrukking geven aan
het verlangen om een nieuwe vorm van onderwijs tot ontwikkeling te brengen.
Het onderwijs houdt niet bij het verlaten van de school op; het
gaat gedurende iemands verdere leven door. Met voortdurende
scholing bedoelt men de ononderbroken voortzetting van het
onderwijsproces, gericht op het voldoen aan de individuele strevingen en op het ontwikkelen van de mogelijkheden van ieder
mens afzonderlijk en op het bevredigen van de steeds dringender

eisen die een wereld in beweging stelt. Iedereen begrijpt tegenwoordig dat in de wereld van vandaag, waarin alles voortdurend
verandert, het leven van mensen, gemeenschappen of naties niet
onder de noemer van één soort onderwijs kan worden gebracht.
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Een variante hierop is voortdurende vorming. Deze uitdrukking komt voor in de titel van een door het Belgische ministerie
van Nederlandse cultuur gepubliceerd document waar voor alle
individuen en alle leeftijdsgroepen op de behoefte aan permanente educatie wordt gewezen. Dit document is getiteld :
'Voortdurende vorming voor wie verder wir.
Naast 'éducation permanente' : enseignement qui est dispensé
tout au long de la vie professionnelle (Lexis, dictionnaire de la
langue française) komt in het Fr. ook 'formation permanente'
voor.
In het Engels en het Duits spreekt men in dit verband van
permanent education, adult education of lifelong education en
ständige Weiterbildung.
V.T.V.

DE DINGEN BIJ HUN NAAM

DE MOTORFIETS
De motorfiets werd vroeger motorrijwiel genoemd. Thans gebruikt rnen naast motorfiets ook dikwijls de benaming motor.
Zoals de fiets rijdt ook de motorfiets doorgaans op twee
wielen. De fietser beweegt zich met zijn spierkracht voort. De
motorrijder daarentegen kan, dank zij het menselijk vernuft, een
andere energiebron aanwenden, gaande van de lichte hulpmotor
tot de viercilindermotor.
SOORTEN

Het onderscheid tussen de verschillende soorten motorfietsen
wordt bepaald door de constructie, het vermogen en wettelijke
voorschriften.
Onlangs lanceerden de fabrikanten de snorfiets (in de Belgische wetgeving 'bromfiets klasse A' gedoopt). De snorfiets heeft
een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cc en haalt
in België en Nederland een maximumsnelheid van respectievelijk 25 en 20 km per uur. De berijder hoeft geen valhelm te dragen
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en daaraan dankt de snorfiets dan ook zijn bestaan. Vele dames
die trots zijn op hun kapsel maken er immers gretig gebruik van.
De valhelm is wel verplicht wanneerje op een bromfiets, in de
volksmond brommer genoemd ('bromfiets klasse B' volgens de
Belgische wetgeving) rijdt, want hier bedraagt de maximumsnelheid 40 km per uur.
Zowel de snorfiets als de bromfiets is van pedalen voorzien die
voor de aandrijving op het achterwiel zorgen. Bij uitschakeling
van de motortransmissie kan men deze motorfietsen nog met de
pedalen voortbewegen.
De scooter kende rond 1950 veel belangstelling, maar is nu
vrijwel van de markt verdwenen, voornamelijk als gevolg van de
slechte wegligging. Met zijn open frame en kleine wielen doet
hij aan de autoped denken. De scooter bereikt snelheden van
meer dan 100 km per uur.
Als sportief vervoermiddel is de motorfiets 'in'. Door krachtige motoren, waarvan de cilinderinhoud varieert van 50 cc tot
meer dan 1000 cc, kunnen hoge snelheden worden bereikt.
De bouw van deze machines is daaraan aangepast, d.w.z. een
gesloten frame, grote wielen, een speciaal veer- en schokbrekersysteem, een versnellingsbak. De brandstoftank bevindt zich
tussen het zadel en de stuurkolom.
De berijders van de scooter en de motorfiets bedienen zich van
een startpedaal om te starten.
Opzij aan een motorfiets is soms een licht wagentje met een
zitplaats bevestigd dat op een derde wiel steunt : het (of de)
zijspan.
DELEN
Frame - zadel - stuur

Deze delen hebben een grote gelijkenis met die van de fiets.
Het frame van het motorrijwiel is uiteraard sterker. De frameconstructie uit buizen en/of geperste staalplaat kan open zijn,
zoals bij de bromfiets en de scooter, of gesloten, zoals bij de
motorfiets. Belangrijk zijn de voorvering van de voorvork en de
achtervering van de achtervork . De eerste bestaat uit een telescoopvork met ingebouwde veer en schokdemper. De scharnierende achtervork bevat veerelementen. De voorvork draait in de
stuurkop, waarop de stuurstang steunt.
Heel wat bedieningsorganen zijn op het stuur aangebracht,
zoals de gashendel op het rechterhandvat. Bij de lichtere mo11 - 1156

dellen van de motoniets vinden we ook een handschakelaar
voor de koppeling.
De bel op de snorfiets en de brommer en de schakelaar voor
de claxon op de motorfiets en tenslotte de schakelaar voor de
lichten zijn eveneens met de hand op het stuur bereikbaar.
Het zadel, bekleed met leer of plastic, kan één persoon (voor
een snorfiets en een bromfiets) oftwee personen (veelal voor een
motorfiets) dragen en steunt op veren.
Wielen

We onderscheiden twee soorten wielen: de spaakwielen bij de
bromfietsen en motortietsen en de kleine dichte wielen die typerend zijn voor de scooters. De breedte van de band varieert
naar gelang van het type motorliets.
Motor

De tweetactmotor treffen we meestal op de lichtere motorfietsen
aan. De zwaardere en sportieve soorten worden door een
viertactmotor met kopkleppen aangedreven. De koelribben van
de cilinders zorgen voor de koeling van de verbrandingsmotor.
Via een buisje met kraantje loopt de benzine van de brandstoftank naar de benzinemotor.
Hetstarten van de motor van de motorfiets en de scooter kan
met behulp van een startpedaal geschieden. Bij de bromfiets en
de snorfiets moet je op trappers duwen.
Hierdoor krijgen we bij de zware motorfietsen een ontsteking,
opgewekt door een bobine die aangesloten is op een accu en
gevoed door een dynamo. De vliegwielmagneet vervult die
functie bij de lichte motoren. De veroorzaakte spanning wordt
naar de bougie gevoerd.
Wat gebeurt er binnenin de motor? In de cilinder zorgt een
brandbaar mengsel voor de verbranding. Hierdoor wordt
warmte opgewekt die nodig is om energie voort te brengen. De
druk van het gas wordt hoger en stelt een zuiger in werking.
De heen en weer gaande beweging van de zuiger wordt op een
krukas overgebracht. De inlaat- en de uitlaatklep zorgen respectievelijk voor de toevoer en de afvoer van de gassen. De
nokkenas regelt het openen en sluiten van deze twee kleppen.
Dank zij het arbeidsvermogen dat vrijkomt door de omwentelingen van de krukas en de nokkenas in de explosiemotor beweegt
de motorfiets zich zonder de spierkracht van de mens voort.
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Versnellingsmechanisme

Door middel van een ketting of een cardanas wordt de energie
van de motor op het achterwiel overgebracht. Bij de snorfiets en
de bromfiets kan men deze motortransmissie uitschakelen en
zich uitsluitend met de pedalen voortbewegen. Ze hebben geen
versnellingen. Op het stuur van de motorfiets bevindt zich een
handschakelaar voor de koppeling. De gangwissel bij de zwaardere motoren telt gewoonlijk vier versnellingen en wordt met de
voet bediend.
Remmen

Bij de snortiets en de bromfiets wordt zowel de voor- als de
achterrem met de hand bediend door middel van een knijphefboom dichtbij de handvatten en via een flexibele kabel.
De motorrijder heeft alleen een remgreep voor de voorrem,
telWijl hij voor de achterrem over een voetpedaal beschikt.
Verlichting

Op motorfietsen kunnen de volgende lichten worden aangebracht: een groot licht, een dimlicht, een stadslicht, een achterlicht, een stoplicht, een voor- en een achterrejlector, zijreflectoren, een parkeerlicht, een kentekenplaatverlichting en
oranje richtingaanwijzers.
Toebehoren
Alle motortietsen moeten voorzien zijn van een framenummer
en een identificatieplaat.
Andere verplichte accessoires zijn spatborden, een claxon,
een achteruitkijkspiegel en een uitlaat met knaldemper.
Wanneer een driewielige motorfiets uitgerust is met een voorruit moet deze voorzien zijn van ruitewissers en een ruitesproeier.
Sommige mototfietsen hebben een windscherm.
Kleding

Voor motorrijders bestaat er een speciale beschermende motorkleding die meestal uit leer gemaakt is. Net zoals voor fietsers
zijn er ook aangepaste handschoenen voor motorrijders
Het dragen van een valhelm is verplicht voor brom- en motorrijders. Men maakt onderscheid tussen dejethelmen, die mond
en kin bloot laten en met een kinband worden aangespannen, en
de integraalhelmen die het hoofd helemaal omsluiten.
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Motorsport

In de motorsport zijn de moto- of motorcross en de motorrensport het populairst.
Motorcrosswedstrijden zijn snelheidswedstrijden die op een
terrein met natuurlijke hindernissen worden georganiseerd en
waarbij de deelnemers verscheidene ronden moeten afleggen.
Wereldkampioenschappen worden georganiseerd voor de klassen 125, 250 en 500 cc.
Bij motorrennen of motorraces rijden de renners in verschillende klassen, al naar de cilinderinhoud van de motor. Voor de
wereldkampioenschappen komen de Grand Prix en Tourist
Trophy-wedstrijden in aanmerking. De beroemdste race is de
Tourist Trophy op het eiland Man. Deze wedstrijden worden op
gesloten circuits gehouden.
Daarnaast bestaan er nog vele andere, bij ons minder bekende
soorten wedstrijden.
Bij betrouwbaarheidsritten moet een voorgeschreven gemiddelde bereikt worden en moeten terreinmoeilijkheden overwonnen worden.
Trials hebben plaats op moeilijk terrein met bijzonder gemarkeerde sectoren die speciaal gecontroleerd worden. Het traject
moet binnen een vastgestelde tijd en met zo weinig mogelijk
strafpunten afgelegd worden.
Speedway- of sinielbaanwedstrijden worden op een ovale
sintelbaan verreden.
Recordritten of recordraces he'bben het behalen van de hoogst
mogelijke snelheid tot doel, hetzij over een bepaalde afstand,
hetzij voor het behalen van het absolute snelheidsrecord of het
uursnelheidsrecord.
Lange-afstandsraces en motorrijwielrally's zijn lange-afstandsritten.
Motorbal, ook motorvoetbal of motorpolo genoemd, wordt
gespeeld op terreinen die even groot zijn als een voetbalveld.
Alle hiervóór vermelde wedstrijden worden georganiseerd
met officiële toestemming van de FIM (Fédération Internationale Motocycliste). Daartegenover staan de wedstrijden zonder
verplichte goedkeuring, zoals de ballonachtervolgingsjacht, het
bekwaamheidstoernooi, de foto-oriënteringstocht, de oriënteringstocht, de snipper- of vossejacht en de sterrit.
A.T. & F.G.
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VRAAG EN ANTWOORD
Rein

V. Het stadsbestuur van Tielt beschikt over plastieken zakken
waarop de aanbeveling gedrukt staat: 'Houdt Tielt rein'. Het
stadsbestuur kreeg hierop negatieve reacties. Uw advies wordt
gevraagd in verband met de slogan 'Hou Tielt netjes'.
A. In de eerste plaats wijzen wij erop dat volgens de moderne
spraakkunsten in de gebiedende wijs geen t meer wordt geschreven, zomin in het meervoud als in het enkelvoud:
- Behandel de dieren met zachtheid.
- Ga spelen, kinderen.
- Rij veilig, luisteraars.
De t wordt wel geschreven wanneer het werkwoord gevolgd
wordt door het persoonlijk voornaamwoord u : Gaat u zitten,
mevrouw(en). 'Gaat' kan dan zowel enkelvoud als meervoud
zijn.
De oude schoolse vorm met t is geijkt in sommige militaire
commando's (Geeft acht!) en heeft zich in godsdienstige en
andere plechtige stijl gehandhaafd (Komt allen tot mij).
De gebiedende wijs van 'houden' is houd (de stam van het
werkwoord). In gesproken taal is de gewone vorm echter hou
(evenals rü in een van de bovenstaande voorbeelden). Het is in
overeenstemming met de tendensen van het moderne reclamewezen om zulke slagzinnen in gewone omgangstaal te stellen.
Vervolgens is er de vervanging van 'rein' door 'netjes'. Als
men zich laat leiden door de gewone omgangstaal, dient men de
voorkeur te geven aan netjes. Zulks betekent niet dat 'een stad
rein houden' geen Nederlands is; het wordt echter in deze betekenis vrijwel alleen in literaire taal gebruikt. We spreken wel in
figuurlijke zin van een rein gemoed, een rein geweten.
Als beste formule kunnen wij dus aanbevelen: 'Hou Tielt
netjes'.

I.V.
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11. - Termen en wendingen
OVERLOOP

In Van Dale staan acht verschillende betekenissen vanoverloop.
Ofschoon wij het in dit stukje vooral zullen hebben over betekenis 5 van dit woord, willen wij terloops toch wijzen op betekenis 1, waar het juiste equivalent wordt verstrekt van het Fr.
'palier', dat velen bij het spreken blijven gebruiken zonder de
moeite te doen even een woordenboek te raadplegen om de juiste
tegenhanger van deze term op te zoeken.
Naar gelang van het geval kunnen wij overloop (V.D. (... ) inz.
ruimte van een bovenhuis waarop de trap uitkomt), trapbordes,
bordes of trapportaal bezigen.
- De wapenhandelaar ging met een geladen revolver op onderzoek en zag onderaan de trap op de overloop de inbreker
staan.
Onder betekenis 5 in Van Dale vinden wij m.b. t. de stedebouw
de nieuwe betekenis van dit woord, nl. 'te verwachten bevolking
van een gebied of nederzetting die daardoor niet meer kan worden opgenomen en dus naar elders verwezen moet worden; ook
b.v. met betrekking tot de bevolking van universiteiten enz.'.
Volgens het Engels-NederlandsINdl. -Eng. woordenboek van
K. ten Bruggencate betekent overspill (van het ww. to spill
over: overlopen) bevolking, overbevolking, bevolkingsoverschot, overloop. Een overspill area is, volgens hetzelfde woordenboek, een streek waarheen overbevolking wordt afgevoerd.
In Oxford Advanced Leaner's Dictionary staat LV.m. overspill : spreading in surrounding areas; (esp.) excess population :
build new towns for London's overspill.
Enigszins anders is de definitie die in Beyond the dictionary in
English is opgenomen : The excess inhabitants of one town who
are rehoused in another, e.g. Hundreds of London's overspill
population have been rehoused at Haverhili in Suffolk.
- The reasons given for creating Craigavon usually concentrate
on its role as an overspill town for Belfast.
Overloop geeft goed de gedachte weer die in 'overspill' besloten ligt. Er is dus geen reden om deze Engelse term over te
nemen.
- De verstedelijkingsnota (...) stimuleert de overloop vanuit de
randstad naar Utrecht en Gelderland.
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De infrastructurele voorzieningen, die nodig zijn voor de
overloop, zijn niet gering.
- Hoorn wil in geen geval slaapstad worden. Het wil het
schrikbarende forensisme, gevolg van de overloop uit Amsterdam, een halt toeroepen.
Terloops zij erop gewezen dat men thans in de vakliteratuur
ook nog een andere term aantreft i.v.m. deze migraties, met
name uitstroom.
- Zowel in de VS als in West-Europa is gedurende de afgelopen
jaren een toenemende uitstroom uit urbane gebieden naar
suburbane en intermediaire gebieden waar te nemen.
In de onderstaande citaten komen enkele samenstellingen met
overloop voor.
- Prof. Lambooy is een sterke tegenstander van het overloopbeleid , dat bewoners van de saneringswijken in de stad wil
overplaatsen naar nieuwe woongebieden buiten Amsterdam.
- Het overloopbeleid wordt te gemakkelijk ondersteund.
- Er kunnen aanzienlijk meer mensen en woningen in de
agglomeraties worden behouden dan in de overloopmodellen
wordt aangenomen.
- De verminderde stimulering van de Zeeuwse havengebieden
houdt wellicht in, dat de zo geprezen overloopfunctie vanaf
Rijnmond wordt beëindigd.
Als synoniem van 'vlucht' kan men deze term ook soms aantreffen.
- De Amerikaanse wetenschappelijke journalist Daniel S.
Greenberg probeert de wetenschappelijke arbeiders weer terug te brengen naar de realiteit. Hij staat sceptisch tegenover
een massale overloop van de lNetenschapsmensen naar de
vakbeweging.
In verband met het gecompliceerde werk dat door de controlevoorzieningen van computers wordt verricht, spreekt men soms
ook van 'overloop', zoals blijkt uit dit citaat uit Rekenmachines
van dr. G. Meyer:
- (...) Voordat echter cijfers die niet in een geheugengebied
passen verloren gaan, geeft de machine deze zgn. overloop
aan.
LEEGLOOP
Wanneer te veel bewoners een plaats verlaten, ontstaat er leegloop. Dit is een minder verheugend verschijnsel voor de overheid
die hieraan het hoofd moet bieden.
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(...) Er zou een eind gemaakt moeten worden aan het reserveren voor industriële doeleinden van gigantische oppervlakten
van schaarse ruimte. Er zouden met name woonbestemmingen aan kunnen worden gegeven, waardoor de leegloop kan
worden tegengegaan.
In verband met het werken of draaien van machines heeft de
term leegloop uiteraard een andere betekenis, zoals uit dit citaat
blijkt.
- Een tijdschema voor elke machine vormt een beslist noodzakelijk hulpmiddel om leegloop en 'overlappingen' te vermijden.
Leegstand daarentegen heeft betrekking op woningen.
- Hoe is het mogelijk dat steden met ernstige huisvestingsproblemen zo'n hoge leegstand hebben?
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Kortelings - binnenkort

V. Wat klinkt het best: Binnenkort opening van een nieuwe
winkel' of : Kortelings opening ... ? Is het juist dat 'kortelings' in
België zowel gebruikt kan worden voor wat al voorbij is als voor
wat nog moet komen ?
A. Zoals u in alle woordenboeken kunt vinden, betekent kortelings : kort geleden, onlangs, laatst. Het slaat dus uitsluitend op
het verleden : Ik heb hem kortelings nog gezien. Een paar eeuwen geleden was dat niet het geval; toen werd het ook gebruikt
voor een gebeuren in de naaste toekomst.
Sedertdien is men voor een tijdstip in de toekomst uitsluitend
binnenkort gaan gebruiken. Met die ontwikkeling in het taalgebruik behoren we rekening te houden als we een in het gehele
Nederlandse taalgebied verstaanbare taal willen spreken en
schrijven.
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Geslacht van plaatsnamen

v. In een voetbalverslag lees ik : Halle dat aanvankelijk niet bij
de bal kwam, kon het tij in de tweede helft keren. Halle speelde
slecht; ZÜn spelers kwamen niet eens bij de bal. Zijn dat en zijn
hier juist gebruikt ?
A. Ja. Het betrekkelijk voornaamwoord dat heeft betrekking op
een plaatsnaam (Halle) en alle plaatsnamen zijn onzijdig (hetwoorden). Zo zegt men: het schilderachtige Brugge; het zeventiende-eeuwse Antwerpen; het Gent, dat Maeterlinck gekend
heeft, bestaat niet meer.
Het bezittelijk voornaamwoord zijn gebruiken we zowel voor
onzijdige als voor mannelijke substantieven : het kind en zijn
zusje; de jongen en zijn vader. Dus ook: Halle en zijn spelers.
Tewerkstellen

v. Als vertaler bij een rijksdienst heb ik regelmatig te maken met
een drievoudige schrijfwijze van het werkwoord tewerkstellen
(te werk stellen, tewerk stellen), de vervoegde vormen (ik stelde
te werk of stelde tewerk) en het ervan afgeleide, vaak zelfstandig
gebruikte, bijvoeglijk naamwoord (de tewerkgestelde ofte werk
gestelde oftewerk gestelde). Kan u mij een richtlijn geven om tot
eenvormigheid van de schrijfwijze van dit woord te komen ?
A. Over het al dan niet aaneenschrijven van zulke werkwoorden
bestaan geen bindende voorschriften, hoewel er een toenemende
neiging is om ze aaneen te schrijven. In gezaghebbende woordenboeken als Van Dale, Koenen en Van H aeringen (Kramers)
lezen we : tewerkstellen, stelde tewerk, heeft tewerkgesteld. Dit
geldt ook voor tewerkgestelde. Zij die deze samenstellingen in
twee of drie woorden schrijven, houden geen rekening met de
genoemde woordenboeken, wat te betreuren is uit een oogpunt
van eenvormigheid.
Weerhouden

V. 'Weerhouden zijn' wordt meestal gebruikt in de betekenis
van 'niet kunnen komen', b.v. naar een vergadering. Men treft
echter ook aan : 'uw kandidatuur werd niet weerhouden'. Wat
betekent weerhouden precies in deze laatste betekenis ?
A. In beide gevallen hebben we te maken met een bij ons veel
voorkomend gallicisme, d.w.z. een klakkeloze en verkeerde
vertaling van het Franse werkwoord 'retenir'. Als iemand een
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vergadering om de een of andere reden niet kan bijwonen, dan
zegt men in het Nederlands niet dat hij 'weerhouden' is, maar
verhinderd. B.v.: De voorzitter is door ambtsplichten verhinderd (Le président est retenu par les devoirs de sa charge).
'Uw kandidatuur werd niet weerhouden' heeft geen zin in onze
taal; het is Frans met Nederlandse woorden. In overeenstemming met het Nederlandse taaleigen is : Uw kandidatuur
komt niet in aanmerking, wordt niet in overweging genomen.
Correct gebruikt is weerhouden in de volgende zinnen :
- Het slechte weer weerhield me ervan uit te gaan.
- Zich door niets laten weerhouden om zijn doel te bereiken.
- Ik kon me niet weerhouden hem eens duchtig de waarheid te
zeggen.
- Zijn tranen, een zucht, een gil weerhouden.
Het is dus altijd in de betekenis van tegenhouden, inhouden of
onderdrukken. Het Franse werkwoord 'retenir' heeft echter een
veel ruimere betekenis.

Modelbrief

V. Als lerares op een handelsnormaalschool vraag ik me af
welke samenstelling de voorkeur verdient : modelbrief of typebrief?
A. Tegenover 'lettre-type' staat in het Nederlands modelbrief
of standaardbrief Type wordt ook wel gebruikt in de betekenis
van model, voorbeeld; maar niet in samenstellingen. Zo kan men
zeggen : het nieuwste type auto; het is een type van boerenhoeve; Judas is het type van de verrader; dit type briefbevalt me
niet.
Andere samenstellingen met model als eerste lid zijn: modelbedrijf, modelboerderij, modelhuis, modelkeuken, modelfactuur, e.d.

Bijrijder

V. Hoe moeten we de persoon noemen die met de chauffeur van
een vrachtwagen meerijdt en hem helpt bij het lossen en laden en
hem, zo nodig, ook kan aflossen of vervangen?
A. Zo'n werknemer wordt bijrijder genoemd.
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Privé - Privaat

V. Als handelsvertegenwoordiger zou ik graag uitsluitsel hebben over het volgende: Naast het telefoonnummer van de frrma
staat op mijn naamkaartje mijn eigen telefoonnummer thuis. Wat
moet ik aan het laatstgenoemde doen voorafgaan : privaat of
privé?
A. Op een naamkaartje verdient privé de voorkeur boven het in
dit verband ongebruikelijke 'privaat'.
Over het verschil tussen beide woorden kunnen we het volgende zeggen. Er zijn slechts enkele algemeen gebruikelijke
samenstellingen met privaat als eerste lid: privaatcollege, privaatdocent, privaatles, privaatrecht en privaatrechtelijk.
Met privé bestaan er een groot aantal samenkoppelingen :
privé-adres, privé-aangelegenheid, privé-druk, privé-kantoor,
privé-kasboek, privé-les, privé-leven, privé-middelen, privénummer of privé-telefoon, privé-secretaresse, privé-uitgaven,
privé-vermogen enz.
In plaats van privaat of privé kunnen we ook wel particulier
gebruiken: particuliere belangen, particulier bezit, particuliere
onderneming, particuliere secretaris, iemands particuliere leven, een particulier schrijven.
Privé-nummer is dus de juiste benaming als men de telefoonaansluiting thuis bedoelt. Gaat het om een nummer dat voor
anderen geheim wordt gehouden en niet in de telefoongids staat,
dan spreken we van een geheim nummer.
Niet het minst - Niet in het minst

V. Is de uitdrukking 'niet in het minst' goed Nederlands?
A. Ja. Ze betekent volstrekt niet, in het geheel niet: Met de
mogelijke gevolgen van zijn optreden heeft hij niet in het minst
rekening gehouden. De dochter kon haar verlegenheid niet verbergen, maar de zoon was niet in het minst beschaamd.
Het is dus een ontkennende uitdrukking, wat nog beter
uitkomt in de ook gebruikelijke volgorde in het minst niet.
Deze wending wordt vaak verward met niet het minst, die
echter bevestigend is en betekent: niet in de laatste plaats,
vooral, wel, eveneens, zoals uit volgende voorbeelden blijkt:
- Het is een werk van groot belang, niet het minst om de zeer
uitvoerige aantekeningen.
- Dat hij een persoon van grote betekenis is, wordt alom toegegeven, niet het minst door zijn tegenstanders.
I.V.
11 - 1166

11. - Termen en wendingen
-ATlE OF -ERING ?
Soms wordt de vraag gesteld of er een regel bestaat voor het
gebruik van de uitgangen -atie en -ering, b.v. concentratie en
regionalisering. Zo'n regel bestaat helaas niet, zodat met die
vormen op zeer willekeurige wijze wordt omgesprongen.
We kunnen alleen het een en ander vaststellen:
1. Sommige woorden zijn vrijwel alleen gebruikelijk met de
vorm op -atie: acceptatie, circulatie, concentratie; consultatie,
cumulatie, de sorganisatie, desoriëntatie, dotatie, incorporatie,
mutatie, participatie, polarisatie, prolongatie, publikatie, recreatie, sollicitatie, speculatie, valorisatie, verificatie enz.
We laten hier buiten beschouwing woorden als alimentatie,
congregatie, dedicatie, machinatie, perekwatie e.d., want er zijn
geen overeenstemmende werkwoorden op -eren, waarvan de
vorm op -ering is afgeleid.
2. Andere woorden, minder talrijk, komen uitsluitend voor met
-ering : adressering, budgettering, creditering, cultivering, datering, debitering, deponering, discontering, indexering, internering, investering, overdisponering enz. Dit zijn afleidingen van
bastaardwoorden op -eren, waarvoor in het Frans meestal geen
substantief op -ation bestaat.
3. In een andere reeks zelfstandige naamwoorden kunnen we
zowel de vorm op -atie als die op -ering gebruiken: automatisatie of automatisering, codificatie of codificering, constatatie of
constatering, demonetisatie of demonetisering, industrialisatie
of industrialisering, internationalisatie of internationalisering,
isolatie of isolering, kapitalisatie of kapitalisering, mechanisatie
of mechanisering, nationalisatie of nationalisering, normalisatie
of normalisering, rationalisatie of rationalisering, standaardisatie of standaardisering enz.
4. Soms is er een betekenisverschil tussen beide vormen: notatie is een term uit de muziek, notering is een beursterm; situatie is
synoniem met toestand, situering betekent plaatsbepaling.
5. In verreweg de meeste gevallen staat het ons vrij te kiezen

tussen beide vormen. Veel zorgen hoeft de taalgebruiker zich
hierover niet te maken. Wel wordt soms opgemerkt dat de vorm
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op -ering meer aan de werking of handeling doet denken, terwijl
de vorm op -atie meer het resultaat van de werking of handeling,
een toestand of een voltooide handeling op de voorgrond plaatst.
Beide begrippen liggen echter zo dicht bij elkaar, dat de twee
vormen doorgaans verwisselbaar zijn geworden. Wel is het opvallend dat samenstellingen steeds met het woord op -atie worden gevormd: industrialisatiebeleid en -proces, isolatieband,
-buis, -materiaal, -pak en -steen, normalisatieblad en -commissie, rationalisatiebeweging, standaardisatiebureau.
6. De verklarende woordenboeken en de Woordenlijst van de
Nederlandse taal kunnen ons ter zake maar weinig helpen: in
het ene werk vindt u alleen het woord met de vorm op -atie, in het
andere uitsluitend het woord met de vorm op -ering, terwijl een
derde beide vormen vermeldt. De uitgang -ering schijnt de
laatste tijd het meest voor te komen en dat is ook logisch, want
die is in overeenstemming met de normale Nederlandse
woordvorming: verteren - vertering, beweren - bewering,
investeren - investering, programmeren - programmering, indexeren - indexering enz.
J.V.

VERLOOP
Wanneer werknemers hun dienst verlaten, naar een ander bedrijf
of een andere werkkring overgaan, spreekt men van verloop.
Deze nieuwe betekenis van het veelzijdige verloop is opgenomen onder nr. 5 in de jongste Van Dale (1976).
- Hoe sterker de bezetting, hoe groter het verloop.
- Er zijn slechte banen met lage lonen, een relatief geringe
taakinhoud, veel verloop, slechte arbeidsomstandigheden
enz.
- De produktie zal ongeveer 14 procent lager uitvallen indien in
de tweede helft van dit jaar het verkort werken en het natuurlijk personeelsverloop in dezelfde omvang doorgaan als in de
eerste helft van het jaar.

Op het terrein van de bevolkingstheorieën of van de bevolkingsdichtheid van dieren is de besproken term eveneens gebruikelijk. Verloop heeft hier echter een andere betekenis : ~de
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wijze waarop iets verloopt, zich toedraagt of toegedragen heeft'.
(Van Dale, blz. 2712)
- De -bedoeling is te pogen de wetmatigheden te ontdekken in
de opbouwen het verloop van de bevolking.
- Het verloop in de tijd van de bevolkingsdichtheid van dieren
is uiteraard niet constant.
Ter afsluiting nog een paar voorbeelden uit andere vakrichtingen: het verloop van de sterfte naar orgaansystemen; het
verloop van de geldomzetten per boekensoort; de gemiddelde
verkoopwaarden geven niet uitsluitend het prüsverloop weer.

UITLOOP

Om het idee weer te geven dat iets in een bepaalde richting kan
toenemen, groeien, zich verder uitbreiden ofkan oplopen tot een
gegeven maximaal bedrag, gebruikt men thans het zelfstandig
naamwoord uitloop, dat waarschijnlijk is ontstaan uit een nieuwe
betekenis van het ww. uitlopen. Hiervan is in Koenen (1975)
onder betekenis 6 een voorbeeld te vinden : ~het salaris kan
uitlopen tot f. 4000 p.m.'.
In Economisch-statistische berichten spreekt men van de
uitloop van de reële arbeidskosten'.
Nog een paar andere voorbeelden:
- Er is echter een tendens tot verdere uitloop van de vertraging,
omdat de ontwikkeling van de noodprogramma's zoveel programmeercapaciteit in beslag heeft genomen, dat daardoor de
programmering van de normale bewerkingsgang achterop is
geraakt. (Jaarverslag CBS over 1972)
- (...) er is geen uitloop van betekenis naar de 'hogere inkomens.
- De totale cursusduur voor de part-timer is op zes jaar gesteld,
met een uitloop tot negen jaar.
- (...) een salaris van f. 1588 tot f. 2099 met een mogelijke
uitloop tot f. 2797 per maand.
V.T.V.
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VRAAG EN ANTWOORD

Provincie-, provinciaal

V. Op sommige documenten staat vermeld: provinciebestuur,
provincieraad, provinciewet enz. Op andere leest men provinciaal bestuur, provinciale wet, provinciale griffier. Wat is hier
het juiste gebruik?
A. Er is een evolutie aan de gang. Aangezien Provinciale Staten
in Nederland een historische benaming is, heeft men er altijd een
voorkeur gehad voor het bijv. nw. provinciaal. In 1962 werd de
vroegere benaming provinciale wet vervangen door provinciewet, naar analogie van gemeentewet. Bij ons gebeurde dat in
1975 in de rechtsgeldige Nederlandse tekst van de provinciewet.
Deze is de enige waarvan voortaan in overheidskringen, bij het
gerecht en in het onderwijs gebruik kan worden gemaakt.
Vroeger bestond er slechts een ~Vlaamse vertaling' zonder
rechtskracht.
In deze wet treffen we de volgende samenstellingen aan :
provinciebestuur, provincieraad, provinciegriffier, provincieraadslid, provinciehuis, provinciewegen, provinciecomptabiliteit, provinciediensten, provinciebedrijven, provinciekas, provinciezegel. Anderzijds vindt men er : provinciale deler, provinciaal belang, provinciaal gouvernement, provinciale reglementen, provinciale uitgaven.
In tal van gevallen staan beide mogelijkheden tot onze beschikking: provinciale belastingen of provinciebelastingen,
provinciale diensten of provinciediensten, provinciale raadsleden ofprovincieraadsleden. In enkele gevallen is er geen keuze,
b. v. provincieblad, provinciehoofdstad, provincienaam.
In antwoord op

V. Wat is juist : ~in antwoord op uw brief of ~ als antwoord op uw
brief?
A. Beide wendingen zijn gebruikelijk. Nog andere mogelijkheden zijn: ten antwoord op uw brief, ter beantwoording van uw
brief.
J.V.
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11. - Termen en wendingen

OVER HET GEBRUIK VAN HET DEELTEKEN
EN HET WEGLATINGSTEKEN

Een lezer schrijft ons dat wij ~vele lezers een dienst zouden
bewijzen door te herinneren aan de spellingregels betreffende het
gebruik van 1. het deelteken, 2. het weglatingsteken vóór de
genitief-s en de meervouds-s van eigennamen en vreemde of
bastaardwoorden'. Hij heeft opgemerkt dat op dit gebied ~grote
onzekerheid en zorgeloosheid ook bij de beste Nederlandse
auteurs heerst. Deze laatsten schrijven b.v. : financiëel, diëet,
comité's enz.' Tot slot vraagt hij wat correct is : België's of
Belgiës onafbankelijkheid en hij verwijst daarbij naar Marietjes
schort en Arteveldes dood.
Het isjuist dat hieromtrent in Noord en Zuid nogal verwarring
heerst en dat de voorschriften van de Woordenlijstcommissie in
de leidraad van haar Woordenlijst (1954) niet altijd worden nageleefd. Wij achten het bijgevolg wel nuttig hieraan te herinneren.

Gebruik van het deelteken of trema

Het deelteken wordt geschreven op de tweede van twee opeenvolgende klinkers van een zelfde woord om aan te geven dat er
een nieuwe lettergreep begint en om een verkeerde uitspraak te
voorkomen. Hier volgen enige voorbeelden: beëdigen, geëerd,
Israëliër, naäpen, zoëven. Bestaat er geen gevaar van verkeerde
uitspraak, dan valt het deelteken weg: beamen, beogen, beoordelen, buiig, draaiing, evacueren, naogen enz.
Ook in woorden met een tweeklank, gevolgd door een toonloze e (de zogenaamde sjwa), wordt geen deelteken geschreven :
buien, groeien, loeien e.d.
.
Met het oog op de schoolpraktijk, o.a. omdat dit de juiste
uitspraak van die woorden ten goede kan komen, worden de
bastaardwoorden (d.w.z. de in uitspraak en spelling min ofmeer
vernederlandste uitheemse woorden) op dezelfde wijze behandeld als de inheemse woorden: coöperatie, genieën, ideeën,
officiële, ruïne, traliën, vacuüm enz. Op te merken valt dat
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officieel geen trema krijgt, evenmin al~ b.v. prieel en dieet,
omdat er geen verkeerde uitspraak mogelijk is, wat wel het geval
is met officiële, aangezien de ie-klank hier zonder trema zou
kunnen uitgesproken worden als in hiel. Hetzelfde geldt voor
financieel en financiële, substantieel en substantiële; ministerieel en ministeriële e.d.
Op de u van woorden op -eum wordt nooit een deelteken
geschreven: lyceum, museum, petroleum; ook de Franse verbinding met -ien krijgt geen trema: milicien, opticien.
Wanneer een woord onmiddellijk vóór de letter die het deelteken zou moeten hebben, wordt afgebroken aan het einde van een
regel, zodat deze letter op de volgende regel komt, blijft het
deelteken achterwege: be-edigen, na-apen, idee-en, zo-even
enz.
Ter verduidelijking van de bouw van sommige samenstellingen en ter voorkoming van misleidende of zonderlinge spellingbeelden verdient het koppelteken de voorkeur boven het
deelteken: auto-onderdeel, guerilla-oorlog, studio-opvoering,
vreugde-uren, zeventiende-eeuws.

Gebruik van het weglatingsteken

Het weglatings- of afkappingsteken (ook de apostrof genoemd)
behoort in de volgende gevallen tot de vaste spellingelementen :
1. Ter aanduiding van een genitief van eigennamen die eindigen
op een sisklank: Beets' gedichten, Dickens' romans, Frits'
boek, Alex' plannen, Philips' Gloeilampenfabriek.
2. Voor de -s van meervouds- ofgenitiefvormen die men anders
ten onrechte met een gedekte of korte klinker zou kunnen lezen,
zoals ra's en pa's; deze spelling is noodzakelijk om verwarring
met ras enpas te voorkomen, waarin de a kort wordt uitgesproken. Het meervoud van zulke woorden wordt soms ook als raas,
vlaas (vla's), eegaas (eega's) geschreven. We vermelden nog
enkele substantieven waarvan het meervoud een weglatingsteken vergt: ave's, baby's, menu's, opa's, piano's, ski's, pyjama's; zonder dit teken zouden de eindklinkers niet vrij of lang
worden uitgesproken.
Hetzelfde geldt voor eigennamen: Anna's boek, Da Costa's
volledige dichtwerken, Stravinski's muziek, Bredero's Spaanse
Brabander, Mallarmé's leven, Pichegru's samenzwering, Disraëli's buitenlandse politiek.
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3. In 's, dat veelal kan worden opgevat als een afkorting van
des, in plaatsnamen als 's-Gravenhage, en verder in 's maandags, 's morgens, 's middags en dergelijke.
4. Voor de uitgangen van meervouden en genitieven en voor de
suffixen of achtervoegsels in afleidingen van woorden die uit één
spraakklank bestaan of met één teken worden geschreven (a's,
s'en, d's, k's, t'tje, z'je) en van afkortingen (KB's, NV's,
AJC'er, OCMW's); voorts in verkleinvormen van woorden op
medeklinker + y (baby'tje).
5. In vrijer gebruik wordt de apostrof eveneens gebezigd in
vormen als 'k, 't, 'n, z'n, d'r, waarmee dan een werkelijk vocaalloze vorm wordt aangeduid, ofwel een vorm met zwakke
klinker, waar de schrijfwijze met e aanleiding zou kunnen geven
tot verkeerd lezen (zen, der). Het is echter niet mogelijk voor
deze uit een oogpunt van spelling min of meer afwijkende
schrijfwijzen regels op te geven.
Nog een paar opmerkingen tot besluit:
a) Geen weglatingsteken schrijven we in meervoudsvormen als
bureaus, comités, edities, etuis, garages, horloges, jockeys, milieus, procédés, waarbij leesmoeilijkheden zijn uitgesloten.
b) Soms zien we een apostrof staan in genitiefvormen als Frankrijk's politiek, vader's hoed, Jantje's boek, Vondel's Lucifer in
plaats van Frankrijks politiek, vaders hoed, Jantjes boek, Vondels Lucifer. Behalve in de onder 1. en 2. aangehaalde gevallen
worden de genitiefvormen van voor- en familienamen zonder
weglatingsteken geschreven, ook als ze op -e uitgaan: Gezelles
dichtwerken, Van Dales woordenboek, Maries hoed. Dit geldt
ook voor namen van landen: Belgiës onatbankelijkheid, GrootBrittanniës vloot. Het deelteken geeft hier de juiste uitspraak
aan.
c) Om de oorspronkelijke naam van handelsfirma's te behouden
wordt meestal, tegen de regel in, de genitiefvorm met een apostrof geschreven : Heineken's Bierbrouwerij, Van Nelle' s thee,
Amold Gilissen's Bank, Bekaert's fabrieken.
d) De genitiefvormen, waarvan hierboven sprake, worden in
gewone taal doorgaans vervangen door een omschrijving met
van: de gedichten van Beets, de hoed van vader, de onatbankelijkheid van België enz. In firmanamen komt de eigennaam
soms achteraan : Accountantskantoor J. Slotemaker, Motorenfabriek Pluvier NV, Papierfabriek D. Bolding NV.
In de spreektaal hoort men meestal: Frits z'n boek, Maria d'r
hoed, Wim z'n tas. Hierover lezen we in de Nederlandse
Spraakkunst van De Vooys : 'In verbindingen als Jan z'n schuld,
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Anna d'r werk, die mensen d'r opvatting, doen de beide eerste
bestanddelen dezelfde dienst als vroeger de genitief. Ze behoren
ongetwijfeld tegenwoordig tot de beschaafd gesproken taal, al
worden ze veelal uit dl: geschriften geweerd. Aanbevelenswaardig is de constructie bij eigennamen op s, b.v. Beets z'n Camera,
Huygens z'n gedichten, omdat bij een vooropgeplaatste genitief
geen s meer mogelijk is en de schriftelijke aanduiding Beets',
Huygens' maar een noodhulp is'.
J.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Bekommernis - bekommering

V. In het maandblad Deze maand in Brussel lees ik dat het Fr.
Masereelfonds ~is gesticht in 1971 vanuit de bekommernis dat er
in het traditionele Vlaamse cultuurleven een duidelijke leemte
was aan de linkerzijde'. Mijn vraag is : kan iets worden gesticht
vanuit een bekommernis? Is dat taalkundig in orde?
A. Zeker niet! Eerst een woord over bekommernis; het wordt
doorgaans in min of meer archaïsche stijl gebezigd (b.v. : werp
uw bekommernis op God). Volgens Van Dale is het minder
gewoon dan bekommering. De betekenis is bezorgdheid, zorg,
kommer, ongerustheid: door bekommeringen gekweld zijn; de
bekommering om onze beschaving; ik heb met bekommering
gezien daL ..
De Vlamingen gebruiken echter vaak ~bekommernis' als ze in
feite belangstelling, doel, wens, begrip enz. bedoelen.
Een tweede opmerking geldt het voorzetsel ~ vanuit', dat betekent van een bepaalde plaats af : vanuit Brugge naar Antwerpen
gaan; hij keek vanuit het venster naar beneden.
Wat in het maandblad bedoeld was, is heel gewoon: Het
Fonds is gesticht omdat er in het traditionele Vlaamse cultuurleven een duidelijke leemte was aan de linkerzijde. Dat is eenvoudig en duidelijk! Men zou ook kunnen schrijven : Uitgaande
van de overweging dat ... is het fonds in 1971 gesticht.
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Levensmiddelen
V. Wat is de Nederlands benaming voor -rayon de frais' in een
groot warenhuis? In die afdeling worden niet alleen zuivelprodukten, maar ook andere voedingswaren die koel dienen
bewaard te blijven verkocht.
A. Afdeling verse produkten.
Wij zijn zo vrij er uw aandacht op te vestigen dat -voedingswaren' geen normale Nederlandse samenstelling is. Het is een verkeerde vertaling van -produits alimentaires'. De juiste term is
levensmiddelen. In de laatste uitgave van Van Dales Groot
woordenboek der Nederlandse taal is wel de samenstelling
voedingsmiddel met de volgende verklaring opgenomen: middel
om zich te voeden, (soort van) voedsel: vis is hun voornaamste
voedingsmiddel. Dat stemt overeen met F. -aliment essentie!'.
De betekenis is kennelijk minder ruim dan levensmiddelen, dat
uitsluitend in het meervoud wordt gebruikt.
De genitiefvorm 'der'
V. Graag zou ik van u vernemen welke van de twee onderstaande
teksten op taalgebied onberispelijk is : 1. Vriendenkring van
oudstrijders, weggevoerden en politieke gevangenen der Bank
Brussel Lambert; 2. Vriendenkring der oud-strijders, weggevoerden en politieke gevangenen van de Bank Brussel Lambert.
Wat mij tegen de borst stoot is het gebruik van der in de zin ...
der Bank Brussel Lambert (eerste voorbeeld).
A. U schrijft in de eerste tekst oudstrijders en in de tweede
oud-strijders. In de Woordenlüst van de Nederlandse taal en in
de woordenboeken wordt oud-strijder met een koppelteken en
niet aaneengeschreven. Dit geldt ook voor oud-soldaat, oud-officier, oud-leerling e.d.
Na woorden als vereniging, bond, vriendenkring staat alleen
van, zonder lidwoord: Vereniging van letterkundigen, Bond van
oorlogsinvaliden, Bond van oud-strijders of Oud-strijdersbond.
De genitiefvorm -der' is verouderde schrijftaal en komt in het
moderne taalgebruik nog maar zelden voor. Sommigen schrijven
die vorm wel om een onwelluidende herhaling van -van de' te
vermijden.
Anderen verwerpen die vorm onvoorwaardelijk. Zo leest men
in de Beknopte ABN-spraakkunst van dr. P.C. Paardekooper,
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c. Moeyaert en J. Peperstraete : ~Gebruikder nooit, ook niet om
een herhaling van ~van' te voorkomen'.
Wij bevelen dus de volgende formulering aan: Vriendenkring
van oud-strijders, weggevoerden en politieke gevangenen van de
Bank Brussel Lambert.
Schuimplastiek
V. Hoe noemt men in het Nederlands wat in het Frans ~mousse'
heet en nu veel voor matrassen wordt gebruikt?
A. Schuimplastiek of schuimplastic. Van Dale geeft hiervan de
volgende verklaring : kunststof van overeenkomstige structuur
als schuimrubber.

Te veel - teveel
V. Wanneer schrijven we ~te veel' en wanneer ~teveel'?
A. Alleen als er sprake is van een zelfstandig naamwoord schrijven we één woord : een teveel aan overheidsbemoeiing, het
teveel teruggeven. In de andere gevallen, d. w .z. als het om een
bijwoordelijke bepaling gaat, dient men twee woorden te schrijven: er zijn te veel vergissingen in zijn berekening.

Laadkist
V. Is ~container' goed Nederlands?
A. Het Engelse woord container wordt in het Nederlands gebruikt, naast laadkist. Het is een kist met genormaliseerde afmetingen die op vrachtwagens, op spoorwagens en per schip vervoerd kan worden. Een laadkistenschip is een schip dat speciaal
is ingericht voor het vervoer van laadkisten.
J.V.
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VERTALINGEN
Dit tijdschrift is niet speciaal bedoeld voor vertalers, maar het
komt in ons land heel dikwijls voor dat men een tekst uit het
Frans in het Nederlands moet vertalen. Daarom hebben vele
vragen van lezers betrekking op vertalingen. De heer R. van
Poucke legde ons b.v. de volgende vragen voor, die we - met
een korte toelichting - hieronder beantwoorden.

Perdre Ic contróle de sa voiture
Ik vond daarvoor al vertalingen als: het meesterschap over het
stuur verliezen; de controle over zijn wagen verliezen; zijn wagen is hem uit de hand gelopen; zijn wagen niet meer in de hand
houden.
Een artikel van het verkeersreglement bepaalt dat 'iedere bestuurder zijn voertuig of rijdier steeds in de hand moet hebben' ,
wat staat voor 'Tout conducteur doit à tout moment garder Ie
controle de son véhicule ou de sa monture'. Wat raadt u me aan?
A. Om deze wending goed te vertalen moeten we ons eenvoudig
afvragen hoe men dit in het Nederlands gewoonlijk zegt. Een
letterlijke vertaling is uit den boze. Het antwoord is eenvoudig :
in het Nederlands zegt men' de macht over het stuur verliezen'.

Arrivée / Survenance
In de betekenis van 'zich voor iemand (vrij plots) voordoen',
zoals in de zinnen: Le tribunal estime que X n'a commis aucune
faute, la survenance fautive de la partie adverse étant imprévisibIe. L'arrivée à toute allure du véhicule de X a constitué un
obstacle imprévisible.
Bestaat er een Nederlands substantief om dat begrip weer te
geven?
A. De vraag is of we wel een zelfstandig naamwoord nodig
hebben ~ls we deze zinnen willen vertalen. We kunnen in elk
geval een gesubstantiveerd werkwoord gebruiken: opdagen,
aankomen, opduiken, of gewoon een werkwoord. De bovenstaande zinnen kunnen dan als volgt worden weergegeven :
- De rechtbank is van oordeel dat X geen fout heeft begaan,
aangezien het foutieve opdagen van de tegenpartij niet kon
worden voorzien.
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Doordat de wagen van X met hoge snelheid kwam opdagen
(of: kwam aanrüden) , ontstond een belemmering die niet
kon worden voorzien.

Arrêt

In de zin van -het feit dat een voertuig stopt' : L'arrêt de l'usager
prioritaire sutfit à lui faire perdre Ie bénéfice de la priorité.
Bestaat ook hiervoor een Nederlands substantief dat het mij
mogelijk maakt niet steeds terug te vallen op de wending -het feit
dat ... '?
A. Kunnen we deze zin niet in gewoon Nederlands formuleren?
Er is geen behoefte aan omslachtige formuleringen als we zeggen: De bestuurder die stopt, verliest zün voorrang. Een variante: Door te stoppen verliest men zün voorrang.
Débofter - Déboftement

In de zinnen : Le véhicule de A a déboîté de derrière les véhicules en stationnement. Le conducteur A a effectué son déboîtement lorsque Ie véhicule de B était visible. Le véhicule A a
déboîté de la file. Son véhicule déboîtait légèrement.
A. Ook hier geldt de regel: zeg het in gewoon Nederlands. B.v. :
Het voertuig van A kwam achter de geparkeerde wagens uit.
Bestuurder A kwam uit de file toen de wagen van B zichtbaar
was. Voertuig A kwam uit de file. Zijn voertuig week enigszins
van zijn rtjrichting af.

w.
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Px.

11. - Termen en wendingen

VRAAG EN ANTWOORD

In het geding zijn

V. (R. Van Poucke, Beersel) ·Onlangs trof ik in Nederlandse
kranten enkele malen een uitdrukking aan waarvan de precieze
betekenis me ontgaat, nl. in het geding zijn. Ik vermoed dat ik ze
zou kunnen gebruiken om het Franse "être en cause' weer te
geven. Jammer genoeg heb ik slechts twee voorbeelden genoteerd :
- De geüniformeerde dienst (van de politie) die in het rapport in
het geding is, bestaat in hoofdzaak uit jonge ambtenaren.
- (Titel) Tindemans : rechtsstaat niet in het geding.
A. In het geding zijn of komen werd voor het eerst in het Supplement op de 8ste druk van Van Dales Groot woordenboek der
Nederlandse taal opgenomen (1970) met de verklaring: "fig.
voorwerp van bespreking of gedachtenwisseling zijn, of bij iets
betrokken zijn of worden' .
Deze uitdrukking staat ook vermeld in de jongste drukken van
het Handwoordenboek van Koenen-Endepols en van Kramers'
Nederlands woordenboek door prof. dr. C.B. van Haeringen.
Uw vermoeden is juist dat dez'e uitdrukking doorgaans dezelfde betekenis heeft als Fr. "mettre en cause', zoals trouwens
het geval is in de door u aangehaalde teksten.
Nederlandstalig

V. (Stef Maes, Kortrijk) Er rijzen mijns inziens nogal wat moeilijkheden met het voorstel van J.V. in Taalbeheersing, blz. 111150, aangaande Nederlandstalig en Nederlandssprekend. Als
we ook samenstellingen met adjectieven, die afgeleid zijn van
een aardrijkskundige naam, met een hoofdletter schrijven, wat
doen we dan met de volgende gevallen: on-Nederlands of onnederlands; Vlaamsgezind of vlaamsgezind; oud-Nederlands of
oudnederlands; Fransdol of fransdol; Oxford-Engels of Oxfordengels ?
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Als leraar in een school die een technisch-administratieve
opleiding geeft, word ik voortdurend geconfronteerd met tegenstrijdige instructies in de Nederlandse spelling. Ik noem maar
op : 1. schrijven van getallen; 2. aaneenschrijven; 3. gebruik van
hoofdletters; 4. gebruik van koppelteken; 5. overgangskianken;
6. splitsen in lettergrepen.
Ik zou het op prijs stellen als Taalbeheersing ook duidelijke
tekorten en gebreken van de regels zou signaleren.
A. Voor het schrijven van ~Nederlandstalig' met een hoofdletter
hebben wij geen voorstel willen doen; we hebben eenvoudig de
spelling overgenomen van de gezaghebbende woordenboeken
Van Dale, Koenen-Endepols en Kramers-Van Haeringen.
Sommigen doen dat niet en schrijven dat woord met een kleine
letter. Men mag hun daarom echter geen spelfout ten laste leggen.
Volgens de Nederlands-Belgische spellingcommissie die in
1954 de Woordenlijst van de Nederlandse taal heeft opgesteld,
~ moet de keuze tussen de hoofdletter en de kleine letter in tal van
gevallen blijven voorbehouden aan het oordeel van de schrijver,
die, al naar de gevoelswaarde die hij met een bepaald woord wil
verbinden, dit woord op deze of gene wijze wil schrijven'.
(Leidraad LXVIII)
De vorm onnederlands staat in de bovengenoemde woordenboeken, die hem blijkbaar uit de Woordenlijst hebben overgenomen. Dit neemt niet weg dat men de vorm on-Nederlands
soms ook aantreft.
De samenstellingen vlaamsgezind en fransdol komen in dezelfde bronnen met een kleine letter voor.
Oudnederlands kan met een hoofdletter of een kleine letter
worden geschreven. In het eerste geval is het de benaming van
het Nederlands van vóór de 12de eeuw (cf.Oudfrans, Oudgermaans); in het tweede geval is het een bijv. nw. met de betekenis
~de oude Nederlanden betreffend'; Van Dale geeft als voorbeeld: een oudnederlandse leuze.
In de verklarende woordenboeken vindt men de samenstellingen Oxfordbeweging en Oxfordgroep (een godsdienstige beweging); naar analogie kan men dus schrijven Oxfordengels.
Met betrekking tot de overige spellingsmoeilijkheden verwijzen we u naar de adviezen van de Raad voor taaladvies, die in
Taalbeheersing zijn verschenen: schrijven van getallen blz.
VI-29; aaneenschrijving (bijv. nw. en zelfst. nw.) blz. VI-61;
gebruik van hoofdletters blz. VI-31; gebruik van het koppelteken
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blz. VI-33. De regels voor de verdeling van de woorden in lettergrepen vindt u in de Leidraad van de Woordenlijst, blz. LIl,
die over de spelling van de tussenklanken in samenstellingen op
blz. LVI.
Volstaan - opdat

V. (R. Van Poucke, Beersel) Steeds opnieuw heb ik moeilijkheden met de vertaling van de Franse voegwoordelijke samenstellingen 'pour que' en 'à ce que', als die een bijzin inleiden na
een vorm van het werkwoord 'suffire' . Ik zag ze meer dan eens
vertaald door 'opdat', maar dat is naar mijn gevoelen verkeerd,
want ik heb altijd geleerd dat 'opdat' een doelzin inleidt. Mag ik
met enkele voorbeelden verduidelijken ?
- ... wat een voldoende omstandigheid oplevert opdat het
misdrijf bestaat (... ce qui constitue une circonstance suffisante pour qu'existe l'infraction).
- Het volstaat dat de vergelijking gebeurt met inachtneming
van de normale winsten opdat zij wettelijk zou zijn (11 suffit
que la comparaison soit faite eu égard aux bénéfices normaux
pour qu' elle soit légale).
- Het is voldoende dat de voorrangh.ebbende bestuurder stopt
opdat hij zijn voorrang zou verliezen (l'arrêt de l'usager
prioritaire suffit à lui faireperdre Ie bénéfice de la priorité).
Die moeilijkheid houdt, mijns inziens, verband met de moeilijkheid om het Franse suffire te vertalen (volstaan - voldoende
I
zijn).
A. In de eerste plaats is het niet raadzaam, en soms zelfs verkeerd, 'il suffit que' of 'il suffit de' steeds te vertalen door 'het is
voldoende dat' of 'het volstaat dat'. Het is vlotter Nederlands in
zulke gevallen het werkwoord hoeven te gebruiken:
- 11 suffit que vous signiez une déclaration : U hoeft alleen
maar een verklaring te ondertekenen.
- 11 suffit de lire Ie rapport pour s' en rendre compte: Men hoeft
het verslag maar te lezen om zich hiervan rekenschap te
geven.
Bovendien is het onpersoonlijk gebruik van het werkwoord
volstaan niet in overeenstemming met ons taalgebruik. In plaats
van het onbepaald voornaamwoord het is een persoonlijk vnw.
of het onbepaald vnw. men vereist. Dit staven we met enige
citaten van taalkundigen :
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-

Wij volstaan met als onze indruk te geven dat het boek ...
(De nieuwe taalgids)
- Vat hij zijn taak goed op, dan kan hij niet volstaan met ...
(J. Veering, Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging)
dan kan men ermee volstaan dit te vervangen door ...'
(maandblad Onze taal)
U merkt dat in al deze citaten volstaan met wordt gebruikt; de
betekenis is : zich beperken tot. Zonder met is volstaan synoniem met voldoende zijn:
- Enige opmerkingen mogen daarom volstaan. (J. Veering,
Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging)
- Deze drie gevallen volstaan om te bewijzen dat ...
(dr. H. Jansonius, Nederlands-Engels woordenboek)
Een tweede opmerking heeft betrekking op het voegwoord
opdat, dat een doelaanwijzende of een verklarende bijzin kan
inleiden. Het behoort tot de hogere of ambtelijke stijl. In gewone
taal wordt het meestal vervangen door om ... te. Men dient er
verder rekening mee te houden dat de aanvoegende wijs van het
werkwoord (in tegenstelling met de Franse conjonctif) in onze
taal sterk verouderd aandoet, behalve in hoofdzinnen van het
volgende model : Lang leve onze voorzitter ! Het zij zo. De
secretaris gelieve de notulen te lezen. In bijzinnen staat steeds de
aantonende wijs: Ik hoop dat hij komt (niet: kome).
Verder lette men erop dat de onvolt. ver!. tijd van zullen (zou
of zouden), althans na een hoofdzin in de önvolt. tegenw. tijd,
hier niet op zijn plaats is. B. v. Ik kom vroeg opdat wij de zaak
grondig kunnen bespreken (niet: zouden kunnen bespreken).
Rekening houdend met het bovenstaande zouden wij de door u
aangehaalde teksten als volgt verbeteren :
- Deze omstandigheid is voldoende (of: volstaat) om van
misdrijf te (kunnen) spreken.
- Om wettelijk te zijn, is het voldoende dat de vergelijking
geschiedt met inachtneming van de normale winsten.
- Het is voldoende dat de voorranghebbende bestuurder stopt
om zijn voorrang te verliezen (of: De voorranghebbende
bestuurder hoeft alleen maar te stoppen om ...).

-

4 •••

4

J.V.
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11. - Termen en wendingen

WEGGOOITERMINOLOGIE
Hergebruik wordt door veel mensen niet zo handig gevonden.
Leegmaken en weggooien levert voor de verbruiker minder problemen op.
Onze neiging om de weg van de minste weerstand te bewandelen, heeft dan ook uitdrukkingen doen ontstaan waarvan
hierna een paar voorbeelden worden verstrekt.

Statiegeld - Staangeld
Het statiegeldsysteem dat noch voor de consument noch voor de
producent of leverancier aantrekkelijk is, heeft de jongste jaren
erg veel terrein verloren.
Voor bepaalde flessen wordt nog steeds statiegeld of staangeld (Fr. consigne; Eng. deposit), d.i. waarborggeld, betaald.

WegMJerpartikelen
Met de ww. }veggooien en MJegM'erpen zijn samenstellingen gevormd waarvan wij de meeste in Koenen en Van Dale vinden.
Weggooiartikel: voorwerp dat na gebruik wordt weggeworpen, dat slechts eenmaal wordt gebruikt: MJeggooiborden, -bekertjes, -flessen, -jurken, -potten, -verpakkingen.
Wegwerpartikel: gebruiksartikel dat men na het één keer gebruikt te hebben weggooit.
Wegu'erpfles, -kleding, -verpakking: fles, kleding, verpakking die na lediging of één keer gebruiken weggeworpen kan
worden.
- Vanuit kwaliteitsoogpunt is de krant een wegwerpartikel;
vandaar dat men slechts eisen van leesbaarheid en niet van
houdbaarheid stelt.
- (...) De post-industriële maatschappij zal er een moeten worden van kleine gemeenschappen, (...) gericht op de kwaliteit
van het persoonlijk leven en niet op het compenseren van
ongenoegen door het consumeren van M'egM Jelpgoed.
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Weg~verptextiel

Volgens de grote Winkier Prins is »'eg~1'elptextiel een verzamelnaam voor produkten uit textielgrondstoffen (ook wel uit papier)
die, na één of enkele keren gebruikt te zijn, worden weggeworpen. Naast luiers, servetten, zakdoeken, afneemdoekjes enz.
worden ook lakens en ondergoed in wegwerptextiel gemaakt.
Nog een paar andere samenstellingen zijn: »'eggooi(-»'erp)zakdoek, -slip, -maandverband, enz.

Wegu'erpplant

De ontelbare mislukkingen in de particuliere kamerplantenteelt
zijn wellicht niet vreemd aan het ontstaan van de samenstelling
~veg»'erpplant die wij aantroffen in Het grote kamerplantenboek
van Rob Herwig en Margot Schubert.
- Als de kalanchoë niet als »'eg»'erpplant wordt beschouwd,
moet hij vanaf oktober een rusttijd hebben.

Weg»'erpmentaliteit ...

Hierna volgen nog een paar andere overdrachtelijk getinte samenstellingen met de stam »'eg»'erp : wegwerpgedachte, »'eg»'erpbegroting, weg»'erpmaatschappi}, »'egwerpmentaliteit.
- Gelukkig zijn er sinds kort ook tekenen van groeiend verzet
tegen de -wegwerpmaatschappij'.

Vreemde equivalenten
Wegwerpflessen stemt in het Engels overeen met disposable
botties. Disposable komt van het ww. to dispose of = to throw
away, to get rid of (disposable paper towel, disposable handtowel). Een synoniem van laatstgenoemde uitdrukkingen is onewaytowel (= Fr. serviette de papier, serviette à jeter) .
Zoals blijkt uit het volgende citaat uit The Economist van
13.11.76 komt de term -throwaway' ook voor.
- A ban on throwaways already exists successfully in Vermont
and Oregon, where it has reduced cans and botties along the
roads by 75 %.
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Voorts spreken de Britten ook van returnable botties en nonreturnable botties.
Ook in het Duits hebben uitdrukkingen als Wegwerf-Zeitalter,
Wegwerfware, Wegwerfindustrie ingang gevonden: Wegwerfgesellschaft.
- Vor wenigen Wochen wurde in New York der Verband der
Wegwerfindustrie gegründet, ~ The Disposables Association' .
- Das Ende einer Anwendung der Wegwerfware ist noch gar
nicht abzusehen.
Voorts treft men in deze taal ook termen aan als Einwegverpackung (Molkereimilch in Einwegverpackung), EinweggIas,
Einwegkohlepapier (cf. Wahrig). Einmal-Handtuch = Papierhandtücher zum einmaligen Gebrauch in öffentlichen WC's.
De thans ook in het Duits gebruikte Temputer is, volgens
Lebende Sprachen, ontleend aan het Amerikaans en stemt overeen met Wegwerf-Thermometer.
- Der Wegwerffiebermesser, in den V.S.A. Temputer genannt,
registriert die Körpertemperatur in knapp 30 sek.
In de desbetreffende Franse vakliteratuur treft men naast de
omschrijvingen ~àjeter après usage' (It. a gettare dopo l'uso), ~à
un usage' (vaissel1e à un usage = eenmalig vaatwerk) of ~à usage
unique' ook de term ~disposable' aan.
- Le développement des non-~issés ~à jeter après usage' dépendra de l'équation service rendu, prix et de l'effort promotionnel des producteurs.
In verband met het aan het Engels ontleende disposable wordt
in het tijdschrift Agefi (Agence économique etfinancière), dec.
'72, blz. 44) de volgende verklaring verstrekt : ~Ce néologisme
que nous avons repris aux Anglais après transformation du vocable original acquiert lentement droit de cité pour évoquer les
ustensiles dont on dispose , c' est-à-dire à jeter après usage.
- ... les non-tissés présentent une originalité face aux consommateurs, selon qu'ils sont à usage durabIe, semi-durable
ou disposable (c' est-à-dire à usage unique).
- Les disposables en plastique sont en passe d'inonder Ie marché.
Voorts wordt ~disponible' ook als bijvoeglijk en zelfstandig
naamwoord gebruikt.
- L'évolution de l'utilisation des disponibles en Belgique est
relativement lente si I' on se base sur les statistiques de consommation de nos voisins du Nord.
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Le marché des disponibles est donc en pleine expansion et ira
croissant. (...)
Als tegenhanger van -vaisselle traditionnelle' spreekt men
thans van -vaisselle disponible'.
- Les gobelets disponibles sont devenus des articles d'usage
courant.
Roulerende verpakkingen

Het kan moeilijk worden geloochend datstatiegeldloze, eenmalige frisdrankjlesjes moeilijke tijden tegemoet gaan.
Eenmalige verpakkingen worden tot afval en daar kan de
wereld niet meer veel van hebben.
In onze welvaartstaat worden veel te veel produkten gemaakt
met een ingebouwd waardeverlies. De verspilling aan energie en
grondstoffen heeft ongekende afmetingen aangenomen. Er moet
naar bezuiniging en versobering worden gestreefd.
Niet alleen om economische, maar ook om ecologische (massale verpakkingsverontreiniging) redenen meent men thans terug
te moeten keren tot de verpakkingen die in de roulatie blijven, of
teruggegeven (roulerende) verpakkingen.
In verscheidene landen wordt dan ook overwogen om de verkoop van eenmalige glasverpakkingen te verbieden. De weggooigedachte dreigt dus duidelijk uit de hand te lopen.
Retourverpakking

Gaat men in deze ,crisistijd terug naar de met statiegeld belaste
retourverpakking? Dit is moeilijk te voorspellen.
Ten aanzien van de glazen flessen waarvoor statiegeld dient te
worden betaald liggen de nadelen hoofdzakelijk aan de kant van
de producent: statiegeld terug ontvangen, de flessen opslaan,
versturen, schoonmaken, weer vullen enz.
Ophaalrechten

Dat er aan de weggooiverpakking voor de consument alleen
voordelen verbonden zijn strookt ook niet met de werkelijkheid.
De vuilnishopen van de eenmalige flesjes, blikjes en verpakkingen worden steeds groter. Voor het ophalen van deze afval
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worden ophaalrechten geheven die de laatste jaren een neiging
vertonen om te stijgen. Verbrandingsinstallaties moeten ook
door de belastingbetaler worden bekostigd. Meeruiken gaat de
belastingbetaler/consument ook doen wanneer, in plaats van
glas of blik, plastic flessen vernietigd moeten worden.
Welke formule zal het halen: retourverpakking of weggooiverpakking? De toekomst zal het uitwijzen.
Verpakking met hergebruikswaarde

De eenmalige verpakking lijkt de jongste tijd te moeten wijken
voor de verpakking met hergebruikswaarde .
Zo trachten bepaalde bedrijven verpakkingen te pousseren,
die de klant later nog voor een ander doel kan gebruiken, zoals
draagtassen, plastic tassen, boodschappentassen, enz.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Waken

V. (F. V., Brussel) Kunt u ine zeggen wat het correcte gebruik is
van ervoor/ertegen waken dat, gevolgd door een bijzin en wat is
de juiste betekenis van het werkwoord in zo'n geval?
A. De vraag ofnaervoor waken dat een negatieve bijzin volgt en
na ertegen waken dat een positieve bijzin wordt in de woordenboeken niet duidelijk uit de doeken gedaan, behalve in Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek, dat niet minder dan
drie voorbeelden van het volgende model aanhaalt : -... er zorgvuldig tegen }1/aken dat zoiets (voor waken dat zoiets niet) gebeurt' .
Van Dale beperkt zich tot de volgende verklaring: -er moet
voor gewaakt worden dat ... , toegezien dat het genoemde niet
gebeurt'.
In het Nederlandse maandblad Onze taal (jg. 1949, blz. 29)

antwoordde -een deskundige medewerkster' als volgt op een
over deze kwestie gestelde vraag : -Als ambtenaar moet u er
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voor waken, dat door uw optreden het aanzien van het bedrijf
niet wordt geschaad' is volkomenjuist. Even juist is : 'Als ambtenaar moet U er tegen waken, dat door uw optreden het aanzien
van het bedrijf wordt geschaad'; dus hier moet geen ontkenning
bij. Waken tegen gevaren, maar waken voor zijn geluk. Men
waakt dus voor hetgeen men wil behouden, maar tegen hetgeen
men wil vermÜden.
In oktober 1975 verscheen nogmaals een stukje in Onze taal
(blz. 49) over hetzelfde onderwerp. Het besluit was: De consequentie is dat waken voor iets door ontkennende bijzinnen
gevolgd wordt, waken tegen iets door 'positieve' bijzinnen.
Hier volgt een ander citaat van een taalgeleerde: 'We dienen
er zelfs angstvallig voor te waken dat de taalpedagoog de linguïst
niet in de weg staat'. (prof. dr. G. Kloeke, Gezag en norm bÜ het
gebruik van correct Nederlands)
Ten slotte twee uittreksels uit Onze taal (1947, blz. 1 en 13):
- Ik acht dit van belang, omdat het ook nationale plicht is te
waken voor de zuiverheid van de taal in onze staatsstukken.
- ... dat er gewaakt wordt tegen verderfelijke insluipsels,
vooral in de taal van staatsstukken.
Bij gebruik van de voornaamwoordelijke bijwoorden ervoor
en ertegen met een bijzin kan men zich als volgt uitdrukken:
- Ervoor waken dat de wet niet wordt overtreden.
- Ertegen waken dat de wet wordt overtreden.
Bij ons wordt vrijwel uitsluitend erover waken dat gebruikt.
Hier volgt een uittreksel uit een Vlaamse krant :
- Er moet over gewaakt worden dat de kleine landen niet de
speelbal van de grote mogendheden worden .
. Aangezien waken over betekent behoeden, beschermen (b.v.
ouders hebben tot plicht over hun kinderen te waken), kunnen
we deze zin als volgt verbeteren :
- Er moet voor gewaakt worden dat de kleine landen niet de
speelbal van de grote mogendheden worden.
- Er moet tegen gewaakt worden dat de kleine landen de speelbal van de grote mogendheden worden.
J.V.

II - 1188

11. - Termen en wendingen

HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE
VERTALINGEN (XXXIII)
Inaugurer

Bij de ingang van een Vlaams academisch ziekenhuis hangt een
plaat waarop te lezen staat dat het werd 'ingehuldigd' op ... Het
gebruik van dit werkwoord berust op een verkeerde interpretatie
van het Franse werkwoord 'inaugurer', dat betrekking kan hebben zowel op een gebouw als op een persoon. Sommigen denken
ten onrechte dat zulks ook het geval is met het Nederlandse
werkwoord 'inhuldigen'. Het betekent echter: iemand bij de
aanvaarding van een ambt hulde brengen; het wordt dus uitsluitend voor personen gebezigd. Een vorst, een burgemeester,
een pastoor kunnen worden ingehuldigd.
Voor de opening van nieuwe gebouwen beschikken we over
een reeks andere woorden of uitdrukkingen, zoals blijkt uit de
onderstaande voorbeelden waarin we overal het verkeerde' 'inhuldigen' hebben vervangen door onberispelijk Nederlands:
- Op zaterdag wordt de muziekacademie plechtig geopend of
ingewÜd .

-

Volgende maand zal de minister van Economische zaken het
nieuwe bedrijf op het industrieterrein van Geel officieel
openen.

-

Officiële opening van het zwembad in Den Haan op 20 juli.
Nieuw slachthuis te Mechelen in gebruik genomen of gesteld.

'Inhuldigen' is evenmin het passende werkwoord als het gaat
om standbeelden en vlaggen :
- Het is 68 jaar geleden dat ter ere van de dappere boerenkrijgers in Hasselt een standbeeld werd onthuld.
- Bij die gelegenheid zal het vaandel worden ingewüd, (feestelijk) overhandigd, uitgereikt, aangeboden.
Paniqué

Het Franse bijv. nwo 'paniqué(e)' is van recente datum; het is
sedert 1966 in de Petit Larousse opgenomen met de verklaring:
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'pris de panique' . Sommigen hebben de gelegenheid aangegrepen
om het grote aantal bastaardwoorden op -eren in onze taal nog
met een eenheid te vermeerderen. Zo lazen we : 'Onze organisatie heeft zich voorbeeldig gedragen; ondanks alle moeilijkheden
hebben wij niet gepanikeerd'. We beschikken nochtans over tal
van mogelijkheden om ons op duidelijke en pittige wijze uit te
drukken. Oordeel zelf: in paniek raken, in een paniekstemming
zijn of raken, in een paniektoestand verkeren, paniekerig doen,
er heerste (een) paniek, er brak (een) paniek uit, er ontstond (een)
paniek, door paniek aangegrepen of bevangen zijn.
We voegen er ten slotte nog aan toe dat het Franse zelfst. nw.
'panique' al eeuwen geleden is afgeleid van Pan, een god uit de
Griekse mythologie, afgebeeld met bokkepoten, sik en horens,
die midden in een bos of op een hoogvlakte de mens uitzinnige
angst kon inboezemen.
Se tromper de

Niet zelden hoort men deze Franse wending letterlijk vertalen,
b.v. 'zich vergissen van straat' (se-- tromper de me). Bij het
werkwoord zich vergissen kunnen we in dit verband alleen het
voorzetsel in gebruiken : zich vergissen in de straat, het nummer, de persoon, de afstand; daar vergist hij zich in; ik heb me
vergist in die man.
Veste

In een krant lazen we : 'De misdadiger droeg een bruin leren
vest'. Als men een verklarend woordenboek openslaat, leest men
bij het trefwoord vest: kledingstuk zonder mouwen. Dat was
kennelijk niet bedoeld door de krant, die zich bezondigd had aan
een klakkeloze vertaling van Fr. 'veste', terwijl men in alle
vertalende. woordenboeken als Nederlandse tegenhanger jas of
jasje vindt. Die zelfde woordenboeken geven als vertaling van
het Nederlandse woord 'vest' de Franse term 'gilet'.
Het damespak, waarvoor bij ons nog vaak de Franse benaming
'tailleur' in plaats van mantelpak wordt gebezigd, bestaat uit rok
en jasje of mantel.

Aux
De gedeeltelijke afsluiting van het Terkamerenbos voor alle
motorverkeer tijdens de weekeinden werd in een Brussels blad
11 - 1190

medegedeeld onder de titel 'Het Terkamerenbos aan de wandelaars'. Deze letterlijke vertaling van 'Le Bois de la Cambre aux
promeneurs' is niet in overeenstemming met het Nederlandse
taaleigen, dat in zulke gevallen het voorzetsel voor vereist. Zo
zeggen we ook: China voor de Chinezen, Ierland voor de Ieren;
verboden voor auto's enz.
Rester sur sa faim

Een Vlaamse krant plaatste boven een artikel over een televisiedebat tussen politieke leiders de titel ~ De kijker blijft op zijn
honger'. Dit gallicisme is alleen begrijpelijk voor degenen die de
figuurlijke betekenis kennen van de Franse uitdrukking ~rester
sur sa faim'. In de Petit Larousse van 1972 komt ze niet eens
voor, maar de Petit Robert geeft er de volgende verklaring van:
~ne pas obtenir autant qu'on attendait (d'un spectacle, d'une
lecture)' .
De schrijver van bedoeld artikel kent dus wel Frans, maar met
het Nederlands heeft hij een loopje genomen. Of acht hij het te
simpel een voor alle lezers verstaanbare taal te schrijven : de
kijker is niet voldaan, niet tevreden, is ontgoocheld of teleurgesteld?

J.V.

ECONOMISCHE TERMINOLOGIE
Schaalvergroting

In verband met de concentraties van bedrijven treft men in de
vakliteratuur vaak de uitdrukking schaalvergroting aan.
In Van Dale is een algemene definitie van schaalvergroting
opgenomen, nl. onder 2. het verschijnsel dat in de moderne
maatschappij alles op steeds grotere schaal plaatsvindt of zich
doet gelden, zowel in de mogelijkheden als de problemen en
gevaren.
Op het meer economische vlak spreekt men van schaalvergroting wanneer de omvang van de bedrijfsactiviteiten waarop
de onderneming zich tot nog toe heeft gericht aanmerkelijk wordt
uitgebreid.
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De behoefte en de neiging tot schaalvergroting zijn gegroeid uit
het feit dat produceren en verkopen in de steeds gecompliceerder
wordende samenleving voortdurend moeilijker worden.
- Fusie en overneming, acquisitie en integratie zijn elementen
van schaalvergroting.
- De vraag kan worden gesteld waar de bekende schaalvergroting van het economische leven toe leidt.
Schaalvergroting geschiedt niet enkel door fusie of overname;
ze wordt bereikt door samenwerkingsvormen als gentlemen's
agreements, licentiecontracten, in- en verkoopcombinaties,
kartels, franchising en joint ventures.
Het onderstaande in Economisch-statistische berichten aangetroffen neologisme is in de woordenboeken waarover wij beschikken nog niet terug te vinden.
- Als men de grootschaligheid van de produktie, de medische
voorzieningen, het onderwijs enz. werkelijk zou loslaten,
zouden deze naar omvang en niveau zo drastisch worden
aangetast dat we daarvan eerst recht een bedreiging van de
menselijke kansen tot ontplooiing kunnen verwachten.

Concentratie

Laten wij dus even stilstaan bij het concentratieverschijnsel dat
zich de laatste jaren in het bedrijfsleven bijna overal voordoet. Er
gaat geen week voorbij of er is in kranten· en tijdschriften sprake
van fusies (echte fusie: samensmelting van gelijkwaardige bedrijven, Eng. merger, of fusion), overnemingen (= onechte
fusie : opneming door een bestaand bedrijf van een of meer
andere ondernemingen, Eng. acquisition) en andere vormen van
concentratie.
Concentraties kunnen op vele manieren plaatsvinden, o.m.
door het overnemen van aandelen, overeenkomsten tot samenwerking en door de echte fusie, waarbij de ene vennootschap
geheel opgaat in de andere of in een nieuw op te richten vennootschap.
De concentratie in het bedriffsleven mag niet worden verward
met het kartel dat (cf. Winkier Prins-woordenboek) een overeenkomst is van ondernemers om prijzen, produktie en/of afzetgebieden te regelen, meestal ter beperking van de concurrentie.
Bij een kartelovereenkomst wordt niet geëist dat de economische zelfstandigheid wordt prijsgegeven.
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Bij concentraties daarentegen gaat de zelfstandigheid van de
samenwerkende bedrijven vaak geheel of ten dele verloren.
- De concentratie in het bankwezen wordt noodzakelijk geacht
om tegen de buitenlandse banken te kunnen concurreren.
- De concentraties zijn een element van het beschikbaar
stellen van risicodragend kapitaal- geworden.
Een klassiek voorbeeld van bedrijfsconcentratie is de fusie.

Fusie
Fusie is een term uit de bedrijfseconomie, die thans veelvuldig
voorkomt.
Fusie is afgeleid van het Lat. fusio, dat samensmelten betekent.
Uit economisch standpunt beschouwd, is een fusie dus een
concentratieproces van ondernemingen, waarbij deze samensmelten en samenwerken; hierbij blijven echter de uitvoeringsorganen bestaan.
Bij eenfusie gaan dus gelijkwaardige partners samen om bepaalde of nieuwe doeleinden na te streven.
- De vakbonden hebben volgens de directie hun instemming
met de fusie betuigd.
- Door fusies en andere samenwerkingsvormen moet er een
eind komen aan de enorme versnippering en daarmee aan de
moordende onderlinge concurrentie.
- Het zou een misverstand zijn te denken dat bij de fusies het
recht van de sterkste zou hebben geprevaleerd, terwijl aan de
hand van een aantal fusies zelfs de stelling zou kunnen worden ontwikkeld, dat althans in een aantal fusies de menselijke
factor domineerde.
Met fusie zijn een groot aantal samenstellingen ontstaan die
meestal nog niet in de woordenboeken vermeld staan en derhalve
verdienen opgetekend te worden.
Duidelijkheidshalve geven wij hierna telkens een voorbeeld of
citaat waarin de samenstelling voorkomt.
- Wie de lopende jaargang van het Nieuwblad voor de
boekhandel doorneemt zal zien dat de (jusie)besprekingen
niet in opgewekte en fusie bereide sfeer plaatshadden.
- (...) Het boek bevat een beschrijving van het nieuwe ondernemingsrecht, defusiegedragsregels (... )
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De directie zal zich van een advies over het fusieplan onthouden.
- Sommigen menen dat het bestaande specifieke fusietoezichl
op het bankwezen moet worden aangepast.
Onder fusierijpheid verstaat dr. J.J. Wouterse in zijn boek
Kenmerken van fusierijpe ondernemingen de 'kenmerkende
eigenschappen van een onderneming waarvoor - direct of op
korte termijn - een sprongsgewijze ontwikkeling doelmatig en
min of meer onontkoombaar is te achten'.
Voorts fusiebalans , -beleid, -beweging, -beslissing, -gedrag
(van bedrijven), -kans, -motieven, -partners, -proces, -recht,
-statistiek, -stimulering, -verschijnsel, -vraagstuk, -voornemens
(zijn - doorzetten), -wetgeving; zuivelfusie (= fusie van alle
zuivelcoöperaties); pakketfusie (Van Dale), vorming van een
concern door versmelting van een aantal ondernemingen met een
gevarieerd pakket aan produkten en/of diensten.
Ofschoon het werkwoord fusioneren (met één n, in tegenstelling met het Fr.) in Van Dale is opgenomen, komt fuseren thans
meer en meer in zwang.
- De schaalvergroting dwingt vele bedrijven tot fuseren.
- Bij niet-fuseren zou de ellende veel groter zijn geweest.
- Twee maanden later, nadat ook Claret was gefuseerd, werd
met enige ophef in advertenties aangekondigd dat de onderneming nu de grootste Franse koelkastfabriek gereed had.
Terloops willen wij erop wijzen datfusie in Nederland - in
tegenstelling met wat hier gebeurt - zelden gebruikt wordt
m.b.t. het samensmeltingsproces van de gemeenten.
Men spreekt in Nederland van samenvoegen of de samenvoeging van gemeenten (hetsamenvoegingsontwerp of ontwerp
tot samenvoeging van de Zaangemeenten; plaatselijke anti-samenvoegingscomités zijn inmiddels in het geweer gekomen).
De ww. indelen bij en inlijven bij worden eveneens gebezigd
om een hiermee in verband staand proces weer te geven.
- De bevolking van de gemeente heeft zich massaal uitgesproken tegen de indeling van deze gemeente bij Amsterdam.
- Haarlemmerliede-Spaarnwoude heeft zich steeds verzet
tegen de plannen om deze gemeente in te lijven bij de toekomstige provincie Amsterdam.
Met fusieprocessen kunnen verschijnselen (met negatieve sociale gevolgen) gepaard gaan als machtsstrijd, rivaliteit, onzekerheid, gebrek aan openheid, problemen van overplaatsing,
soms met terugzetting, ontslag, verlies aan identiteit enz.
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Overneming

Wanneer bij een fusie een van de ondernemingen zich volledig en
eenzijdig naar de doelstellingen en plannen van de partners moet
schikken spreekt men van overneming of overname.
Hier wordt dus veelal de kleinere of zwakkere onderneming in
de organisatie van een grotere opgenomen.
- De laatste overneming die dit bedrijf heeft gepleegd, betrof
de carrosseriefabriek in Hedel.
- (...) De vakbonden elVaren het als positief dat bij het doorgaan van de overneming het bedrijf in een groot kapitaalkrachtig concern zal worden opgenomen.
- De enOlIDe groei was vooral aan overnames van andere bedrijven te danken.
De Franse en Duitse equivalenten van overneming zijn respectievelijk absorption en Eingliederung, Übernahme.
Bij een overneming kan de ene partner de aandelen van de
andere opkopen; als de betaling geschiedt in de vorm van aandelen spreekt men van aandelenruil.
- (...) de overneming is grotendeels door aandelenruil geschied.
Combinatie

Volgens de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie is de
combinatie een vorm van samenwerking tussen ondernemingen
die kan variëren van louter afspraken (b.v. kartels en syndicaten)
tot volledige samensmelting en samenvoeging (b.v. trusts, concerns, holdingmaatschappijen, fusie en conglomeraten), zowel
in de horizontale als in de verticale richting.
Een combinatie kan bij voorbeeld ontstaan wanneer een groep
bedrijven zich verenigt om de verkoop te bevorderen of de
service-afdelingen te versterken (b.v. inkoop- of verkoopcombinaties). Een dergelijke samenwerking vindt vaak in de vorm
van een coöperatieve vereniging plaats. Ter verkrijging van voldoende spreiding over het gehele land of uitbreiding tot de
Euromarkt staat de combinatie dan vaak open voor een groter
aantal ondernemingen.
In dit verband wordt dan dikwijls de term overkoepeling gebruikt.
- (...) Bij de nieuwe combinatie is ook de grootste fietsen- en
bromfietsenfabrikant betrokken.
11 - 1195

-

De snelle ontwikkeling van het Ogem-concem heeft thans
geleid tot een overkoepeling van ca. 160 bedrijven, waarbij
23.000 medewerkers zijn betrokken en waarmee een omzet is
bereikt van 3 miljard gulden.

Samenbundeling

Bij een samenbundeling van een groot, wijd vertakt aantal ondernemingen die aan elkaar verwant zijn en elkaar aanvullen en
die reeds een sterke eigen positie bezitten wordt vaak uitbreiding
binnen de eigen totaalmarkt nagestreefd.
Daarbij blijft veelal de zelfstandigheid van de werkmaatschappijen bestaan en behoudt men de eigen identiteit en het initiatief
van de leiding.
- De commissie-Bakker stelde voor de drie te bundelen werven als werkterrein de bouw van middelgrote schepen toe te
wijzen.
Het gaat hier dus m.a.w. om ondernemingen die hun krachten
bundelen wegens b.v. de vereiste belangrijke investeringen.
In zulke gevallen van samenwerking wordt dan ook soms een
overkoepelende· vennootschap gevormd.
Holding

Een holding (= holding company), moedermaatschappij of
houdstermaatschappij ontstaat wanneer diverse naamloze vennootschappen hun aandelen bij haar onderbrengen. Hierdoor
verkrijgt de houdstermaatschappij invloed op het beleid van de
dochtermaatschappijen, wat uiteraard beantwoordt aan haar
doel.
Haar rol bestaat dan ook in het verlenen van technische en
eventueel financiële hulp aan de gecontroleerde maatschappijen
en in het coördineren van de bedrijvigheip ervan.
Zoals onderstaande citaten aantonen heeft het Nederlandse
equivalent van holding: houdstermaatschappij ingang gevonden.
- In de houdstermaatschappij Verpak wordt o.m. het economische beleid bepaald voor een drietal bedrijven in de papier-, karton- en kartonnagesector.
- De bruto-inkomsten van de Belgische houdstermaatschappij
... zijn aanzienlijk gestegen.
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Voor de coördinatie van de activiteiten van de werkmaatschappijen van onze houdstermaatschappij beschikt
laatstgenoemde over een kleine stafvan specialisten, die, in
nauwe samenwerking, een grote verscheidenheid van zaken
behandelt.

Kartel/trust
Het loont de moeite even te wijzen op het onderscheid tussen een
kartel en een trust.
Het kartel en de trust hebben allebei ten doel de markt te
beheersen en de concurrentie te breidelen of uit te sluiten.
Het grote onderscheid tussen beide aaneensluitingsvormen is
grosso modo dat de deelnemers aan een kartel hun zelfstandigheid behouden, telWijl deze bij de trust verloren gaat doordat de
samengesmolten bedrijven zich geheel onder één leiding stellen.
- De handtekening die de president vorige week onder de
nieuwe anti-trust-wet in de Verenigde Staten plaatste betekent een niet te onderschatten succes voor de Amerikaanse
consumentenvereniging.
V.T.V.

EERSTEJAARS EN EERSTEKLASSER

In een advertentie van een Nederlandstalige rijksmiddelbareschooi in de Brusselse agglomeratie (voorjongens en meisjes van
12 tot 15 jaar) wordt ons medegedeeld dat er een kosteloos
boekenfonds is voor -eerstejaarsstudenten'.
Zoals blijkt uit de verklarende en vertalende woordenboeken
is een eerstejaarsstudent (men gebruikt ook de afkorting een
eerstejaars) een student van het eerste studiejaar. En een studiejaar - zo kan men lezen in Van DaZe - is een jaar (meestal
van oktober tot juli) gedurende hetwelk onderricht wordt gegeven aan een inrichting van hoger onderwijs. In het lager en het
middelbaar onderwijs spreken we van Zeerjaar~. De bij ons veel
voorkomende verwarring tussen die twee termen is kennelijk te
wijten aan de invloed van het Frans, omdat in deze taal -année
d'étude' beide begrippen dekt. Onze taal is hier dus een schakering rijker.
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Jongens en meisjes van 12 jaar noemen we geen ~eerstejaars
studenten'; de bovengenoemde school had ze wel de naam kunnen geven van eersteklassers, d.w.z. jongens en meisjes die in de
eerste klas van een school zitten.
Dat verschil komt duidelijk tot uiting in het Nederlands-Frans
woordenboek van Gallas, dat de volgende vertalingen geeft:
eerstejaars = étudiant de première année, eersteklasser = élève
de première classe.
In het lager, middelbaar en technisch onderwijs wordt geleerd; men spreekt er dus van leerjaren (of klassen) : hij zit in de
vijfde klas van de lagere school; dit is een boek voor het vierde
leerjaar LO; de eerste klas van de middelbare school.
De term studeren heeft vooral betrekking op het hoger onderwijs: zijn zoon studeert in Gent, in Leuven, in Brussel; studeren
in de rechten, in de talen, in de letteren, in de medicijnen;
studeren voor ingenieur, voor dokter.
J.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Huiscentrale
V. Hoe noemt men de installatie in een bedrijf of overheidsdienst waardoor men zich telefonisch in verbinding kan
stellen met verschillende diensten en personeelsleden ?
A. Bedrijven en overheidsdiensten beschikken gewoonlijk over
een huiscentrale. De telefoniste in de huiscentrale kan alle binnenkomende gesprekken doorverbinden. Wie op de huiscentrale
is aangesloten, heeft een toestelnummer. Wilt u-iemand opbellen, dan draait u eerst het abonneenummer, dat in de telefoongids staat. Vervolgens geeft u het toestelnummer op waarmee u
verbonden wilt worden. Tegenwoordig is het in sommige gevallen mogelijk door te kiezen, d.w.z. dat men zonder tussenkomst
van de telefoniste het gewenste toestelnummer kan bereiken.
N aast doorkiezen treft men in de woordenboeken ook inkiezen
aan, maar dit woord schijnt minder gebruikelijk te zijn (Eng :
indialing; Fr. : sélection directe; Dts. : Durchwahl).
W.Px.
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11. - Termen en wendingen
DOORGAAN

Velen gebruiken het werkwoord ~doorgaan' ten onrechte in de
betekenis van plaatshebben of plaatsvinden. Zo lazen we in
een Brussels maandblad :
- Eens te meer gaan de gezellige onderonsjes door in ons
bondslokaal.
- Het bal van het atheneum Ukkel gaat door op ...
Elders troffen we aan :
-

Het openluchtspel gaat door op ...
De huldiging zal doorgaan in het stadhuis van Brussel.

Hieruit blijkt dus dat heel wat Vlamingen schijnen te geloven
dat doorgaan en plaatshebben synoniemen zijn, wat niet helemaal juist is, want er is een belangrijke schakering die niet uit het
oog mag worden verloren. Doorgaan drukt uit dat iets
plaatsheeft in weerwil van zekere moeilijkheden of bezwaren, of
nadat eerst onzekerheid daaromtrent heeft bestaan. Dit blijkt
duidelijk uit de volgende zinnetjes:
- In weelWil van het slechte weer zal het feest toch doorgaan.
- Hij mag zeggen wat hij wil, maar het plan gaat door.
- Ondanks de regen ging de wedstrijd door.
Ook als er sprake van is geweest een vergadering niet te
houden, zegt men dat ze doorgaat, indien men op dat besluit
terugkomt : in strijd met onze vroegere mededeling zal de bijeenkomst op de vastgestelde datum doorgaan.
Voorts is doorgaan op zijn plaats in ontkennende zinnen :
wegens het slechte weer gaat het tuinfeest niet door; hij dacht
reeds dat hij het baantje had, maar het gaat niet door; de koop,
het zaakje gaat niet door.
We stellen dus vast dat doorgaan een engere betekenis heeft
danplaatshebben, omdat het gebruik ervan steeds door een of
andere bijzonderheid wordt beperkt. Als er geen sprake is van
moeilijkheden, bezwaren of onzekerheid, of als er geen ontkenning is, nemen we onze toevlucht tot een ander werkwoord dan
'doorgaan' :
- Een vergadering.heeft plaats, wordt gehouden, is bijeengeroepen.
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Een openluchtspel wordt opgevoerd of vertoond.
Een bal heeft plaats.
Een feest wordt gevierd.
Een huldiging heeft plaats.
Sommigen laten ook 'avondtin doorgaan'. Zo lazen we : 'Op
initiatief van onze vereniging g4at zaterdag een gezellige avond
door'. Een gezellige avond, ee~ gezellig avondje of avondpartij
wordt gegeven. ~ 'De oudejaatsavond ging door bij kaarslicht'
(i.p.v. werd gevierd).
Het werkwoord doorgaan heeft ook andere betekenissen, b. v.
die van voortduren, zoals in defiiolgende zin : het zeer omvangrijke werk gaat nog steeds doo .
Verder is er de uitdrukking d orgaan voor in de betekenis van
gehouden worden voor, b.v. iemand voor knap, voor rijk
houden. In plaats daarvan ziet: men bij ons soms de verkeerde
wending ~doorgaan als'. Zo laten we in een brochure over de
Nederlandstalige literatuur in $elgië, dat de verzen van Willem
Elsschot ~mogen doorgaan als imeesterstukken van a-poëtische
drama's ...' Vergelijk hiermed~ het volgende uittreksel uit het
werk van A. van Duinkerken ,I De mensen hebben hun gebreken : ~Op zekere dag ving het mannetje een vis, die voor kabeljauw zou kunnen doorgaan'.
J.V.

DE DINGEN BIJ HUN NAAM
Db l\UTO

Sinds de industriële revolutie in de vorige eeuw hebben paard en
koets als vervoermiddel plaats moeten ruimen voor het zelfaangedreven voertuig dat wij auto noemen.
De auto ligt thans binnen het bereik van iedereen en speelt een
haast onmisbare rol in ons leven. Onze dagindeling en heel wat
activiteiten zijn op het gebruik van de auto afgestemd.
Zoveel mensen maken er gebruik van dat de verkeersdichtheid
steeds meer toeneemt. Zal ons wegennet aan het stijgende aantal
vierwielers het hoofd kunnen bieden ?
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SOORTEN

Voor het vervoer van personen gebruiken we personenauto's,
waarvan vele verschillende types bestaan.
Het populairste autotype is de sedan, de gewone auto. Hij
wordt ook als taxi gebruikt. In een limousine zijn de bestuurder
en de passagiers door een glazen wand van elkaar gescheiden.
In een coupé is de ruimte voor de passagiers op de achterbank
opgeofferd aan het esthetische en sportieve aspect. Een hardtop
heeft een afneembaar dak van staal of kunststof. De inzittenden
van een cabriolet en een roadster hebben, in plaats van een dak,
een kap boven het hoofd, die helemaal neergeklapt kan worden.
Bij deroadster, doorgaans een open sportwagen, is de afdekking
eerder matig; de zijraampjes zijn van plastic en de voorruit is
afneembaar. Van de sportwagen verwacht men de best mogelijke rij-eigenschappen. Hij kan gebruikt worden voor wedstrijden, maar hij moet tevens geschikt zijn voor de openbare
weg. Dit geldt niet voor de racewagen, aangezien de autorenners
er uitsluitend op een racebaan mee rijden. Terreinwagens met
aandrijving op de vier wielen zijn geschikt om op alle terreinen te
rijden.
Met de combinatiewagen, waarvan de achterbank kan worden
neergeklapt, zitten we een stap-dichter bij het goederenvervoer.
De benaming combinatiewagen wordt overigens gewoonlijk afgekort tot combi. Andere benamingen zijn stationcar en familiale. Dit soort wagens is geschikt voor het vervoer van personen
en van goederen.
Bedrijfswagens zijn er in vele soorten.
Om goederen bij de klanten te bezorgen gebruikt men een
bestelwagen. Hij is volledig gesloten en heeft achteraan gewoonlijk een dubbele deur of soms opzij een schuifdeur.
Voor het zware vervoer hebben we vrachtwagens nodig. De
kipwagen heeft een kipbak of laadbak, die kan kantelen. Aan
een vrachtwagen hangt soms ook nog een aanhangwagen. De
trekker met oplegger wordt veel in het internationale vrachtvervoer gebruikt. Voor het vervoer van vloeistoffen, zoals
benzine, gebruikt men tankwagens. De motor is doorgaans een
dieselmotor.
Het openbaar vervoer maakt gebruik van autobussen. De
lijnbussen volgen een vaste route met vele haltes tot het eindpunt.
Bij grote drukte worden extrabussen ingezet. Zij voeren een
bordje met de mededeling: extradienst.
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In Engeland rijden veel dubbeldekbussen. Voor toeristische
uitstapjes doen we een beroep op de comfortabele en luxueus
ingerichte touringcars van een reisbureau.
Landbouwtrekkers en maaidorsers maken het werk van de
boer minder zwaar dan vroeger. In het bouwbedrijf bedient men
zich van bulldozers en hÜskranen. Vorkheftrucks tillen zonder
moeite laadborden op die met bakstenen of zakken cement geladen zijn.
De overheid schakelt in de winter sneeuwschuivers en strooiwagens in om de wegen sneeuwvrij te maken. Een strooiwagen
wordt ook wel pekelwagen genoemd. Er worden soms grote
hoeveelheden wegenzout of strooizout gebruikt.
Een speciaal voertuig is de hoogwerker die wordt .ingezet om
lampen van lichtmasten te vervangen en ook voor reparaties aan
de bovenleiding van de tram. De hoogwerker heeft een verstelbare werkbak waarin de arbeiders hun werk kunnen verrichten.
F.G. / A.T.

VRAAG EN ANTWOORD
Afbreken van woorden

V. Hoe splitst men woorden als examen (exa-men ?) en lynxen
(lynx-en ?) en verkleinwoorden, b.v. kettinkje?
A. De opvatting dat een woord voor of na een 'x' niet mag
worden afgebroken, berust gedeeltelijk op een misverstand. In
de Woordenlijst van de Nederlandse taal (Leidraad LIII) lezen
we immers dat 'tussen twee klinkers ... voor en na x niet (wordt)
afgebroken'.
U hebt dus gelijk wat examen (exa-men) betreft, m~ar het
werkwoord lynxen valt onder de toepassing van een andere
regel; deze bepaalt dat 'van twee tussenmedeklinkers de eerste
naar het voorafgaande, de tweede naar het volgende woorddeel
gaat' (ib), dus: lyn-xen.
Met betrekking tot de splitsing van verkleinwoorden bepaalt
de Woordenlüst uitsluitend dat van woorden op -tje bij het afbreken de grondvorm op dezelfde wijze geschreven wordt als buiten
de afleiding: vlaatje (vla-tje), paletootje (paleto-tje) (ib. LIl).
Voor alle andere gevallen gelden derhalve de algemene regels.
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Het woord 'kettinkje' wordt in drieën verdeéld : ket-tink-je. Het
eerste en het tweede deel worden van elkaar gescheiden volgens
de hierboven aangehaalde regel m.b.t. twee tussenmedeklinkers ; het tweede en het derde deel volgens de regel die
bepaalt dat er bij meer dan twee tussenmedeklinkers zoveel naar
het volgende woorddeel gaan als aan het begin van een Nederlands woord kunnen voorkomen (ib. LIlI).

Bestek
V. Welk verschil bestaat er tussen de woorden 'lastenkohier' en
'bestek' ?
A. 'Lastenkohier' is geen Nederlands woord; het is de klakkeloze vertaling van Fr. 'cahier des charges'. In onze taal gebruiken we hiervoor bestek en voorwaarden, vaak afgekort tot
bestek. Het bevat de nauwkeurige beschrijving van een ontworpen werk, waarin alles moet worden opgenomen wat op de
uitvoering daarvan betrekking heeft, benevens de voolWaarden
van administratieve aard, waaraan bij en na de bouw moet worden voldaan. Op basis van het bestek en de bijbehorende tekeningen worden de kosten van het werk begroot en het contract
van aanneming opgesteld. Het bestaat gewoonlijk uit drie afdelingen : 1. beschrijving van het werk; 2. voorschriften voor de
uitvoering; 3. vooIWaarden van algemene aard.
We wijzen er verder op dat het Franse woord 'devis' overeenstemt met : prijsopgaaf, prijsberekening, kostenberekening,
b.v. voor de reparatie van een beschadigde wagen.

Uitspraak van -lijk
V. Hoe wordt de laatste lettergreep van 'degelijk' en 'dergelijk'
uitgesproken : stemloos of stemhebbend ?
A. De ij in het achtervoegsel -lijk wordt als een toonloze e
uitgesproken, b.v. in de woorden: verschrikkelijk, heerlijk, dadelijk en degelijk (afgeleid van het middelnederlandse woord
'deghe' = aanwas, voorspoed + lijk).
De ij in 'gelijk' wordt echter als ei uitgesproken. Dit geldt
eveneens voor de samengestelde woorden met gelijk, zoals gelijkmatig, gelijkvloers, soortgelijk en dergelijk. Dit laatste woord
is een samenstelling van der en gelijk, d.w.z. op het genoemde
gelijkend, zodat de .ei-uitspraak voor de hand ligt.
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Tussen soortgelijk en soortelijk bestaat hetzelfde verschil in
uitspraak. Het eerste woord is een samenstelling met -gelijk als
tweede lid en betekent ongeveer hetzelfde als dergelijk; de uitspraak van de ij-klank is dan ook dezelfde (ei). Soortelijk daarentegen is geen samenstelling met -gelijk als tweede lid; het
betekent volgens de soort : soortelijke eigenschappen, soortelijk gewicht. Hier ligt dus weer de uitspraak met doffe e voor de
hand.
Dat in dergelijk toch dikwijls een toonloze e wordt gehoord, is
te verklaren door het feit dat de etymologie niet zo doorzichtig is
en dat velen het woord als een van de talrijke afleidingen met -lijk
beschouwen. In sommige woordenboeken worden dan ook beide
uitspraken aangegeven.
We vestigen er ten slotte de aandacht op dat de uitspraak van
de eindlettergreep -lijk met toonloze e niet mag worden uitgebreid tot de bijvoeglijke naamwoorden op -rijk, b. v. belangrijk en
talrijk, die even goed met de ei-klank worden uitgesproken als
schatrijk en het zelfstandig naamwoord koninkrijk.
Afkortingen

V. Bestaat er een boek met een uitgebreide lijst van afkortingen?
A. Vrij volledig en zeer handig is het Afkortingenlexicon door
e.G .L. Apeldoorn (Prisma-boek, Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen). Het bevat alle belangrijke afkortingen die
in het Nederlands gebruikt worden.
Terwijl

V. De meeste spraakkunsten, taalgidsen en zelfs het Winkler
Prins-woordenboek wijzen erop dat het voegwoord 'terwijl' niet
gebruikt mag worden als er geen gelijktijdigheid is (zie o.a.
Spraakkunst voor iedereen, door Tacx, blz. 213), ook niet wanneer daarmee een tegenstelling wordt uitgedrukt. Is dat wel
juist? Ik tref dat gebruik van 'terwijl' geregeld aan in Nederlandse dagbladen en publikaties.
A. In de eerste plaats is het nuttig erop te wijzen dat terwijl een
koppeling is van ter (= te der) en de datief van wijlee), dus
betekent het letterlijk : in de of die tijd. Het wordt dus wel
degelijk gebezigd ter aanduiding van een korte of lange gelijktijdigheid, met dien verstande dat de gebeurtenis in de bijzin
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genoemd al enige tijd aan de gang kan zijn geweest als de andere
plaatsheeft. De betekenis is dus: terzelfder tijd dat, in de tijd dat,
op het ogenblik dat. B.v. : Terwijl hij omkeek, ontsnapte de dief.
De vermelding van de gelijktijdigheid kan ook tot doel hebben
dat de ene gebeurtenis in zekere mate een tegenstelling vormt
met de andere, zoals in de volgende zin : Sommigen baden in
weelde, telWijl anderen vergaan van honger en ellende. Dit staat
trouwens ook in het Winkler Prins-woordenboek en Tacx. De
laatste haalt als voorbeeld van 'tegenstelling in de tijdsbetekenis'
aan : 'Sommige leerlingen doen het goed, terwijl anderen er nog
niets van schijnen te begrijpen'. Ook in het Winkler Prins-woordenboek staat te lezen: 'soms met de bijbetekenis: hoewel of
daarentegen' .
De tegenstelling mag echter niet door 'terwijl' worden uitgedrukt als de bijgedachte aan gelijktijdigheid hinderlijk gaat werken, zoals in het volgende voorbeeld : De kerk werd in de 13de
eeuw gebouwd, telWijl de preekstoel uit de baroktijd stamt. In
zulke zinnen velVangen we 'terwijl' door maar.
Accepteren

V. Bestaat er een Nederlands woord voor' accepteren' met betrekking tot wissels?
A. Een wissel accepteren is algemeen gangbaar in de Nederlandse bank- en handelstaal. Het betekent: zich tot betaling
ervan verbinden door acceptatie; dit gebeurt door op de voorzijde van de wisselbrief het woord 'geaccepteerd' te schrijven ,
gevolgd door de handtekening van de betrokkene. De handtekening alleen op de voorzijde geldt ook als acceptatie, want hierdoor verbindt de betrokkene zich de wissel op de velValdag te
betalen. Hij die de wissel accepteert is de acceptant. We vermelden enkele samenstellingen: acceptbank, acceptfirma, acceptkosten, acceptenboek, acceptenrekening.
Komen te ...

V. Reeds dikwijls hoorde ik de wending 'komen te ...', zoals in :
'Hij komt daardoor in een moeilijke positie te staan'. Mij werd
gevraagd of deze vorm geen gallicisme is. Ik denk dat hier geen
vergelijking kan worden gemaakt met de foutieve vertaling van
Franse wendingen met 'je viens de ...', in de aard van: 'Ik kom u
te schrijven'.
11 - 1205

A. Het Nederlands kent inderdaad wendingen met komen te :
hij kwam naast mij te staan; hij kwam te vallen; indien hij kwam
te sterven; zij kwamen over politiek te spreken; de nadruk kwam
daardoor te vallen op... Hier drukt komen te een min of meer
onverwachte handeling uit, iets dat min of meer toevalligerwijs
geschiedt. Van gallicisme kan hier geen sprake zijn, want een zin
als 'ik kwam naast hem te zitten' luidt in het Frans ongeveer als
volgt: 'Le hasard me fit prendre place à ses cotés'.
Verwerpelijke gallicismen daarentegen zijn de wendingen met
'komen te' ter vertaling van de volgende Franse zinnen: 11 venait
de mourir (hij was juist, pas gestorven). Vient de paraître
(zoëven, pas verschenen). Le délai vient d'expirer (de termijn is
pas verstreken).
In een Vlaams boek over de psychoanalyse troffen we de
bewuste wending aan in de volgende twee zinnen, waarvan de
eerste goed en de tweede foutief is :
- Wanneer hij voor onplezierige verplichtingen komt te staan
-

Dit is niet in tegenspraak met wat wij komen te zeggen.

Geworden
V. Wat is uw mening over de volgende zin: Er is een commissie
aangesteld geworden. Is het verleden deelwoord 'geworden' hier
wel nodig?
A. In zulke zinnen in de lijdende vorm is 'geworden' overbodig.
Als men dit verleden deelwoord wel hoort bij veel Vlamingen, is
dit kennelijk te wijten aan de invloed van het Frans (une commission a été désignée). De Vooys schrijft in zijn Nederlandse
Spraakkunst dat die constructie in het Algemeen Beschaafd niet
gangbaar is en in de oudere taal nooit gangbaar is geweest. We
zeggen en schrijven dus :
- De handelsbesprekingen zijn met succes bekroond.
- Er is herhaaldelijk beweerd dat ...
- De douanetarieven zijn zopas met 30 % verminderd.
Hetzelfde geldt voor 'geweest'. Niet: hij is gisteren gezien
geweest, maar : hij is gisteren gezien. Niet : hij is tweemaal
gestraft geweest, maar : hij is tweemaal gestraft.

I.V.
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11. - Termen en wendingen

MONUMENTENZORG

Naast 'weids, groot, indrukwekkend' heeft het bn. monumentaal
ook de betekenis van 'aard of het uiterlijk hebbend van een
monument'.
Wat in het kader van de monumentenzorg met monument
wordt bedoeld staat heel nauwkeurig opgetekend in de Grote
Winkier Prins: 'Monument: term ter aanduiding van een
bouwsel of beeld dat dient om een persoon of feit te gedenken,
alsmede van overblijfselen uit vroegere cultuurhistorische perioden welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid,
wetenschappelijke betekenis ·of volkskundige waarde'.
- De gemeente Marken heft met ingang van vandaag een
kwartje toeristenbelasting per persoon. De opbrengst is bestemd voor het in stand houden van de monumentale bebouwing.
Nederland heeft als tegenhanger van onze 'Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen' zijn Monumentenraad.
Als men het bij onze noorderburen heeft over de zorg voor het
behoud van zaken, gebouwen, terreinen enz. die op het gebied
van cultuur, kunst, nijverheid of wetenschap een onweerlegbare
waarde bezitten, spreekt men van monumentenzorg.
- Onderwijs en gezondheidszorg, schouwburg en musea, zij
moeten allemaal op peil blijven ter wille van het hele stedelijke leefklimaat, waar ook de monumentenzorg bij hoort.
Met deze term wordt echter ook de Nederlandse overheidsdienst Rijksbureau voor de monumentenzorg bedoeld.
Onder invloed van het Fr. 'classer un monument' wordt te
onzent gesproken van geklasseerd monument, gebouw, landschap.
- De eigenaars van het geklasseerd landschap hebben recht op
vergoeding.
In Nederland wordt dezelfde gedachte uitgedrukt door termen
als beschermd monument, beschermde stads- en dorpsgezichten, tot beschermd monument verklaren, monumentenbescherming, een gebouw in het register van beschermde monu11-1207

menten opnemen, een pand van de lijst van beschermde monumenten afvoeren, erkende monumenten; in hetzelfde verband
bedient men zich ook van uitdrukkingen als conservering of
conservatie, behoud, instandhouding.
- De instandhouding van het historisch erfgoed (patrimoine
historique) via restauraties wordt al vele jaren gedwarsboomd door chronisch geldgebrek.
Degenen die met de monumentenzorg belast zijn worden ook
wel eens monumentenbeschermers genoemd.
- De vele actiegroepen die zich inspannen voor het behoud van
monumenten krijgen steeds meer aandacht en aanhang.
- Er zijn plannen om de kievitsbloemterreinen langs de rechteroever van het Zwarte Water onder Hasselt aan te wijzen
als beschermd natuurmonument.
Nog een paar andere samenstellingen met monument: monumentenbestand, -dag, -eigenaar, -handvest, -jaar, -lijst (een monumentenlijst aanleggen), -minnend, -restauratie, -stad, -wet.
- De panden die op de monumentenlijst staan worden mooi
gevonden omdat ze op de monumentenlijst staan.
- Wij zijn bezig een boekje samen te stellen dat naar elke
monumenteneigenaar wordt gestuurd.
- Het ligt in de bedoeling om elk jaar een monumentendag te
houden.
Door de Raad van Europa werd 1975 tot Europees Monumentenjaar uitgeroepen. Het doel hiervan was de belangstelling
van de Europese volkeren voor hun gemeenschappelijk architecturaal bezit te wekken.
Beeldbepalend

In de Noordnederlandse terminologie m.b.t. de monumentenzorg komt vaak het bn. beeldbepalend voor, in uitdrukkingen
als beeldbepalende monumenten, panden. Hiermee worden monumenten of panden bedoeld die niet op de monumentenlijst
voorkomen, maar wel onmisbaar zijn in het stadsbeeld.
- Door de rehabilitatieregeling kunnen eigenaars van monumenten die beeldbepalend zijn een subsidie krijgen van
50 percent wanneer zij het pand gaan restaureren.
Industriële archeologie

In het kader van de industriële archeologie (nieuwe tak van
wetenschap die zich bezighoudt met de systematische bestude11-1208

ring van monumenten van bedrijf en techniek) wordt ernaar
gestreefd om bepaalde karakteristieke gebouwen of constructies
uit vroegere jaren voor het nageslacht te bewaren.
Hierbij gaat het meestal om overblijfselen van de industriële
revolutie, zoals: fabrieken, sluizen, bruggen, viaducten, schepen, locomotieven, stations enz.
Dit streven heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van een
nieuw soort monumenten, met name de industriële monumenten.
- De belangstelling voor industriële monumenten is de laatste
jaren aanzienlijk gestegen.
De mensen die zich in deze nieuwe tak van wetenschap specialiseren noemt men industriële archeologen.
- (...) Op dit terrein (een enkele vierkante kilometers groot
museumcomplex in de open lucht, waar de Iron Bridge over
de Engelse rivier de Severn bewaard is gebleven) zijn talloze
gerestaureerde gebouwen en machines uit de bloeiperiode
van de Engelse industriële revolutie bijeengebracht. Voer
voor industriële archeologen. (NRC-H 30.6.'79)
V.T.V.

DE DINGEN BIJ HUN NAAM

DE AUTO (11)
Carrosserie en chassis

De carrosserie en het chassis worden meestal samen genoemd,
omdat ze in het geheel van de zelfdragende carrosserie de sterkste en dus de veiligste constructie vormen. Bij een aanrijding
blijven alle onderdelen op hun plaats, met een minimum aan
verwringing. Tegelijkertijd vangt deze combinatie goed alle
krachten op die op de auto inwerken.
Aangezien het geheel vanplaatstaa(is gemaakt, geeft het ook
gemakkelijker mee bij botsingen aan de voor- en achterkant, de
zogenaamde kreukelzones. De passagiersruimte biedt meer
weerstand en het gevaar voor lichamelijk letsel voor de inzittenden is beperkter. Bij een zelfdragende carrosserie zal de
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herstelling na aanrijding natuurlijk moeilijker en duurder zijn dan
bij een chassis-constructie.
De laatste bestaat in verschillende vormen. Zo onderscheiden
we het eenvoudige balkchassis, dat niet bestand is tegen verwringing. Heel wat steviger is het vakwerkchassis, een aantal
aaneengelaste staal- of aluminiumbuizen, die een netwerk vormen. Dit type wordt voor raceauto's gebruikt. Verder is er nog
het ruggegraatchassis, een centrale buis die uitloopt op een vork
en aan weerskanten zijliggers bevat. Het overgangstype tot de
zelfdragende carrosserie is de bodemplaat of het plateauchassis . Door de geperste staalplaat, voorzien van profileringen,
loopt een centrale tunnel.
De buitenkant van de carrosserie heeft in de fabriek roestwerende behandelingen ondergaan. Er is ook een bitumenlaag aangebracht om het geluid te dempen. De afwerking gebeurt met
celluloselak of synthetische lak. De ruiten zijn vervaardigd van
veiligheidsglas, dat in kleine stukjes uiteenvalt wanneer het glas
breekt.
Het geheel ziet er mooi gestroomlünd uit, maar wat zien we
aan de buitenkant? We beginnen bij het dak, waarop men een
imperiaal kan monteren. Onze blik glijdt van de voorruit met de
ruitewissers naar de motorkap, waar soms een motorkapversiering en opzij vaak een antenne aangebracht zijn. Helemaal vooraan aan weerskanten staan de koplampen net boven de
sierrooster (grille). Behalve de koplampen bevinden zich op de
spatborden de richtingaanwijzers en soms de stadslichten.
Tenslotte de bumper, met in het midden de nummerplaat (in
Nederland: kentekenplaat) en daaronder de gele mistlampen.
Achteraan: de achterruit, het kofferdeksel, de rode achterlichten, de stoplichten, de achteruitrijlichten, de richtingaanwijzers, de rode mistlamp, de nummerplaatverlichting,
de ·nationaliteitsplaat. Onder de achterbumper zien we nog net
de uitlaat uitsteken.
Even een kijkje van opzij : Over de hele lengte van de wagen
zijn vaak sierlüsten van chroom bevestigd. Er zijn twee of vier
portieren. Sommige wagens hebben ook nog een vijfde portier
achteraan in plaats van een kofferdeksel. Ze hebben allemaal een
deurkruk, maar alleen de voorste deuren hebben een deurslot.
Daarboven bemerken we de zijraampjes en de ventilatieruitjes.
Tussen de zijraampjes en de achterruit bevinden zich soms ventilatiesleuven. Aan de kant van de bestuurder bevindt zich een
linker- en/of re chteraehteruitkijkspiegel; dit is de buitenspiegel,
soms op de voorspatborden gemonteerd.
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Op de benzinetank bevindt zich de sluitdop. De spatborden
zijn om de wielen in de lijn ingewerkt. Sommige auto's hebben
spatlappen. Nu we de wielen zo goed zien, kunnen we van
dichterbij de banden en de wieldoppen bekijken. De meeste
wagens hebben sierdoppen op de wielen.
Om de buitenkant van de auto te onderhouden, gebruiken we
autoshampoo. Daarmee kunnen we hem schoonmaken. Willen
we hem echt laten glimmen, dan moeten we op regelmatige
tijdstippen een waslaag op het lakwerk aanbrengen. We zetten
de wagen dan in de was.
F.G.

VRAAG EN ANTWOORD

Eerbiedigen en ontzien

V. (F. Vanhooff, Sint-Pieters-Woluwe) Dezelfde wandelaars
worden nu ook door bordjes met het opschrift 'eerbiedig mij'
uitgenodigd de bloemperken niet te beschadigen. Aan de kust
vond ik een vereenzaamd plaatje met 'Eerbiedig de mosselen'.
Volgens Van Dale betekent eerbied : gevoel van bewondering
om meerderheid, inzonderheid op geestelijk of zedelijk gebied.
Dan maar liever' Spaar (of ontzie) de planten' en, als het dan toch
moet, ook de mosselen. Dunkt me.
A. Wij zijn het ermee eens dat in de door u aangehaalde opschriften 'eerbiedigen' niet het passende werkwoord is, maar een
verkeerde vertaling van Fr. 'respecter' , waarvan de gebruikssfeer ietwat ruimer is. Het stemt dikwijls overeen met ontzien en
sparen, zoals voor bloemperken. Verder zeggen we ook:
iemands gevoelens, macht, belangen ontzien; bestaande rechten, oude instellingen ontzien. Maar toch heeft eerbiedigen een
ruimere betekenis dan de door u aangehaalde verklaring van
eerbied uit Van Dale doet vermoeden. We gebruiken dit werkwoord eveneens in de betekenis van Fr. 'respecter' in de volgende gevallen: iemands wensen eerbiedigen, de oprechte meningen van anderen eerbiedigen, zijn rechten doen eerbiedigen;
ik eerbiedig uw droefheid, uw smart. Ten slotte ook : een verdrag eerbiedigen, de wet doen eerbiedigen. In deze laatste voorbeelden is 'eerbiedigen' dus synoniem met naleven of nakomen.
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Tweede persoon o.v.t.
V. Ik heb geleerd dat men 'u boodt'·en 'u bood' schrijft naargelang de 2de persoon enkelvoud of de 3de persoon beleefdheidsvorm wordt gebruikt. Vrienden beweren dat dit niet juist is, zelfs
nooit bestaan heeft, want voor de 2de persoon o.v.t. moet men
steeds 'je' gebruiken. Zelfs de gij-vorm zou niet meer toegepast
mogen worden. Dus, zeggen deze vrienden, nooit t in de 2de
persoon o.v.t. Zou u mij kunnen inlichten '1
A. In de eerste plaats dient u er zich rekenschap van te geven dat
gÜ nog alleen wordt gebruikt in gewesttaal en in plechtige omstandigheden, b.v. op de kansel, in officiële toespraken enz. In
Nederland worden algemeen als beleefdheidsvorm u (enkelvoud
en meervoud) en de vertrouwelijke aanspreekvormen jü en je
(enkelvoud) en jullie (meervoud) gebezigd.
Bij ons is dit gebruik nog niet overal doorgedrongen, maar het
wint veld, vooral bij de jongere generatie, zodat wij heel waarschijnlijk na verloop van tijd naar dezelfde toestand gaan als in
Nederland en trouwens ook in Frankrijk (vous - tu) en in Duitsland (Sie - du).
Wat nu de tweede persoon o.v.t. van de sterke werkwoorden
betreft, kan u in de spraakkunsten lezen dat in dit geval, zowel in
het meervoud als in het enkelvoud, geen t-uitgang wordt geschreven; het is dus dezelfde vorm als voor de derde persoon
enkelvoud : u zag -je zag; u schreef-je schreef; u boog -je boog;
u bood - je bood.
In oudere spraakkunsten vindt men nog wel de verouderde
vormen : gij waart, gij moogt, gij deedt, gij boodt. Het is echter
begrijpelijk dat het verschil in werkwoordsvorm bij jü en gÜ en u
een neiging vertoont om te verdwijnen. Zo laat J.P.M. Tacx in
zijn Nederlandse spraakkunst voor iedereen (Prisma-boeken) de
t vallen in : gij prees, gij kon. Bij zwakke werkwoorden worden
de vormen 'gij leerdet, gij lachtet' al lang als een antiquiteit
beschouwd.
Dezelfde ontwikkeling mag worden verwacht voor de stroeve
en gekunstelde vormen : gij zongt, gij kwaamt, gij sprongt, gij
gingt, gij greept, gij spraakt enz. Gebruikt u die nog in spreek- en
schrijftaal ?
J.V.
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11. - Termen en wendingen
CONTINENTAAL PLAT

In de geologie is het continentaal plat (ook continentaal plateau
of vastelandsplat) volgens Van Dale 'de onderzeese voortzetting van een continentaal gebied tot ongeveer de l00-vaamlijn'
(vaam=vadem (Van Dale), lengtemaat van zes voet: een Amsterdamse vadem is 1,698 m).
Een minder technische definitie troffen wij aan in de Grote
Nederlandse Larousse-encyclopedie : 'gedeelte van een con·
tinent dat onder het zeeoppervlak ligt, dat begint bij de kustlijn en
langzaam afloopt tot waar de zeebodem betrekkelijk plotseling
afdaalt naar de diepe bassins van de oceaan' .
De tussen het continentale plat en de abyssale zone gelegen
helling noemt men continentale helling (Eng. continental slope).
- De economische belangstelling voor vastelandsplatten is
sterk groeiende. Van oudsher bevinden zich hier de voornaamste visgronden. Daarnaast worden in toenemende mate
olie en gas gewonnen. (Winkier Prins)
- De Russische premier Kosygin heeft indertijd bij het bezoek
van minister Van der Stoel aan de Sovjet-Unie de mogelijkheid geopperd dat de Shell zou samenwerken met de Russen
bij de exploratie van het continentale plat van de SovjetUnie. (NRC-H)
- Het percentage van de staatsdeelneming doet vermoeden,
dat Nederland hoge verwachtingen heeft van de aardgas- en
aardolievoorraden op het plat. Verwacht de staat een
goudmijntje te vinden op het continentale plat ?
- In het Nederlandse deel van het continentale plat in de
Noordzee is opnieuw gas gevonden.
- Buitenlandse oliemaatschappijen mogen tegen gunstige
voorwaarden in de jungle en het continentale plat gaan boren. (de Volkskrant, 8.9.'76)
Continentaal plat heeft als equivalenten in het Fr., Eng. en D.
plateau continental of. plate-forme continentale; continental
shelf; Festland(s)sockel, Koninentalsockel, Festland(s)schelf of
Schelf (Konzessionen im britischen Nordseeschelf).
- La Grèce et la Turquie se sont mises d'accord sur la procédure à suivre dans leurs négociations relatives à la délimitation du plateau continental égéen. (LLB, 13/14.11.'76)
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The anxiety of the British and Irish (...) to maintain their own
claims to oil in sea areas beyond 200 miles on the basis ofthe
1958 continental shelf convention. (The Economist,
18.10. '76)
- Diese Bestimmung (Art. 7 des Gesetzes über die neue Fischereizone) geht auf das vor wenigen Jahren vom Parlament
gebilligte Gesetz über die Hoheitszone und den Festlandsockel vor der Küste zurück. (Grenz-Echo, 22.2. '77)
Het continentale plat werd over de aangrenzende landen verdeeld op basis van het equidistantiebeginsel. Volgens dit beginsel moeten alle punten op de grenslijn even ver verwijderd zijn
van de aangrenzende kustlijnen. Deze afbakening van het plat
heeft tussen sommige landen aanleiding gegeven tot conflicten
die konden worden geregeld op grond van het billijkheidsprincipe dat door het Internationaal gerechtshof werd uitgewerkt.
V.T.V.

DE DINGEN BIJ HUN NAAM

DE AUTO (111)

Het interieur
De carrosserie is ook de ruimte waarin zich de passagiers en de
goederen bevinden. Laten we even het interieur onder de loep
nemen. Het is bekleed met leder of similileder; soms zijn de
autostoelen bekleed met stof. Als vloerbedekking wordt vaak
een soort vilt gebruikt. Soms leggen de eigenaars er ook nog
rubbermatten overheen.
Nu nemen we plaats achter.:hetstuur. Tijdens het rijden houdt
de automobilist met beide handen het stuurrad of stuurwiel vast.
Het stuurwiel is doorgaans voorzien van een claxon, hoorn of
toeter. Toeteren of claxonneren is een oorzaak van lawaaihinder.
De rechtervoet van de bestuurder drukt het gaspedaal in als hij
een bepaalde snelheid wil halen. Om snel op te trekken geeft hij
plankgas : hij drukt het pedaal helemaal in. Om te remmen
beschikt hij over het rempedaal (de voetrem) links van het gas11-1214

pedaal. Nog verder links bevindt zich het koppelingspedaal, dat
ingedrukt wordt om van de ene naar de andere versnelling over te
schakelen. De bestuurder moet dan wel tegelijkertijd met de
rechterhand de versnellingshandel tussen de stoelen voorin bedienen. De versnellingspook steekt direct omhoog uit de versnellingsbak en heeft ook meer de voorkeur dan de versnellingshefboom aan de stuurkolom.
In de buurt van de versnellingspook, maar soms ook verborgen onder het dashboard, bevindt zich de handrem of parkeerrem met vergrendelknop.
Hoewel veel wagens nog knoppen voor de verlichting bij het
instrumentenbord hebben, komt een handel op de stuurkolom
steeds meer voor. Daarin bevinden zich de lichtschakelaars,
gecombineerd met de richtingaanwijzers. De mistlampschakelaar en de schakelaar voor de achterruitverwarming met hun
verklikkerlichtje en de binnenverlichting zijn apart gemonteerd.
Weer een andere handel of hendel stelt de ruitewissers in
werking, met soms aan het einde een knopje voor de ruitesproeiers.
Wil men onaangename krassen op de voorruit voorkomen, dan
moet men regelmatig de rubber wisserbladen vervangen.
Met de contactsleutel ontsluiten we het stuurslot, zetten we
het contact aan en na een verdere kwartdraai start de motor. Bij
koud weer moeten we hem een handje helpen door de chokeknop
wat uit te trekken, tenzij de wagen over een automatische choke
beschikt.
Voor controle is een instrumentenbord zeer .belangrijk. Wettelijk verplicht is de snelheidsmeter. In plaats daarvan hebben
raceauto's een toerenteller, waarop de bestuurder het aantal
omwentelingen van de motor per tijdseenheid in een bepaalde
versnelling afleest. Verder hebben we ook nog de kilometerteller
en de benzinemeter. De ampèremeter en de oliedrukmeter zijn
over het algemeen vervangen door waarschuwingslampjes. De
temperatuurmeter ·of thermometer moeten we ook goed in het
oog houden, want hierdoor weten we hoe heet het koelwater in
de radiator is.
Bij de standaarduitrusting van de moderne auto hoort een
autokachel met verseluchtventilatie. De inzittenden hoeven
geen kou meer te lijden en de bestuurder kan met dit systeem en
met behulp van kleine driekantige raampjes in de voordeuren de
ruiten 'wasemvrij' houden.
De automobilist beschikt verder nog over een achteruitkijkspiegel. Een aantal accessoires: het handschoenenkastje, de
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autoradio, de asbak, het autoklokje en de sigareaansteker.
Achter de voorruit hangen twee zonnekleppen, tegen verblinding
door de zon. Binnen kunnen we de zijraampjes met een zwengel
openen.
De voorste stoelen hebben vaak een halssteun die een bijkomende beveiliging biedt wanneer de veiligheidsgordel (autogordel) goed vastgemaakt is. De meeste auto's hebben automatische
autogordels, die vanzelf oprollen.
De wielophanging

De wielophanging bepaalt het rijcomfort voor de passagiers en
de wegligging van de auto. We treffen dan ook, volgens de
conceptie van de autoconstructeurs, tussen de wielen en het
chassis heel wat veertypes aan: de bladveren, de schroefveren
en de torsieveren. Tot de moderne veersystemen behoort de
hydropneumatische vering.
Om het deinen van de veren te dempen wanneer we over een
hobbelige weg rijden, bewijzen de schokbrekers ons goede
diensten.
Bij vrachtwagens en autobussen is de starre vooras nog van
toepassing, maar de onafhankelijke voorwielophanging met de
twee dwarsdraagarmen helpt de wielen van de moderne personenwagen zich onafhankelijk van elkaar naar boven en beneden te bewegen.
Hoe zit het wiel nu aan het chassis vast ? Het wiel draait dank
zij kogellagers rond de asstomp die op de fuseedrager 8emonteerd is. De fusee, waarin de . fuseepen draait, regelt de stuurbewegingen. De fuseedrager is verbonden met de draagarmen aan
het chassis. De schroefveer met de telescopische schokbreker is
aangebracht tussen de bovenste en de onderste draagarm.
Veel wagens hebben nog een starre achteras die met behulp
van bladveren met het chassis verbonden is. De achterwielen
draaien rond de as in een ashuis, waarin zich ook nog het di}
ferentieel met kroon- en pignonwiel bevindt. Voor een efficiënte
wegligging is de onafhankelijke achterwielophanging beter.
Dank zij de stabilisatorstang tussen het linker- en rechterwiel
gaat de carrosserie door verdraaiing van een torsiestaaf in de
bochten minder overhellen.
De stuurinrichting

Vanaf zijn zitplaats kan de chauffeur met het stuurwiel de stand
van de voorwielen in de gewenste richting brengen. Om dit
mogelijk te maken is een stuurmechanisme aangebracht.
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De stuuroverbrenging van de stuurkolom naar de spoorstang
die beide voorwielen verbindt, wordt in het stuurhuis geregeld,
waarvan de inrichting al naar het type verschilt. De spoorstang
staat in verbinding met de fusee van elk voorwiel door middel
van een spoorstangarm. Een veel gebruikte inrichting is die met
een wormwiel. De tandheugeloverbrenging wordt bij wagens
met een onafhankelijke voorwielophanging toegepast.
Om de spierkracht die nodig is om de voorwielen te doen
draaien bij zware wagens te verminderen heeft de bestuurder nu
een interessant hulpmiddel: de servo-besturing of stuurbekrachtiging.
F.G.

VRAAG EN ANTWOORD
-name, -neming

v. In een maandblad las ik een artikel dat aldus aanvangt: 'Ons
recht tot deelname ...' Het gaat mij om die deelname. Zoals voor
andere -names heb ik altijd gemeend dat het om germanismen
ging, ondanks een algemeen gebruik dat op correctheid schijnt te
wijzen. Of heb ik het verkeerd voor?
A. Meestal is de vorm met -neming het Nederlandse equivalent
van het Duitse -nahm~ : afneming, toeneming, opneming, inneming, inachtneming, inhechtenisneming enz. In tal van gevallen
wordt de vorm met -name inderdaad als een verwerpelijk germanisme beschouwd. Er zijn echter enkele gevallen waarin deze
vorm burgerrecht heeft gekregen, omdat hij zijn eigen betekenis
heeft.
Dit geldt voor het door u vermelde woord : deelname is wel
gebruikelijk in de betekenis van' het meedoen' , b.v. deelname (of
deelneming) aan een wedstrijd. Deelneming betekent ook
'rouwbeklag' : zijn deelneming aan iemand betuigen.
Opname is ingeburgerd als synoniem van foto of van het
registreren van geluid (een opname van een zanger); ook spreekt
men van opname in een ziekenhuis (spoedopname). In andere
gevallen geeft men de voorkeur aan opneming, b.v. opneming
van een terrein.
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Afname en overname zijn in de handel zeer gebruikelijk : bij
afname van 100 stuks geven wij een korting van 10 %; goed
beklante winkel ter overname aangeboden. Maar: de afneming
van het kruis.
Sommigen achten het raadzaam -name te gebruiken voor iets
concreets en -neming voor de handeling zelf. U merkt dat een
juist antwoord op uw vraag niet eenvoudig is, omdat de grens
tussen aanvaard en niet-aanvaard moeilijk te trekken is. Wij
geven u daarom de raad een goed woordenboek te raadplegen en
in twijfelgevallen de veiligste weg te kiezen.
Ten slotte zijn we zo vrij u erop te wijzen dat in uw vraag een
wending voorkomt die afwijkt van het ABN, namelijk 'het verkeerd voorhebben' in plaats van het mis hebben. Wij hebben hier
blijkbaar te maken met een contaminatie van de twee goede
Nederlandse uitdrukkingen het mis hebben en de verkeerde
voorhebben. De laatste zegswijze betekent: zich in een persoon
vergissen, te doen hebben met iemand bij wie men zijn doel niet
kan bereiken. B.v. : Als u denkt dat u dat met mij kan klaarspelen, hebt u de verkeerde voor.
Verbond
V. In het maandblad Deze maand in Brussel lees ik dat er een
'Confederatie van Nederlandstalige Brusselse seniorenclubs'
bestaat. Is het woord 'confederatie' hier juist gebruikt?
A. Confederatie is de passende term voor een vereniging van
staten ofgewesten tot een bond met grote zelfstandigheid van de
leden, b.v. de Zwitserse confederatie (statenbond). Als het een
overkoepelend orgaan van verenigingen of clubs betreft, gebruiken we het woord verbond: Verbond van seniorenclubs,
Algemeen Christelijk Vakverbond, Algemeen Belgisch Vakverbond.

l.V.

11-1218

11. - Termen en wendingen

GEDAAN
In de Proeve van tekstverbetering in ons nummer van juni 1979
(blz. 111-224) wezen we op het overdreven gebruik van 'gedaan'
in de betekenis van afgelopen, uit of over. Misschien kunnen
sommigen hieruit verkeerde conclusies trekken, aangezien 'gedaan' in dit verband niet altijd verkeerd is, zoals uit de woordenboeken blijkt.
Het is wel nuttig op deze kwestie wat uitvoeriger in te gaan. In
de dikke Van Dale vinden we inderdaad dat 'gedaan hebben' de
betekenis kan hebben van klaar zijn. Er volgen dan twee citaten.
Het eerste is van de in 1945 overleden Nederlandse volksdichter
Speenhoff: 'Hij wachtte haar op tegen achten, dan had ze gedaan op kantoor'. Het tweede is van de in 1946 overleden Nederlandse romanschrijver A. van Schendel: 'Hij wachtte in de
straat tot hij aan het afnemend gejammer hoorde dat het ergste
weer gedaan was'.
Ook in het Nederlands-Engels woordenboek van Jansonius
(lste druk verschenen in 1950) vinden we 'ik heb gedaan met
schrijven, met de schoonmaak' enz. Dezelfde voorbeelden met
nog vele andere staan eveneens onder de trefwoorden afgelopen, klaar, voorbij.
Zulke voorbeelden (gedaan hebben, gedaan hebben met, het
is gedaan) komen echter niet meer voor in woordenboeken die
geregeld worden bijgewerkt: Van Dales Handwoordenboek
door De Tollenaere en Persijn, het Handwoordenboek KoenenEndepols-Drewes, Kramers' Nederlands woordenboek door
C.B. van Haeringen.
In het Winkier Prins-woordenboek met encyclopedische informatie (lste druk 1959) lezen we dat 'gedaan maken met'
Zuidned. is voor 'een eind maken aan' en 'de mis is gedaan'
Zuidned. voor 'de mis is uit'. In zijn Taalgids vervangt
P.C. Paardekooper 'gedaan maken met' door 'een eind maken
aan' en 'dat moet nu gedaan zijn' door 'dat moet nu afgelopen,
uit zijn'.
Uit het bovenstaande blijkt dat sommige uitdrukkingen met
'gedaan' in een vroegere periode in Nederland wel gebruikelijk
waren, maar er nu vrijwel verdwenen zijn. Bij ons zijn ze in de
volksmond en de geschreven taal blijven voortleven.
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In een ander verband wordt gedaan echter nog in het hele
Nederlandse taalgebied gebruikt, b.v. onder wetten: gedaan te
Brussel op... ; onder contracten: gedaan en verleden in één
exemplaar op... Verder in de betekenis van 'de dood is nabij' (het
is met hem gedaan) en met de werkwoorden geven en krijgen:
Ik kan het niet gedaan krijgen (= ik krijg het niet klaar). Veel
van iemand gedaan krijgen (= veel weten te bereiken). Minder
gebruikelijk zijn: arbeiders gedaan geven (= ontslaan), een
aantal arbeiders hebben gedaan gekregen (= zijn ontslagen).
We besluiten deze beschouwingen met eraan te herinneren dat
de uitstekende taalkenner, ons betreurd redactielid M. van
Nierop, 'gedaan' had opgenomen in zijn bundel Honderd taaie
belgicismen (Vlaamse pockets, Uitgeverij Heideland - Orbis,
Hasselt). Na te hebben gewezen op het verouderde gebruik van
'gedaan', komt hij tot de volgende conclusie:
"Maar in hedendaags Algemeen Nederlands zegt men niet
meer : 'we hebben gedaan' , maar 'we zijn klaar'; niet 'het werk
is gedaan', maar 'het werk is klaar', of (meer boekachtig: gereed); niet 'het feest is gedaan' , maar 'het feest is voorbij, afgelopen, ten einde'. Niet meer: 'de les is gedaan', maar 'de les is
uit'. Niet 'het moet gedaan zijn', maar 'het moet uit zijn,afgelopen zijn'; niet 'je moet ermee gedaan maken', maar 'je moet er
een eind aan maken'.
Laat.één ding vooral duidelijk zijn: het gaat er niet zozeer om
dat we het woord gedaan afleren, maar dat we ons met de rijke
uitdrukkingsmogelijkheden van het hedendaagse Nederlands
vertrouwd maken: geëindigd, voltooid, volbracht, af, afgelopen, ten einde, uit, klaar, gereed, voorbij enz."
Daarmee raakt men, naar ons oordeel, de kern van de zaak.
We kwamen tot dezelfde conclusie toen we in ons stukje in
Taalbeheersing schreven: "De Vlamingen maken een overdadig gebruik van 'gedaan' waar ons beter passende woorden ter
beschikking staan".
J.V.
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DE DINGEN BIJ HUN NAAM

DE AUTO (IV)

Wielen en banden
Spaakwielen komen uitsluitend bij sportwagens voor. Tegenwoordig hebben vrijwel alle auto's schijfwielen, vastgeschroefd
met wielbouten.
De band is op de velg van het wiel gemonteerd. Uit de velg
zien we het ventiel met dop steken. De wieldop sluit de naaf af.
De wielen laten we geregeld door de garagehouderuitbalanceren, zodat we onregelmatige bandenslijtage kunnen voorkomen.
Dubbelwielen treffen we bij vrachtwagens aan.
Doorgaans hebben de luchtbanden een binnenband, maar er
zijn nu ook 'tubeless'-banden (d.w.z. binnenbandloze banden,
velgbanden), die het risico van bandepech verkleinen.
De buitenband is voorzien van een loopvlak met profiel, twee
versterkte schouders die vooral in de bochten op de proefgesteld
worden, twee wangen en twee hielen die tegen de velgranden
geklemd zijn. De onderbouw, het karkas, bestaat uit een aantal
stevige weefsellagen.
Naast de standaardband is er ook de radiaalband, met een
stijve ondersteuning van het loopvlak en soepele zijkanten,
waardoor hij minder vlug gaat slippen en slijtvaster is.
Aan de pompbediende kun je vragen de bandenspanning te
meten en indien nodig de banden op te pompen.
Een lekke band kunnen we in veel gevallen vulkaniseren.
Krijg je plotseling een klapband, haal dan maar je reservewiel
te voorschijn.
Hoe de wielen aan het chassis zitten, hebben we reeds in het
onderdeel 'wielophanging' behandeld.

Remmen

We onderscheiden bij de voetrem twee remtypes : de trommelrem en de schijfrem. De eerste, doorgaans hydraulisch bediend, komt nog het meest voor. Aan elk wiel draait een cilindervormige remtrommel mee. Verder hebben we de remankerplaat die vooraan aan de fusee en achteraan aan de achter11 - 1221

asbrug vastzit. De remschoenen (of remsegmenten) met de
remvoering zijn aan de remankerplaat bevestigd.
De hydraulische installatie bestaat uit de hoofdremcilinder
met de zuiger, het remvloeistofreservoir, de wielremcilinders
(voor elk wiel) en de verbindingsleidingen. Duwen we het rempedaal in, dan persen we met de zuiger de olie uit de hoofdremcilinder via de verbindingsleidingen naar de wielremcilinders van
elk wiel. Hun zuigers drukken de remschoenen tegen de binnenwand van de remtrommels. Hierdoor ontstaat er remwrüving
die de beweging van het voertuig afremt, -maar waardoor ook
warmte ontstaat. Als we te lang of te vaak achter elkaar het
rempedaal intrappen, kan oververhitting optreden. Daarom
wordt steeds meer gebruik gemaakt van schijfremmen die sneller
de watmte afvoeren en gelijkmatiger remmen. In plaats van een
remtrommel hebben we een schijf die met het wiel in de open
lucht ronddraait. Bij het remmen duwen remblokken tegen de
twee zijden van de schijf.
Rembekrachtigers leveren nuttig werk bij zware vrachtwagens en grote snelle wagens door de remmen extraremdruk te
geven.
Verder dient nog vermeld te worden dat bij het induwen van
het rempedaal achteraan de remlichten functioneren.
De handrem of parkeerrem is mechanisch en werkt doorgaans
op de achterwielen. In feite beschikken we nog over een derde
rem, de motor. Hiermee kunnen we, als we een helling afrijden,
de voetremmen sparen door eenvoudigweg naar een lagere versnelling terug te schakelen en het gaspedaal los te laten.

Brandstofsysteem
Aangezien de benzinetank lager ligt dan de carburator, is er een
benzinepomp nodig die de brandstof door de benzineleiding via
de benzinefI1ter naar de vlotter van de carburator pompt. Daar
wordt de benzine verstoven en met een bepaalde hoeveelheid
lucht vermengd.
De carburator bestaat uit een venturibuis. De sproeier met
zeer fIjne opening mondt erin uit. Wanneer de lucht door die buis
wordt aangezogen, komt er een straaltje benzine door de
sproeier. De smoorklep of gasklep, verbonden met het gaspedaal, regelt de hoeveelheid gasmengsel die via het inlaatspruitstuk in de cilinders wordt geleid.
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Bij het starten hebben we een rük mengsel nodig, d.w.z. in
verhouding meer benzine dan lucht, zodat het gemakkelijk
brandbaar is. Dank zij de luchtsmoorklep of choke kunnen we de
luchttoevoer afsnijden.
Wanneer de motor stationair draait, is er niet zoveel benzine
nodig. Daarom hebben we naast de hoofdsproeier ook een stationaire sproeier.
Bij plotseling gas geven moet er extrabenzine aan het mengsel
toegevoegd worden. De acceleratiepomp en de acceleratiesproeier zorgen voor dit( toevoer. Sommige sport- en racewagens maken gebruik van benzine-inspuiting. Als voordelen rekent men een groter vermogen, verminderd benzineverbruik,
snelle reactie bij gas geven en soepeler lopen van de motor.
De luchtfilter, veelal een oliebadfilter, heeft een tweevoudige
functie : de demping van het geluid bij het inzuigen van de lucht
en het zuiveren van de lucht. Bij de valstroomcarburator is hij
bovenop de carburator gemonteerd.
De verbrande gassen ontsnappen door de uitlaat. Het geluid
van de explosies in de cilinders wordt gedempt in de knaldemper
of geluiddemper.

Smering

Een oliefilm wordt voortdurend op de over elkaar glijdende
metalen delen van de motor aangebracht om slijtage te voorkomen. Aangezien door de bewegende delen warmte wordt opgewekt, zal de olie een deel van deze warmte onderaan naar het
oliecarter afvoeren, dat in de rijwind ligt en aldus voor de koeling
zorgt. De smeerolie neemt ook verontreinigingen op. Daarom
vinden we in het oliecarter een oliezeef die de grovere deeltjes
tegenhoudt. Verder bevindt zich in de kringloop een oliefilter
voor de kleine stofdeeltjes.
Teneinde de smering vlug te doen verlopen, zorgt een
oliepomp, die door de nokkenas aangedreven wordt, voor de
nodige druk. Deze tandwielpomp stuwt de olie naar de te smeren
onderdelen. We noemen dit oliedruksmering.
Is er geen oliedruk meer en dus ook geen smering, dan gaat bij
het rijden het verklikkerlichtje op het dashboard branden. De
automobilist moet dan dadelijk de motor·afzetten. Als het leven
van zijn auto hem lief is, moet hij ook zorgen voor een regelmatige olieverversing en af en toe het oliepeil met de peilstok
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controleren. Bovenop het cilinderblok kan hij dan de olievuldop
losschroeven en het ondercarter of oliereservoir vullen.
F.G.

VRAAG EN ANTWOORD
Forfaitair

V. Is 'forfaitair bedrag' goed Nederlands of moeten we het vervangen door 'vast bedrag', 'bepaald bedrag' of een andere wending?
A. 'Un montant fotfaitaire' is een van tevoren vastgesteld of
overeengekomen bedrag. In vele gevallen kan het worden weergegeven door vast bedrag. Gaat het over een prijs, dan kan men
spreken van een overeengekomen prijs. Al naargelang kunnen
ook vast loon, vaste vergoeding, bedrag ineens en ronde som
worden gebruikt.
In het Sociaalrechtelük woordenboek van de Benelux-Economische Unie, dat de eenmaking van de terminologie inzake
sociaal recht tot doel heeft, is de term forfaitair opgenomen. Van
'een forfaitaire vergoeding' geeft het de volgende omschrijving:
een vergoeding in de vorm van een vaste som, bij de vaststelling
waarvan ernaar wordt gestreefd zo dicht mogelijk de waarde van
een verleende prestatie te benaderen. Met betrekking tot de
sociale zekerheid is het forfaitair loon een door de overheid
vastgesteld bedrag, dat de werknemer wordt geacht te hebben
verdiend.
In de jongste drukken van de verklarende woordenboeken is
het woord forfaitair opgenomen. Zo vermeldt Van Dale bij dat
trefwoord : forfaitaire aanslag, forfaitaire regeling. In de negende druk (1970) kwam het nog niet voor.
Volledigheidshalve voegen we er nog aan toe dat in art. 1793
van ons Burgerlijk Wetboek tegenover 'construction à forfait'
staat: oprichting tegen vaste prijs.
Fleus

V. Kunt u een verklaring geven voor het dialectwoord 'fleus' ?
A. Het Middelnederlandseh woordenboek van Verwijs en Verdam wijst erop dat dit woord al in del4de eeuw bestond, o.m. in
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Brabant. De vorm jleus is ontstaan door emfatische verscherping van de v in vleus . De betekenis van dit woord was vlug, met
spoed; vandaar: straks, dadelijk, weldra. Dit oude woord is
blijven voortleven in sommige Vlaamse streektalen. Het bijwoord fluks klimt ook op tot vleus , maar in de oorspronkelijke
betekenis van vlug, spoedig.

Slof

V. Hoe noemt men in het Nederlands 'une farde de cigarettes' ?
A. Vooraf vestigen wij er de aandacht op dat 'farde' in deze
betekenis Belgisch Frans is. In de Franse woordenboeken vindt
men alleen 'cartouche de cigarettes'. De Nederlandse benaming
is : een slof sigaretten.

Lijn en leiband

V. (F. Vanhooff, Sint-Pieters-Woluwe) In onze parken wordt de
wandelaars verzocht hun eventuele hond aan de 'leiband' te
houden. Maar wordt dat dier niet aan de lijn (d.i. riem ofketting)
gehouden? Een hond aanlijnen, is hem de lijn aandoen. Een
leiband, daarentegen, is een band waaraan men een kind leert
lopen (Fr. Lisière).
A. U hebt volkomen gelijk. In de meeste woordenboeken vindt
men het voorbeeld: honden aan de lijn (of: ketting) houden. Het
Verklarend handwoordenboek Koenen-Endepols-Drewes geeft
hiervan als verklaring: aan de honderiem houden. Ook de samenstelling hondelijn bestaat. In Gallas' Nederlands-Frans
woordenboek vinden we als vertaling van lijn o.a. 'laisse'.
Een leiband is, zoals u schrijft, een band waaraan men een
kind leert lopen en de Franse vertaling is inderdaad 'lisière'. De
wending 'aan de leiband houden, lopen' wordt vaak figuurlijk
gebruikt in de betekenis van : zich geheel door iemand anders
laten leiden.
V. (A. Major, Gent) Ik lees in uw nummer van maart 1979 (blz.
1-705, al. 3) : We verontschuldigen ons bij onze lezers voor het
laattijdig verschijnen van dit nummer'.
Het woord 'laattijdig' werd in uw tijdschrift afgekeurd (zie blz.

11-685, getekend J. V.); ook elders is dat het geval. Niet tijdig lijkt
me hier beter. Uw mening hierover zou ik zeer op prijs stellen.
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A. In ons advies van een achttal jaren geleden wezen we erop
dat 'laattijdig' voor het eerst in het Supplement op de 8ste druk
van Van Dales Groot woordenboek (1970) was opgenomen, met
de aanduiding: meest Zuidned.' . Dit was wellicht het gevolg van
het feit dat het woord voorkwam in de Woordenlijst van de
Nederlandse taal (1954). Het staat nu ook in Verschuerens Modern woordenboek, eveneens met de aanduiding 'Zuidned.'. We
treffen 'laattijdig' echter niet aan in de andere verklarende of
vertalende woordenboeken: Koenen-Drewes, Kramers' Nederlands woordenboek door C.B. van Haeringen, de Nederlandse Larousse, Gallas' Fr.-Ned., Ned.-Fr. woordenboek, enz.
We voegden eraan toe dat 'laattijdig' niets anders betekent dan
laat, te laat of niet tijdig, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:
- De late verschijning van het jaarverslag.
- Een te laat betaalde rekening.
- Hij komt wel wat laat met zijn voorstel.
- De niet tijdige verzending van de goederen.
- De niet tijdig aangekomen treinen, schepen.
De aangehaalde zin uit Taalbeheersing (blz. 1-705), die eigenlijk deel uitmaakt van een reeks door de schrijver van de artikelen over Leesbaar Nederlands genoteerde citaten, had dus ook
als volgt gefoffiluleerd kunnen worden: We verontschuldigen
ons bij onze lezers voor het late (of: niet tijdige) verschijnen van
dit nummer.
Het is juist dat 'laattijdig' in sommige handboeken wordt afgekeurd, b.v. in de Taalgids van P.C. Paardekooper, die 'ik slaap
laattijdig in' vervangt door 'ik slaap laat in'.
De voorstanders van 'laattijdig' zullen waarschijnlijk antwoorden dat wat hierboven staat ook geldt voor 'vroegtijdig', dat
wel in alle woordenboeken voorkomt: een 'vroegtijdige dood' is
immers hetzelfde als een 'vroege dood'. Van Dale vermeldt
zowel 'vroeg opstaan' als 'vroegtijdig opstaan'. Enig taalkundig
bezwaar kan dus tegen 'laattijdig' niet worden aangevoerd.
We herinneren ten slotte nog aan een paragraaf uit de Woordenlijst van de Nederlandse taal (Inrichting, blz. 2) : 'Een beperkt aantal Zuidnederlandse woorden heeft een plaats gekregen. Er werd een keus gedaan uit de woorden die in België
algemeen of in de letterkunde gebruikelijk zijn. Ze zijn niet
onderscheiden door een aanduiding als' Zuidnl.', omdat ze daardoor min of meer als gewestelijk zouden worden gekenmerkt'.
J.V.
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11. - Termen en wendingen

DE DINGEN BIJ HUN NAAM

DE AUTO (V)

Koelsysteem

Een groot deel van de warmte is tijdens de verbranding rond de
cilinderkop en de cilinderwand geconcentreerd. Opdat de
zuigers en de kleppen niet onder deze oververhitting zouden
lijden, is een intensieve koeling onontbeerlijk.
Waterkoeling blijft vooralsnog voor auto's het meest gebruikte
systeem. Door het motorblok loopt het koelwater in een gesloten circuit, de watermantel of koelmantel. De hitte wordt
overgebracht op het water, dat zich naar de bovenbak van de
radiateur beweegt. Dit water wordt aan de voorkant door middel
van een groot aantal waterbuisjes door de luchtstroom bij het
rijden en aan de achterkant door de ventilateur die via de ventilateurriem aangedreven wordt door de krukas gekoeld. Het gekoelde water loopt in de onderbak en gaat daarna opnieuw naar

de koelmantel. Om de watercirculatie te bevorderen is ook een
waterpomp aangebracht.

De radiateur bevat naast een dop, die tevens dienst doet als
veiligheidsklep bij overdruk, ook een overloopbuisje en een expansietankje.
Bij het starten dient de motor opgewarmd te worden. De
thermostaat houdt de waterstroom naar de radiateur tegen tot de

opwarmperiode voorbij is en de temperatuur van het water ongeveer 80 à 85° C heeft bereikt.
's Winters voegen we antivries aan het koelwater toe. Het
koelsysteem wordt ook voor de interieurverwarming aangewend.
Elektrische installatie

Voor de werking van de moderne auto - de ontsteking van het
gasmengsel in de cilinders, de verlichting, ruitewissers, enz. is een elektrisch systeem vereist.
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Een eerste belangrijk onderdeel in die stroomkring is de accu,
want bij het starten (dit gebeurt met behulp van de contactschakelaar) moet hij een deel van zijn lading aanwenden om de
startmotor en de andere elektrische onderdelen te voeden. Deze
elektromotor, die de taak overgenomen heeft van de vroegere
slinger, helpt de koude motor op gang komen. Over de gegroefde
as van de startmotor schuift een tandwiel, hetbendixwieltje, dat
in de tanden van de startkrans op het vliegwiel grijpt. Dit
vliegwiel draait rond en brengt de krukas in beweging. Zodra het
toerental van de motor hoger ligt dan dat van de startmotor wordt
het rondsel teruggetrokken. Nu pas kan de door de krukas aangedreven dynamo de taak van de accu overnemen en hem tevens
opladen. Deze overgang kunnen we op het dashboard controleren : na het startmoment gaat het rode waarschuwingslampje uit.
De spanningsregelaar regelt het opladen van de accu door de
dynamo.
Ontsteking

We weten dat in de cilinders de ontsteking door middel van een
elektrische vonk plaatsvindt. Die wordt geleverd door de bobine,

een transformator die de spanning welke van de accu of de
dynamo afkomstig is, transformeert tot een hoogspanning. Aan
de primaire stroomkring van de bobine is een onderbreker met
condensator verbonden om de stroom te onderbreken en aldus in
de secundaire winding die via de (stroom)verdeler met contactpunten met de bougies verbonden is op hetjuiste ogenblik de
nodige hoogspanningsstoten op te wekken. Per cilinder is er één
bougie in de cilinderkop vastgeschroefd. De hoogspanning, door
de verdeler over de bougies verdeeld en door de bougiekabels
geleid, komt op de geïsoleerde centrale elektrode van de bougie.
De precies bepaalde afstand tot de massa-elektrode wordt door
de stroom overbrugd en er ontstaat een vonk.
F.G.
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VRAAG EN ANTWOORD
Uiterlijk

v.

Wat is correct: 'Gelieve ons een antwoord te bezorgen
uiterlijk 15 maart, of uiterlijk op 15 maart ?
A. De gewone vorm, zowel in gewone omgangstaal als in geschrifte, is : uiterlijk 15 maart. 'Uiterlijk op 15 maart' kan men
niet bepaald foutief noemen, maar in dit geval geeft men de
voorkeur aan de vorm' op 15 maart uiterlijk'. Als er geen sprake
is van een bepaalde datum, wordt wel een voorzetsel gebruikt,
b.v. uiterlijk om drie uur, uiterlijk op de derde dag na de bijeenkomst.

In aansluiting op/aan

V. Is het juiste voorzetsel gebruikt in : 'In aansluiting met onze
brief van... ?
A. Het gebruikelijke voorzetsel in deze wending is op : in aansluiting op onze brief van... Ook wel eens aan: in aansluiting aan
onze brief van...
Rijtuig, wagen

V. Is 'wagon' synoniem met wagen, rijtuig ?
A. Rijtuig wordt in het algemeen voor reizigers gebruikt. Betreft
het goederen of dieren, dan is het gangbare woord wagen:
bagagewagen, goederenwagen, veewagen enz. Behalve in de
dialecten, is het gebruik van het Engelse 'wagon' sterk afgenomen. Deze term komt in de officiële teksten van de NMBS niet
meer voor.
Weder - weer

V. Al mag het 'groene boekje', dat door onze onderwijsinstellingen als de bijbel wordt beschouwd, aangeven dat het woord
'weder' gelijkwaardig is met 'weer' (cf. blz. 599), toch word ik
wrevelig als ik zie dat mijn dochtertje in haar leeslesje de verouderde vorm 'weder' te leren krijgt. Mag ik uw standpunt
dienaangaande vernemen ?
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A. In de eerste plaats vestigen wij er uw aandacht op dat de
Woordenlijst van 1954 geen voorkeur uitspreekt. De woordenlijstcommissie moest zich alleen met de spelling bezighouden en
geeft dus geen uitsluitsel over de gangbaarheid van een woord.
Ze bepeIkt zich tot de vermelding van beide vormen en verwijst
bij het trefwoord weder naar weer en bij het trefwoord weer naar
weder.
Inzake de kern van de zaak hebt u gelijk: 'weder' met betrekking tot de weersomstandigheden is een oude vorm en komt
alleen nog voor in verheven of bijzondere stijl. In het onderwijs
moet bijgevolg de kortere vorm weer worden onderwezen in
overeenstemming met het mondeling en schriftelijk taalgebruik.

Vanmorgen

v. Op de Nederlandse zenders heb ik nog nooit de vorm 'deze
morgen', wèl vanmorgen gehoord. Onze omroepers en politieke
prominenten bezigen - naar ik vaststel- deze morgen. Is deze
vorm nog als correct algemeen Nederlands gangbaar ?
A. De gebruikelijke vorm in het Nederlands is vanmorgen of
vanochtend; zo ook: vanmiddag, vanavond, vannacht. Het gebruik te onzent van de vorm met 'deze' wijst kennelijk op Franse
invloed (ce matin, cette nuit).
Akkoord gaan

V. In een mededeling van een koninklijk atheneum lees ik :
'Indien u niet akkoord was...' Hoort dit niet 'akkoord ging' te
zijn?
A. 'Akkoord zijn' is een gallicisme. Correct Nederlands is akkoord gaan of het eens zijn. In navolging van Fr. 'être d'accord'
treft men ook' 't akkoord zijn' aan. Zo lazen we bij een Vlaamse
romanschrijver: 'Ik... zeg aan mijn vrouw dat Adele 't akkoord
is'. Algemeen Nederlands is echter: akkoord gaan.
Infuus

V. Bestaat er een Nederlands woord voor 'baxter' ?
A. In Nederland wordt voor de als soortnaam gebruikte eigennaam Baxter de benaming infuus gebezigd. Van Dale (lOde
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druk) verwijst hierbij naar infusie, dat als derde betekenis heeft :
'langzame inspuiting van een vloeistof in het bloedvatenstelsel,
b.v. van een fysiologische zoutoplossing met behulp van een
heveltoestel'.
Brandbeveiliging, brandverklikker

V. Zijn de woorden brandbeveiliging en brandverklikker goed
Nederlands?
A. Brandbeveiliging werd al in 1970 in het Supplement op de
achtste druk van Van Dale opgenomen, samen met de samenstelling brandbeveiligingsvoorschrift.
Een brandverklikker is het apparaatje dat in een plafond wordt
geplaatst en, zodra de temperatuur abnormaal stijgt, een signaal
stuurt naar de brandmelder, brandschel. Brandverklikkers worden onder die naam in Nederland verkocht.
In zover

V. (R. van Poucke, Beersel) Ik lees en hoor alom een wending
die ik zonderling en onnederlands vind, met name 'in de mate
dat. .. " die kennelijk vaak ter vertaling staat van het Franse
(modeverschijnsel) 'dans la mesure ou ...'. Zo las ik :
1) De droom ooit een alleenstaand huis te bezitten is al voor heel
wat Fransen in vervulling gegaan, in de mate dat thans meer dan
100 000 van die huizen in aanbouw zijn.
2) Dat betrokkene de betekenis van dat verkeerslicht verkeerd
heeft geïnterpreteerd laat zich verklaren in de mate dat de achterzijde van dat licht naar hem toe gekeerd stond.
3) Het Hof vernietigde de bestreden beslissing in zoverre die de
belastingaanslag onwettig had verklaard in de mate dat deze
laatste berekend werd op de meerwaarde...
4) Dat kan ik bevestigen, in de mate dat die dotaties aan de
gewesten en niet aan de gemeenschappen verleend worden.
5) Christen zijn wij in de mate dat wij anderen eerbiedigen.
6) Er is hoop, in de mate dat wij meer 'gemeenschap' vormen.
Jammer genoeg kan ik er niet altijd iets beters op vinden, want
'dans la mesure ou ...' is lang niet altijd weer te geven door
'naarmate', 'in zoverre' of 'voor zover'. Of toch? Kan u me
helpen?
A. Het is juist dat 'in de mate dat' een letterlijke vertaling is van
'dans la mesure ou' en in onze taal niet gebruikelijk is. Wij zeggen
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wel naarmate van (dans la mesure de), b.v. ieder betaalt naarmate van zijn inkomen. Ook de wending in verhouding van of tot
kan in dit verband worden gebruikt. Bij ons ziet men vaak 'in de
mate van het mogelijke', een letterlijke vertaling van 'dans la
mesure du possible', terwijl de juiste Nederlandse wending zoveel (als) mogelijk is.
Het is verder juist dat wij in de bovenstaande zinnen te maken
hebben met een modeverschijnsel, wat de juiste vertaling van
'dans la mesure ou' bemoeilijkt. Dit wordt duidelijk door de
verbetering van de doof u aangehaalde voorbeelden.
1) Hier vervangen we 'in de mate dat' door het onderschikkend
voegwoord daar of aangezien.
2) Het juiste woord is doordat, eveneens een onderschikkend
voegwoord.
3) 'In de mate dat' vervangen we door omdat.
4) In zover of voor zover.
5) Christenen zijn wij, indien (of als) wij anderen eerbiedigen.
6) Hier wordt, evenals in de vorige zin, een voolWaarde uitgedrukt en dat doen we met de voegwoorden als, indien of wanneer.

Zinscons tructie

v. (R. van Poucke, Beersel) Ik heb altijd enige twijfel gehad
over de juistheid van een bepaalde zinsconstructie, omdat die mij
al te zeer naar Frans model gevormd leek te zijn. Ik bedoel het
gebruik van een bijzondere soort betrekkelijke zin die ,ik met de
volgende voorbeelden wil aanduiden :
1) ... de schade, waarvan hij niet eens de moeite doet het bedrag
aan te geven, ...
2) ... de beschuldiging waartegen hij verzocht werd zich te verweren, is ...
3) ... dat hij voor zich plotseling een man zag staan, waarvan hij
niet wist waar die vq.ndaan kwam.
Twijfel ik terecht of ben ik te puristisch en mag ik die - vaak
handige - constructie met gerust taalgemoed gebruiken ?
A. Zulke bijzinnen, ingeleid door een voornaamwoordelijk bijwoord, verwijzend naar een voorafgaand woord, zijn normaal
Nederlands, b.v.... een raad waartegen niets in te brengen is;
... de boot waarmee ik vertrokken ben; ... de buis waardoor het
gas stroomt; ... een gelegenheid waarvan ieder graag gebruik zal
maken.
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Uw eerste voorbeeld dient echter als volgt te worden verbeterd : ... de schade, waarvoor hij zich niet eens de moeite geeft
het bedrag aan te geven.
Op uw tweede voorbeeld is niets aan te merken.
Het derde voorbeeld klinkt niet mooi. Als we het juiste verband kenden, zouden we wellicht de tekst kunnen vereenvoudigen, b.v. een man die hij niet kende. We wensen erop te wijzen
dat sommigen nog de mening zijn toegedaan dat de voornaamwoordelijke bijwoorden waardoor, waarmee, waarvan enz. bij
voorkeur worden gebruikt voor zaken, terwijl we door wie, met
wie, van wie enz. schrijven als er sprake is van personen. Deze
stelling kan wellicht worden verdedigd in ambtelijke taal, maar in
het gewone taalgebruik kunnen de voornaamwoordelijke bijwoorden zowel verwijzen naar personen als naar zaken.
V. (R. van Poucke, Beersel) In administratieve teksten (die wel
vaak vertalingen zullen zijn) lees ik geregeld een zinswending die
een slaafse navolging is van het Frans en de zin soms moeilijk te
begrijpen maakt. Men laat een handelend voorwerp afhangen
van een substantief(ofeen gesubstantiveerd werkwoord), terwijl
het onderwerp van die 'passieve zin' een soort genitief wordt. Ik
verduidelijk met enkele voorbeelden :
1) Het hoger beroep is slechts de uitoefening, door die partij,
van het rechtsmiddel dat ...
2) Gelet op de bewijzen van ontvangst door de partijen van de
betekening van het verzoekschrift.
3) Het ongeval was te wijten aan het inhalen door de vrachtwagen van de personenwagen die...
4) Hij die deelneemt aan het vervormen door de vijand van
wettelijke instellingen (Strafwetboek).
Die voorbeelden zijn misschien wat extreem, maar is de constructie op zichzelf niet strijdig met het Nederlandse taaleigen?
Zo ja, hoe kan ze vermeden worden ?
A. Men kan niet zeggen dat zulke constructies strijdig zijn met
het Nederlandse taaleigen. Ze behoren echter tot de rechtstaal en
de ambtelijke stijl. Het is wel mogelijk sommige van uw voorbeelden duidelijker te formuleren :
1) Aangezien op 'rechtsmiddel' nog een nabepaling volgt, ingeleid door dat, lijkt het ons verkieslijk aan de woordvolgorde niets
te veranderen.
2) In dit zinsdeel komen vier voorzetsels voor (van, door, van,
van), wat de duidelijkheid niet ten goede komt. We zouden het
als volgt herschrijven: 'Gelet op de geleverde bewijzen dat de
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partijen de betekening van het verzoekschrift ontvangen hebben'.
3) Weer een opeenstapeling van drie voorzetsels (aan, door,
van). Dit kan worden vermeden door de volgende formulering:
'Het ongeval was te wijten aan het feit dat de vrachtwagen de
personenwagen inhaalde die...'
4) We stellen voor: 'Hij die deelneemt aan de vervorming van
wettelijke instellingen door de vijand'.
V. (R. van Poucke, Beersel) Is het wel in overeenstemming met
het Nederlandse taaleigen te spreken (en te schrijven) van:
1) het algemeen beginsel van de samenvoeging van samenhangende zaken;
2) het algemeen principe van de eerbiediging van de rechten van
de verdediging;
3) de tenlastelegging van slagen en verwondingen;
4) het juridisch begrip van het wettelijk vermoeden;
5) de regel van de voorrang rechts?
Zijn dat geen letterlijke vertalingen uit het Frans? In Nederlandse teksten las ik wel: 'de tenlastelegging slagen en verwondingen' en 'de regel rechts gaat voor', maar die constructie is lang
niet altijd bruikbaar (o.m. met principe) en is soms niet bevorderlijk· voor de leesbaarheid. Kan u mij voor die zinsdelen een
bruikbare Nederlandse tekst geven?
A. De opeenhoping van het voorzetsel van in de twee eerste
voorbeelden maakt een saaie indruk. Het is mogelijk zich wat
levendiger uit te drukken :
1) Het algemeen beginsel volgens hetwelk bij elkaar horende
zaken worden samengevoegd.
2) Het algemeen principe, eerbied voor de rechten van de verdediging.
Er zijn echter geen bezwaren tegen : de tenlastelegging van
slagen en verwondingen, van diefstal; het juridisch begrip van
het wettelijk vermoeden.
5) De regel: rechts gaat voor; de regel dat rechts voorgaat; de
regel dat rechts voorrang heeft.
J.V.
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11. - Termen en wendingen
RUIMTELIJKE ORDENING (I)
De ruimtelüke ordening is volgens Koenen: de (overheids)bemoeiing met het gebruik van de grond, ten behoeve van de
menselijke welvaart en het menselijk geluk.
De normatieve wetenschap van de ruimtelijke ordening· of de
wetenschap van de ruimtelijke organisatie van de samenleving
noemt men planologie. M.a.w. : planologie is de toepassing van
de ruimtelijke ordening ofruimteplanning (het planologisch beleid, Rüksplanologische Commissie Ndl., ruimteplanning :
planningmethodiek).
Hierna worden een paar termen uit deze tak van wetenschap
onder de loep genomen.

Agglomeratie

Behalve 'samenhangende bewoning' betekent agglomeratie
ook 'complex van steden en voorsteden'.
In tegenstelling met het Fr. 'agglomération urbaine' kan men
dus in het Nederlands het predikaat 'stedelijk' laten wegvallen.
Ten behoeve van het regionaal-statistisch onderzoek, zowel
op nationaal als internationaal niveau, is behoefte ontstaan aan
ruimere territoriale vergelijkingseenheden, die als regel met de
term 'stedelijke agglomeraties' plegen te worden aangeduid.
Er zij derhalve op gewezen, dat het begrip 'stedelijke agglomeratie' reeds bij statistische bureaus in verschillende landen ingang heeft gevonden en o.m. wordt toegepast bij de verwerking
van bepaalde volkstellingsresultaten. Zo is b.v. in de Verenigde
Staten het begrip 'Standard Metropolitan Statistical Area'
geïntroduceerd, in Frankrijk het begrip 'agglomération urbaine'
en in de Bondsrepubliek Duitsland het begrip' Stadtregion', terwijl in België zonder meer van 'agglomeratie' wordt gesproken.
Een agglomeratie bestaat dus uit de kernstad (centraal gedeelte van de agglomeratie) en de voorstad of de randgemeenten.
Laatstgenoemde uitdrukking is thans algemeen gebruikelijk.
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Randgemeente - Randstad

Een randgemeente is een gemeente aan de rand van een grote
stad.
Een randstad is volgens Van Dale een aan de rand liggende
stad. Het hierbij passende en gebruikelijke bn. is randstedelijk
(een typisch randstedelijk fenomeen).
Het begrip Randstad Holland is voor vele Vlamingen niet
zeer 4uidelijk. Een definitie hiervan wordt verstrekt in Winkier
Prins met encyclopedische informatie, nl. het grotendeels
geürbaniseerde gebied in West- en Centraal-Nederland, omvattend Utrecht, het Gooi, Amsterdam en omgeving, de
Zaanstreek, Haarlem en omgeving, het IJmondgebied, de
duinstreek tussen Haarlem en Den Haag en omgeving, Delft,
Rotterdam.
De randsteden zijn dus de grote steden met de daaraan
ruimtelijk aaneengegroeide verstedelijkte gemeenten, dus de
agglomeratiegemeenten.
- Voortaan moet worden toegezien op een evenwichtige uitbouw van de randsteden.
Bij het begrip 'randstad' pleegt men thans in Nederland
meestal te denken aan het totale westen des lands, zoals uit
voorgaande definitie valt af te leiden.
De zich voortdurend uitbreidende Randstad Holland is zo
ongeveer de tegenhanger van de moderne megalopolis, de grote
agglomeratie van steden zoals men die kent aan de oostkust van
Amerika, in het Roergebied, in Parijs en omgeving enz.
- ... een uitdijing van de randstad in de richting van ...
- De verkeers- en vervoerinfrastructuur heeft een grote invloed op de ruimtelijke spreiding van de bevolking en werkgelegenheid in de noordvleugel van de randstad.
Vingerstad - lvoonvingers

De volgende defmities geven een inzicht in de juiste betekenis
van de term vingerstad die bij ons niet zo bekend is: Van Dale :
stadsvorm waarbij van een centraal deel uit de wijken in verschillende richtingen als vingers uitsteken: Koenen: stad, gebouwd met of uitgebreid met lange smalle uitlopers, lvoonvingers genoemd.
- In de structuurnota van de Rotterdamse dienst voor stadsontwikkeling wordt gepleit voor het principe van de vin11 - 1250

gerstad : oriënteren van de woonkernen op een centrale kern
(de Rotterdamse binnenstad).
De visies van de deskundigen inzake stadsontwikkeling zijn
nogal uiteenlopend. Sommigen beweren dat aan het vingerstadprincipe ernstige bezwaren kleven. In de eerste plaats is er
volgens hen geen voldoende garantie dat de centrale open ruimte
van de Randstad en de open ruimten binneh het stadsgewest van
verstedelijking worden gevrijwaard. De volgens dit principe te
vormen woongebieden missen een eigen karakter en hebben niet
voldoende eigen voorzieningen en werkgelegenheid. Ten slotte
kan intensief autoverkeer tussen de woonkernen en het centrale
deel van de agglomeratie bezwaarlijk worden voorkomen.
Satellietstad - slaapstad - city

Een satellietstad daarentegen is een stad waar de bevolking
zowel woon- als werkgelegenheid vindt, maar die voor bepaalde
consumptieve, educatieve en culturele behoeften aangewezen is
op de nabijgelegen grotere stad.
- Het dorpje Hoogvliet groeide uit tot een satellietstad met
35 000 inwoners.
Als er in de voorstad weinig werkgelegenheid is, wordt ze vaak
als slaapstad betiteld (ville-dortoir).
Een binnenstad waar zich voornamelijk winkels en zakenpanden bevinden wordt meestal city genoemd. Er ontstaat dus
cityvorming als de binnensteden van woon- in zakenwijken veranderen.
V.T.V.

DE DINGEN BIJ HUN NAAM

DE AUTO (*) (VI)
Autosport

Voor wie van autosport houdt, is er een ruime keuze in talloze
automobielwedstrijden : bergraces, vlakkebaanraces, circuit(*) Zie ook Taalbeheersing in de administratie, blz. 11-1209, 11-1214, 11-1221 en

11-1227.
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wedstrijden (bij voorbeeld formule I-races), baanraces, betrouwbaarheidsritten, lange-afstandsraces, rallywedstrijden,
enz.
De autorenner kan zich voor het beoefenen van zijn sport bij
een automobielclub aansluiten.
Naar gelang van het soort wedstrijd wordt er met een sportlvagen of een racel1t'agen gereden. De wagens worden naar hun
constructietype en kenmerkende prestatie-eigenschappen in
categorieën en groepen ingedeeld.
Daar sommige wedstrijden niet zonder gevaar zijn, dragen de
deelnemers aan deze races speciale veiligheidskleding: een
valhelm, een brandvrije overall, een rijbril en geribde leren
handschoenen.
Rally's worden meestal op openbare wegen, natuurtrajecten
en terreinpistes gereden. Voor circuitraces zijn er speciale racebanen met steile wandbochten.
In titelwedstrijden kan men het landelijke, Europese of wereldkampioenschap winnen.
Autotoebehoren

Een aantal accessoires hebben we reeds eerder vermeld, bij
voorbeeld de spatlappen, de autoradio, de halssteun of hoofdsteun en de (het) imperiaal.
Tot de verplichte accessoires horen de veiligheidsgordels (of
veiligheidsriemen), de verbanddoos (of verbandtrommel), het
(brand-) blusapparaat en de waarschuwingsdriehoek (of gevarendriehoek).
Bij de veiligheidsgordels onderscheiden we de driepuntsgordel, de diagonaalgordel, de heupgordel en de speciale kindergordel. Het gemakkelijkst is de automatische gordel. Voor
kleine kinderen is een kinderzitje achterin de wagen erg praktisch.
Indien de vloerbekleding van de wagen niet stevig is, kunnen
we er kokos- of rubbermatten op leggen.
Verder kunnen we nog een jerrycan of reserveblik met
benzine meenemen.
's Winters hebben we ook nog een ijsschraper nodig. Voor
hen die veel met de wagen moeten rijden, zijn sneeul1t'kettingen
of schakelkettingen een nuttig accessoire.
Een sleepkabel kan van pas komen wanneer de auto defect is
en niet ter plaatse hersteld kan worden.
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We vermelden in dit hoofdstukje ook nog de autodocumenten : het rijbelt'ijs, het verzekeringsbelt'I)S, het gelijkvormigheidsattest en het schoult'ingsbelt'ijs.
Bij een eventuele aanrijding vullen we een aanrijdingsformulier in waarop we een situatieschets maken.
Op sommige plaatsen hebben we bij het parkeren een parkeerschijf nodig die aanduidt hoe lang we op een bepaalde plaats
mogen blijven staan. In vele steden zijn in plaats hiervan parkeermeters geplaatst.

Gereedschap en onderhoud
Onmisbaar gereedschap kunnen we opbergen in een gereedschapstas (of gereedschapskistje).
Bij bandepech hebben we een krik nodig om de wagen op te
vijzelen of op te krikken, een schroevedraaier of ander gereedschap om de wieldop los te maken en een aangepaste sleutel
om de wielbouten los te draaien. De bij de auto geleverde
wielsleutel is vaak niet erg handig. Een kruissleutel is voor dit
werk het best geschikt. Wanneer de ondergrond niet hard genoeg
is om er de krik op te laten steunen, kunnen we beter even
doorrijden. Indien dit niet mogelijk is, kan een stevig plankje ook
dienst doen.
Verder is het aan te bevelen ook nog een tang, een
schroefsleutel of Engelse sleutel, verschillende schroevedraaiers, een reservebougie, enz. mee te nemen.

F.G.

VRAAG EN ANTWOORD
Recht van bewaring
V. Heeft, na een echtscheiding, een van de echtgenoten over de
kinderen bewaringsrecht, bewakingsrecht of hoederecht ?
A. In ons Burgerlijk Wetboek, in de wet van 8 april 1965 op de
jeugdbescherming, in de wet van 21 maart 1969 over de adoptie
wordt recht van bewaring (over een kind) gebruikt (Fr. droit de
garde). Toen op 9 juli 1973 artikel 8 van de wet op de zedelijke
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bescherming van de jeugd werd gewijzigd, is in de vroegere tekst
bewaking overal vervangen door bewaring.

Tot en met
V. 'De tentoonstelling blijft geopend van 16 tot en met 30 april'.
Zulke zinnen lezen we geregeld. 1s het nu echt nodig 'en met'
erbij te voegen? Kan men niet volstaan met 'van 16 tot 30 april' ?
A. Tot en met betekent:' tot aan en met inbegrip van een bepaalde datum. Tot is niet altijd voldoende nauwkeurig. Als
iemand b.v. zegt : 'Ik blijf tot zondag' , kan dat betekenen dat hij
zondagochtend weggaat. Zegt hij echter 'tot en met zondag', dan
gaat hij ten vroegste zondagavond weg.
Vooral wetteksten kunnen op dat gebied niet nauwkeurig genoeg zijn. Zo lezen we in ons Burgerlijk Wetboek (artikel
239 bis) : 'de artikelen 237 tot en met 239'. In het Frans staat:
'les articles 237 à 239 inclus'.
Tot en met is trouwens deel gaan uitmaken van de gemeenzame taal met de betekenis van in hoge mate: hij is verwaand
tot en met; een plichtsgetrouw ambtenaar tot en met; hij
was tot en met uitgelaten, toen hij het nieuws vernam.

Met iets voor de draad komen
V. Is de wending 'voor de draad ermee' algemeen Nederlands?
A. Zeker. Ze betekent: met iets voor de dag komen, iets opbiechten, iets doen blijken, zijn mening over iets zeggen, zijn
gevoelen over iets uiten. 'Voor de draad ermee' of 'kom er maar
mee voor de draad' is een aansporing om iemand iets te doen
opbiechten dat hij. verborgen wenst te houden.
Wijd - ver
V. Betekent 'wijd' hetzelfde als 'ver' ? Mag men zeggen: hij
woont wijd weg ?
A. Wijd wordt voornamelijk gebruikt in de betekenis van breed
en ruim, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden : een fles met
een wijde hals, een wijde gang, de deur staat wijd open, zijn ogen
wijd opendoen, de schoenen zijn te wijd, de wijde zee, de wijde
wereld in gaan.
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Als synoniem van ver wordt het alleen gewestelijk gebruikt,
vooral in het oosten van ons taalgebied, waar het aansluit bij het
Duitse 'weit'. Algemeen Nederlands is dus: ver weg wonen.
Doen gelvorden

~

laten

ge~'orden

V. Wat is correct Nederlands: Ik laat u of doe u hierbij geworden? Gelieve een afschrift te laten geworden of te doen geworden aan? ...
A. In beide voorbeelden kan alleen het hulpwerkwoord doen
staan. De betekenis is immers: toesturen, opsturen, bezorgen:
ik doe u hierbij geworden; gelieve een afschrift te doen geworden aan ...
Men kan wel zeggen: iemand iets doen of laten toekomen.
Laten geworden bestaat echter ook, maar in een andere betekenis: laten begaan, laten betijen, b.v. kinderen altijd laten
geworden of begaan; laat hem maar geworden of betijen. In
Gallas' Nederlands-Frans woordenboek lezen we : laat hem
maar geworden = laissez Ie faire.
Aanplakbiljet

V. Een Vlaamse vereniging in Brussel gebruikte het woord 'affichettes' in verband met een tweetaligheidscampagne. Bestaat
hiervoor geen Nederlands woord ?
A. De Vlamingen gebruiken over het algemeen te weinig de
Nederlandse benaming aanplakbiljet en te veel het Franse ~affi
che', dat weliswaar in de verklarende woordenboeken is opgenomen. Dit is evenwel niet het geval met 'affichette'; daarom
raden wij hiervoor het verkleinwoord aanplakbiljetje of klein
aanplakbiljet aan.
Schoorsteenmantel

V. Hoe noemt men het uitstekende gedeelte van een
schoorsteen, waarop o.a. een klok, vazen en een OLV-beeld
kunnen staan ?
A. Dit uitstekende gedeelte heet schoorsteenmantel. Ook
schoorsteen kan die betekenis hebben. Zo lezen we in Van Dales
Groot woordenboek der Nederlandse taal: 'De pendule staat op
de schoorsteen'.
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Zich vervoegen bij
V. In een Nederlandse krant lees ik : 'Negentig studenten in de
sociale geografie vervoegden zich in een zaaltje van de universiteit om een eerstejaarstentamen te doen'. Ik meen ergens gelezen te hebben dat 'zich vervoegen' een gallicisme is.
A. Men dient onderscheid te maken tussen 'vervoegen' en 'zich
vervoegen'. Een gallicisme is 'iemand vervoegen' als bedoeld
wordt: iemand opzoeken, naar.iemand toe gaan. Vervoegen is
immers een synoniem van verbuigen: alleen werkwoorden
worden vervoegd.
In de Nederlandse krant wordt het werkwoord echter wederkerig gebruikt in de betekenis van zich begeven naar. Zo zegt
men ook: zich aan boord van een schip vervoegen, zich op het
kantoor vervoegen, zich bij iemand vervoegen. In andere gevallen stemt het overeen met zich aanmelden: hij dient zich tot de
rechtbank te vervoegen, .zich ten stadhuize vervoegen, zich bij
de commandant vervoegen. Het gebruik van deze wending is
beperkt tot min of meer bijzondere stijl. In de gewone omgangstaal wordt de voorkeur gegeven aan de door ons aangegeven
synoniemen.
Genus van wet
V. In het weekblad van een groot Vlaams ziekenfonds lees ik :
'Deze wet heeft tot doel iedere vorm van discriminatie op basis
van het geslacht uit te sluiten'. Verder wordt van deze wet g~zegd
dat hij van toepassingis op ... , dat hij slaat zowel op ... Ik heb
altijd gedacht dat 'wet' een vrouwelijk substantief is en het pers.
vnw. zij of ze vergt. Of vergis ik me ?
A. In de Woordenlijst van de Nederlandse taal (1954) staat
achter het woord wet het teken 'v. (m.)'; dit geeft aan dat het een
zij-woord is, dat ook als hij-woord mag worden behandeld.
Dezelfde aanduiding vindt men in de verklarende woordenboeken. Dit wil echter niet zeggen dat u dat hij-gebruik dient te
volgen, maar het staat anderen vrij dat wel te doen.
J.V.
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11. - Termen en wendingen
RUIMTELIJKE ORDENING (11)

Urbanisatie

Een van de betekenissen van urbanisatie (urbanisering, verstedelijking ofversteedsing) is de 'uitgroei van een dorp/een stad'.
- In Zoetermeer is duidelijk te zien hoe de urbanisering van
hèt platteland hand over hand toeneemt.
Men zou in dit verband ook kunnen spreken van een 'morfologische uitbreiding over ·een bepaald stuk platteland'.
Hiermee gaat uiteraard een sterke concentratie van de bevolking in nederzettingen gepaard.
Het begrip urbanisatie functioneert in de polariteit van stad
en platteland. Is deze polariteit opgeheven, dan kan van een
geürbaniseerde samenleving worden gesproken.
Samenvattend kan dit verschijnsel als volgt worden beschreven : de stadskern groeit en de steden. ontwikkelen zich tot
centrale plaatsen; in de landelijke omge·ving daalt de bevolking.
De urbanisatiegraad (Van Dale : percentage van de bevolking
dat in stedelijke concentraties woont) maakt het mogelijk vast te
stellen in welke mate de urbanisatie op een bepaald ogenblik is
voortgeschreden en in welke vorm.
·Suburbanisatie

Als definitie voor suburbanisatie geeft Van Dale 'vervoorstedelijking' , het aannemen van het karakter van een voorstad.
In deze fase van de samenlevingsopbouw besluit een deel van
de bevolking van de stad de kern te verlaten (afnemende woonfunctie van de binnenstad) en vestigt zich in de omliggende
oorspronkelijk nog landelijke gemeenten (suburbane ringgemeenten).
Suburbanisatie is dus het proces van het ontstaan van plaatsen
op enige afstand van grote steden. Per saldo vertoont de
agglomeratie nog groei, maar deze is geheel geconcentreerd in de

periferie. Op deze manier ontstaat er een gesuburbaniseerde
randzone.
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Door de voortgaande suburbanisatie is de centrale open
ruimte tussen de stedelijke zones sterk aangetast.
Desurbanisatie

Wanneer door ontvolking (overloop naar groene buitenwijken
of naar omliggende plattelandsgemeenten) een (snelle) verdunning van de stad optreedt, spreekt men van desurbanisatie.
Het vertrek uit de kerngemeenten neemt een zodanige omvang
aan dat het de (afnemende) aanwas van de bevolking in de
perifere gemeenten (de ring) overtreft, zodat per saldo het bevolkingsaantal in de agglomeratie terugloopt. Dit verschijnsel
neemt nog heviger toe als ook de ringgemeenten een daling van
de bevolking gaan vertonen.
Kan dit proces niet worden stopgezet, dan dreigt de levende
stad een spookstad te worden.

Reürbanisatie

Aan de desurbanisatie zou een eind kunnen komen wanneer de
stad als woonplaats weer in aantrekkelijkheid zou toenemen,
waardoor kern- en/of ringgemeenten weer een vestigingsoverschot zouden gaan vertonen. Reürbanisatie is echter nog
nauwelijks in de praktijk waargenomen. Het is slechts een perspectief dat zich zou kunnen aftekenen en weer een bloeiperiode
voor de desurbaniserende agglomeraties en regio' s zou kunnen
inleiden.

Conurbatie
Koenen geeft als definitie van conurbatie '(stedelijke) agglomeratie'. Dat is niet erg duidelijk. In feite bestaat een conurbatie uit
twee of meer steden of gesloten agglomeratie. Een synoniem
van conurbatie is stadsgewest (Van Dale =. gewest dat gevormd
wordt door een aantal samenwerkende gemeenten, bestuurd
door een raad die wordt samengesteld door en uit leden van de
afzonderlijke gemeenten).
Verschillende grote en kleine kernen vormen dus een conurbatie wanneer zij sociaal-geografisch bij elkaar betrokken zijn,
maar een zekere geografische zelfstandigheid kennen.
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Wat de gebiedseenheden betreft, onderscheidt men in volgorde van grootte de'agglomeraties, de conurbaties, de stedeIÜke zones en de stedelüke gebieden.

Gebundelde deconcentratie - geplande groei
Ge/bundelde deconcentratie houdt in dat de ruimtelijke groei van
grote steden afgeremd wordt, maar tevens dat een ongebreictelde
groei van kleine plaatsen - de suburbanisatie - verhinderd
wordt. De tussenoplossing is de geplande groei van een beperkt
aantal plaatsen. Vereisten hiertoe zijn o.m. het beschikbaar
stellen van betaalbare woningen voor lagere inkomens, het aantrekken van werkgelegenheid, het realiseren van een goede infrastructuur (verbinding van agglomeraties).
De gebundelde deconcentratie is dus een tussenvorm tussen
concentratie en sterke spreiding, met een verscheidenheid van
woonmilieus. Hierbij wordt uiteraard gestreefd naar het open
houden van groene gebieden tussen de stedelijke zones.

Stadskern - groeikern

De veranderingen in de woningbehoefte, het arbeidsaanbod, de
drukte en de enorme groei van het verkeer m.n. in de stadskernen (centraal gedeelte van de stad) hebben aanleiding gegeven tot een explosieve trek naar buiten. Vandaar het ontstaan
van groeikernen.
Groeikernen zijn gemeenten die in het kader van het nqtionale
ruimtelijke beleid een extragroeitaak hebben gekregen, waarvoor deze gemeenten van het rijk extrasteun kunnen krijgen voor
speciale voorzieningen, zoals de aanleg van infrastructuur en het
verwezenlijken van sociaal-culturele voorzieningen.
Een volwaardige groeikern is een min of meer zelfstandige
sociaal-economische eenheid, waar wonen, werken en recreëren
voor de nieuwe bewoners mogelijk zijn.
Onder meerkernige stad wordt veelal verstaan een stad
waarvan de kernen, elk met een eigen stedebouwkundig karakter, door groene zones (voor recreatiefgebruik) zijn gescheiden.
Aan groeikernen kleven echter nadelen. Men kan zich b.v.
afvragen of de groeikernen niet de centrumfunctie van de grote
steden kunnen aantasten. Is hieraan de afnemende woonfunctie
van sommige binnensteden en zelfs de stedeboulvkundige de11 - 1259

valuatie van de oudere stadswijken niet te wijten? M.a.w.
hoever mag de aderlating van de oorspronkelijke donorsteden
gaan?
Voorts kan moeilijk worden geloochend dat de gedwongen
extragroei van de groeikernen bestuurlijke complicaties veroorzaakt en het landelijk gebied aantast.
Groeikerne_nbeleid

Naast voorgaande nadelen moet men zich tevens de vraag stellen
of het b.v. in Nederland gevoerde groeikernenbeleid niet een
peperduur beleid is en of het niet raadzaam zou zijn meer de
nadruk te leggen op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande steden. Om te voorkomen dat de groeikernen de paradepaardjes worden van de nationale ruimtelijke ordening kan de
oplossing van dit probleem wellicht in een andere richting worden gezocht, zoals het stimuleren van de bestaande steden door
een forse aanpak van de stadsvernieuwing, het bouwen in hoge
dichtheden dicht bij de stad, een 'lift-up' van de bestaande bebouwing, enz.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Gans en geheel

V. Beschouwt u het gebruik van 'gans' in de volgende zin als
fout: Of de nieuwe mode op het ganse vlak zal doorbreken, is de
grote vraag.
A.' We zouden 'gans' vervangen door heel of geheel. In modern Algemeen Nederlands klinkt het ouderwets en zoals in
Summa-encyclopedie en woordenboek wordt opgemerkt is
'gans' in gesproken taal in Nederland nog slechts in zeer beperkte
mate in gebruik, behalve in enkele staande uitdrukkingen, zoals
van ganser harte.
Naar gelang van het zinsverband kan 'gans' ook worden vervangen door een ander woord, b.v. de volledige reeks, helemaal vuil, volkomen duidelijk, volslagen onbekend, totaal verschillend.
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Zou
V. Is het gebruik van 'zou' en 'indien' niet overtollig in de
volgende zin : Indien elk zijn resten in de vuilnisbak zou gooien,
dan zou ons milieu veel reiner worden ?
A. Een overdadig gebruik van 'zou' in hoofd- en bijzinnen dient
inderdaad vermeden te worden. Door het eerste woord 'indien'
wordt een veronderstelling of voorwaarde uitgedrukt, zodat het
overbodig is dat nog eens te doen door het hulpwerkwoord
'zou(den)'. Bovendien is het voegwoord 'dan' overbodig, wanneer de zin met 'indien' of 'als' begint. Ten slotte wordt 'rein'
vooral in figuurlijke zin gebezigd : een rein gemoed, een rein
geweten. We zouden dus schrijven: Als iedereeen zijn afval in
de vuilnisbak gooit, zal het milieu veel schoner blijven.

Autoweg en autosnelweg
V. Wat is juist: autoweg of autosnelweg?
A. Volgens Over wegen, een uitgave van de dienst Voorlichting
van het Nederlandse ministerie van Verkeer en waterstaat,
wordt nu het volgende technische verschil tussen beide termen
gemaakt.
Autoweg: 'De hoofdrijbaan ofhoofdrijbanen van de autowegen zijn uitsluitend toegankelijk voor motorvoertuigen die een
grotere snelheid dan 40 km per uur mogen bereiken; op een
autoweg zijn in het algemeen geen particuliere uitwegen aangesloten' .
Autosnelweg: 'Een autoweg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen. De rijbanen bestaan elk uit ten minste
twee rijstroken, waarlangs een doorgaande vluchtstrook ligt. Op
een autosnelweg zijn slechts een beperkt aantal openbare wegen
en geen particuliere uitwegen aangesloten'.
Ook in België wordt thans dit onderscheid gemaakt.

Meebrengen
V. De industriële revolutie bracht sterke vervuiling met zich
mee. Wordt' met zich meebrengen' nog altijd als een germanisme
beschouwd?
A. Het komt de stijl ten goede de in de grond overbodige woorden' met zich' weg te laten : de industriële revolutie bracht sterke
vervuiling mee. Zo ook: dat brengt zijn ambt mee; mijn werk
brengt mee dat ik veel op reis ben.
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Maar 'met zich meebrengen' is ook gangbaar en men kan het
dus niet fout noemen. Dat het een germanisme zou zijn, iS.helemaal niet met zekerheid te zeggen. Voor velen ·berust deze mening op een misverstand.
Woordvolgorde

V. Staat' te' op de juiste plaats in: Men probeert wel de ons nog
overblijvende stukjes natuur te behouden en de mensen macrobiotische voeding doen te gebruiken ?
A. De volgorde is verkeerd. De zin moet luiden: ' ... en de
mensen macrobiotische voeding te doen gebruiken. Twee verbonden infinitieven mogen in zulke gevallen niet door het voorzetsel te gescheiden worden. Het gaat aan de verbonden infinitieven vooraf. Zo ook: om het werk vlot te doen verlopen; om
iedereen ervan te kunnen overtuigen.
Zelfgeklt'eekt

V. Acht u 'zelfgetuinierde groenten' correct Nederlands ?
A. Met 'zelfgetuinierde groenten' zal wel bedoeld zijn:
groenten die men zelf 'getuinierd' heeft. Hierbij dient echter te
worden opgemerkt dat tuinieren een onovergankelijk werkwoord is en betekent: uit lietbebberij tuinarbeid verrichten.
Hieruit volgt dat we niet kunnen zeggen' groenten tuinieren'. De
in dit geval passende werkwoorden zijn klt'eken of telen. U
kunt dus spreken van zelfgeklt'eekte of zelfgeteelde groenten.
Volgens spijskaart

V. In een restaurant van een Brusselse randgemeente wordt 'à
la carte' vertaald door 'kaartwerk' . Wat is uw mening hierover?
A. Onze mening is: hoe komt men erop? De lijst van te verkrijgen spijzen in een restaurant noemen we spijskaart. De gast
kiest uit de spijskaart een maaltijd bestaande uit een koud voor..
gerecht, soep, een warm voorgerecht, vlees en groenten, een
zoet nagerecht, kaas of vruchten. Dan eet hij volgens spüskaart. In de woordenboeken vindt men ook 'à la carte eten'.
Dagschotel stemt overeen met Fr. 'plat du jour'.
J.V.
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11. - Termen en wendingen

RUIMTELIJKE ORDENING (111)

Nieuwbouw

De samenstelling nieuwbouw, afgeleid van het Duits Neubau,
heeft lang op verzet gestuit vanwege de puristen. Thans is het
echter voorgoed ingeburgerd en komt voor in samenstellingen
zoals b.v. nieuwbouwjlat, -huis, -krot, -plan, -werk, -werkzaamheden.
Men is dus in onze taal stilaan aan het vergeten dat nieuwbouw
een germanisme is, zodat dit woord tegenwoordig in vier verschillende betekenissen wordt gebruikt, nl. 1. bouw van nieuwe
huizen; 2. huis (huizen) in aanbouw; 3. nieuw gedeelte v.an een
gebouwencomplex; 4. pas gebouwde wijk.
Dit geldt trouwens ook in zekere mate voor een andere aan het
Duits ontleende term inz. hoogbouw (Koenen: 'bouw van hoge
huizen ofverdiepingswoningen') waartegenover laagbouw staat
(afwisseling van hoog- en laagbouw).
- In tal van steden wordt het aandeel van de hoogbouw in de
totale bebouwing steeds groter.
.
In het voorbijgaan zij er op gewezen dat in de vakliteratuur ook
sprake is van strookbouw, in tegenstelling tot blokbouw.

Vernieuwbou»-'

Gelukkig is men zich de laatste jaren gaan realiseren dat naast het
bouwen van nieuwe huizen, het opruimen van verkrotte woningen (in het kader van de san~ring van oude wijken) ook het
vernieuwen van bestaande, oude woningen niet van belang ontbloot is.
Vandaar het ontstaan van een ander met nieuwbouw verwant
neologisme, d.i. vernieuwbouw. Deze activiteit is een integrerend deel geworden van het door heel wat steden gevoerde
beleid, dat tot uiting komt in· uitdrukkingen als stadsvernieuwing, stadsvernieuwingsoperaties, stadsvernieuwingsgebied, vernieuwingsproces van de stad.
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Renovatie - rehabilitatie
Naast vernieuwbouw beschikken wij in het Nederlands ook over
renovatie, een term die niet kan worden beschouwd als een
nieuw woord, in tegenstelling met rehabilitatie waarvan men dit
wel kan zeggen, althans in de hierna vermelde betekenis.
Vroeger deed dit woord meer denken aan herstel in eer en
goede faam. Thans heeft het onder meer m.b.t. huizen of wijken
de betekenis gekregen van weer bewoonbaar maken, maar ook
van herstel, verbetering van een woning of een woonwijk, uitgaande van de bestaande toestand.
- (...) in het kader van de rehabilitatie van de Mariaplaats en
omgeving kwam door het weghalen van een bunker een fraaie
romaanse kruisgang vrij.
'
In verband hiermee wordt in het Duits meestal gesproken van
Altbausanierung. In het Engels worden naar gelang van de tekst
verscheidene uitdrukkingen gebruikt, o.m. rehabilitate, recycle, fIX up old buildings, rehabilitation, redevelopment, improvement.
- (...) Een gemeentelijk beleid dat op reconstructie en rehabilitatie van oudere stadswijken is afgestemd kan alleen verantwoord geschieden als het is gebaseerd op adequaat planologisch en sociologisch onderzoek.

Promotieboult,
Promotiebouw geschiedt op grond van overeenkomsten tussen
privéondememingen enerzijds en de staat of publiekrechtelijke
lichamen anderzijds. De bedoeling hierbij is het bouwen van
sociale woningen en flatgebouwen, het veIWezenlijken van
kantoorcomplexen, parkeergebouwen en winkelcentra.
Voorts spreekt men ook van promotiebouwers, promotieprojecten en promotiebouwovereenkomsten.
D~ze uitdrukkingen staan noch in Van Dale noch in Koenen
vermeld en worden enkel in België gebruikt.
In Nederland bedient men zich in dit verband van projectontwikkeling, een term met een enigszins vergelijkbare inhoud.
Projectontwikkeling
In het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal van
M.J. Koenen en J. Endepols wordt projectontwikkeling als volgt
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gedefmieerd: 'vorm van kantoor- en woningbouw waarbij voor
commerciële doeleinden op daartoe aangekochte grond, meestal
in het groot, wordt gebouwd'.
Meestal gaat het hierbij ook om een samenwerking op basis
van een contract tussen het bestuur van een gemeente enerzijds
en een particuliere bouwonderneming, 'c.q. een groep van ondernemingen, anderzijds (= partners).
Projectontwikkeling treft men vooral aan op het gebied van de
stadskernreconstructie en op dat van de grote uitbreidingsplannen.

-

Een aantal structurele gebreken in de aanpak heeft tot een
zekere evolutie in het denken over projectont}i;'ikkeling geleid.
Uit projectontwikkeling zijn termen als projectontwikkelaar,
projectontwikkelingscontract,
projectontwikkelingsmaatschappij ontstaan.
- Om aanzienlijke contingenten nieuwbouw te kunnen realiseren gingen tal van gemeenten in zee met een projectontwikkelaar.

-

Heftige kritiek heeft geleid tot herbezinning bij beide partners
van het projectontwikkelingscontract.
Een projectontwikkelingsmaatschappij ontstaat meestal
door het bij de diverse betrokkenen in het bouwproces gegroeide bewustzijn van een gezamenlijk belang.

Locatiesubsidies

Met de uitdrukking locatiesubsidies wordt in Nederland bedoeld de bijdragen die woningbouw op duurdere grond mogelijk
moeten maken.
De locatiesubsidie is bedoeld om het gewenste verstedelijkingspatroon te bereiken; behoud en versterking dus van het
stedelijk wonen en de gebundelde opvang van de onvermijdelijke
overloop vanuit de grote steden. Hoge grondkosten zijn vaak een
belemmering om dit beleid goed te laten fun~tionefen. Vandaar
dat de locatiesubsidie is uitgedacht.
-

Ter toelichting verklaarde de minister dat de budgettaire
structuur zodanig is, dat dikwijls alleen de kosten van de
korte termijn te berekenen zijn, zoals locatiesubsidies .
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Ontlt'richting - uitlt'aaiering
In het kader van de hier besproken terminologie zijn ontlt'richting en uitlt'aaiering twee tegengestelde begrippen.
Ontlt'richten betekent 'uit het verband rukken'. Met betrekking tot de aanzienlijke veranderingen in het nederzettingspatroon kan men b.v. zeggen dat de grote en middelgrote steden
sinds 1950 ontlt'richt zijn geraakt door een explosieve trek naar
buiten. In dit geval heeft men uiteraard te maken met o.m. een
afnemende woonfunctie van de binnenstad.
Om de vlucht uit de binnenstad en de trek naar de periferie van
de stad weer te geven, beschikken wij over termen als uitbreiding, uitdijing, uitleg, uitwaaiering.
Het ww. uitlt'aaieren betekent volgens Koenen (1975) 'zich
in verschillende richtingen waaiervormig uitbreiden, verspreiden of ontplooien'.
- Er moet dringend iets worden gedaan om de ruimtelijke uitlt'aaiering van de verstedelijking binnen de perken te houden.
- Gegeven de wens om een stedelijke uitlt'aaiering te voorkomen, dienen de stedelijke bestaande functies zoveel mogelijk
gehandhaafd en uitgebouwd te worden (b.v. via stadsvernieuwing) .
V.T.V.

Biotechnologie
De biotechnologie is de meest recente tak van wetenschap.
Door genetische manipulatie (Eng. genetic engineering) is men
erin geslaagd de wezenskenmerken van de moleculen te veranderen (de zogenaamde DNA-recombinatie), waardoor b.v. de
eigenschappen van bacteriën kunnen worden gewijzigd. Amerikaanse firma's zijn al druk bezig met de commerciële toepassing
van deze nieuwe wetenschap. Een bekend Amerikaans bedrijf
heeft b.v. een octrooiaanvraag ingediend voor een olievretende
bacterie. De vraag of een octrooi op een genetisch gemanipuleerde bacterie mogelijk is, staat nog open.

Biologische psychiatrie
Misschien worden geestelijke stoornissen veroorzaakt door
fouten in de stofwisseling, d. w.z. door biologische omstandigheden. Eenvoudig uitgedrukt: het is mogelijk dat geestelijk gestoorden kunnèn genezen door een ander voedingspatroon. De
biologische psychiatrie probeert dat uit te zoeken.
W.Px.
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11. - Termen en wendingen

EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG
Onder eerstelijnsgezondheidszorg verstaat men de zorg voor de
gezondheid door hulpverleners die rechtstreeks in contact staan
met de patiënten in hun thuissituatie.
Tegenover de eerstelijnsgezondheidszorg staat de tweedelijnsgezondheidszorg, die door specialisten wordt verstrekt, hetzij klinisch, hetzij poliklinisch.
Voor al wie in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzaam is,
wordt de algemene benaming hulpverlener gebruikt. Hulpverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg zijn huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk
werkers, gezinsverzorgsters enz.
Hulpverleners in de gezondheidszorg of medische hulpverleners zou als benaming bruikbaar zijn voor wat in het Frans
'prestataires de soins' wordt genoemd.
Door de gebruikelijke letterlijke vertaling komt men terecht bij
de zogenaamde' zorgenverstrekkers' , maar dat is volkomen fout.
De meervoudsvonn 'zorgen' heeft betrekking op bekommeringen: zich zorgen maken over iets, veel zorgen hebben.
Alleen in de uitdrukking 'aan iemands zorgen toevertrouwen'
heeft de meervoudsvorm te maken met de moeite die men doet
om de betrokkene in goede conditie te houden, b.v. kinderen
toevertrouwen aan de goede zorgen van de grootouders. Het
gaat dan echter niet om zieken!
Hoe gebruikelijk de enkelvoudsvorm zorg wel is met betrekking tot de gezondheidsverzorging moge blijken uit de volgende
citaten uit de brochure Schets van de eerstelijnsgezondheidszorg (stuk 16066 van de (Nederlandse) Tweede Kamer, zitting
1979/1980) :
- Door deze kenmerken onderscheidt de eerstelijnsgezondheidszorg zich van andere sectoren van zorg.
- In dit geval wordt de indeling bepaald door het karakter van
de zorg of hulpverlening.
- De eerstelijnsgezondheidszorg kan een belangrijke bijdrage
leveren tot een zekere humanisering van de zorg.
W.Px.
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HUMAN RELATIONS

Onder de uitdrukking 'human relations' treffen we in het Winkler Prins-»-'oordenboek met encyclopedische informatie volgende definitie aan: 'menselijke verhoudingen (in het bedrijf)'.
In Signalement van nieu»-'e woorden door dr. Riemer
Reinsma is dit begrip omschreven als 'onderlinge betrekkingen
tussen mensen'. De vraag of er geen goed equivalent voor deze
Engelse term bestaat kan het best worden beantwoord door het
verstrekken van enkele aan het taalgebruik ontleende voorbeelden.
- Met het veranderen van de menselijke verhoudingen in de
bedrijven wordt het vraagstuk van de interne voorlichting
van groter belang. (Onze taal, nov.-dec. 1969)
- (...) in de economische wetenschap is er sprake van utilitarisme dat de menselijke betrekkingen primair als directe
ruilbetrekkingen opvat.
- Er wordt in deze tijd in ieder geval meer gevraagd om menselijke contacten in het onderwijs dan om technische outillage.
.
- (...) De door de bevolkingsontwikkeling in de sociale structuur van de samenleving opgetreden veranderingen kunnen
spanningen in de intermenselijke verhoudingen veroorzaken
( ... ).

-

Hoewel de bladeren vallen en sommige mensen het in de
botten gaat zitten, is er sprake van opleving in het intermenselijke verkeer.
- Volgend jaar wordt een cursus in intermenselijke communicatie in de dienstensector georganiseerd.
- De optimale keuzemogelijkheid die de grote stad aan de
huidige mens op economisch en cultureel terrein heeft te
bieden, heeft wat het aangaan van interpersonale relaties
betreft geleid tot selectiviteit in de contactlegging.
In Van Dale (uitgave 1976) is ook de variante tussenmenselijke betrekkingen opgenomen.
In het Frans treft men naast relations humaines ook relations
interpersonnelles en relations interhumaines aan.
- Des séminaires de formation dans Ie domaine des relations
humaines sont organisés à l'intention des fonctionnaires.
- Les créations de petits groupes à taille humaine permettent
des relations interpersonnelles, mais ni fermés sur eux-mêmes, ni forcément 'd'action', car il s'agit 'd'être' plutot que
'd'agïr'.
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Naast menschliche Beziehungen bedient men zich in het
Duits ook van de uitdrukkingen zwischenmenschliche of
mitmenschliche Beziehungen.
Ter afwisseling kan ook worden overgeschakeld op het woord
klimaat. Samenstellingen met dit woord geven goed deze intermenselijke betrekkingen weer, zoals woonklimaat, sociaal of
maatschappelijk klimaat, leefklimaat, arbeidsklimaat, werkklimaat, industrieel klimaat (=arbeidsverhoudingen), economisch klimaat, psychologisch klimaat, overlegklimaat, investeringsklimaat.
- (...) het wordt tijd dat wij eens aandacht besteden aan het
lverkklimaat.
- De investeringslust wordt sterk bekoeld door het kille maatschappelijk klimaat.
- Past ook de discussie over de inkomensverdeling niet in dit
psychologische klimaat?

V.T.V.

'GEWIJSDE' ... RECHTGEZET

In Taalbeheersing nr. 175 vanjanuari 1980, blz. 11 -1238 isop de
vraag: 'Wat betekent precies gewijsde in: het vonnis is inkracht
van gewijsde gegaan ...' een antwoord verschenen, dat een lezer
terecht onbevredigend vindt. Op de taalkundige benadering, nl.
dat gewijsde een oud voltooid deelwoord is, dat nog alleen in
hedendaagse rechtstaal leeft, valt niets aan te merken. Met de
verderop in het antwoord gegeven juridische toelichting loopt
het echter mis. Daarom ons excuus.
Een welgemeende dank aan gelegenheidsmedewerker C.B. uit
Turnhout, wiens betoog wij gaarne tot het onze maken en hieronder ter rechtzetting laten afdrukken.
'1) Artike11351 van het Burgerlijk Wetboek is opgeheven bij de
opheffingsbepalingen, artikel 22, van de wet van 10 oktober
1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek.
2) In dit artikel, overgenomen in het Gerechtelijk Wetboek, art.
23, was geen sprake van 'kracht van gewijsde', maar wel van
'gezag van het rechterlijk gewijsde'. In het Frans 'force de chose
jugée' en 'autorité de la chose jugée'.
3) Het gezag van het rechterlijk ge»-'ijsde is een wettelijk vermoeden jure et de jure; dat wat in de rechterlijke beslissing
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vervat is moet als waar beschouwd worden, zonder dat een
tegenbewijs toegestaan is. Het verhindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld en blijft bestaan zo lang de beslissing niet
ongedaan is gemaakt (art. 25 en 26 GW).
Onder kracht van geli-'ijsde verstaat men de beslissing die niet
meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de
uitzonderingen die .de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen
van de buitengewone rechtsmiddelen (art. 28 GW).
4) Het gezag van het rechterlijk gewijsde bestaat vanaf de uitspraak, dus zelfs vóór de beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan.
5) In burgerlüke zaken is een rechterlijke beslissing in kracht van
gewijsde gegaan zodra ze niet meer vatbaar is voor een gewoon
rechtsmiddel. Een vonnis waartegen nog een voorziening in
cassatie mogelijk is (d.i. een buitengewoon rechtsmiddel) kan
dus wel in kracht van gewijsde gegaan zijn.'
TAAL IN ONTWIKKELING
Piramideverkoop

U verkoopt een doos waspoeder aan vijf kennissen met de belofte dat zij 10 % van de prijs krijgen wanneer zij op hun beurt vijf
dozen bij vrienden aan de man weten te brengen, die dan
eveneens ieder vijf dozen moeten slijten enz. enz. Een soort
kettingbrieven, maar dan op het commerciële vlak: piramideverkoop. Voor de eerste steen is het succes gegarandeerd.
Doemdenkers

Sommige mensen zien de toekomst met grote zorg tegemoet. Ze
zijn bang voor een nieuwe wereldoorlog die het einde van onze
beschaving zou inlniden. Ze denken dat de doemdag (de dag des
oordeels) nabij is. Noemt men ze doemdenkers omdat men zelf
een beetje bang is? Anders kon men ze ook onheilsprofeten
noemen ... Volgens psychologen is doemdenken heel slecht
voor kinderen. Als de machtigen der aarde nu eens minder aanleiding zouden geven voor dat doemdenken ...
W.Px.
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11. - Termen en wendingen
MILIEUTERMINOLOGIE (I)

'Wat wij hebben gewonnen aan materiële verhoging van ons
levenspeil, zijn we bezig razendsnel te verliezen door ons milieubederf.' Zo luidt de dramatische waarschuwing van de
Franse schrijver Philippe Saint Marc aan de Europeanen.
Er gaat geen dag voorbij of het leefmilieu wordt uit een of
andere invalshoek bekeken, besproken of behandeld in kranten
en tijdschriften of door andere media.
Iedereen, zowel de gewone particulier als de wetenschapsmens, de privésector als de overheid, maakt zich zorgen
over de toenemende verontreiniging van het 'milieu' in de
ruimste zin van het woord.
Op vele plaatsen is de ongereptheid van het landschap reeds
een ijdel woord geworden. Het is dan ook hoog tijd dat alle
mogelijke middelen worden aangewend om de verwoesting van
de natuur tegen te gaan. Het onbedreigd voortbestaan van het
menselijk geslacht hangt ervan af.
De natuur, of, zoals iedereen nu zegt, het milieu is in de eerste
plaats een collectief bezit, dat de hele maatschappij toebehoort
en koste wat kost dient beschermd te worden. Om dit doel te
bereiken moet men volgens sommige ecologisten tot de 'socialisering van de natuur' komen. De ontwikkeling moet op zo'n
manier worden georganiseerd, dat de bescherming van de natuur
als een publieke dienstverlening zal worden beschouwd.
Het spreekt vanzelf dat de bezorgdheid om het leefmilieu
aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van een groot aantal
termen en uitdrukkingen. In een artikelenreeks over milieuterminologie willen we er enkele naar voren brengen en bespreken.
Milieu

Het woord milieu (D. Umwelt) is ontleend aan het Frans en
betekent 'midden, omgeving'.
In het onderstaande citaat, dat het Dictionnaire des mots
nouveaux door P. Gilbert ontleent aan Femme pratique (9.70),
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wordt erop gewezen hoe onder de invloed van de huidige levensomstandigheden 'environnement' de plaats heeft ingenomen van
'milieu'. 'Environnement: tout ce qui fait notre cadre de vie,
aussi bien du point de vue de l'architecture, de l'urbanisme, de la
décoration, que de l'air que nous respirons, de l'eau que nous
buvons, etc. Cela s'appelait autrefois Ie 'milieu' et ne posait pas
de problèmes. Depuis que nous sommes menacés par des dangers variés, Ie milieu est devenu environnement'.
De grote bijval in het Nederlands voor de term milieu, die in
het Frans - zoals uit het voorgaande blijkt - in die betekenis
thans minder gebruikt wordt dan 'environnement', is o.m. te
verklaren doordat milieu zich makkelijk leent tot samenstellingen. Dit wordt ruimschoots bewezen door de hierna verstrekte
woordenlijst en voorbeeldzinnen.
Een belangrijke factor m.b.t. het milieu is dat dit concept niet
los van de mens kan worden gezien.
Voorts zij erop gewezen dat wij het hier uiteraard meer speciaalover het ecologische aspect van het genoemde concept
hebben.
Een bijna vergeten synoniem van milieu is omgeving, een
term die nochtans in dezelfde betekenis kan worden gebruikt.
- (...) De heer Meijer wil van de ministers weten of de arsenicum- en kwikhoudende landbouwvergiften ernstige gevolgen
voor de omgeving kunnen hebben.
Andere in de vakliteratuur voorkomende synoniemen zijn in
feite samenstellingen met milieu of omgeving, zoals leefmilieu, woonomgeving, natuurlijke omgeving. De laatstgenoemde
uitdrukking wordt ook gebruikt als omschrijving voor de
biosfeer.
In een beperkte betekenis bezigt men ook omlijsting.
- Op weg van het vliegveld Vantaa naar de hoofdstad Helsinki
is de natuur niet vermoord, maar heeft men de bouwstijl
consequent aangepast aan de natuurlijke omgeving.
- C..) huisjes, (...) schoon in hun groene omlijsting. (cf. Taalbeheersing, blz. 11-790).
Samenstellingen met milieu

Er bestaat een groot aantal samenstellingen met milieu; wij
hebben gepoogd de meeste ervan op te tekenen.
Wij beginnen met de zelfstandige naamwoorden. Milieuaantasting (de - te lijf gaan); milieu-acties (Hoe zijn de - tot nog
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toe verlopen ?); milieu-activist; milieu-afbraak (een eind maken
aan verdere -); milieu-aspecten (Bij economische beslissingen
kunnen - een belangrijk gewicht in de schaal leggen) ; milieubederf (Aantasting van de bodemvruchtbaarheid is één vorm van
-); milieubeheer (= milieuzorg); milieubehoud (Men heeft een
andere kijk gekregen op wegenaanleg, vooral uit het oogpunt van
-); milieubelasting; milieubelang (Het - is langzamerhand een
'gevestigd belang' geworden); milieubelasting (= milieuheffing); milieubeleid; milieubeschermingsactiviteiten, milieubeschermingsgebied; milieubeschrijving; milieubeweging; milieubewustzijn (het - bevorderen); milieucomponent (In april is
het st~tistisch systeem gereed gekomen waarbinnen de verslechtering van de - lucht zal worden geraamd); milieuconserveringshouding (Bij visies over het gebruik van de zee bestaat
er een - welke in de praktijk nogal eens blijkt neer te komen op
conservatisme); milieudefensie (De Vereniging - streeft er onder meer naar dat één autovrije zondag per maand wordt ingevoerd); milieudoelstelling; milieu-eisen (verscherping van de
-); milieu-erosie (= milieubederf); milieufactor; milieugeloof
(zijn - belijden); milieugoederen (De economische afweging
wordt bemoeilijkt doordat er geen prijs bestaat voor milieugoederen en -diensten); milieugroep (De asfaltering van
België heeft nog lang niet zulke dramatische vormen aangenomen als de verschillende -en willen doen geloven); milieuheffing; milieuhoek (Hij doelde op een ander geschrift uit de -);
milieuhygiëne; milieu-implicaties; milieu-inspecteur; milieukunde (Door het Nederlands Instituut voor praeventieve geneeskunde werd een seminaar - georganiseerd); milieukwaliteit (het behouden van de - in de relatief schone gebieden);
milieumaatregelen (kostprijs verhogende -); milieumanco's;
milieunormen; milieu-onderzoek; milieu-ongeval; milieu-organisatie; milieu-oogpunt (een alternatief dat vanuit - het gunstigst is); milieuplanning (= Van Dale : ecoplanologie); milieupolitiek (De Raad van Europa gaat de - bespreken); milieuprobleem; milieuprogramma; milieurecht (Een compleet
overzicht van alle wetten en regelingen van het -); milieusanering; milieuschade (- kan worden voorkomen mits men geld,
techniek en goed bestuur op geïntegreerde wijze weet aan te
wenden); milieusituatie (Technische vooruitgang is wezenlijk
voor verbetering van de -); milieustatistiek (Plannen zijn ontwikkeld om te komen tot de opzet van een algemene -); milieustudie; milieu-uitrusting; milieuverarming (= vermindering
van het aantal natuurlijke plante- of diersoorten, o.a. ten gevolge
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niging; milieuvergiftiging (- tast niet alleen het voedsel van de
mens aan, maar brengt ook levensbelangrijke ecosystemen in de
bodem, de waterlopen en de zee in gevaar); milieuvergunning;
milieuverhalen (Zouden al die - over de negatieve aspecten van
het groeiende autoverkeer niet zwaar overtrokken zijn ?); milieuverontreiniging; -verpesting; -verslechtering; -voorvechters
(De politieke milieuvoorvechters van de Bondsrepubliek hebben zich (...) verenigd in een partij, 'Die Grüne' genoemd, die
later dit jaar aan de verkiezingen van de Bondsdag zal meedoen);
milieuvoorzieningen (De Nederlander geeft een grotere prioriteit
aan de bestrijding van de misdadigheid, aan de -, aan de grondstoffenproblematiek en aan de vrede op aarde dan aan de werkgelegenheidsproblematiek; milieuwaarde (van een gebied);
milieuwaardering; milieuwachter (= Koenen: met opsporingsbevoegdheid beklede functionaris, belast met de controle op het
naleven van de voorschriften betreffende het milieu); milieuvervuiling; milieuvoorschriften; milieuwetgeving; milieuzaken
(geïnteresseerd in natuur- en milieuzaken); milieuzorg (Ook het
aantal auto's dat naar de schroothoop wordt getransporteerd is
voor de overheid een belangrijk gegeven, in het bijzonder vanuit
de optiek van de -); milieuzuiveringstechnologie (de bevordering van de -).

V.T.V.

TRIALOOG (?)

Van de president van Frankrijk, Valéry Giscard d'Estaing, stamt
het Franse neologisme 'trilogue': een politieke dialoog met z'n
drieën, trilaterale betrekkingen tussen Europa, Afrika en de
Arabische wereld.
Het woord 'trilogue' berust op een verkeerde etymologische
uitleg van 'dialogue'. Die term komt namelijk van het Grieks
'dialogos' , dat is afgeleid van 'dialegein': spreken, uitleggen.
'Dia' heeft niet de betekenis van 'twee'.
'Tri', afkomstig uit het Latijn, staat voor 'tussen drie' of 'met
z'n drieën'. Giscards woord 'trilogue' is dan ook vrijwel onmid-

dellijk sterk bekritiseerd door een groot aantal taalkundigen, wat
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echter niet kon verhinderen dat die politieke term inmiddels
overgewaaid is naar het Nederlandse taalgebied. In de Volkskrant van 12 mei 1980 schrijft Jacqueline Wesselius naar aanleiding van de Frans-Afrikaanse topconferentie in Nice: 'Frankrijk zal zijn ontwikkelingshulp vermeerderen (maar die is zo laag,
dat dat ook wel mag) en blijven aansturen op de 'trialoog', die
nog zeer ver in het verschiet liggende samenwerking tussen
Europa, Afrika en de Arabische landen'.
'Trilogue' zou dus in het Nederlands 'trialoog' moeten worden. Alsof er een voorzetselduo 'dia-tria' zou bestaan. Het
neologisme van de Franse president kan dus eigenlijk het best zo
vlug mogelijk worden vergeten, want zowel in het Frans als in het
Nederlands voegt 'trilogue' niets toe aan de term trilateraal, die
zeer duidelijk zegt wat hij te zeggen heeft.
KASSTROOM VERSUS CASH-FLOW

Een recente term uit de financieel-economische wereld is 'cashflow'. Daarmee bedoelt men winst na belastingen + afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en pensioenfonds.
Koenen-Endepols vermeldt als definitie: bedrag van de nettowinst plus de afschrijvingen. In het 'lexique DEC' van de
Europese unie van economische en financiële accountants vinden we als bepaling: 'de stroom van geldontvangsten en -uitgaven van een onderneming gedurende een bepaalde periode; als
regel berekend als de algebraïsche som van het resultaat, de
afschrijvingen en voorzieningen'. Naast de gewone cash-flow
bestaat ook een operationele cash-flow. Dat is de cash-flow die
resulteert uit de transacties op activa waarop de financiële kosten van de passiva geen invloed hebben (zie Operationele vermogensstroom- en cash-flow-analyse door prof. dr. H. Ooghe,
Seminarie voor bedrijfseconomie, Belgische Vereniging der
banken 1980). De Fransen gebruiken naast de term cash-flow de
officieel aanbevolen uitdrukking MBA (marge brute d'autofinancement). Tot nu toe gebruiken de Vlaamse specialisten alleen
'cash-flow' en dat is wel verwonderlijk wanneer men weet dat dit
Engelse woord in Nederland aan het wijken is voor de Nederlandse creatie 'kas(geld)stroom'. In het jaarverslag 1978 van de
SHV Holdings NV in Utrecht bij voorbeeld treffen we tussen de
'kerngegevens' een hoofdrubriek 'kasstroom' aan. In de Franse
versie van dat zelfde verslag heet dat 'cash-flow'.

P.w.
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NIEUWE WOORDEN

Strippenkaart

Om met bus, tram of metro te reizen gebruiken de Nederlanders
voortaan een strippenkaart. Wat daarmee wordt bedoeld lezen
we in een folder van de NV Streekvervoer Zuid-West-Nederland: 'Op een strippenkaart wordt het aantal af te leggen zones
afgestempeld. Het traditionele 'kaartje kopen' bij de chauffeur
zal in de toekomst gaan vervallen. Voordeel voor u: kortere
instaptijden en de strippenkaart is in heel Nederland te gebruiken, ofu nu per bus, tram of metro reist. De strippenkaart is
bij alle postkantoren en de normale voorverkoopadressen verkrijgbaar' .
Seksisme

Wie op onrechtmatige wijze onderscheid maakt tussen de seksen
- meestal ten nadele van de vrouw - geeft blijk van seksisme.
Ook Van DaZe blijkt daar niet vrij van te zijn. Vele voorbeelden
bevestigen het traditionele rolpatroon: de vrouw die zwak is,
voor de kinderen en de huishouding zorgt, de man die sterk is en
de kost verdient. Seksistisch taalgebruik.
Loonmaatregel

De Nederlandse regering zou een loonmaatregel gaan nemen,
d. w.z. ingrijpen in de totstandkoming van de lonen, die gewoonlijk via onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers worden bepaald.
Prijscompensatie

Omdat er in Nederland niet, zoals in België, een vrijwel algemene indexering van de lonen bestaat, is prijscompensatie,
d. w .z. compensatie van de prijsstijging in de lonen, er veelvuldig
aan de orde.
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11. - Termen en wendingen

SCHORSEN - OPSCHORTEN
Een lezer vraagt: 'Wat is het eventuele betekenisverschil tussen
'schorsen' en 'opschorten'? en verwijst hierbij naar de wet van
27 juli 1971, Staatsblad van 17 september, waar de twee termen
inderdaad - meer zelfs, zie verderop - worden gebruikt ter
weergave van het ene 'suspendre'.
De vraagsteller deelt mede dat die 'tekst op het laatste moment
en in ijltempo tot stand kwam ... en dat hij uit het Frans vertaald
werd'; hij 'vreest dat de stellers of vertalers geen ofonvoldoende
aandacht hadden voor de reële betekenis van de gekozen termen'
en vraagt of 'de ene of de andere - of beide - betrekking heeft
op het onderbreken van een lopende actie of het voorlopig
tenietdoen van een vroeger ondernomen actie'. Hij besluit als
volgt: 'Bij gebrek aan verklarende 'kanttekeningen' in de
'marge' van de definitieve teksten is de geest van de wet niet met
preciesheid te achterhalen. De letter van de wet, wellicht onbewust gekozen zijnde, legt misschien verkeerde accenten. Een
vergelijking met de Franse versie zou dit kunnen uitwijzen. Doch
dit leidt allicht tot tekstinterpretatie en niet tot woordverklaring.
Hoe dan ook, gaarne uw taalkundige kijk op deze zaak'.
Antwoord. Vooraf het volgende: sinds de wet van 30 december
1961 staat uitdrukkelijk het volgende vast: 'Twistvragen gegrond op het verschil tussen de Nederlandse en de Franse teksten worden beslist naar de wil van de wetgever, die bepaald
wordt volgens de gewone interpretatieregelen, zonder voorrang
van de ene tekst op de andere'. In een bijdrage in Taalbeheersing
in de administratie, blz. 1-40-43 heeft prof. Guido van Dievoet
naar aanleiding van de vaststelling van de Nederlandse tekst van
het Burgerlijk Wetboek (wet 30 december 1961, gewijzigd bij wet
30 april 1962) het volgende geschreven, dat mutatis mutandis ook
geldt voor andere, onder soortgelijke omstandigheden tot stand
gekomen wetgevingen: 'magistraten, advocaten en notarissen
zullen de artikelen van het Burgerlijk Wetboek kunnen aanhalen
in vonnissen, processtukken, pleidooien en akten uit een rechtsgeldige Nederlandse tekst en niet meer uit een officiële vertaling
van een Franse tekst.
De professoren van de rechtsfaculteiten zullen niet meer verplicht zijn in de leergang van burgerlijk recht de studenten erop
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attent te maken, dat de oorspronkelijke Franse tekst alleen in
aanmerking komt voor de oplossing van de moeilijkheden die
kunnen rijzen in verband met de betekenis van de bepalingen van
het wetboek.
De Nederlandse terminologie van het Belgisch burgerlijk recht
neemt ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet een vaste
vorm aan. Honderden rechtstermen en juridische uitdrukkingen
zijn aldus wettelijk vastgelegd. Er is een grote stap vooruit gedaan naar de eenmaking van de Nederlandse rechtstaal.
Van de Vlaamse juristen ... en ambtenaren wordt dan ook
verwacht dat zij voortaan uitsluitend de vaste terminologie van
de nieuwe Nederlandse tekst van het Burgerlijk Wetboek zullen
gebruiken' .
Rechtspractici kunnen zich dus, sinds die wet van 1961, niet
langer beroepen op ... 'vertalers .. die geen voldoende aandacht
hadden voor de reële betekenis van de gekozen termen'. Althans
formeel.
Dat alle Belgische wetten en verordeningen inmiddels (sinds
1961), in gelijkelijk authentieke vorm, in beide landstalen, tot
stand (zijn ge-)komen, zal wel geen 'wetgever' durven beweren.
Toegegeven dat er nog 'vertaald' wordt in de wetgevende arbeid,
en dat dit met name geschied is in de wet van 1971. Hoe anders
zou in art. 45, § 4 kunnen staan: 'De uitvoering van de beslissing
wordt door het verhaal opgeschort'. 'Verhaal' staat daar'natuurlijk voor 'beroep', Fr. 'recours'.
En dan 'opgeschort' ? Elders in dezelfde tekst 'geschorst'.
~Opgeschort', dat daar ook ergens (§ 5, al. 1) staat, zal wel een ...
ongerechtigheid zijn.
In het Frans staat overal het ene 'suspendre'. Suspendre betekent: '1. Interrompre (une action). Arrêter. '0 temps, suspends
ton vol ...' Les narrateurs qui 'suspendent une narration à l'endroit Ie plus intéressant, afin que la foule revienne Ie lendemain';
2. mettre un terme aux activités, aux effets de ... Suspendre la
constitution, les garanties constitutionnelles'.
Aan dat ~suspendre' beantwoorden in het Belgische recht:
~ 1. opschorten: een recht, de verbintenis, de uitvoering, de verbintenis, de betaling, een rechtspleging opschorten; zie o.m.
Burgerlijk Wetboek, artikelen 1185, 1041, 1183, 1168, 1653;
2. schorsen: een besluit, een vordering, de rechtsbedeling, de
Grondwet schorsen, een termijn, de gevolgen van akten, de
uitvoering, de burgerlijke rechtsvordering, onbekwaamheden,
het onderzoek, de wetten, de verplichting schorsen, het recht
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om te ... schorsen, de vervolging, de verjaring schorsen'; zie
o.m. Grondwet 67, Burgerlijk Wetboek 1676, 1319 e.a.
Zeer in het kort: men zou het zo kunnen stellen dat schorsing
is: de onderbreking van een reeds aangevangen handeling, terwijl opschorting wijst op uitstel van de aanvang.
Waar de wet van 1971 op doelt, lijkt dus schorsing te zijn.

P.B.

MILIEUTERMINOLOGIE (11)
Milieupolitie

In Nederland (Breda) werden ambtenaren van de gemeentelijke
diensten voor openbare werken, beplantingen en reiniging opgeleid tot milieupolitieagenten. Dezen verrichten hun werk op
basis van vrijwilligheid, in die zin dat de betrokkenen, die voor
hun normale werk de hele dag op straat zijn, gelijktijdig de
milieu-overtredingen (controle op autowrakken, huisvuil op
straat, loslopende honden e.d.) in de gaten houden. Hun taak is
in de eerste plaats preventief: proberen de mentaliteit van de
inwoners in gunstige zin te beïnvloeden.
Milieunormering

De uitdrukking milieunormering is niet gebruikelijk in ons land.
Deze term komt voor in de Nota milieuhygiënische normen, die
in Nederland in het kader van de milieubescherming werd uitgewerkt. Hierin werden grenzen vastgesteld die niet mogen worden overschreden. Procédé- en produktienormen, emissienormen, immissienormen, kwaliteitsnormen en blootstellingsnormen maken deel uit van het milieubeleid.
Hierna worden tevens een aantal met milieu samengestelde
bijvoeglijke naamwoorden verstrekt : milieu-aantastend (met
behulp van heffingen kunnen -e activiteiten worden teruggedrukt); miliëubedervend (-e werken); milieu-belastend (-e
processen); milieureddend (-e investeringen); milieubeschermende maatregelen uitvaardigen; milieubewust (voor degenen die - zijn en hun kapotte fiets willen laten repareren, is
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het jammer dat de dienstverlenende ambachten verdwijnen);
milieuherstellende initiatieven; milieuhinderlijke bedrijven (in
ons land moeten zo'n 1000 à 2000 kleine bedrijven uit de woonomgeving worden gesaneerd); milieuhygiënische maatregelen,
- facetten, - aspecten; milieureddend (-e investeringen); milieusympathiek (de monorailtrein, voortgestuwd door een explosiemotor of turbine, is weinig -, doordat dit type transport
nog steeds veel lawaai en schadelijke uitlaatgassen veroorzaakt);
technologisch en milieutechnisch stuit de winning van olie uit
teerzand en leisteen nog op zeer grote problemen; milieuverbeterende werken; milieuverontreinigende factoren; milieuverpestend (verspreiding van -e rook); de Consumentenbond heeft
grote bezwaren tegen de nieuwe plastic weggooifles, die milieuvervuilend, ruimteverslindend en zeer duur wordt genoemd;
milieuverwoestende fosfaten; er moet worden nagegaan of er
alternatieve wijzen van vervoer bestaan die minder milieuvijandig zijn; milieuvreemde kunststoffen; milieuvriendelijk
(D. umweltfreundlich, Eng. environmentally acceptable; de
doorbraak naar een ander geruisloos en - voortstuwingsmechanisme voor de auto lijkt aanstaande; heffingen kunnen een
-e uitwerking hebben; -e investeringen liggen niet in het bereik van elk bedrijf. De fiets is efficiënt qua ruimtegebruik, - en
betrekkelijk veilig).
Voorts treft men ook samenstellingen aan waarin milieu achteraan staat, zoals uit volgend citaat blijkt:
- (. ..) herstel van de Rijn tot een zoetwatermilieu van goede
kwaliteit voor plant en dier.

Milieu-effectrapportage
Onder milieu-effectrapportage (MER) verstaat men in Nederland de wetenschappelijk verantwoorde inventarisatie van alle
milieu-aspecten.. Met andere woorden: de milieu-effectrapportage bestaat erin milieu-effecten van allerlei activiteiten van
tevoren in kaart te brengen met de bedoeling een bijdrage tot een
betere besluitvorming inzake milieubeleid te leveren.
Het opstellen van een milieu-effectrapport werd in Nederland
door een wet verplicht gesteld voor investeringsprojecten met
belangrijke milieu-implicaties (b. v. aanleg van wegen, grote waterstaatkundige werken, maar ook ruimtelijke-ordeningsplannen).
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Hierbij dienen tevens de effecten op het leefmilieu en het
natuurlijk milieu in aanmerking te worden genomen (bevorderen
van het leefmilieu).
- Een groot deel van publieke en particuliere investeringen zal
pas ingevoerd kunnen worden na het opstellen van een milieu-effectrapport.
- Naar alle verwachting zal in de toekomst milieu-effectrapportage de spil vormen van het milieuhygiënisch beleid in
Nederland.
Milieubeslag en milieubederf

Zo lang de milieu-aantasting de grens van het zelfreinigend vermogen niet overschrijdt, spreken wij van milieubeslag ; zodra er
sprake is van overschrijding spreken wij van milieubederf.
- Het is hoog tijd dat aan het snel voortschrijdende milieubederf een einde wordt gemaakt.
- (. ..) Ook economisch beleid bleek ruimtelijk beleid herhaaldelijk te kunnen doorbreken. Een standaardvoorbeeld is
Shell Moerdijk. Op lager niveau bleek het gemakkelijk een
streekplan terzijde te schuiven, b. v. ten behoeve van een
veilingcomplex : een stuk landschapsbederf waar landschapsverbetering in de bedoeling van het plan had gelegen.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Benaming van diensten

V. Het ligt in de bedoeling in onze gemeente een dienst op te
richten die zich met milieuzaken zal bezighouden. Hoe kunnen
we die dienst het best noemen: leefmilieudienst of dienst voor
het leefmilieu?
A. Bij benamingen van diensten is het in onze taal niet gebruikelijk voorzetsels of lidwoorden te bezigen. We zeggen dus gewoon: de dienst Leefmilieu, de afdeling Voorlichting, de directie Personeel.
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Een samenstelling als 'leefmilieudienst' is als benaming
minder duidelijk en verdient geen aanbeveling.

Quasi
V. Een Vlaamse politicus verheugde zich erover dat in de Brusselse executieve de quasi-pariteit tussen Nederlands- en Franstaligen was bereikt. Ik weet niet waarom hij zo blij was met een
'schijnbare' pariteit, want dat is toch de betekenis van 'quasi' in
het Nederlands?
A. U hebt het bij het rechte eind. Een quasi-pariteit is een
schijnbare pariteit, geen echte pariteit. De verwarring ontstaat
onder invloed van het Frans, waarin 'quasi' overeenkomt met
'presque'.
In het Nederlands zegt men: Hij keek mij quasi-verontwaardigd aan (hij was dus helemaal niet verontwaardigd). Hij heeft
een quasi-wetenschappelijk verhaal opgehangen (het verhaal
was helemaal niet wetenschappelijk).
De politicus had wel kunnen zeggen dat 'de Brusselse executieve vrijwel paritair is samengesteld'. Correct is ook: de wet
werd nagenoeg eenstemmig goedgekeurd. De situatie is bijna
normaal geworden.

Sociaal-cultureel
V. Vaak ziet men samenstellingen met als eerste deel 'socio-',
terwijl het volgens mij 'sociaal-' zou moeten zijn, b.v. in sociaalcultureel.
A. Samenstellingen met 'sociaal' zijn heel gewoon: sociaalcultureel, sociaal-economisch, sociaal-pedagogisch enz. Toch
is de vorm 'socio-' niet helemaal onbekend. Hij komt ook in
Nederland voor, maar wel veel minder dan de vormen met 'sociaal-'.
Ongebruikelijk zijn daarentegen samenstellingen met elementen als 'medico-' en 'technico-', die wel in het Frans bekend
zijn. In het Nederlands gebruiken we in dat geval alleen de
vormen 'medisch-' (medisch-sociaal) en 'technisch-' (technisch-wetenschappelijk).
W.Px.
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11. - Termen en wendingen
MILIEUTERMINOLOGIE (111)
Vervu iling, verontreiniging
Naast vervuiling en verontreiniging, die in de milieuterminologie het meest voorkomen, gebruikt men soms ook pollutie (van
het Latijn pollutio) in dezelfde betekenis.
Het begrip kan ook worden weergegeven door milieuvervuiling, milieuverontreiniging, milieuverslechtering, milieuaantasting , milieuaftakeling, inbreuk op het milieu. Met milieuverontreiniging wordt niet enkel vervuiling van bodem, lucht en ~vater
bedoeld, maar ook lalvaaihinder, landschapsverstoring en
aantasting van de natuurlüke fauna en flora enz.
- Een van de belangrijkste oorzaken van de milieuaftakeling is
het ontbreken van enige prikkel om methoden en produkten
te ontwikkelen die het milieu weinig of niet aantasten.
In bepaalde gevallen bezigt men ten slotte ook contaminatie
(verontreiniging van levenloze dingen, apparaten, vaatwerk,
wanden, voedsel en dergelijke met giftige stoffen, bacteriële
besmetting of radioactiviteit) en corrosie (afbraak van vaste
lichamen door chemische aantasting vanaf het oppervlak).

Bestrijding van de milieuverontreiniging
-

Verscheidene politieke partijen stellen in hun urgentieprogram de milieuverbetering op de eerste plaats.
- De luchtverontreiniging in het Ruhrgebied is, ondanks diverse projecten ter verbetering van het milieu, ernstiger dan
waar ook in Europa.
- De bestrijding van de milieuvervuiling ter zee, te land en in de
lucht moet zonder verwijl ter hand worden genomen.
- (...) het terugdringen van de bestaande verontreiniging,
veroorzaakt door de industriële installaties.

Sanering
Het woord sanering betekent niet enkel 'ontdoen van krotwoningen, opruimen en vervangen van onbruikbare woningen,
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verbeteren van bestaande woningen of van het woonmilieu', het
heeft een ruimere betekenis gekregen in die zin dat het thans ook
betrekking heeft op het milieu in het algemeen.
- Tot nu toe is men geen stap verder gekomen bij het gemeenschappelijke streven naar een sanering van de RÜn.
- (... ) De mate van luchtverontreiniging in deze zone is van
dien aard dat technisch gezien dit gebied tot saneringsgebied
verklaard zou kunnen worden.
- Ik zal proberen om de bedrijven die ervoor in aanmerking
komen gesaneerd te krijgen.
- De Europese richtlijn voor de sanering van oppervlakte~'a
teren is onlangs gepubliceerd.
- De IRC (Internationale Rijncommissie) is het ambtelijke
overlegorgaan van de Rijnoeverstaten, destijds in het leven
geroepen om aan de betrokken regeringen aanbevelingen te
doen over de sanering van Europa's grootste 'open rioo!'.
Vervuiling door verpakkingsmateriaal

Vervuiling wordt thans op grote schaal veroorzaakt door verpakkingsmateriaal (papier, glas, blik en andere metalen, kunststoffen). Men kan dus met recht gewagen van milieuschadende
en uitputtende verpakkingsmiddelen.
Er valt te vrezen dat rond het jaar 2000 de hoeveelheid vast
afval circa tweemaal zo groot zal zijn als thans (afvalont~'ikke
ling ).
Het is derhalve van groot belang middelen te zoeken ter bevordering van de produktie en het gebruik van afbreekbare
stoffen voor ~'eg~'erpverpakkingen.
V.T.V.

TEKSTVERWERKING

Tekstverwerking (E : word processing, Fr: traitement de textes,
D: Tekstverarbeitung, S: proceso de textos) is een nieuwe techniek om typewerk en redactionele arbeid snel, doelmatig en
rendabel te doen verlopen. Dank zij deze nieuwe apparatuur
behoren eentonige en tijdrovende administratieve taken tot het
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verleden, want een tekstveIWerker vervult een groot aantal Yol~
automatische functies die drie terreinen beslaan, nl. het opstellen, het corrigeren en het afdrukken van documenten. Tot die
documenten behoort alles wat in geschreven vorm voorkomt:
rapporten, memo's, circulaires, brochures, enz. De meest
geavanceerde tekstverwerkers bieden de volgende functionele
mogelijkheden: het in het geheugen (glossary) invoeren van
standaardwoorden en ~zinnen die telkens opnieuw kunnen Worden gebruikt in terugkomende teksten, het bepalen van het gewenste fonnaat, het automatisch afbakenen van cijferkolommen, het aanduiden van het einde van bladzijden, het bepalen
van alinea's, het plaatsen van voetnoten, het toevoegen of wegnemen van tekens, woorden en paragrafen, het veranderen van
de lengte van een pagina, het kopiëren van een bepaalde tekst
van of het overbrengen naar een ander document, het vervangen
van een term op alle plaatsen waar die voorkomt, het tijdens de
correctie switchen van de ene naar de andere pagina, het bepalen
van tussenruimten, van het aantal te drukken exemplaren, enz.
Tekstvetwerkers kunnen worden aangesloten op een computer. Ook kunnen ze worden voorzien van een fotozeteenheid.
De op schijf opgeslagen documenten worden daarbij op ponsbanden gezet die overeenstemmen met fotozetapparaten (E:
photographic type-setter, Fr: photocomposeuse, D: Filmsatzmaschine, S: máquina de fotocomposición). Dergelijke eenheden worden gebruikt voor documenten die een drukkerijkwaliteit nodig hebben.
Een van de Nederlandse neologismen die in verband met de
tekstvetwerking zijn ontstaan is boult'steencorrespondentie.
Dat is het automatisch samenstellen van persoonlijke brieven
aan de hand van een algemene briefen een lijst van variabelen, de
zgn. bouwstenen.

P.w.

VRAAG EN ANTWOORD
Komen te ...

v.

Is de aanhef van een brief die luidt: 'Wij komen zopas te
vernemen dat ...' een belgicisme of is het keurig ABN? Als ik in
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Van Dale lees: 'komen: als hulpwerkwoord van modaliteit om
het toevallige of het beschikt-zijn van een gebeurtenis aan te
duiden', ben ik geneigd aan te nemen dat bovenvermelde zinsnede inderdaad door de beugel kan, ofschoon het merendeel
van mijn collega's zich daatmee niet kan verenigen.
A. Uw collega's hebben het bij het rechte eind, want 'wij komen
te vernemen' is een gallicisme, d.w.z. een klakkeloze vertaling
van Fr. 'nous venons d'apprendre'. 'Venirde', gevolgd dooreen
infinitief, wijst op iets wat zopas gebeurd is. In het Nederlands
drukken we dat als volgt uit: Wij vernemen zopas, zoëven,
zojuist dat ... Ook pas wordt in dit verband gebruikt: het boek is
pas verschenen (Ie livre vient de paraître).
Zoals Van Dale schrijft, kunnen we komen te wel bezigen om
het toevallige of het beschikt-zijn van een gebeurtenis aan te
duiden. Ter illustratie worden in het woordenboek de volgende
voorbeelden aangehaald: 'Als ik hem eens te spreken kom' (als ik
hem eens toevallig spreek). 'Komen te overlijden, te sterven;
daar kwam hij te sterven' (= het lot heeft het zo gewild). Zo ook:
we kwamen te praten over... In deze gevallen wijst 'komen te'
niet op iets dat pas gebeurd is.

Architectonisch

V. Is er een duidelijk verschil tussen architectonisch en architecturaal?
A. De algemeen gangbare term is architectonisch, b.v. de architectonische schoonheid van een gebouw. Alleen Van Dales
Groot lvoordenboek der Nederlandse taal vermeldt ook 'architecturaal' met dezelfde betekenis, maar het wordt zelden gebruikt.

Terzelfder tijd

V. Men moet schrijven, volgens de woordenboeken, 'terzelfder
tijd' en niet 'tezelfder tijd'. Is daar een regel voor?
A. Het is een uitzondering op de regel. Komt achter te een
bijvoeglijk naamwoord, dan krijgt dit bij hÜ- en het-woorden
een buigings-n voorafgegaan door ten: ten eigen bate, ten
eeuwigen dage, ten algemenen nutte enz. Bij zü-woorden daarentegen vervalt de samentrekking ter (wordt dus te) en de
buigings-r wordt achter het bijvoeglijk naamwoord geplaatst.
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Het betreft meestal uitdrukkingen met tijd (vroeger een zijwoord): te bekwamer tijd, te eniger tijd, te gelegener tijd, te
rechter tijd, te goeder trouw, te dezer plaatse. Er zijn enkele
uitzonderingen: terzelfder tijd, te (of ter) elfder ure; ter aangehaalde plaatse.
Ten gronde

v. 'Een bespreking ten gronde, een debat ten gronde...' Dit 'ten
gronde' zal wel ontstaan zijn bij mensen die veel in aanraking
komen met het Frans. Naar hun gevoel gaat een grondige bespreking niet ver genoeg, dringt niet door tot de grond van de
zaak. Wat is uw opvatting daarover?
A. Men dient onderscheid te maken tussen de rechtstaal en de
gewone taal. In ons Burgerlijk Wetboek wordt Fr. 'fond' met drie
verschillende termen weergegeven:
1. grond - 'beslissen over de zaak ten gronde' (prononcer Ie
jugement sur Ie fond) (art. 242);
2. lt'ezen - 'wat het wezen van de schenking of wat haar vorm
betreft' (soit quant au fond, soit quant à la fonne) (art. 1525);
3. zelf- 'betwisting over het recht zelf (contestation sur Ie fond
du droit) (art. 1700).
In de Nederlandse rechtsliteratuur wordt veelal ten principale
gebruikt. Zo lezen we in het Verklarend handlt'oordenboek van
Koenen-Endepols bij dit trefwoord: rechtsterm, ten principale
rechtdoen (= ten gronde, op de hoofdzaak); de zaak ten principale (= de zaak zeI!).
In het Frans is 'au fond' overgegaan in de gewone omgangstaal
en men bedoelt ermee: een bespreking over de grond van de
zaak, d.w.z. over de zaak zelf, niet over de vorm en niet over
bijkomstigheden of bijomstandigheden. In gewoon Nederlands
zeggen we dus naar gelang van het geval:
- Een bespreking over de grond van de zaak.
~ Een debat over de zaak zelf.
- Hij heeft het lt'ezen van de zaak geraakt.
- Ik kom nu tot de kern van het probleem.
- Dit is eigenlük geen huurcontract.
- Hij onderzoekt de zaak in de grond.
- In de grond van de zaak is er geen verschil.
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Langs

v.

Is 'langs' goed gebruikt in de volgende zinnen?
1. Het voetbalterrein is gelegen langs de ...dreef (dit perceel is
niet het enige perceel dat op die dreef uitkomt, indien dat enig
verschil uitmaakt). Of moet het 'aan' zijn?
2. De leerlingen komen binnen langs de poort die uitkomt op de
speelplaats. Of moet het 'door' zijn?
A. In de eerste zin is langs het juiste voorzetsel, in de tweede
moet het door zijn: door een poort, een deur binnenkomen.
Langs heeft immers de volgende betekenissen:
a) in de lengte van, bezijden, naast: wij wandelden langs de
rivier;
b) de weg die iemand volgt: langs deze weg komen wij er vlugger; de toevoer van kolen langs rivieren en kanalen. Ook figuurlijk: zijn doel langs slinkse wegen trachten te bereiken;
c) voorbij: ik kom daar nooit langs.
In andere betekenissen gebruiken we o.a.: per post toezenden; de rede werd door de radio uitgezonden; het bericht werd
over de radio omgeroepen; hij is familie van vaderskant enz.
Coalitiepartner

V. Is 'coalitiepartner' een neologisme? Wat is de juiste betekenis? In Van Dale vind ik het niet.
A. In het genoemde woordenboek vindt u wel coalitiepartij,
d. w.z. een partij die tijdelijk met een of meer andere partijen
samengaat om een meerderheid te vormen en een land, provincie
of gemeente te besturen. 'Coalitiepartner' betekent ongeveer
hetzelfde. Het is gevonnd naar analogie van gesprekspartner,
handelspartner, levenspartner enz. Andere samenstellingen
zijn: coalitieministerie en coalitieregering.
Voorbereidingskamer

V. Is het in België gebruikte 'arbeidskamer', d.w.z. 'kamer
waarin de zwangere moeder gebracht wordt vóór ze naar de
verloskamer gaat' (kraamkliniek), algemeen Nederlands? Indien
deze samenstelling geen algemeen Nederlands is, zou ik graag
vernemen welke term daalVoor in Nederland gebruikelijk is.
A. 'Arbeidskamer' is geen algemeen Nederlands. In Nederlandse kraamklinieken gebruikt men hiervoor voorbereidings11 - 1288

kamer. In Van Dale staat echter als zevende betekenis van
arbeid 'barensnood'. Er wordt wel aan toegevoegd: verouderd
en gewestelijk. Bij de samenstellingen vindt men ook 'arbeidsnacht', een literaire term voor de nacht van de barensweeën,
geboortenacht.

Commissie - comité
V. Is er een duidelijk onderscheid tussen commissie en comité?
Of mogen ze door elkaar gebruikt worden?
A. Een scherp afgetekend onderscheid is er niet, met dien verstande nochtans dat comité doorgaans een kleine groep van
deskundigen is, belast met een welbepaalde opdracht. Een
commissie kan een ruimere samenstelling hebben en heeft dikwijls een vast karakter, met een bepaalde bestuurs- of toeziende
functie, b.v. commissie van advies, commissie van onderzoek,
commissie van toezicht, commissie voor de financiën (Parlement).

Inl1'ijden
V. Klinkt 'inwijding' niet te religieus voor de 'inauguration' van

een warenhuis?
A. Inl1'ijden betekende wel oorspronkelijk een gebouw enz. met
plechtige rituele handelingen wijden tot zijn gebruik, inzonderheid voor de godsdienst. Maar zoals blijkt uit de woordenboeken, wordt inl1'ijden in het algemeen nu ook gezegd van een
bouwwerk, een monument enz. dat met een zekere plechtigheid
in gebruik wordt genomen. (Voor een kerk spreekt men bij
voorkeur van inzegenen.) Er staan u ook andere mogelijkheden
ter beschikking: plechtig of feestelijk openen, in gebruik nemen,
in dienst stellen. Verkeerd is echter 'inhuldigen', want dit kan
alleen betrekking hebben op personen, aangezien het betekent:
iemand bij de aanvaarding van een ambt hulde brengen.

Mallemolen - draaimolen
V. Een woord dat ik de laatste tijd veel zie opduiken is 'mallemolen'. Is het werkelijk een recent woord? Wat is het verschil
tussen 'mallemolen' en 'draaimolen'?
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Draaimolen en mallemolen zijn twee verschillende termen
voor dezelfde kermis- en kindervermakelijkheid, m.a. w. het zijn
synoniemen, althans in de eigenlijke betekenis. Mallemolen
wordt echter vaak figuurlijk gebruikt in de betekenis van :
maalstroom, woelende kring (van mensen), mengelmoes, gewoel.
Dat mallemolen geen recent woord is, blijkt uit het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT, Leiden), waarin voor de
trefwoorden vindplaatsen uit vorige eeuwen worden opgegeven.
Bredero (1585-1618) schreef: 'Direkje die wil zijn geIt ... verquans'len hier aan een malle meulen'.
J.V.

Hoger gezag
V. (A.T., Mechelen) In nota's en verslagen lees ik geregeld de
uitdrukking 'hogere overheid' (autorité supérieure). M.i. wordt
deze term foutief gebruikt en moet hier 'hoge overheid' worden
gebezigd.
A. We zeggen dat iets 'hoger' of 'lager' is om aan te geven dat het
zich boven, resp. onder een bepaald niveau bevindt. De eerste
verdieping is hoger dan de gelijkvloerse verdieping, maar lager
dan de tweede verdieping.
De kwalificaties 'hoger' en 'lager' worden veelvuldig gebruikt
om niveauverschillen aan te geven. Voorbeelden: lagere school,
lager onderwijs, lagere ambtenaren, lager personeel, lagere
rechtbanken; hoger onderwijs, hogere wiskunde, hogere standen.
Ook de benaming lagere overheden en lagere overheidsorganen treft men geregeld aan. Tegenover 'lagere overheden' stelt
men in Nederlandse handboeken over bestuursrecht gewoonlijk
de term hoger gezag, maar taalkundig kan tegen hogere overheid geen bezwaar worden gemaakt.
Als er echter geen sprake is van een vergelijking tussen hoger
en lager, is de vertaling van 'supérieur' niet 'hoger', maar 'hoog',
o.m. in benamingen zoals Hoge raad voor de middenstand, Hoog
comité van toezicht, Hoge raad der Nederlanden.
W.Px.
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11. - Termen en wendingen

MILIEUTERMINOLOGIE (IV)
Vuil - vuilnis - vervuilen - vervuiling
Naast de samenst~llingen met de stam vuil als voorvoegsel,
zoals vuilaanbod, -aanvoer, -afvoer, -bestrijding, -gigant, -last
(= door vervuiling veroorzaakte last; hoeveelheid geproduceerd
afval per hoofd van de bevolking (Grote Nederlandse Larousse)), vuilmassa, vuilpersleiding, -verl'verking, -verbranding,
-ver~'üdering enz., en die met vuil als achtervoegsel (jabrieks-,
huis-, keuken-, straatvuil enz.) zijn er ook een aantal woorden die
met vuilnis zijn samengesteld, waaronder vuilnisbelt,
-bou~'stoffen, -man, -stortkoker (in appartementsgebouwen en
torenhuizen), -stortplaats, -vaartuig, -verbranding, -vergisting
(= omzetting van huisvuil in meststof door middel van bacteriële
afbraak (Grote Nederlandse Larousse )), -verstening.
- De gemeenten hebben contracten afgesloten met de vuilgigant VAM. (De afkorting VAM in het vorenvermelde voorbeeld betekent Vuil Afvoer Maatschappij, een Nederlandse
nv, die Haags stadsvuil naar Drente brengt en composteert.)
Doorgaans treft men de termen vervuilen, vervuiling, vervuiler in de milieuliteratuur meer aan dan verontreinigen, verontreiniging en verontreiniger, ofschoon ze veelal in dezelfde
betekenis worden gebezigd.
Het uit het ww. vervuilen afgeleide substantief vervuiling (de
opbrengst van de heffing moet dienen voor de sanering van de
vervuiling) komt in tal van samenstellingen voor; enkele voorbeelden hiervan zijn o.m.: vervuilingsabsorptie, -balans, -belasting (heil verwachten van een vervuilingsbelasting), -catastrofe, -graad, -structuur, ant~vervuilingsactiviteiten, antivervuilingsmaatregelen, -inves teringen, horizonvervuiling (ik blijf
geloven in de op moderne leest geschoeide tuinstad met een
minimum aan horizonvervuiling), thermische en radioactieve
vervuiling, milieuvervuiling (internationale boetes op grensoverschrijdende milieuvervuiling), verschuiving van vervuilende naar niet-vervuilende vormen van produktie.
- Zo lang de Rijn vuiler de Noordzee in gaat dan zij Nederland
binnenkomt, hoeven wij in Europa geen passie te preken (...)
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Zij die de lucht vervuilen moeten worden gestraft met een
belastingheffing.
- De kust is vervuild door aangespoelde olie die uit vrij dikke
brij-achtige klodders bestaat.
- Het zal een allesbehalve makkelijke opdracht .zijn de vervuiling tot biologisch aanvaardbare proporties terug te brengen.
Een ander met vuil samengesteld deelwoord is vuilverl'vekkend.
- De vuilvern'ekkende industrie mag volgens sommige ondernemers niet de enige zijn om de uitgaven ter bestrijding van de
milieuvervuiling te dragen; ook de staat moet in de kosten
tegemoetkomen.
Vervuiler

Het zelfstandig naamwoord vervuiler heeft een dubbele betekenis: 1. Van Dale = degene die, het bedrijf dat vervuiling veroorzaakt (Fr. pollueur), 2. het produkt, het middel, het .agens waardoor vervuiling ontstaat (Fr. polluant).
- De vervuiler moet betalen (milieukosten).
- De huidige grootste drie vervuilers in de uitlaatgassen (zwaveldioxyde, koolmonoxyde en lood) zijn in de uitlaatgassen
van een alcoholmotor beduidend minder aanwezig.
Als synoniem van vervuiler treft men ook vuilverlir'ekker aan.
- Ons economisch systeem heeft tot nu toe de vuilvenvekkers
bevoordeeld.
Vuil~'achter

De met opsporingsbevoegdheid beklede functionaris, belast met
de controle op het naleven van de voorschriften betreffende het
milieu, wordt in Nederland ook vuil~'achter genoemd.
Deze functionaris heeft echter niets uit te staan met de
vuilnisman (man van de reinigingsdienst die de vuilnis met de
vuilnisauto ophaalt (Grote Nederlandse Larousse») of vuilnisboer.
Vuilbank

Het woord vuilbank is alleen gebruikelijk in Nederland. Volgens
de Grote Nederlandse Larousse wordt hiermee de instantie
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bedoeld waar met deskundigen en grote gespecialiseerde cultuurmaatschappijen op het gebied van het massale vuilnistransport wordt samengewerkt.
De vuilbank heeft als doel het grote aantal vuilnisbelten terug
te brengen tot een gering aantal centrale afvalbergplaatsen.

Vuilnisvat - vuilnisbakartikel

Een vuilnisvat is een vat om vuilnis in te bewaren tot het opgehaald wordt. Deze term heeft voorts een figuurlijke betekenis,
zoals blijkt uit dit voorbeeld dat ook aan de GNL is ontleend:
'Amsterdam dreigt het vuilnisvat van Europa te worden = In
Amsterdam houden zich allerlei verdachte figuren op'.
De samenstellingen vuilnisbakartikel en vuilnisbakbepaling
(Van Dale: artikel dat of bepaling die dient om de mogelijkheid
tot ontduiking of overtreding van een reglement te ondervangen)
worden uiteraard alleen overdrachtelijk gebruikt.
Uitlaatgazons

Daar er niet overal hondentoiletten voorhanden zijn, kunnen ook
deze sympathieke huisdieren bijdragen tot de milieuverontreiniging door het achterlaten van hun visitekaartje.
Om de vervuiling, die op zijn minst 33000 honden in Amsterdam veroorzaken, zoveel mogelijk in toom te houden worden
in verscheidene parken speciale uitlaatgazons (gazons met wat
langer gras) aangelegd (ook hondengras genoemd).
V.T.V.

REPROGRAFIE
Het woord 'reprografie' is geboren in 1963 op een wetenschappelijk congres in Keulen. Het is door alle moderne talen
overgenomen. Wel heeft het Frans nog heel even geprobeerd de
term 'réplication' ingang te doen vinden (zie: Termes techniques
français, Hermann, Parijs, 1972), maar dat is niet gelukt. In
Koenen wordt de reprografie gedefmieerd als 'het zo nauwkeurig
mogelijk reproduceren en vermenigvuldigen van documenten'.
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Het verschil tussen de reprografie en de gewone druktechnieken is dat de eerstgenoemde techniek een getrouwe
weergave levert van een origineel en dat de laatstgenoemde een
origineel (manuscript) op een niet conforme manier weergeven.
In de reprografie (E: reprographic arts) onderscheidt men drie
hoofdmethoden : a) reproduktie en vermenigvuldiging door middel van duplicators, b) fotokopieerapparaten, c) microfotokopieertoestellen. Duplicators zijn reproduceermachines waar, in
tegenstelling tot kopieerapparaten, geen fotografie aan te pas
komt. De reprografie heeft de jongste jaren een hoge vlucht
genomen, wat moge blijken uit de centrale plaats die ze inneemt
op alle internationale kantoorautomatiserings- en efficiencybeurzen. Uiteraard bestaan er een groot aantal reprografische
procédés waarvan wij in dit bestek een kort overzicht zullen
geven.

Duplicators (dupliceermachines)

Men onderscheidt doorgaans twee typen: de vloeistofduplicator
(E: spirit duplicator, Fr: duplicateur à alcool, D: Alkoholvervie1fältigungsapparat, Spirit-Umdrucker, S: multicopista de
alcohol) en de stencilmachine (E: stencil duplicator, Fr: duplicateur à stencil, of, in de spreektaal: ronéo, D: Wachsschablonenvervielfältigungsapparat, S: multicopista de clisés
tipo stencil). De meest moderne duplicators worden, net zoals
de kopieerapparaten, bestuurd door een microprocessor (E, S:
microprocessor, D: Mikroprocessor, Fr: microprocesseur).

Kopieerapparaten (andere benamingen: kopieermachine, kopieertoestel)

Uiteraard zijn er ook verschillende soorten kopieerapparaten in
de handel. Naar de gebruikte techniek komen we tot de volgende
typen: 1. diazotoestel1en (diazotypie is een lichtdrukprocédé ; E:
diazo-copier, Fr: diazocopieur, D: Lichtpausegerät, S: reproductora diazo), 2. heliokopieerapparaten (optisch procédé;
E: heliocopier, Fr: héliocopieur, D: Heliokopiergerät, S: reproductora helio), 3. kopieerapparaten voor tekeningen (E: copier of drawings, Fr. : tireuse de plans, D: Zeichnungsvervielfältiger, S: tirador de planos), 4. thermokopieermachines (thermische methode; E: thermocopier, Fr: thermocopieur, D:
Thermokopiergerät, S: thermocopiador), 5. elektrische en elekII - 1294

tronische kopieertoestellen (E: electrocopier, Fr: électrocopieur, D: Elektrokopiergerät, S: electrocopiador), werkend met
gewoon papier (E: plain paper, Fr: papier ordinaire, D : normal
Papier, S : papèl normal) of met behandeld papier (E : processed
paper, Fr: papier traité, D: beschichtetes Papier, S: papèl
especial) en 6. kopieerapparaten op basis van procédés als 'omkering-overdracht' (E: reversal-transfer, Fr: inversion-transfeIt, D: Umkehr-Übertrag, S: inversion-traslado), 'contact' en
'dual spectrum'.
Een aantal fabrikanten hebben kopieerapparaten ontworpen
die bedoeld zijn voor het kopiëren van boeken. Weer anderen
pronken met snelkopieerapparaten waarvan de meest recente
modellen 28 kopieën per minuut kunnen vervaardigen. Een speciaal snufje is de formaatverkleiner, die in bepaalde toestellen is
aangebracht. Sinds kort bestaan ook apparaten waarmee
kleurenkopieën kunnen worden vervaardigd.
Een geval apart is het telekopieertoestel. Met zo 'n apparaat
kunnen originelen op afstand worden gereproduceerd via een
telefoonlijnverbinding, speciale verbinding of elektrische radio.
De meeste toestellen hebben 35 seconden of minder nodig om
een telekopie naar de ontvanger door te sturen.
Sommige kopieermachines kunnen naast gewone kopieën ook
dwergkopieën produceren, d. w.z. kopieën die nog net met een
loep leesbaar zijn. Zijn ze niet meer met een vergrootglas te
lezen, dan spreekt men van microkopieën.
Microkopieerapparaten

Deze apparaten leggen op microfilm (film van 16,35, of 70 mm)
microbeelden (E: microview , Fr: microvue, D: Mikrobild, S:
microvista) van originelen vast. Voor het verfilmen gebruikt men
een microverfilmingstoestel (E: microfilmer, Fr: microfilmeur,
D: Mikrofilmgerät, S: aparato de microfilmación). Microbeelden zijn beelden met een lineaire verkleiningsfactor tussen 1:6 en
1:40. Ze worden naar keuze vastgelegd op diverse soorteri informatiedragers: film, microfiche (E: microcard, Fr: microfiche,
D: Mikrokarte, S: microficha), vensterponskaart (E: aperture
card, Fr: carte à fenêtre, D: Fensterkarte, S: tarjeta con ventana), lader (E: loader, Fr: chargeur, D: Lader, S: cargador) ,
cassette (ook E, Fr en S; D: Kassette) en jacket (= hoes) (E, D
en S: jacket, Fr: jacquette).
Voor het lezen van micro-informatiedragers gebruikt men een
aan het soort (soorten) drager aangepast leestoestel (E: reader,
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Fr: lecteur, D: Lesegerät, S : lectora). Sommige van die toestellen projecteren de beelden ook in overhead-projectie (E: overhead projector, Fr: rétroprojecteur, D: Arbeitsprojektor, S:
retroproyector). Weer andere bieden de mogelijkheid tot het
terugvergroten van de microbeelden (E: reader-printer, Fr: lecteur-reproducteur, D: Lese- und Wiedergabegerät, S: lectorareproductor). Uiteraard bestaan er ook toestellen waarmee microfiches kunnen worden vermenigvuldigd. Voor het opzoeken
van bepaalde microbeelden uit een sequentieel klassement bestaan de zgn. microdocumentatiesystemen.
Een speciale toepassing van de microkopieertechniek is het
zgn. COM-systeem (COM = Computer Output Microfilmer),
waarmee gegevens die opgeslagen zijn op een computerband
kunnen worden overgebracht op microfilm en microfiche.
Voor het afdrukken van microbeelden bestaan nu zelfs ook al
laserprinters (Fr: imprimante à laser, D: Laserdrucker, S: Impresora laser). En wie om de een of andere reden van zijn
microfiches af wil, hoeft niet te zitten 'dubben', want met een
microfichevemietiger (E: destructor of microcards, Fr: destructeur de microfiches, D: Mikrokartenvernichter, S: destructor de microfichas) kan hij naar hartelust zijn eventuele
destructiewoede botvieren.
Reprorecht

Jaarlijks worden er in landen als België en Nederland miljarden
microkopieën vervaardigd. Ofschoon niet meer dan een klein
percentage van die hoeveelheid betrekking heeft op
auteursrechtelijk beschermde teksten, is door de doorbraak van
de reprografie toch het probleem ontstaan van hoe daarbij de
belangen van de auteur van een tekst kunnen worden gevrijwaard. In dat verband is in het Nederlands de in andere talen
onvertaalbare term 'reprorecht' ontstaan. Daarmee bedoelt men
het recht dat de auteursrechthebbende persoon heeft op een
financiële vergoeding in geval zijn werk wordt gekopieerd. Ook
verstaat men wel onder 'reprorecht' de totale regels betrekking
hebbende op het reprograferen van documenten waarop
auteursrecht rust. Het reprorecht (zie voor een uitvoerige beschrijving het Spectrum Jaarboek 1979, blz. 246 t/m 249) is een
vrij complexe stof. Op het eerste gezicht sluit die materie tegengestelde belangen van auteur en uitgever in, want reprografieën
leiden tot de verdwijning van de publikaties waarmee de uitgever
zijn brood verdient, maar zij zorgen er wel voor dat het werk van
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een auteur op grote schaal bekend raakt, wat uiteindelijk het
streefdoel is van elke auteur. Nader bekeken lopen die belangen
wel degelijk parallel, want zonder uitgever verliest een auteur
zijn publikatie- en dus zijn communicatiemogelijkheden.

P.w.

KANTOORTERMINOLOGIE (I)
Het kantoorgeboulv

Een gebouw waar hoofdzakelijk kantoorpersoneel werkt is een
kantoorgeboulv, of kortweg een kantoor.
Slechts in enkele gevallen wordt een kantoor bureau genoemd. Zo spreken we van een advocatenkantoor, een bankierskantoor, een belastingkantoor, een deul1vaarderskantoor, een douanekantoor, een effectenkantoor, een expeditiekantoor, een fabriekskantoor, een notariskantoor, een
postkantoor, een scheepvaartkantoor, een telegraaf- en telefoonkantoor, een verzekeringskantoor, maar van een advertentiebureau, een politiebureau, een reclamebureau, een
redactiebureau, een reisbureau, een stembureau, een lVOningbureau.
Op de begane grond of de benedenverdieping van het kantoorgebouw zit meestal een receptioniste. Onder de grond b"evinden zich de kelderverdiepingen en eventueel een parkeergarage. Met de lift of soms een roltrap bereiken we de verdiepingen. Het kantoorpersoneel werkt in aparte kamers,
kantoren of in zalen. In moderne kantoren vinden we ook
kantoortuinen of kantoorlandschappen. Dit zijn grote zalen
waarin men met planten het aanzicht van een tuin wil nabootsen.
's Morgens en 's avonds moet het personeel prikken. Daartoe
is dicht bij de ingang een prikklok geïnstalleerd. Dit systeem
wordt veel gebruikt in bedrijven waar men een glijdend Mt'erkrooster toepast. Binnen bepaalde grenzen zijn de bedienden dan
vrij zelf hun Mt'erkrooster te kiezen.
Vaak hangt er ook een mededelingenbord. Hierop worden
dienstorders, verslagen van de ondernemingsraad en het comité
voor veiligheid of andere belangrijke mededelingen uitgehangen.
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Indien dit een bord is waarop we de mededelingen met punaises
of spelden vastprikken, dan noemen we het een prikbord.
In grote bedrijven kan men 's middags in de kantine een
warme maaltijd gebruiken.
Wanneer men zich onwel voelt, of bij een arbeidsongeval
kan men naar de behandelkamer gaan om zich door de
bedrijfsarts of de verpleegster te laten verzorgen.

Het kantoormeubilair

De schrijftafel (of het bureau) en de stoel zijn natuurlijk onmisbaar op kantoor.
De schrijftafel is voorzien van een aantal laden met handgrepen. In de laden kunnen we laden verdelers aanbrengen,
zodat we alles op een overzichtelijke manier kunnen opbergen.
Wanneer de lade dient om documenten in hangmappen op te
bergen, is dat een hangmappenlade. Het bovenste gedeelte van
de schrijftafel noemen we het schrijfblad. Onder het schrijfblad
bevinden zich soms een of meer uittrekbladen. Ook kantoortafels zonder laden kunnen erg nuttig zijn, bij voorbeeld als we
met grote plannen moeten werken. Typistes hebben speciale
schrijfmachinetafels .
Kantoorstoelen bestaan in verschillende types. Er zijn
zlt'enkstoelen met zlt'enklt'ielen, armstoelen met armleuningen
en typestoelen met verstelbare zitting en rugsteun. De directeur heeft vaak een comfortabele directiefauteuil. In de kantine
worden handige stapelstoelen gebruikt.
In elk kantoor vinden we ook allerlei kasten en rekken.
Boeken worden opgeborgen ineen boekenkast. Vele boekenkasten zijn voorzien van schuifraampjes in het bovenstuk. Andere kasten hebben draaideuren, die op scharnieren draaien,
ofwel schuifdeuren. De legborden binnenin zijn vaak verstelbaar, wdat we de kast zo praktisch mogelijk kunnen indelen.
Ladenkasten zijn kasten met alleen laden erin.
In sommige bedrijven heeft elk personeelslid een kleerkast (of
hangkast) waarin hij zijn oveIjas aan een kleerhaak kan ophangen en eventueel zijn hoed op de hoedenplank kan leggen. Soms
zijner staande kapstokken meteen parapluring en een lekbak.
Brandvrije kasten zijn w gemaakt dat zij gedurende een beperkte tijd tegen brand bestand zijn.
11 - 1298

Belangrijke documenten worden opgeborgen in een brandkast. Deze is tegen brand bestand en heeft ook een speciaal slot,
zodat dieven haar moeilijk kunnen openmaken.
Verder zijn er nog de kantoorrekken met een aantal legborden. Rekken zijn altijd open, zij hebben geen deuren. Het
archief wordt opgeborgen in archiefkasten of -rekken. In
magazijnen beschikt men over magazijnrekken.

F.O.

VRAAG EN ANTWOORD
Lot

V. Ter gelegenheid van een jaarmarkt worden o.m. prijzen uitgeloofd voor 'loten van twee merries' (lots de deuxjuments) en
'loten van vijf biggen' (lots de cinq porcelets). Kan 'lot' in deze
betekenis worden gebruikt?
A. Een van de betekenissen van lot is: bepaalde hoeveelheid
die samenhoort; b.v. dit lot hoenders behaalde de eerste prijs,
een lot van twee merries, van vijf biggen.
Verkeerd is echter het gebruik van 'lot' in de betekenis van
kavels of percelen: het stuk bouwgrond werd in percelen of
kavels verdeeld.
Ziekenhuis - hospitaal - kliniek

V. Wat is het onderscheid tussen 'ziekenhuis', 'hospitaal' en
'kliniek'? Kan men 'ziekenhuis' en 'kliniek' als synoniemen gebruiken?
A. De algemene term voor de inrichting ter verzorging en verpleging van zieken is ziekenhuis; vandaar de samenstellingen
ziekenhuisverpleging, ziekenhuiskamer.
Hospitaal wordt vooral gebruikt voor een militair ziekenhuis;
een ho~pitaalschip is een schip voor het vervoer van gewonden in
oorlogstijd.
Kliniek wordt doorgaans gebruikt voor een afdeling van een
ziekenhuis, b.v. kraamkliniek (maternité), of voor een zieken11 - 1299

huis dat gespecialiseerd is in een bepaalde ziekte, b.v. kliniek
voor neurologie en psychiatrie, kliniek voor allergische ziekten,
oorheelkundige kliniek.
Ofschoon ziekenhuis en kliniek dus geen synoniemen zijn,
worden ze soms toch in de gewone omgangstaal door elkaar
gebruikt.

Respectief- respectievelijk
V. Welk verschil bestaat er tussen 'respectief' en 'respectievelijk' ?
A. Respectief is een bijvoeglijk naamwoord en respectievelijk
een bijwoord. Het eerste wordt dus als bepaling bij een zelfstandig naamwoord gebezigd en het tweede bepaalt een werkwoord:
- De respectieve naam en woonplaats van elke deelnemer.
- Allen keren naar hun respectieve woonplaatsen terug.
- Termijnen van respectievelijk een, twee en drie maanden.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de laatste jaren respectievelijk steeds meer als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. In dejongste drukken van Koenens HandMt'oordenboek
door l.B. Drewes en van Kramers' Nederlands Mt'oordenboek
door C.B. van Haeringen vindt men bij dit trefwoord de aanduidingen bijMt'. en bvn.
In Van Dales Groot Mt'oordenboek der Nederlandse taal staat
de volgende opmerking: 'Respectievelük wordt ook wel als bn.
gebruikt voor respectief; dit is niet aan te bevelen'.
We kunnen hier nog aan toevoegen dat deze woorden vaak
overbodig zijn, b.v. bruid en bruidegom met hun respectieve
ouders. Iedereen weet toch dat die nooit dezelfde ouders hebben!
Ook in een van de drie voorgaande voorbeelden kan respectief worden weggelaten: allen keren naar hun woonplaats
terug.

Kostbaar - kostelük
V. Wordt er nog onderscheid gemaakt tussen 'kostbaar' en
'kostelijk' ? Kan 'kostelijk' ook 'duur' betekenen?
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A. Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen kostbaar en
kos telijk. Het eerste woord betekent: van grote waarde, duur (zij
droeg kostbare kleren). Ook figuurlijk wordt het gebruikt: de
gezondheid is een kostbaar bezit; tijd is kostbaar. Kostelijk betekent heerlijk, voortreffelijk, vermakelijk: het was kostelijk
weer; wij vermaakten ons kostelijk; die mop is kostelijk; water is
een kostelijke drank, maar geen kostbare. Kostbare wijn is dure
wijn, kostelijke wijn is lekkere wijn.
Onlangs hoorden we iemand spreken over een kostelijke oorlog. Dat kan niets anders betekenen dan een heerlijke oorlog,
terwijl het duidelijk was dat hij een dure, een kostbare oorlog
bedoelde.
Dit verschil tussen kostbaar en kostelijk heeft niet altijd
bestaan. In de Statenvertaling van de Bijbel was sprake van een
'kostelijke zalf'; in latere vertalingen werd kostelijke hier vervangen door kostbare. Uit het Taalkundig lt'oordenboek op de
lt'erken van P.C. Hooft blijkt dat deze 'kostelijkheidt' gebruikte
voor wat we nu kostbaarheid noemen.

Paklt'eg

V. In een weekblad las ik: 'Tariefvermindering is in dit geval een
gevolg van de explosie die dit specialisme in pakweg 5jaar heeft
gekend'. Wat is de juiste betekenis van 'pakweg' ?
A. In het maandblad van het Genootschap Onze taal (Den Haag)
van december 1956, blz. 52, werd 'pak weg' (Er waren drie, vier,
pak weg vijf duizend aanwezigen) een 'nieuw cliché' genoemd.
Het heeft zich weten te handhaven en is nu opgenomen in de
laatste druk van de meeste verklarende woordenboeken, zoals
Kramers, Koenen-Drewes en Van Dales Handlt'oordenboek.
De betekenis is: ongeveer, ruw geschat, bij voorbeeld. Het
wordt in een of in twee woorden geschreven.

Uitloop

V. In een Nederlandse advertentie in verband met overheidsbetrekkingen las ik: 'uitloop ft... per maand'. Wat betekent
dat?
A. Deze term komt geregeld voor bij het opgeven van het salaris
dat aan een bepaalde functie verbonden is: 'Aanvangssalaris
ft. 1500 per maand, uitloop tot tI. 3000. Dit laatste salaris is het
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hoogste dat in de betrokken functie kan worden bereikt. Ook het
werkwoord uitlopen is in deze betekenis gebruikelijk, b.v. het
salaris kan uitlopen tot ft. 3.000. Een samenstelling treft men aan
in de volgende zin: 'Bij aanstelling in deze rang bestaat uitloopmogelijkheid tot inspecteur'.

Personeelssterkte
V. Is 'personeelkader' een Nederlandse samenstelling? In mijn
woordenboek kan ik haar niet vinden.
A. Het antwoord op uw vraag is: neen. We beschikken over de
volgende samenstellingen ter aanduiding van al de personen in
dienst bij een bedrijf of instelling: personeelsbezetting, personeelsbestand, personeelssterkte, personeelsformatie.
Soms ziet men bij ons ook 'effectieven', maar dit woord wordt
alleen gebruikt in militaire taal ter aanduiding van het aantal
werkelijk aanwezige manschappen, of in handelstaal ter aanduiding van de werkelijk aanwezige kasvoorraad.

Panel
V. Hoe noemen we een groep van personen die aan een debat,
een forum deelnemen, 'paneel' of 'pan(n)el' ?
A. HieIVoor is de Engelse term 'panel' ingeburgerd, uitgesproken als 'penner.
Paneel betekent een in raam gevatte plank van beschot, deur
of schilderij. Vandaar de samenstellingen paneeldeur, paneelraam, paneelschilder, paneelzager.

J.V.
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II. - Termen en wendingen
MILIEUTERMINOLOGIE (V)

Bodemverontreiniging

Inzake bodemverontreiniging, ook bodembederf genoemd,
spreekt men van directe en indirecte verontreiniging.
Directe bodemverontreiniging ontstaat o.m. door aantasting
van de bodemstructuur, inspoeling van vuil en wegenzout, lekkages uit riolen, gaslekkages uit aardgasbuizen. Indirecte verontreiniging wordt veroorzaakt door neerslag van luchtverontreinigende stoffen die afkomstig zijn van industrie, verkeer en
verwarmingsinstallaties.
De stoffen waardoor bodembederf optreedt noemt men bodemvervuilers of bodemverontreinigers.
- Kunstmest is een belangrijke bodemvervuiler.
- Bestrijdingsmiddelen (herbiciden, insekticiden, fungiciden)
zijn vaak beruchte bodemverontreinigers.
Ook met bodem zijn nieuwe samenstellingen gesmeed; de
onderstaande voorbeelden zijn nog niet opgenomen in de woordenboeken. Bodemaantasting, -gebruik, -leven, -organismen,
-processen, -structuur.
- Als het bodemleven van onze cultuurplanten verstoord
wordt kan er na kortere of langere tijd een ramp volgen.
- Een levende bodemstructuur is een van de belangrijkste
factoren bij het instandhouden van het ecologisch evenwicht.
Het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de bestrijding
van plagen vereisen dat meer ecologen, botanici, entomologen
(= insektenkenners), mycologen (van mycologie = leer der
schimmels) worden ingeschakeld in de landbouw om nieuwe en
betere methoden te ontwikkelen.
In de winter wordt ook door het gebruik van strooizout veel
schade aangericht aan de planten die langs de wegen groeien.
- De gemeente gaat de rest van de winter onderzoeken hoezeer
de bermbeplanting te lijden heeft van het strooizout.
Bossen - leegkap - kapconcessies

De veranderingen in het bodemgebruik leiden tot verarming van
het landschap aan ecologisch nuttige landschapstypen (bossen,
parken, moerassen, braakland en andere groene oppervlakten).
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Wat het verplegen en beschermen van bossen betreft, zou ook
meer moeten worden gedaan niet enkel ter wille van het landschapsschoon., maar ook wegens de invloed daarvan op het
klimaat en de waterhuishouding.
Vele bossen worden verminkt door overmatige vellingen
(leegkap), door bosbranden, door het overdadig weiden van vee,
door het steken van plaggen (Fr. mottes de bruyère) enz.
Het onbedachtzaam rooien van bosoppervlakten kan aanleiding geven tot erosie, met als gevolg de vernietiging van de
vruchtbare bodem.
Een andere grote vijand van het bosbestand is de luchtverontreiniging; deze is schadelijk voor de vegetatie en kan in extreme
gevallen hele bossen doden.
De bossen spelen een belangrijke ecologische rol; ze maken
het mogelijk de lucht af te koelen en het water vast te houden.
Het overdreven uitgeven van kapconcessies zowat overal ter
wereld, maar speciaal in Indonesië en West-Irian b.v., heeft ook
een nefaste invloed op de dieren, die aldus hun woongebied
kwijtraken.
Er moeten dringend maatregelen worden genomen opdat de
belangen van de houtindustrie niet tot ongeremde kap zullen
leiden.
Deze verontrustende ontwrichting van de natuur blijft uiteraard niet beperkt tot de bossen. Sommige milieudeskundigen
schatten dat rond het jaar 2000 mogelijk al tweederde van alle
tropische regenwouden gekapt is. Er kan wel degelijk wat gedaan
worden voor het behoud van de bedreigde natuur, maar
wat er ook gebeurt, het moet wel erg snel gebeuren.
Boomchirurg

Alles moet in het werk gesteld worden om de natuur te beschermen. Op dit gebied kunnen de boomchirurgen een belangrijke
rol spelen. Hun taak bestaat erin oude of zieke bomen te restaureren, op te lappen, op te knappen en te adviseren over
landschapsinrichting en de functie van openbaar groen in stedelijke bebouwingen.
Oecoloog - oecosysteem - biosfeer

Nu het streven naar natuurbehoud van essentieel belang is geworden treft men onderstaande termen zelfs in kranten veelvuldig aan.
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Oecologie (=ecologie) (V.D. - 2. (antropol.) leer van de
invloed op de mens van zijn omgeving; - (sociol.) studie van de
wisselwerking tussen menselijke samenlevingen en hun milieu).
Als men thans echter van oecologen spreekt, denkt men
onmiddellijk aan mensen die opkomen voor de bescherming van
het natuurlijk milieu, van het leefmilieu. Er is dus wel degelijk
een verruiming van de betekenis van dit woord in het taalgebruik
vast te stellen.
Oecosysteem: de totaliteit van een levensgemeenschap en
haar milieu. (Het ongenadig oprukken van het verkeers- en wegennet in natuurlijke oecosystemen.)
Biosfeer: het deel van de aardbol waar levende organismen
zijn, m.a.w. de biosfeer bestaat uit een geheel van oecosystemen
(het utilitaire streven naar een optimaal beheer van de biosfeer;
de vergiftiging van de biosfeer door chemische bestrijdingsmiddelen).
Biotoop
Een biotoop is een fijnere indeling van het milieu.
De door Koenen verstrekte definitie 'milieu waarin zekere
diersoort pleegt te leven' is onvolledig, omdat biotoop ook betrekking heeft op planten. We geven derhalve de voorkeur aan
Van Dale'sdefinitie die als volgt luidt: 'plaats waar een dier of
een plant geheel in zijn omgeving ingepast is; homogeen woon- of
groeigebied' .
Daarentegen weerstaan we niet aan de verleiding om de i. v.m.
dieren verstrekte verhelderende voorbeeldzin uit Koenen te
citeren: 'een in de broedmachine uitgebroede en later vrijgelaten vogel zal meteen de voor zijn soort karakteristieke biotoop
opzoeken'.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Sint
V. Wat is juist: 'Sinte-Klarastraat' of 'Sint-Klarastraat' ?
A. Sint is gemeenslachtig en onverbuigbaar. We zeggen en
schrijven dus Sint-Klara, Sint-Anna, Sint-Antonius, Sint-Pieter.
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Sint wordt door een koppelteken met de naam verbonden en
samenstellingen
worden
aaneengeschreven:
Sint-Antoniusbrood, Sint-Jansevangelie, Sint-Klarastraat. In plaatsnamen gebruiken we twee koppeltekens: Sint-Denijs-Westrem,
Sint-Genesius-Rode, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Maria-Lierde.
Plaatsopneming

V. Wat is de Nederlandse tegenhanger van 'descente sur les
lieux' (i.v.m. een gerechtelijk onderzoek) ?
A. In Gerechtelijke terminologie door J.D.M. Leliard leest
men: 'Descente (sur les lieux): plaatsopneming; b. v. rechter
aangesteld voor een plaatsopneming'.
Volgens Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse
taal betekent plaatsopneming: het opnemen, onderzoeken van
een plaats; inzonderheid als rechtsterm: onderzoek van het gerecht op de plek van de misdaad.
Scheikunde - chemie

V. Bestaat er enig verschil tussen 'scheikunde' en 'chemie' ?
A. De termen chemie en chemisch zijn vooral gebruikelijk in
de industrie: chemische fabriek, chemische industrie, chemische produkten. Scheikunde wordt meer gebruikt in wetenschappelijke en onderwijskringen: analytische, organische, toegepaste scheikunde, scheikundeleraar, scheikundeles.

Kenmerk

V. Wat schrijft men boven een brief: 'referte' of 'kenmerk' ?
A. Grote firma's hebben veel inkomende en uitgaande post.
Gemakkelijkheidshalve moeten alle stukken een kenteken hebben: dit noemen we een kenmerk. Het bestaat uit letters of
cijfers.
Onder Franse invloed (vos références, nos références) ziet
men bij ons vaak andere termen: referte(s), referentie(s), verwijzingen.
In de woordenboeken vindt men wel de wendingen : met referte of onder referte aan uw schrijven, onder referte aan
's rechters oordeel. Referte betekent dus verwijzing.
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Referentie(s) komt nagenoeg alleen voor als er sprake is van
personen die inlichtingen over iemand kunnen verschaffen, b.v.
in advertenties: sollicitanten wordt verzocht referenties op te
geven.
Verwijzing gebruiken we in het volgende verband: onder verwijzing naar onze vorige brief delen we u mede... ; gelieve in uw
antwoord te verwijzen naar het nummer boven deze brief.
We voegen er nog aan toe dat kenmerk als een verzamelwoord
wordt beschouwd en het dus meer dan één verwijzing kan omvatten.
Dat er ook in overheidskringen een grote verwarring ter zake
bestaat, blijkt uit het feit dat van de 14 ministeries, waarvan we
brieven onder ogen kregen, vier het hadden over 'onze refertes',
drie 'onze referten' , vijf 'ref.', één 'onze verwijzingen' en één
'ons kenmerk' !
Betreft - onderwerp

V. Veel brieven van grotere bedrijven en van officiële instanties
hebben links boven een aanduiding waarin zeer in het kort het
onderwerp van de brief wordt vermeld. Wordt hiervoor 'betreft'
of 'onderwerp' gebruikt?
A. Beide zijn gebruikelijk. Een tekst, een betoog, een brief, een
verslag, een contract, een bespreking, een onderhoud hebben

iets tot onderwerp. Het onderwerp is de zaak waarover men
schrijft, denkt of spreekt.
Betreft kan een beetje 'commerciëler' klinken: 'Betreft uw
offerte van de eerste dezer'.
Kruipstrook

V. Wat is de juiste betekenis van 'kruipstrook'?
A. Hieronder verstaat men een rijstrook van beperkte lengte (op
hellingen), bestemd voor langzaam rijdende voertuigen, inzonderheid vrachtwagens.
Van buiten kennen, leren

V. Is de uitdrukking 'iets van buiten leren, kennen' correct?
A. 'Iets van buiten leren of kennen' vindt u in alle woordenboeken. Daarnaast bestaat ook: iets uit zijn hoofd leren, kennen.
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Begrafenis

V. Het komt me voor dat 'begrafenis' en 'begraving' in Vlaanderen vaak verkeerd worden gebruikt.
A. Begrafenis heeft de volgende betekenissen: 1. begraving
van een lijk; bij uitbreiding ook in toepassing op andere lijkbehandelingen; 2. de gezamenlijke handelingen en plechtigheden
waarmede een dode ter aarde besteld wordt; 3. gezamenlijke
personen die een lijk grafwaarts brengen, lijkstaatsie (Van Dale).
Hetzelfde woordenboek schrijft bij begraving: 1. slootwerk; 2.
het in de grond delven; 3. (Zuidnederlands) begrafenis.
Andere verklarende woordenboeken, zoals Koenen-Drewes,
Kramers' Nederlands woordenboek door C.B. van Haeringen en
het Nederlands woordenboek van A. Weynen maken geen gewag van 'begraving'. De algemeen Nederlandse term is dus begrafenis. Vergelijk ook de samenstellingen: begrafenisfonds,
begrafeniskosten, begrafenismaal , begrafenisonderneming
(niet: begrafenissen, een verkeerde vertaling van 'pompes funèbres'!), begrafenisstoet, begrafenisuitkering.
Gazet

V. ~Gazet' staat niet in de Woordenlijst van 1954. Zou de 'Gazet
van Antwerpen' dit woord willen invoeren?
A. 'Gazet' is geen algemeen Nederlands; het wordt in onze
dialecten gebruikt in de betekenis van krant, of dagblad. Deze
term komt van het Italiaanse'gazzetta', dat in het Frans'gazette'
werd, maar nu verouderd is. De Gazet van Antwerpen, die voor
het eerst in 1891 verscheen, heeft dus de Franse benaming in
verkorte vorm overgenomen. Geheel in overeenstemming met
het Nederlandse taaleigen zouden zijn: De Antwerpse krant of
Het Antwerps dagblad.
Dit gezegd zijnde, moet worden erkend dat De gazet van
Antwerpen in onze perswereld een 'begrip' is geworden met een
belangrijk traditiegezag.

I.V.
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11. - Termen en wendingen
MILIEUTERMINOLOGIE (VI)

Zandwoestijnen

Een andere verschrikkelijke bedreiging van het milieu op wereldvlak is de voortwoekerende uitbreiding van zandwoestijnen.
Het feit dat er miljoenen vierkante kilometers woestijn bij zijn
gekomen is hoofdzakelijk te wijten aan de mens, die bomen en
struiken verwijderde door verbranding en de plantengroei liet
vernietigen door grazende runderen, schapen en vooral geiten.
Het 'woestijnplaveisel' ontstond door ontbossing, gevolgd
door overstromingen die in de kale laagvlakten geulen uitspoelden. De vastliggende teelaarde werd vervolgens doorstormen weggeblazen. Daarna gingen de boeren het land bevloeien.
Zonder drainage echter leidt bevloeiing tot verzilting.
In verzilting komt het bn. zilt voor, dat zoutachtig betekent
(het zilte nat = de zee; zilte gronden, waarin het grondwater
zout of brak is). Verzilting is dus (cf. V.D.) 'het zilt-worden,
toeneming van het zoutgehalte van binnenwater en grondwater,
resp. van gronden'.
- (...) sinds de mens begon te irrigeren zijn 20 tot 25 miljoen
hectare bouwland op de wereld door verzilting en wateroverlast in woestijnen veranderd.
Kaalslag (V.D. het vellen van alle bomen op een stuk grond)
werkt de woestijnvorming vanzelfsprekend ook in de hand.

De ecologen hebben aanbevelingen gedaan om de opmars van
de woestijnen te stuiten, zoals b.v. het herbebossen van de
heuvels, het planten van bomen en struiken op zandverstuivingen om deze te stabiliseren, het beperken van de hoeveelheid
grazend vee, inz. geiten, het herzien van de bevloeiingssystemen, het aanleggen van afwateringskanalen enz.
Landverbetering is ook in de woestijn mogelijk. Daarvoor zijn
echter financiële en technologische hulpbronnen vereist en
moeten de onwetendheid, de maatschappelijke gebruiken en de
armoede worden bestreden.
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Petroleumfakkels en vuurtorens

Tienduizenden trekvogels worden ieder jaar het slachtoffer van
de jacht, de vogelvangst, de verontreiniging in al haar vormen, de
broedplaatsvernietiging en de hibernatie.
Voorts zijn, volgens het 'Comité de coordination pour la protection des oiseaux', de petroleumexploitatieputten in de
Noordzee verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden
andere vertegenwoordigers van de Europese vogelfauna (Fr.
avifaune européenne). De gasvlammen van de petroleumfakkels
(Fr. torches de gaz enflammé), die zich tot tachtig meter boven
de zeespiegel verheffen, trekken de vogels onweerstaanbaar
aan. Zodra ze in de vlammengloed terechtkomen, storten zij met
brandende veren op het exploitatieplatform neer of ploffen als
kleine rookbommen in zee.
Ook de kustlichten (= vuur- of lichttorens; Fr. phares cotiers), waarvan de grootste een lichtsterkte hebben van meer dan
zes miljoen candela's (V.D. = nieuwe naam, sedert 1948, voor
de eenheid van lichtsterkte - vroeger kaars genoemd), kunnen
dodelijke ongevallen veroorzaken onder de trekvogels die zich
vaak 's nachts verplaatsen. Bewegende lichtbundels zijn echter
niet zo gevaarlijk als de voortdurend brandende gasvlammen die
op grote afstand zichtbaar zijn. Anderzijds werd het gevaar dat
lichttorens kunnen opleveren verminderd door het aanbrengen
van netten of door extraverlichting van de onmiddellijke omgeving van de torens, waar uitgeputte vogels kunnen neerstrijken.

Landschapsarchitectuur - tuinbouwarchitectuur

Volgens de Grote Winkier Prins is landschapsarchitectuur 'een
schone kunst met als doel het scheppen en in stand houden van
schoonheid in de doelmatige ontsluiting van gronden voor menselijk gebruik'.
De landschapsarchitect beoefent dus de landschapskunst.
Hij moet er o.m. voor zorgen dat de landschapselementen
(beekdalen, bossen, gebieden met grote betekenis voor de natuurwetenschappen) harmonisch in het te ontwikkelen landschap worden opgenomen.
In het verleden lag op het gebied van de landschapsarchitectuur de nadruk op de 'aankleding' van het landschap (b.v. het
aanbrengen van beplantingen op plaatsen waar door min of meer
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toevallige omstandigheden daartoe gelegenheid geboden werd)
en de verzorging van het bestaande landschap. Thans zijn de
doelstellingen veel ruimer en gericht op het opbouwen van
nieuwe landschappen.
- Het is de opgave van de landschapsarchitectuur nieuwe,
harmonisch gevormde gebieden te scheppen.
Ten aanzien van de door landschapsarchitecten gebruikte
terminologie kan het dienstig zijn erop te wijzen dat genoemde
deskundigen spreken van het enten van een recreatiecentrum
op het landschap en van het integreren van een autoweg in het
landschap.
De term tuinarchitectuur daarentegen wordt gebruikt bij objecten van kleinere omvang, zoals b.v. particuliere tuinen, plantsoenen, parken enz. Hierbij zijn vooral esthetische uitgangspunten bepalend. Om deze te verwerkelijken bedient men zich
van architectonische principes, b.v. ruimte-indeling, relatie met
de omgeving, perspectief, kleur enz.
In de tuinarchitectuur wordt het accent tegenwoordig meer
gelegd op recreatieparken en bestaat er een toenemende belangstelling voor oecologisch verantwoorde beplantingen.
- Soberheid, evenwel gepaard gaande met grotere speelsheid,
is kenmerkend voor de tuinkunst in Zweden en Denemarken, die een grote invloed op de tuinarchitectuur heeft uitgeoefend.
Landschapsverzorging - landschapsverstoring

Wat moet worden begrepen onder bovenstaande uitdrukkingen
leert ons de Grote Nederlandse Larousse, nl. Landschapsverzorging: geheel van maatregelen voor het tot stand brengen of
in stand houden van een evenwichtig landschap. Landschapsverstoring : onderdeel van de milieuverstoring, waarbij de storende factoren van blijvende aard zijn, zoals b.v. wegenaanleg,
grondwaterpeilwijziging, lintbebouwing en horizonvervuiling.
M.b.t. de landschapsinrichting bezigt men ook de uitdrukking cultuurlandschap, waaronder moet worden verstaan 'het
landschap dat door de werkzaamheid van de mens sterk veranderd is' of, zoals de Winkier Prins met encyclopedische informatie het formuleert, het 'landschap waarin de beschaafde volken leven en dat door hun optreden sterk is gewijzigd: stedebouw, droogleggingen, wegenaanleg enz.'.
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Landschappelijke kwaliteiten

De landschappelijke kwaliteifen van een natuurgebied kunnen
worden geschaad door het kunstmatig ingrijpen van de mens,
zoals b.v. door het afsluiten van zeegaten en het inpolderen van
land. Dit was de bedoeling met het Waddenzeegebied in Nederland. Gelukkig heeft men bijtijds ingezien dat dit gebied biologisch een bijzonder belangrijke rol speelt. Het wad (Koenen:
doorwaadbare plaats) vervult immers een kinderkamerfunctie
voor Noordzeevis en is de pleisterplaats en het winterkwartier
van talrijke soorten trekvogels uit noordelijke streken.
Voorts spreekt men ook van de kwaliteit van het leefmilieu
(De rijksoverheid stelt zich o.m. verantwoordelijk voor het
handhaven van een hoge kwaliteit van het leefmilieu.), van de
kwaliteit van water, bodem en lucht.

Landschappelijke benadering van de ruimtelijke ontwikkelinglandschapsplan
In België behoort zowel de bescherming van het natuurschoon
als de landschapsopbouw tot de doelstellingen van de ruimtelijke ordening. In Nederland zijn de genoemde twee activiteiten
opgenomen in het Landschapsplan, waarin de opbouw of de
reconstructie van een landschap wordt vastgesteld. In sommige
gebieden ligt bij het Landschapsplan de nadruk op de bescherming van de waardevolle natuurgebieden of andere bijzondere
landschapsonderdelen. In ons land daarentegen is het taak van
de Dienst voor ruimtelijke ordening in samenwerking met de
Commissie voor landbouw van de Economische raad voor
Vlaanderen naar een landschappelijke benadering van de
ruimtelijke ontwikkeling te zoeken.

Landschaps- en stadsplanning

Via de landschaps- en stadsplanning moet men ertoe komen een
draaglijk stadsklimaat te scheppen. Zo kunnen bij voorbeeld
o.m. geluidabsorberende vegetatiezones en -stroken soelaas
bieden.
Onvoldoend doordachte stadsplanning kan ongunstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het menselijk leven.
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In hetzelfde verband wordt meer en meer gesproken van werelddorpen die kunnen uitgroeien tot een stedelijk landschap.
Waar het echter op aankomt is dat het stedelijk landschap enerzijds rekening houdt met de modernste technologieën en anderzijds met de oudste gegeven realiteit: de biologisch-genetische structuur van de mens. M.a.w.: het werelddorp zal de
natuur geen geweld meer aandoen.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD
Uitspraak van 'auto'

V. Mijn vrouwen ik ergeren ons de laatste tijd sterk aan de
uitspraak van het woord auto, autosnelweg e.d. Dikwijls hoort
men zeggen ooto's, ootowegen enz. O.i. is die uitspraak verkeerd en moet de 'au' van auto uitgesproken worden als de 'au' of
'ou' uit lauw, koud, oud e.a.

A. Zoals dat het geval is met andere talen die in meer dan een
land worden gesproken, heeft het Nederlands behoefte aan één
norm voor het hele Nederlandse taalgebied. Die norm is de
uitspraak van ter zake bevoegde hoogleraren en leraren, toneelspelers,
voordrachtskunstenaars,
radio-omroepers,
nieuwslezers e.d., van wie men weet dat ze belang hechten aan
de duidelijkheid, verstaanbaarheid en uniformiteit. De norm inzake uitspraak wordt dan vastgelegd in woordenboeken en inzonderheid in uitspraakwoordenboeken. Als u twijfelt, kan u dus
daar uw licht opsteken. Uit de verklarende woordenboeken die
de uitspraak aangeven, kan worden afgeleid dat beide uitspraken
gangbaar en aanvaardbaar zijn. Zo lezen we in het Handwoordenboek Koenen-Drewes 'uitspraak ooto of outo', in Kramers'
Nederlands woordenboek door C.B. van Haeringen 'oto ofauto' .
Hetzelfde geldt voor Van Dales Handwoordenboek door De
TolIenaere en Persijn, Verschuerens Modern woordenboek en
het Groot uitspraakwoordenboek van het Nederlands door
Damsteegt, GalIe, Geerts en Schoon (twee Nederlanders en twee
Vlamingen) .
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'Behoren tot de bevoegdheid

V. In een ontwerp van tekst houdende oprichting van een gemeentelijke overlegcommissie lees ik: ' ... de schepen die het
Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs in zijn bevoegdheden
heeft ...' Tot de bevoegdheden van deze schepen behoren nog
andere dan die welke betrekking hebben op het Nederlandstalig
onderwijs, maar hier gaat het om die ene bevoegdheid. Is het
voorzetsel 'in' hier wel juist?
A. 'In zijn bevoegdheden hebben' is de letterlijke vertaling van
'avoir dans ses attributions'; deze uitdrukking is in onze taal niet
gangbaar. Juist is: behoren tot de bevoegdheid van. De zin kan
dus als volgt worden verbeterd: ... de schepen tot wiens bevoegdheid het ... onderwijs behoort. Nog eenvoudiger is: ... de
schepen die bevoegd is voor het Nederlandstalig gemeentelijk
onderwijs.
Gij

V. Enkele dagen geleden werd me de vraag gesteld hoe 'gij
schreeft' en 'gij riept' werden geschreven. Toen ik zonder aarzelen zei met '1' werd me gezegd dat beide zonder '1' geschreven
moeten worden. Dit zou de schrijfwijze zijn die het zoontje van
een collega in het VSO had geleerd. Graag uw advies hierover.
A. In de eerste plaats dienen we u erop te wijzen dat de ge/gijvorm in modem Nederlands verouderd is en nog alleen gebruikelijk is in gebeden en plechtige toespraken. In alle moderne
spraakkunsten worden de vormen u schreef, u riep (beleefdheidsvorm) en je schreef, je riep (vertrouwelijke vorm)
aangeleerd. Dus altijd zonder t in de onvoltooid verleden tijd.
Toen de gij/ge-vorm nog gangbaar was, schreef men altijd t;
nu is dat niet meer het geval. Wanneer u die oude vorm toch wil
(of: wilt) gebruiken, hebt u de keuze tussen twee schrijfwijzen:
gij schreef of schreeft, gij riep of riept, gij zou of zoudt, gij kon of
kondt.
Panty

V. Wat is juist: kousenbroek, kousebroek of broekkous ?
A. In de meeste woordenboeken komt geen van de drie genoemde termen als titelwoord voor. Kousenbroek staat wel in
de Grote Nederlandse Larousse-encyclopedie met de volgende
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verklaring: 'broek met aangehechte of aangebreide kousen ook panty'. In het Handwoordenboek Koenen-Drewes lezen
we: 'panty 1. (oorspr.) damesonderbroekje; 2. thans ook: afkorting van pantynylons; broekkousen, damesonderbroelçj~ met
lange (nylon) kousen'.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat zowel kousenbroek
als broekkous op een bepaald ogenblik is opgedoken als 'vernederlandste' variant van panty; ze hebben het echter niet kunnen
halen tegen het thans meer gebruikte panty.

Hij - ie

V. Hoe wordt hij uitgesproken in geval van inversie: speelt hij
of speelt ie; of mag het allebei?
A. Hij is de gewone gesproken vorm als dit voornaamwoord
voor de persoonsvorm van het werkwoord staat. Staat het achter
de persoonsvorm, dan wordt in gesproken taal meestal ie gebruikt; het is de zogenaamde enclitische vorm van hij: speelt ie;
waar is ie; in Antwerpen had ie haar voor het eerst gezien. Vaak
wordt ie met het werkwoord door een koppelteken verbonden.
Zo lazen we bij de bekende stukjesschrijver S. Carmiggelt: En
toen zegt-ie. Daar zit-ie lelijk mee. En dat wist-ie ook. In verzorgde geschreven taal geldt ie nog als minder correct. Hij
wordt ook wel in de spreektaal enclitisch gebruikt als er het
accent op valt, b.v.: Heeft hij het werkelijk gedaan (en niet zijn
broer) ?

Definitief benoemen

V. In mijn werkkring is geredetwist over het volgende: Is de zin
'hij is intussen al ten definitieven titel benoemd' correct?
A. Neen. 'Ten definitieven titel' is letterlijk uit het Frans vertaald, maar is in onze taal niet gebruikelijk. Wij zeggen: Hij is
intussen al definitief (of: vast) benoemd. Ook de vertaling van 'à
titre de' (ten titel van) is verkeerd. Hier volgen enkele voorbeelden:
- A titre d'information: als inlichting (niet: ten titel van inlichting).
- A titre d'exemple: bij wijze van voorbeeld.
- A titre d'acompte: als voorschot.
- A titre gratuit: kosteloos, gratis, om niet.
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A titre honorifique: eershalve.
A double titre: in tweeërlei opzicht.
In de rechtstaal is de formule 'ten titel van dwangsom' door het
gebruik geijkt.
Betreffende

v. ... het medisch beroep betreffende.... betreffende het medisch beroep. Is de laatste wending geen gallicisme (concernant) ?
A. 'Betreffende' is in beide gevallen correct gebruikt. In het
eerste geval gaat het om een bijv. naamw. met de betekenis
'daarop betrekking hebbende', in het tweede geval om een voorzetsel dat synoniem is met omtrent, ten opzichte van, aangaande.
De man met wie - waarmee

V. Mag men in plaats van 'de man met wie ik sprak' ook zeggen
'de man waarmee ik sprak'?
A. In zulke zinnen wordt zowel het voornaamwoordelijk bijwoord (waarmee) als het voorzetsel + wie gebruikt, met dien
verstande dat waarmee wel wat vertrouwelijker klinkt. Wanneer het antecedent ook in de schrijftaal bij voorkeur een voorn.
bijw., b.v.: het kind waarmee mijn zoontje speelt... 'Met wie'
zou hier erg ongebruikelijk klinken.
Het gebruik van het voornaamwoordelijk bijwoord bij personen Lp.v. het voorzetsel + wie neemt steeds meer toe, niet
alleen in de spreektaal, maar ook in de schrijftaal. Enkele voorbeelden:
- 'Volgens sommigen van zijn leerlingen... , volgens anderen
(waaronder de heremiet Benno)'... (G. Bomans)
- 'Mensen waarop je kunt rekenen.' (Paardekooper, Moeyaert
en Peperstraete, Beknopte ABN-spraakkunst)
- 'Vele sprekers, waaronder goede, schrijven alles letterlijk
op.' (maandblad Onze taal)
- ' ... de volgelingen van Hooft, waaronder invloedrijke prozaschrijvers' .... (prof. dr. e.N. de Vooys)

J.V.
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11. - Termen en wendingen

MILIEUTERMINOLOGIE (VI)

Afvalstoffen

De hoeveelheid afval neemt voortdur~nd toe, zodat de verwijdering en de verwerking van afvalstoffen niet enkel ernstige problemen stellen, maar ook gepaard gaan met grote uitgaven.
Naar de samenstelling van de afvalstoffen onderscheidt men
onder meer: stedelijk afval, industrieel afval, agrarische afvalstoffen, bouw- en sloopafval, moeilijk verwerkbare afvalstoffen,
kernenergieafval enz.
Industriële afvalstoffen zijn o.m. bedrijfsafval (b.v. winkelen restaurantafval), chemisch afval, mestoverschotten,
tuinderij- en veilingafval, ingedikt rioolslib, afval van slachterijen en ziekenhuizen.
De verwijdering van sommige soorten afvalstoffen geschiedt
door afvoer naar vuilstortplaatsen (Fr. dépotoirs; D. Schuttabladeplätze; Eng. refuse dumps), door gecontroleerd storten, door
ondergrondse berging. Vuilnis kan voorts tot meststof of compost worden verwerkt (vuilverwerkingsbedrijf/composteringsbedrijf) en het kan worden verbrand in verbrandingsinstallaties
(incinérateurs d'immondices; D. Müllverbrennungsanlagen;
Eng. dust destructors).
Voorts bestaan er ook bedrijven voor recuperatie van glas en
ondernemingen voor het vernietigen of het neutraliseren van
giftig afval.
Wat de ondergrondse berging van afval betreft, dient ervoor
te worden gewaakt dat hierdoor niet de biosfeer (Koenen: deel
van de aarde waar levende organismen voorkomen), inclusiefhet
leefmilieu van de mens, in gevaar komt.
Sommige afvalstoffen kunnen worden gebruikt voor ophogingswerkzaamheden (ophoogmateriaal) .
Dat de afval met de dag toeneemt blijkt o.m. uit de samenstellingen met dit woord: afvalgas, afvalwater, afva/zout (van
de Elzasser kalimijnen bij voorbeeld), afva/verwijdering,
atoomafval, autoafval (wrakken), kunststofafval, verpakkingsafval, .dierlijk afval, landbouwafval, vast afval.
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Afvalbeurs

Een van de taken van de afvalbeursen bestaat in het uitwisselen
van informatie. Voorts zorgen deze instellingen niet alleen voor
een drastische vermindering van bijzonder gevaarlijk afval, maar
ze vervullen ook energie- en grondstofbesparende functies.
Ophaaldienst
Huisvuil is het belangrijkste bestanddeel van de gemeentelijke
afvalstoffen. De ophaaldienst is belast met het aan huis ophalen
van o.m. huisvuil. Dit geschiedt door middel van inzamelwagens (inz. van huisvuil en industrieafval). Onder genoemde
voertuigen onderscheidt men roltrommelwagens en- draaitrommelwagens. Thans worden ook de zgn. perswagens in gebruik genomen.
De straatreiniging, die door middel van veegmachines geschiedt, wordt vaak door geparkeerde voertuigen bemoeilijkt.
- Onlangs werd een nieuwe straatveegmachine ontwikkeld.
Begraafmethode

Wat het vuilstorten betreft, wordt een methode toegepast die
erin bestaat de afvalstoffen zo spoedig mogelijk met een laag
grond af te dekken (afdekmateriaal) , zodat ratten er niet bij
kunnen komen en vliegelarven de oppervlakte niet kunnen bereiken. Dit gecontroleerd storten - waarvan hierboven reeds
sprake was - noemt men in het Ndl. de begraafmethode (Eng.
control tipping; Am. sanitary landfill). Deze biedt het voordeel
dat er geen stank ontstaat en het gevaar van brand gering is
doordat de lucht is afgesloten. De plaats waar het storten geschiedt heet gecontroleerde vuilstortplaats.
- Als een bom is het bericht ingeslagen dat (...) de zandafgraving werd uitgekozen als gecontroleerde vuilstortplaats.
Het tegengestelde van het gecontroleerde storten is het directe storten, waarbij het aangevoerde vuil dus niet geregeld
wordt bedekt met aarde of met zand (zoals b. v. bij het storten in
een verlaten zandgroef) .
- Het directe storten is voor milieugroepen een reden om sommige vuilafvoermaatschappijen te verwijten dat ze ten onrechte de eretitel-milieuvriendelijk' voeren, terwijl ze in feite
ordinaire stortbedrijven zijn.
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Scheidingsinstallaties

Sommige
vuilverwerkingsbedrijven zijn uitgerust met
scheidingsinstallaties.
Deze installaties bestaan uit machines die afval splitsen in
metalen, plastics, papier, composteerbaar materiaal en reststoffen, waaronder glas, zand en textiel. Hier wordt dus aan
recycling gedaan, wat in deze crisistijd uiteraard als zeer positief
mag worden bestempeld.

Breekwerf - breekmolen

De term breekwerf is opgen.omen in de Grote Nederlandse
Larousse. Volgens dit werk bestaan er te Meise breekwerven
waar 'het afval in breekmolens tot een granulatie van 3 tot 4 cm
fijngemalen wordt, waarna het gestort wordt om te gisten. Doordat er geen uitzuivering plaatsvindt, is het eindprodukt geen
echte compost, maar grond die door zijn ca. 25 % voedende
bestanddelen geschikt is voor grondverbetering' .

Overlast - hinder - belasting

Het zeer oude Franse woord 'nuisance' heeft een verjongingskuur ondergaan en behoort nu tot de milieuterminologie .
Hoe men deze term in het Nederlands moet weergeven kan het
best door enkele citaten worden geïllustreerd.
- Als niemand gehinderd mag worden door geluid of trilling,
dan kunnen er geen treinen rijden tot het moment, dat geluiden trillingloze treinen zijn uitgevonden. Er moeten echter
treinen rijden en we moeten zekere ongerieven die hiermee
gepaard gaan onvermijdelijk aanvaarden.
- De toeneming in de grote steden van zenuw-, hart- en longziekten is het gevolg van diverse soorten overlast, zoals
vervuiling en lawaai.
- Indien men het probleem van de demografische ontwikkeling
vanuit een biologische hoek bekijkt, blijkt al snel dat een
dichte bevolking niet een voordeel is, maar een bron van
extra-overlast .
- De mate van hinder die wordt ondervonden kan van individu
tot individu verschillen en is op dit niveau niet te meten.
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Industriële ontwikkeling brengt in vele gevallen een belasting voor het milieu mee.
- Kwaliteitsverbetering van landbouwprodukten vermindert
tegelijkertijd andere belastingen van het milieu.
- De smeerpijp die door Nederland in de Eemsmonding is
gepland zal het overbelaste kustgebied ruïneren.
Voorts: overlast opleveren voor de omgeving; door de
overlast worden getroffen; ecologische belasting; belasting met
zouten.
Het bn. lastig kan ook worden gebezigd m.b.t. het milieu in de
betekenis van: hinder veroorzakend.
- Uitwerpselen opgeleverd door b.v. de bio-industrie (Van
Dale : fokkerij in het groot met de methodes van het fabrieksbedrijf) zijn geen gewaardeerde meststof meer; ze zijn
een lastig afvalprodukt geworden.
V.T.V.

TAALPARASIETEN (I)
Sommige leenwoorden blijken mettertijd een steeds ruimere toepassing te krijgen in allerlei nieuwe betekenissen. Ze lijken wel
als parasieten in de taal verder te groeien en intussen een aantal
oorspronkelijke woorden te verdringen, zodat zij in feite tot
verarming van de taal leiden.
In de onderstaande bijdrage behandelt P. Wijnands enige
voorbeelden van dergelijke 'taalparasieten' . Andere voorbeelden zullen in het volgende nummer aan de orde komen.

Box

Box is een van de meest ~vruchtbare' ontleningen aan het Engels.
Van een stalafdeling voor een paard werd box ook een afgesloten
plaats voor één auto in een garage en vooral een één-autogarage
achter een flatgebouw. Het woord box verdrong bovendien het
Nederlandse looprek of loophek (in Vlaanderen ook nog wel
l.kinderpark' genoemd). Onder invloed van de vele Engelse
adressen van de in het Nederlandse taalgebied gevestigde Engels/Amerikaanse bedrijven werd box ook het nieuwe woord
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voor 'postbus'. Box voor een eenvoudig fototoestel lijkt te verdwijnen, maar in de betekenis van' zitje' heeft het de wind in de
rug. Want het is nu niet alleen meer een afgesloten zitje in een
bar, maar ook al een gesprekshoek in een bank of andere
dienstverlenende instelling. Die evolutie houdt gevaar in voor.
het Nederlandse 'getuigenbank', dat door velen al een 'getuigenbox' wordt genoemd. Het woord box vinden we ook in de
'luisterbox' (cabine) van platenwinkels en het is tevens het algemene woord geworden voor de luidsprekerkasten (klankkasten) van een stereo-installatie. Het andere Engelse woord
'baffie', dat daarvoor ook wel gebruikt wordt, is beperkt gebleven tot Vlaanderen. Sinds de 'plastics' zijn opgekomen schijnt
een box plotseling ook veel beter te zijn dan een doos, bak en een
kistje. Een gereedschapskist immers wordt een gereedschapsbox, een doos vol chips en zoutjes een 'party-box'. Fabrikanten
van losse koelkastbakken voor groenten, vlees en dergelijke en
van boterhammendozen vonden doos ofbak niet goed genoeg en
kozen voor
box en
lunchbox. Box lijkt bovendien ook
heel wat anders dan ~mand', want een naaimand werd omgedoopt tot naaibox. Meer en meer kampeerders trekken er op uit
met een koelbox, een woord dat door sommigen heel wat hoger
wordt aangeslagen dan koeltas. Een starthok bij hondenrennen
werd een startbox en om de zege van het Engelse box compleet
te maken gaf een Belgische fabrikant zijn kabelhaspels de naam
mee van" kabelbox' . Voor dat ene met betekenissen volgepropte

Engelse box bezit onze taal dus maar liefst zeventien verschillende woorden: stal, garage, looprek, loophek, postbus, zitje,
gesprekshoek, bank, cabine, kist, klankkast, doos, bak, mand,
tas, hok en haspel. Meer dan genoeg dus !

Boy

Werd in het Nederlands alleen gebruikt in Oost-Indië en in
Kongo als benaming voor knecht. Maar de tijd dat handenarbeid
praktisch voor honderd procent kon worden gedelegeerd aan
koelies behoort tot het verleden. De laatste boy die ons is overgebleven is de liftboy, al vindt ook die steeds minder emplooi.
De knechten van vroeger zijn in onze tijd rijdbare tafels, kasten,
rekjes enz. Boys dus, zoals: serveerboy (serveerwagentje) ,
klasseerboy (ordnerwagentje) , mappenboy (hangmappenkarretje), telefoonboy (geen jongen die de telefoon bedient,
maar een wagentje met opbergplaats voor telefoongidsen), systeemboy (rijdend onderstel voor kaartsysteemdozen) enz. Die
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produkten zijn het zo goed gaan doen dat zelfs de oude kamerknecht, dat ding waar jeje kostuum aan ophangt, niet goed meer
werd bevonden en de bijdetijdse benaming kamerboy kreeg. De
laatste boy uit de reeks is de afwasboy. Nee, geen vaatwasautomaat, doch doodgewoon een afwasborsteltje (van een
Nederlands merk). En daarmee is in de geschiedenis van het
woord boy een nieuwe fase begonnen. Bij de hogerop genoemde
reeks woorden ging het om de basisidee ~verplaatsbare opbergkast, -rek'. Het eerste deel van die boy-woorden gaf aan wat
werd opgeborgen. In de term afwasboy heeft boy de stam naast
zich van een werkwoord dat een actie weergeeft, wat betekent
dat de weg is geopend naar een virtuele nieuwe generatie samenstellingen met boy.
De vaak geciteerde taalvondst pleeboy (closetrolhouder), die
in Nederland tot de familiaire spreektaal is doorgedrongen, wijst
weliswaar op de kracht van de volkstaal, maar is tegelijkertijd het
bewijs dat ~boy' blijkbaar een Nederlands achtervoegsel is geworden. Net zoals het Engelse ~man' een Frans suffix geworden
is in bij voorbeeld 'tennisman' (Engels: tennis player).
Gaan (to go)

Deze letterlijke vertaling van het Engels to go maakt in Nederland een bliksemcarrière. Van de ene op de andere dag blijken de
Nederlandse sportploegen niet langer nog 5 minuten te moeten
spelen: ze hebben nog 5 minuten te gaan.
De mogelijkheden schijnen onuitputtelijk te zijn. Overtuig u
zelf:
- nog 5 minuten te gaan (i.p.v. te spelen);
- nog 2 ronden te gaan (af te leggen, te rüden);
- nog 2 vragen te gaan (te beantwoorden);
- nog 2 jaar te gaan (te studeren);
- nog 5 minuten te gaan (er blüven nog 5 minuten over);
- nog 3 maanden te gaan (nog 3 maanden voor ik beval);
- de jaren die ik nog te gaan heb (die ik nog te leven heb).
Het systeem is duidelijk. Voor elke gedachte aan wat nog moet
worden gedaan of waarop moet worden gewacht, is 'te gaan'
bruikbaar.
P.W.
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VRAAG EN ANTWOORD

De man met wie - waarmee

In het antwoord op de vraag over het gebruik van 'met wie' en
'waarmee' op blz. 11-1316 van Taalbeheersing is een gedeelte
van de tweede zin weggevallen. Die zin moet luiden: 'Wanneer
het antecedent een eenzijdig woord is dat een persoon aanduidt,
gebruikt men ook in de schrijftaal bij voorkeur een voorn. bijw.,
b.v.: het kind waarmee mijn zoontje speelt ... '
Hij - ie

In het antwoord op de vraag over het gebruik van 'hij' en 'ie' (blz.
11-1315) moet in de laatste zin het woord 'enclitisch' worden
vervangen door 'emfatisch'.
Weerstaan (de verleiding -)

In de zegswijze 'de verleiding weerstaan' hoort geen voorzetsel
'aan' te worden gebruikt. De laatste zin onder het hoofdje
'Biotoop' op blz. 11-1305 had dus als volgt moeten beginnen:
'Daarentegen kunnen we de verleiding niet weerstaan om ... ' .
Telematica

V. Wat betekent de Franse term 'télématique' en kan als equivalent daarvoor in het Nederlands 'telematica' worden aanvaard?
A. Télématique is een Frans neologisme waarvan bekend is
waar en door wie het voor het eerst is gebruikt. De geestelijke
vaders van dit woord zijn namelijk Simon Nora en Alain Minc,
die deze term hebben geïntroduceerd in hun in 1978 verschenen
rapport L'informatisation de la société (de computerisering van
onze samenleving). Op bladzijde 11 van de pocketuitgave van dit
rapport (pocketreeks Points) lezen we het volgende: 'Cette
imbrication croissante des ordinateurs et des télécommunications que nous appellerons la Télématique, ouvre un horizon
radicalement neuf' (zie ook de Petit Larousse). 'Télématique'
is : een reeks technieken waarmee een bepaalde informatie dusdanig wordt 'verpakt' dat zij kan worden doorgezonden, opgeslagen of gebruikt voor het besturen van een handeling (actie) op
afstand' (zie La révolution informatique, Science et vie, Supplement nr. 763, april 1981).
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De term télématique, soms samen met zijn afleidingen télématiser en télématisation, is thans in de meest recente Franse
woordenboeken opgenomen. De Dictionnaire des mots contemporains uit 1980 geeft als definitie: 'Ensemble des perspectives ouvertes par la combinaison des moyens de l'informatique
avec ceux des télécommunications'.
De télématique wordt thans al als zelfstandige tak van wetenschap onderwezen, onder meer aan het ENSIMAG- instituut in
Grenoble. Ze mag niet worden verward met de télé-informatique (in het Nederlands data-communicatie), want dat is slechts
een methode voor het vervoeren van -digitale informatie tussen
machines' (Van Dale).
Dat dit Franse neologisme werkelijk een zeer brede betekenis
heeft, moge onder meer blijken uit de inhoud van een in september 1979 verschenen extranummer van Science et vie. Tot
de onderwerpen· die daarin onder de algemene titel 'La révolution télématique' worden behandeld, behoren onder meer: militaire communicatie, het zakrekenmachientje, het videospel,
kabeltelevisie, de microprocessor, het telekopieerapparaat en de
teleconferentie.
'Télématique' is in het Frans een echt modewoord. Het is de
gemeenschappelijke noemer van de toekomstverwachtingen van
de Franse computer- en telecommunicatie-industrie.
Maar nu de vraag: wat is daarvan het Nederlandse equivalent ? Is het telematica, ofeventueel iets anders? Het antwoord
op die vraag is dat in Vlaanderen het equivalent telematica is
ontstaan, doch dat die term in Nederland doorgaans nog onbekend is. Dit is toe te schrijven aan het feit dat het Franse taalgebied buiten de echte interessesfeer van de Nederlanders ligt. Het
kan best gebeuren dat zij op den duur toch de term 'telematica'
invoeren, misschien via het Engels. Het Engelse blad The Economist bij voorbeeld heeft al een aantal artikelen gepubliceerd
over de 'telematics' van de Fransen. Telematica is een goed
Nederlands equivalent, dat aan een behoefte voldoet en dat
prima aansluit bij de serie: informatica, cybernetica, elektronica, enz.

P.w.
Oppasmoeder

V. Is het gebruik van de benaming -onthaalmoeder', die men
tegenwoordig veel aantreft, eigenlijk wel in overeenstemming
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met de betekenis van de woorden ~onthaar en 'onthalen' in het
Nederlands ?
A. Met onthaal en onthalen bedoelen we dat we iemand of iets
op een bijzondere manier ontvangen, meestal gunstig, maar
soms ook minder goed, zoals in de volgende zin:
- Zijn plan vond bij het bestuur een koel onthaal.
Eigenlijk gebruiken we het woord onthaal in onze taal niet zo
heel veel, maar de laatste tijd schijnt het een mode te worden
allerlei samenstellingen met onthaal te vormen, die niet in overeenstemming zijn met de betekenis van dat woord. Het laatste
voorbeeld daarvan is de benaming 'onthaalmoeder' voor huismoeders die overdag op de kinderen van werkende ouders passen.
Die kinderen worden niet iedere dag onthaald. Er is gewoon
iemand die op hen past. Als men daar een eigen benaming voor
wil maken, kan men dus beter spreken van oppasmoeders : moeders die op de kinderen van andere ouders passen.
Gezinnen die bereid zijn jongeren op te vangen die in een
conflictsituatie terecht zijn gekomen, kan men opvanggezinnen
noemen. En een centrum waar vluchtelingen worden opgevangen, is uiteraard een opvangcentrum.
Een bedrijf dat een dienst heeft voor het ontvangen van
klanten en bezoekers noemt zo'n dienst uiteraard de dienst
Ontvangst en die dienst beschikt over een ontvangstruimte.
Zo kan men in alle gevallen waarin nu samenstellingen met
onthaal worden gebruikt zonder moeite een correcte en duidelijke Nederlandse benaming invoeren, zoals oppasmoeder, opvanggezin, opvangcentrum, ontvangstruimte, ontvangstcomité.
Over (kwart - zeven, tien - acht) - Om (zeven uur)

v.

Kan men zowel ~kwart na zeven' als 'kwart over zeven'
zeggen en is de· correcte vorm 'om' of 'te' om de tijd aan te
geven?
A. In het Nederlands zeggen we altijd: kwart over zeven,
kwart over acht enzovoort.
Met 'over' geven we altijd.aan dat een bepaalde tijd verlopen
is. 'Over twee dagen' betekent dus : na verloop van twee dagen.
- Ik bezorg u een antwoord over twee dagen, dat wil zeggen na
verloop van twee dagen.
De veIWarring ontstaat doordat 'over' in sommige dialecten
juist in het tegenovergestelde geval wordt gebruikt, namelijk om
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een tijdstip in het verleden aan te duiden. Daarvoor hebben we in
de standaardtaal evenwel het woord 'geleden'.
- Twee dagen geleden heeft zij mij een vraag gesteld.
- Over twee dagen zal ik haar een antwoord bezorgen.
- Een week geleden was hij ziek.
- Over een week gaat hij op reis.
Nu de andere vraag over het gebruik van 'om' en 'te'. Dat is
eenvoudig: iedereen zegt gewoon: om zeven uur, om vijfuur,
om tien uur. Dat is de correcte vorm. Volgens de boeken is 'te elf
uur' niet fout, maar laten we maar gewoon doen (en schrijven): om vijf uur, om kwart over twaalf, om kwart voor zes.

Halfacht
V. Vele Westvlamingen zeggen 'zeven uur en half'. Op de BRT
hoor ik altijd zeggen 'halfacht'. Welke van die twee vörmen is
juist en waarom ?
A. Daarover bestaat geen twijfel. De correcte vorm is inderdaad
halfacht, halfnegen enzovoort.
Maar waarom is dat de correcte vorm ?
Dat komt doordat in het gehele Nederlandse taalgebied de
vorm halfacht gebruikelijk is. De door de u genoemde vorm
komt alleen in sommige gedeelten van ons taalgebied voor overigens niet alleen in West-Vlaanderen. Daarom is die· vorm
gewestelijk en geen Algemeen Nederlands.
Het is trouwens ook geen oorspronkelijk Vlaamse wending,
maar een letterlijke vertaling uit het Frans en dus een overblijfsel
uit de tijd toen de Vlamingen taalkundig door het Frans overheerst werden.
W. Px.
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11. - Termen en wendingen
Huisvredebreuk

Recente, fraai uitgegeven woordenboeken leveren niet noodzakelijkerwijze een garantie dat alle erin opgenomen uitdrukkingen
correct zijn.
Dit is o.m. het geval met het Viertalig juridisch woordenboek
door Edgard Ie Docte (februari 1978), waar ~violation de domicile' vertaald wordt door ~schending van woonplaats'.
In het Dictionnaire juridique français - néerlandais door
J. Moors (1977) is de genoemde uitdrukking niet eens opgenomen; men vindt er" enkel: 'inviolabilité du domicile = onschendbaarheid van de woning'.
Het juiste equivalent van ~violation de domicile' (met name
huisvredebreuk (D. Hausfriedensbruch; Eng. breach of domicile/breach of domestic peace) treffen we daarentegen aan in
oudere werken, namelijk in het Administratief Fr.-Ndl. woordenboek (uitgave 1946) door J.M. Steensels en in het Woordenboek van de vertaler door J.E. van Grieken.
Het eerste gedeelte van dat woord, met name huisvrede, is
thans in samenstellingen ook synoniem met huisrecht, d.i. het
rechtsbeginsel van de onschendbaarheid van de woning. M.a.w.
het huisrecht is een der grondrechten die het binnentreden van
woningen tegen de wil van de bewoner verbieden. Inbreuk op
het huisrecht valt dus onder huisvredebreuk.
Voorts kan ook worden gezegd dat het beginsel van de onschendbaarheid van de woning voortvloeit uit het beginsel van
de individuele vrÜheid.
Huisvredebreuk is dus een misdrijf (miskenning van de onschendbaarheid van de woning).
Van Dale definieert huisvredebreuk als volgt : het wederrechtelijk in een bij een ander in gebruik zijnde woning of besloten erf (vandaar ook de term: erfvredebreuk) binnendringen,
tegen zijn wil daar vertoeven en weigeren op vordering van de
rechthebbende zich aanstonds te verwijderen.
Privacy

Actueler dan de bescherming van de huisvrede is thans de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ofprivacy-bescherming.
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Het woord privacy, dat waarschijnlijk door de Amerikaanse
juristen Louis D. Brandeis en Samuel D. Warren gelanceerd
werd, betekent als rechtsterm van origine: 'the right to be let
alone or to be free from unwarranted publicity' (het recht om met
rust te worden gelaten of verschoond te blijven van ongerechtvaardigde publiciteit).
Reeds in 1967 wordt door Westin in zijn omschrijving van het
privacy-begrip het zwaartepunt gelegd bij de 'aanspraak van
individuen, groepen of instellingen zelf te bepalen wanneer, hoe
en in welke mate informatie over henzelf naar anderen wordt
gecommuniceerd' .
- Van onderzoeken, waarbij van één persoon inlichtingen over
meer dan één onderwerp worden ingewonnen, kan worden
aangenomen dat de persoonlijke levenssfeer in het geding
komt.
Volledigheidshalve zij er tevens op gewezen dat privacy ook
zonder meer de betekenis kan hebben van afzondering, van
ongehinderd alleen-zijn, zoals blijkt uit het volgende citaat uit de
Grote Winkier Prins:
- Het collectieve vervoermiddel heeft enkele nadelige aspecten ten opzichte van het eigen vervoermiddel, o.a. de
afhankelijkheid van een dienstregeling, de gebondenheid aan
een vaste route en het gemis aan privacy e.d.
Onze moderne wereld is zich op alle gebieden razendsnel aan
het automatiseren : de elektronica heeft een nieuwe reuzenstap
gedaan. Overal schieten computerbestanden, terminals, nationale registers, bedrijfsregisters (Fr. 'fichiers des unités d'activité'), gegevens- of informatiebanken als paddestoelen uit de
grond.
Er is dan ook reden om bezorgd te zijn over de ontwikkeling
van de technologie. Iedereen wordt voortaan bedreigd door de
elektronische spionage.
In het doorgeven van data van en naar computers via telefoonlijnen schuilen ernstige gevaren. In 1968 werden er maar betrekkelijk weinig persoonlijke gegevens via computer-telefoonverbindingen doorgegeven. Wanneer zo'n lijn vandaag zou worden
afgetapt, dan zou in een paar minuten tijd de privacy van
duizenden mensen geschonden kunnen worden (Fr. 'violer la
vie privée'). Massa's persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in de
computers van banken, op de personeelsafdelingen van bedrijven en bij allerlei officiële en privé-instellingen en kunnen via
telefoonverbindingen met een snelheid van duizenden woorden
per minuut naar andere computers gezonden worden.
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Het kan moeilijk worden geloochend dat elektronische verloedering aan de burgerrechten vreet.
Ten slotte vermelden wij hierna nog enkele uitdrukkingen in
verband met de privacy, die voor de lezer van belang kunnen
zijn: bescherming van de menselijke privacy, bescherming van
het recht op privacy (Eng. right of privacy (Persönlichkeitsschutz); bescherming tegen inbreuk op de privacy; eerbiediging
van het privéleven, gezinsleven, huis en briefgeheim; beveiliging
van het privéleven van de burgers; een systeem van privacy-bescherming opbouwen; aantasting van de persoonlijke levenssfeer (D. Verletzung der Vertraulichkeit, in die Intimsphäre des
Einzelnen eindringen; Eng. violation, infringement, invasion of
privacy), de persoonlijke levenssfeer bedreigen.
Ten slotte nog een paar samenstellingen met privacy die we in
onderstaande citaten uit de NRC-H aantroffen:
- Op de Euronet-openingsdag (Euronet=informatienetwerk
van de Europese Gemeenschap dat opereert onder de naam
Euronet-Diane) merkte de Utrechtse wetenschappelijke medewerkster dr. C. Verheijen tijdens een forum terecht op dat
Euronet enerzijds de privacy-drempel verlaagt, daarentegen
de drempel voor het verbruik van de computerbestanden
verhoogt.
- Navraag bij EG-ambtenaren leert dat er geen Europese regels
voor de export van persoonsgegevens bestaan. Een hoge
ambtenaar spreekt zelfs over 'privacy-heavens' in Liechtenstein, waar behalve belastingvoordeel ook ontduiking van
eventuele informatiewetten kan plaatsvinden. (...)

Computer-privacy - Persoonsregistratie

In het kader van de bescherming tegen misbruik van informatie
dient het verwerken en opslaan van persoonsgegevens in databanken speciaal te worden vermeld. De risico's die hiermee
gepaard gaan heeft de bezorgdheid om de persoonlijke levenssfeer te beschermen met de dag doen groeien.
Wil men dat het privé-leven en het individu geëerbiedigd worden ('respect de la vie privée'), dan moet er in de eerste plaats aan
worden gedacht dat er maatregelen genomen dienen te worden
op het gebied van de computer-privacy.
In verschillende landen wordt ernaar gestreefd om de computer en de daarin ingevoerde programma' s te beveiligen door
het gebruik van codes en wachtwoorden.
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Wat nu de enkeling zelf betreft, dient hij toegang te krijgen
tot het eigen computerdossier, moet hem het recht verleend
worden de erin opgenomen informatie desnoods te corrigeren, te
verwijderen of aan te vullen.
Doordat er een groeiend aantal databanken met persoonsgegevens (persoonsregistratie) opgericht worden, denkt men
eraan om de genoemde banken te centraliseren, teneinde een
afdoende administratieve beveiliging in te bouwen. De capaciteit om persoonsinformatie te verwerken (D. das Verwerten von
personsbezogenen Daten) kan immers leiden tot grotere bemoeizucht.
In sommige landen is het oprichten van databanken zelfs gebonden aan een vergunning. Dit is namelijk het geval als de
gevaren voor de persoonlijke levenssfeer zeer groot zijn.
De bovengenoemde maatregelen kunnen de beheersing (Fr.
domination, controle) van de individuele vrijheidssfeer voorkomen.
Of zou het allemaal niet zo eenvoudig zijn ? Dit lijkt inderdaad
het geval te zijn indien wij op de onderstaande verklaring van een
bij Philips Nederland werkzame ingenieur afgaan: 'Als wij de
centrale persoonsadministratie op een Amerikaanse computer
zetten, kunnen wij net zo goed alle gegevens direct voor verwerking naar de CIA sturen'.
V.T.V.

MILIEUTERMINOLOGIE (V)

Vervuilingsbalans - Vuilimporteurs

De vervuilingsbalans heeft betrekking op de vuilsoorten die in
vier groepen worden ingedeeld: de luchtverontreinigende
stoffen, de waterverontreinigende stoffen, de zware metalen en
het chemische afval.
- Voor verreweg de meeste vuilsoorten blijkt de vervuilingsbalans een positief saldo te vertonen (de' import' overtreft de
'export').
De vervuilingsbalans geeft weer welke hoeveelheid vervuiling samenhangt met de uitvoer van goederen en diensten en
welke hoeveelheid met de invoer ervan. Per saldo blijken dan
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sommige landen vuilimporteurs te zijn, waarvoor vooral de
chemische basisindustrie verantwoordelijk kan worden gesteld.

Schoon - schoonhouden - schoonmaak

Zoals uit onderstaande voorbeelden en citaten blijkt wordt het
b.n. schoon veelvuldig gebruikt m.b. t. het milieu in de betekenis
van 'geen vervuiling veroorzakend', 'niet vervuild'.
-

Iedereen zou zich moeten afvragen in hoeverre men zelf
bereid is zich metterdaad voor een schoner milieu in te
spannen.

-

Het gemotoriseerde verkeer is een verslinder van ruimte,
energie en schone lucht, schoon water, veiligheid en stilte.

-

De aardgasreserve blijkt beperkt en de regering wil deze
schone brandstof reserveren voor de zgn. kleinverbruikers: verwarming van huizen, kantoren en kleine bedrijven.

-

Een op de lange duur zeer groot voordeel van het gebruik van
alcohol in plaats van benzine zal zijn dat de Braziliaanse
uitlaatgassen schoner zullen worden.

-

De meeste grote autoconstructeurs hebben hun ingenieurs de
opdracht gegeven zich op het bouwen van schone motortypen toe te leggen.
Milieuheffingen vormen een prikkel tot het ontwikkelen van
schonere produkten en produktieprocessen (een schonere
technologie bevorderen).

-

-

De hondenbezitters worden aangespoord mee te werken aan
een schone woonomgeving.
De nieuwste technieken maken het mogelijk kolen relatief
schoon te verstoken.

De bestrijding van de vervuiling kan ook door het ww.
schoonhouden worden weergegeven.
-

Het schoonhouden van bodem, lucht en water is een levenskwestie geworden.

-

Voor het schoonhouden van de lucht moeten jaarlijks
enorme kosten worden gemaakt.

In Nederlandse kranten treft men tegenwoordig het woord
"schoonmakers' aan in de betekenis van milieumensen. Verder
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zijn schoonmaak, schoonmaakmaatregelen ook gebruikelijk

m.b.L het milieu.
-

Ook de schoonmakers van het ministerie van Volksgezondheid en milieuhygiëne zien de toekomst weinig opgewekt
tegemoet: er wordt een forse streep gehaald door alles wat
ze tot nu toe op dit gebied hebben bereikt en ze zullen weer
helemaal opnieuw moeten beginnen.
De belangstelling van het publiek voor de milieubescherming
kan ook voor reclamedoeleinden worden benut.
- Gebruik meer stroom ! Stroom is schoon !
V.T.V.

TAALPARASIETEN (11)
Set
Set is een aan het Engels ontleend synoniem voor stel. Wanneer
men ziet hoe het Engelse set alom in ons Nederlands welig tiert,
dringt de vraag zich op wat het woord "set' wél en het Nederlandse woord "stel' niet heeft.
Het woordenboek Koenen-Endepols geeft de volgende definities. Stel: groep bij elkaar behorende zaken. Set: garnituur, enige bijeenhorende zaken. Het verschil tussen een stel
en een set lijkt inderdaad besloten te liggen in het woord garnituur. Een set is een garnituur, een aantal voorwerpen die
samen gebruikt worden, b.v. verzorgingsset, of die voor een
bepaalde bezigheid binnen handbereik moeten zijn, b.v. pannenset. Een stel is een aantal gelijksoortige voorwerpen die los
van elkaar gebruikt worden (b.v. een stel hemden).
Aangezien het woord stel in beginsel heel goed 'set' had kunnen weren, lijkt mij dat het succes van het woord set moet
worden toegeschreven aan het ongelukkige feit dat 'stel' in samenstellingen van betekenis verandert. Samengestelde woorden
met stel zijn er in het Nederlands legio: olie- en azijnstel,
borrelstel, inktstel, likeurstel, petroleumstel, gasstel enz. en op
een enkele uitzondering na (b.v. ontbijtstel) heeft stel in al die
woorden de betekenis van houder waaruit men serveert of toestel om te koken. In dat soort samenstellingen schijnt duidelijk
het werkwoord stellen (= plaatsen) door. Dat die betekenis van
"stel' een beletsel vormt voor het gebruik van" stel' in de beteke-
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nis van ~set', kan het best worden geïllustreerd met de woorden
fonduestel en fondueset. Het eerste woord is de fonduepan zelf
en het tweede het fonduegarnituur.
Omdat het woord stel dus niet helemaal deielfde inhoud heeft
als ~set' en in samenstellingen vrijwel steeds een andere betekenis krijgt, is het Engelse ~set' in het Nederlands op zijn plaats.
(Set in de betekenis van filmdecor of filmstudio (zie KoenenEndep 0 Is) blijft hier buiten beschouwing.) Dat is het echter niet
meer wanneer men dat woord allerlei betekenissen geeft waarvoor goede Nederlandse woorden beschikbaar zijn. Een woord
dat als eerste aan het wijken is gegaan voor set is garnituur, dat
in het Nederlands zijn speciale betekenis had : ~geheel of stel
van verschillende bijeenhorende voorwerpen, inzonderheid van
artikelen die tot opschik of versiering dienen' (Van Dale). Het
woord garnituur behoorde dus typisch tot het domein van de
vrouw of tot alles wat met smaakvolle versiering te maken had.
Het had steeds met mode te maken, wat niet gezegd kan worden
van set, dat als aanduiding dient voor gewone gebruiksvoorwerpen. Dat ~ garnituur' op de terugtocht is, blijkt uit de volgende
reeks woorden die uit de woordenboeken komen en waarin het
moderne taalgebruik garnituur heeft vervangen door set: make-up-garnituur, toiletgarnituur, badkamergarnituur, nagelgarnituur, naaigarnituur.
Wanneer een aantal voorwerpen keurig of handig verpakt is en
zo aan de consument te koop wordt aangeboden, is de verleiding
blijkbaar te groot om het woord set niet ook te gebruiken voor de
verpakking waarin een set is opgeborgen. Zo ontmoet mèn nu :
timmerset, knutselset, kapset, tekenset.
Het woord doos is voor reclamemensen waarschijnlijk een
term uit een ~te oude doos'. ~ Set' is een echt kapstokwoord
geworden, d. w.z. je kunt er alles aan kwijt waarvoor je uit
laksheid geen Nederlandse term vindt, of uit snobisme geen
wenst te vinden. Zo is een platenset een aantal benodigdheden
voor het stofvrij houden van grammofoonplaten. Platen- en pannenset zijn dus van een andere familie, want wel kan men spreken van een set pannen, maar niet van een set platen, tenzij men
natuurlijk daarmee iets anders bedoelt dan de genoemde platenset. De volgende voorbeelden bewijzen dat 'set' dus ook al de
betekenis kan hebben van benodigdheden: verzorgingsset,
eetset, reisset.
Weer een ander gebruik dat snel aan het toenemen is, is set in
de betekenis van gebruiksvoorwerp met accessoires. Voorbeelden: hairstylerset, lakenset (laken + sloop).
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In al de voorbeelden van samenstellingen met 'set' die hierboven zijn aangehaald is er sprake van taalverarming: een aantal
Nederlandse woorden met elk hun eigen betekenis wijken voor
één indringer (set) die qua betekenis tegen hen aan leunt. Doch
naast taalverarming bestaat ook taalverwildering : een bepaald
woord wordt in samenstellingen dermate onbezonnen gebrui.kt
dat het een vormgelijkheid oplevert met een reeds bestaande,
doch in een geheel andere betekenis gebezigde samenstelling.
Deze taalverwoesting is duidelijk aanwezig in het geval van set.

Shop

In de 10de druk van Van Dale (1976) is dit woord nog niet
opgenomen. Wel in de 27ste druk van Koenen-Endepols (1974).
Daar staat vermeld: winkel, inzonderheid voor moderne artikelen of moderne assortimenten. En als voorbeelden van het
gebruik van shop vinden we er : auto-, hobby- en menshop.
Het woordenboek Koenen-Endepols slaat de spijker op de kop
waar het de nadruk legt op het moderne imago van 'shop'.
In de schrijftaal is shop sterk op weg om de plaats van winkel
te gaan innemen. Het proces is steeds hetzelfde : van een specifieke betekenis (hier de moderniteit) naar een algemene.
Het woord shop heeft in zijn nieuwe rol de laatste jaren gezelschap gekregen van een ander Engels/Amerikaans woord,nl.
center. De carrière van die term loopt zowat gelijk met de loopbaan van shop. Center is via de servicenters van de al genoemde
benzinestations in onze taal binnengekomen met de betekenis
van -grote speciaalzaak'. Maar net zoals modem bij de term
shop, is groot bij het woord -center' een relatief begrip. Vandaar
dat center nu ook al prijkt boven winkels die allesbehalve groot
zijn.
Een ander neologisme dat het Nederlandse woord winkel naar
het leven staat is boetiek, soms nog geschreven op z'n
Frans: boutique. Dit in feite aan het Engels ontleende woord is
van ons Nederlands winkel een volwaardige concurrent geworden. Aanvankelijk was een boetiek namelijk alleen een modezaak, nu is het in samenstellingen ook een speciaalzaak, getuige
de vooral in Nederland florerende kaas-, wijn-, brood-,
bloemen-, schoenen- en drankenboetieks. Het gaat ook bij de
term boetiek om een parasiet, omdat die ontlening van een specifieke betekenisdrager is geëvolueerd naar een betekeniseenheid met een algemenere inhoud.
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Strip

Dit woord, dat in de bestaande woordenboeken nog maar twee
betekenissen kent, nl. een strook om twee delen van iets met
elkaar te verbinden en een stripverhaal, is een opschietend onkruid in het hedendaagse taalgebruik. De Nederlandse woorden
sierstrook en sierlijst zijn vrij algemeen ltstrip' geworden. lt Strip'
is op weg om een vergaarbak te worden voor allerlei benamingen
waarvan de grondidee steeds lt een smalle strook' is: tochtstrip,
(nI. tochtband of tochtlijst) , airstrip (nI. landingsbaan, landingsstrook), dossierstrip (-strook), geleidestrip, kleefstrip, stripgordijn (sliertengordijn, vliegengordijn). Strip is eveneens doorgedrongen tot de manufacturenhandel, want een plakstrip is
daar een zelfklevende sluitband. Bies en boordsel houden voorlopig nog stand; de vraag is alleen voor hoe lang.

Topper

Van Nierop noemt in Nieuwe woorden lttopper' een topsong of
tophit. Topper' werd inderdaad het eerst voor een zeer goed
verkochte grammofoonplaat gebruikt. Maar net zoals ltbestselIer', dat uit de boekhandel afkomstig is, is een topper nu al
geruime tijd gewoon alles wat goed verkocht wordt of een hoog
waarderingscijfer haalt. Maar de begrippen waardering en verkoop zijn in onze consumptiemaatschappij zo belangrijk geworden dat een topper zowat alles kan zijn. Zo bij voorbeeld een
sportgebeuren dat erg in de kijker staat, een artiest naar wiens
optreden een ieder gespannen uitkijkt, een produkt dat qua
vormgeving af is, een sportman van hoge klasse, of gewoon een
hoogtepunt. ltTopper', dat ook gebruikt wordt voor een bepaald
type damesjas, wordt al dermate misbruikt dat men dikwijls
zonder context niet weet wat bedoeld wordt. Een verklaring als
lt Het liedje X is de topper van deze popgroep' is naar twee kanten
interpreteerbaar, ofwel bedoelt men dat die topper een 'bestseller' is, ofwel dat die muzikaal erg geslaagd is. Dat het Engelse
woord lttopper' ons belet dat onderscheid te maken, zou ons, naar
gelang van de verschillende gevallen, moeten doen kiezen voor
goede Nederlandse woorden als : klapper, kasstuk (film en toneel) , hoogtepunt, glanspunt, kassucces, kraker, verkoopsucces, kijksucces , successchijf, trekpleister, topspeler, topfiguur,
topsporter...
4.

P.w.
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VRAAG EN ANTWOORD
Achterban
V. Is 4basis' het juiste woord als we bedoelen: de leden van een
vereniging, zoals een vakbond, een politieke partij e.d. ?
A. In deze betekenis gebruikt men in het hedendaags Nederlands vooral het woord achterban. Van oorsprong is achterban
een woord uit de tijd van het leenstelsel, zoals blijkt uit de
zinswending: ban en achterban oproepen. Nu betekent achterban gewoon: de. leden van een vereniging, in tegenstelling tot
de leiding. Vandaar dat men zegt dat de leiding het contact met de
achterban verloren heeft en moet proberen het vertrouwen van
de achterban terug te winnen.
Kosten
V. Wat denkt u van het gebruik van 4kost' in het enkelvoud voor
wat we altijd kosten -hebben genoemd?
A. In de Franse en Engelse vakliteratuur op economisch gebied
treft men veelvuldig enkelvoudsvormen aan (resp. coût en
cost) met betrekking tot de waarde van goederen of diensten die
bij de produktie zijn gebruikt. De invloed van de vakliteratuur in
deze vreemde talen is kennelijk zo groot dat in Vlaanderen vele
economen (ook hoogleraren en politici) zijn overgestapt van de
gewone vorm kosten naar de enkelvoudsvorm 4kost' . In Nederland daarentegen, waar de Engelse vakliteratuur wel niet minder
zal worden gebruikt, treft men de enkelvoudsvorm niet aan. Op
dit verschijnsel is in dit tijdschrift al eerder gewezen (Taalbeheersing, blz. 11-1065). We doen het nog maar eens ... Dus:
loonkosten, personeelskosten, aanloopkosten enz.
Aanloopkosten zijn kosten die gemaakt worden om de produktie op gang te brengen, hetzij voor een bepaald produkt,
hetzij voor het hele bedrijf. De loonkosten hebben betrekking op
de lonen en salarissen die door een bedrijf worden betaald.
Macro-economisch gezien, vormen alle lonen en salarissen de
loonsom (Fr. : masse salariale).
W. Px.
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11. - Termen en wendingen
ALS... DAN...
'Als hij niet komt, dan kom ik ook niet.' Dat is een perfecte
Nederlandse zin. En even juist is dit: 'Als hij niet komt, kom ik
ook niet.' 'Als hij niet komt, dan kom ik ook niet.' Dan kom ik
ook niet. Met dat woordje 'dan' is er niets aan de hand. In ons hele
taalgebied horen wij het daar voortdurend plaatsen : als ik geen
zin heb vanavond, dan blijf ik gewoon thuis. In de spreektaal
komt het wel wat meer voor dan in de schrijftaal, maar ook daar
wordt het veel aangetroffen.
Wij kunnen 'dan' opnemen, om nadruk te leggen, maar soms
voegen wij dat woordje aan de zin alleen maar toe om ritmische
redenen.
- Als jij er ook zo over denkt, dàn is voor mij de kous af.
- ... dàn leg ik mij daar bij neer.
- Als jij er ook zo over denkt, is het probleem opgelost.
In twee gevallen kunnen wij 'dan' maar moeilijk missen. Eerst
een paar zinnen als voorbeeld.
- Als ik thuiskom en ik moe ben, ga ik meestal direct slapen.
- Als ik thuiskom en ik moe ben, ga ik ... of : dan ga ik ...
Geen probleem. Maar in het Nederlands kan die dubbele alszin ook nog anders klinken. I.p.v. 'Als ik thuiskom en ik moe ben'
kan ik zeggen: 'Als ik thuiskom en ik ben moe ... ' Welnu, in zo'n
geval kan het woordje 'dan' moeilijk worden weggelaten.
- Als ik thuiskom en ik ben moe, dan ga ik meestal direct slapen.
Zonder dan zou de toehoorder of lezer makkelijker uit het oog
verliezen dat ook het tweede stuk van de bijzin nog een bijzin is.
- Als mijn chef het probleem niet kan oplossen en ik kan het ook
niet, dan moeten wij ons daar wel bij neerleggen. Dan!
Ik geloof dat wij gewoon ons taalgevoel moeten volgen. Dan is
er wat dit punt betreft geen probleem. Als wij dat doen, dan is er
geen probleem. Nu even naar een andere constructie, een zonder
'als', maar met dezelfde betekenis.
In plaats van 'als hij komt' kunnen wij ook 'komt hij' zeggen.
- Komt hij, dan blijf ik thuis.
- Wil je dat niet doen, dan moet je 't zelf maar weten.
In dergelijke zinnen kan 'dan' niet worden gemist. Sommige
grammatica's drukken zich iets voorzichtiger uit en merken op dat
11 - 1337

'dan' in dit soort zinnen slechts zelden wordt weggelaten. Normaal moet 'dan' er staan, zeker als de hoofdzin een gewone mededelende zin is.
Mochten er nog vragen rijzen, dan zullen wij graag proberen er
een antwoord op te vinden. Dan zullen wij ... Dan.

s.v.
SPITS(UUR) EN PIEK(UUR)
Hoe zit het nu precies met de woorden spitsuur en piekuur ? Is er
een voorkeur voor het ene of voor het andere woord ? En met
welke voorzetsels worden die woorden gebruikt ?
Laten wij eerst dit even stellen : spitsuur en piekuur zijn allebei
goed. Spits en piek betekenen nogal eens hetzelfde : hoogste punt
b.v. Vandaar dat vaak de ene keer piek en de andere keer spits
wordt gezegd.
Wij spreken van·een geboortenpiek en van de vakantiepiek. De
vakantiepiek is de periode met de meeste vakantiegangers. En de
piekuren zijn de drukste uren van het gasverbruik b.v. De laatste
jaren begin je meer en meer ook spitsuur tegen te komen. Dat
woord is uit het Duits overgewaaid en het lijkt nu goed ingeburgerd bij ons.
Op de spitsuren zijn de trams overvol. In de spitsuren raak je
met je auto bijna de stad niet uit.
Soms wordt spitsuur ook afgekort tot spits. .
- Buiten de spits vind je altijd wel een zitplaats.
- Buiten de spits, de spitsuren dus, kan je gemakkelijk een
kinderwagen meenemen op de tram, of een wandelwagentje.
Op en in de spitsuren of piekuren, op en in, dat zijn de
courante voorzetsels, maar tijdens is natuurlijk ook niet uitgesloten.
Spits betekent dus, zoals gezegd, o.m. hoogtepunt, toppunt,
het hoogste. Hier volgt een waarschuwing aan trouwlustige jonge
mannen. Ze komt van vader Cats. Toch eerst nog even zeggen dat
wijf in de 17de eeuw gewoon vrouw betekende. En hier komt de
waarschuwing :
- En beelt u geenszins in een wijf te sullen krijgen,
Die met een volle deugt sal in den hemel stijgen,
Wie treft in dit geval het spits van sijnen wensch?

S.v.
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INFUUS
De zieke die ik onlangs heb bezocht, lag nog aan een infuus.
Haar toestand was zorglijk geweest, maar zij was er weer bovenop aan het komen. Toch lag ze nog aan een infuus.
Waaruit bestaat zo'n ding? Uit een injectienaald, een slangetje
en een infusiefles. Op de slang zit een klemmetje dat de snelheid
regelt door middel van een druppelteller.
patiënte lag nog aan het infuus, maar de dokter zei dat het
infuus eruit mocht als zij eerst nog een paar glazen water
dronk.
Met een infuus wordt een vrij grote hoeveelheid vloeistof in het
lichaam gebracht.
- 'Als u nu voldoende drinkt', had de arts gezegd, 'mag het
infuus eruit.'
Met infuus wordt hier dus het infusietoestel bedoeld waarmee
de vloeistof in het lichaam wordt gebracht. Maar de infusievloeistof zelf wordt ook wel met de naam infuus aangeduid.

- De

s.v.
DOORSTROMEN - DOORSTROMING
Noch in Van Dale noch in Koenen staat de jongste betekenis van
doorstromen vermeld.
Het zelfstandig naamwoord doorstroming, dat in de genoemde
woordenboeken is opgenomen, geeft echter een idee van de nieuwe betekenis van het werkwoord.
De respectievelijk in Van Dale en Koenen gegeven definities
van doorstroming luiden als volgt :
- 'opschuiving, in het bijzonder in de bewoning van huizen van
verschillende prijscategorieën. '
- 'het verder stromen, inz. het groepsgewijze of regelmatig verhuizen naar woonhuizen, die in omvang en prijs passend worden geacht voor de gezinsomstandigheden.'
Deze definities zijn niet erg doorzichtig, inz. yoor Vlamingen
die niet vertrouwd zijn met bepaalde toestanden in Nederland, en
vergen derhalve enige uitleg. Voorts komen nog geen samenstellingen met de stam doorstroom in de bovengenoemde woorden11 - 1339

boeken voor. Hierna willen wij proberen deze leemten aan te
vullen.
Het Standaardwoordenboek van neologismen, N-F/F-N, vermeldt doorstromend (verkeer), doorstroming (verkeer) en doorstromingsmogelijkheid (onderwijs), met als vertaling in het Frans
respectievelijk 'fluide', 'fluidité', (onderwijs) 'filière', 'passerelle'.
In Signalement van nieuwe woorden worden door dr. Riemer
Reinsma, de auteur van dit werk, de volgende tweeledige definities verstrekt :
- 'Doorstromen, intr. ww.: 1. van een goedkopere naar een
duurdere woning verhuizen, met recht op een premie van de
overheid; 2. van een lagere vorm van onderwijs naar een
hogere gaan.
- Doorstroming, zn. (de-woord): 1. het inruilen van een goedkoper voor een duurder huis, met aanspraak op overheidspremie; 2. het komen van een lagere in een hogere tak van onderwijs'.
- De doorstroming naar nieuwe woningen vertoont dit jaar een
vrij sterke inzinking, vergeleken bij verleden jaar.
Wat het bouwbedrijf betreft, kan de gedachte die achter de
doorstroming zit als volgt worden geformuleerd : bouw nu voor
meer koopkrachtige lieden, zodat via een opschuiving in de bestaande woningvoorraad relatief goedkope woningen beschikbaar komen voor de minder koopkrachtige groepen der bevolking. Een schematische voorstelling van dit proces is derhalve :
vorige woning - huidige woning - gewenste woning.
- Als men de doorstroming nog groter maakt, blijft er weinig
over voor de lagere inkomensgroepen, die ook graag een
duurdere woning willen hebben.

Doorstroming naar kleinere huizen
Doorstroming kan ook geschieden in omgekeerde richting. Dit is
inz. het geval met o.m. de huiseigenaars wier gezin een wijziging
ondergaat. Wanneer dit kleiner wordt, komt er een prikkel om uit
te zien naar een kleinere en goedkopere woning. Men heeft dan te
lnaken met doorstroming naar kleinere huizen.
In sommige Nederlandse steden, zoals Rotterdam bij voorbeeld, heeft de gemeente onderzocht of er juridische mogelijkheden bestaan om gezinnen die in te grote huurhuizen wonen te
dwingen kleinere woningen te betrekken. Men zou dus de 'aflo11 - 1340

pende gezinnen' (= waarin geen uitbreiding meer verwacht
wordt) die te veel ruimte bezet houden willen dwingen door te
stromen naar kleine huizen.
Bij ontruiming met behulp van de rechterlijke macht wil de
gemeente zich eventueel verplichten voor andere woonruimte te
zorgen tegen mogelijk lagere prijzen en een tegemoetkoming in
de verhuiskosten.

Do0 rstromingsheffing
De doorstromingsheffing is bedoeld om te bevorderen dat de
mensen die gezien hun inkomen te goedkoop wonen een duurder
huis zoeken.
- Om aan de doorstromingsheffing te ontkomen stromen de
gezinnen naar nieuwe, duurdere woningen door.
- (...) De doorstromingsheffing (belasting voor mensen die in
een te goedkoop huis wonen) werd al vrij snel ingeslikt, zodat
de debatten zich toespitsten op de huurverhoging.

Doorstromers
Uit het voorafgaande kan de betekenis van doorstromer makkelijk worden afgeleid. Een paar citaten mogen volstaan :
- Het is waarschijnlijk dat de potentiële doorstromers voor een
groot deel grensgevallen zijn.
- De doorstromers kunnen de heffing gemakkelijk ontgaan.

Doorschuifregeling
De renovatie van woningen kan ook problemen stellen. Wanneer
een woning gerenoveerd wordt kan de huurprijs boven de distributienormen worden gejaagd, zodat de woning geheel buiten de
greep van Herhuisvesting valt.
Dit is het nadeel van wat in Nederland de 'doorschuifregeling'
wordt genoemd. Hierbij mag de bewoner zijn oude woning ruilen
voor een betere. Via deze regeling daalt echter het aantal goede
woningen uit het distributiepakket en blijft men met de afdankertjes zitten, die om begrijpelijke redenen moeilijk aan anderen
zijn te verhuren.
11 - 1341

Doorstroming van het verkeer
De term doorstroming wordt ook gebezigd in de betekenis 'vlotte
afwikkeling van het verkeer' (Fr. fluidité du trafic), zoals blijkt uit
de onderstaande citaten :
- Thans is de straat overwegend parkeerplaats geworden; de
doorstroming van het verkeer wordt hierdoor geremd.
Door televisiebewaking kan het verkeer tegenwoordig beter
worden geregeld. Op de belangrijkste kruispunten in grote steden
worden televisiecamera's geïnstalleerd. Deze kruispunten zijn
aangesloten op een computer die in de verkeersgeleiderscentrale
van de politie is opgesteld.
- In de verkeersgeleiderscentrale van de politie kan men maatregelen treffen om een betere doorstroming van het verkeer te
beoordelen.
Zo spreekt men dan van de doorstroomcapaciteit van een weg
(Fr. capacité d'écoulement d'une route) om te wijzen op de vlotte, vloeiende afwikkeling, op een vrije verkeersstroom.

Doorstroming van reizigers
Men bedient zich ook van de term doorstroming m.b.t. het reizigersvervoer als het gaat over het verwerken van de massa reizigers.
- Wanneer men een vergelijking maakt tussen streekvervoerbedrijven en stadsvervoerbedrijven moet rekening worden gehouden met het feit dat laatstgenoemde o.m. moeten beschikken over duurder materieel als gevolg van de primaire eis een
vlotte doorstroming van massale reizigersaantallen te verzekeren.

Doorstromen naar een hogere klas - Doorstroomschool
Zoals we bij het begin van dit artikel zagen kan men doorstromen
en doorstroming eveneens aantreffen in de literatuur m.b.t. het
onderwijs en de tewerkstelling van afgestudeerden.
- Zijn dochter is niet voor alle vakken geslaagd; ze kan derhalve
niet doorstromen (= overgaan) naar de hogere klas.
- De doorstroming van de leerlingen door het onderwijs. Om
zich hiervan een voorstelling te vormen is een verfijning nodig
van de statistische waarneming ten aanzien van toelating, vertrek en bezetting per leerjaar.
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De normale doorstroming van schoolverlaters stagneert, niet
omdat er geen arbeidsplaatsen zijn, maar omdat er voor hen
geen arbeidsplaatsen zijn.
Begin 1969 waren sommigen voorstander van de oprichting van
een nieuw type school in Nederland, met name de doorstroomschool. Hiermee werd bedoeld een moderne basisschool in een
arbeiderswijk, waarop naast de kinderen uit de wijk vooral potentieel begaafde handarbeiderskinderen uit andere buurten zonder
doorstroomschool zouden zitten. Op deze school zou door toepassing van alle voorgestelde didactische maatregelen en extravoorzieningen getracht moeten wordende potentieel begaafden
ook werkelijk 'schoolgeschikt' te maken.

-

Doorstromen in het bedrijf
Doorstromen wordt thans ook gebruikt als men het heeft over
loopbaanvooruitzichten, bevorderingsmogelijkheden, promotie
in een bedrijf, in een instelling enz.
- De PTT wil een aantal economen (economisten) aantrekken,
die na enkele jaren in het bedrijf kunnen doorstromen.
- Het bedienend en keukenpersoneel is van jonge leeftijd.
Doorstroming naar oudere leeftijdsgroepen vindt praktisch
niet plaats, zulks in tegenstelling tot het huispersoneel en de
staf.
In hetzelfde vlak hebben wij de samenstelling doorstroomfunctie aangetroffen, waarmee een functie bedoeld wordt die, na
verloop van tijd, door de man of de vrouw die ze waarneemt weer
moet worden verlaten.
Terloops zij erop gewezen dat men in de economische literatuur m.b.t. de werkgelegenheid ook de uitdrukkingen instroming
en uitstroming gebruikt. De woordenboeken maken er echter
nog geen gewag van.
- Het normale proces van uitstroming van ouderen uit het produktieproces en instroming van jongeren erin is sedert een
aantal jaren ernstig verstoord.
Ons grasduinen in economische teksten heeft nog een paar
andere voorbeeldzinnen met doorstromen en doorstroming opgeleverd.
- De betere economische vooruitzichten op lange termijn wettigende veronderstelling, dat de door een belastingverlaging
beschikbaar komende extrakoopkracht grotendeels in de

kringloop zal doorstromen.
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(...) In ons land schijnt de doorstroming in de detailhandel
te stokken.
De Franse uitdrukkingen 'communication' of 'transmission'
kunnen in bepaalde gevallen door doorstromen/doorstroming
worden weergegeven.
- Het onbelemmerd doorstromen van alle informatie is kenmerkend voor onze tijd.
- De doorstroming van de gegevens kan niet vlot genoeg verlopen.
-

Doorstromingbevorderend
Wij besluiten met een kort citaat waarin een met doorstroming
samengesteld vrij lang bijvoeglijk naamwoord voorkomt.
- (...) de harmonisatiewet werkt helemaal niet do 0 rstromingbevorderend; integendeel.

V.T.V.

MARKETING
Aan bepaalde benamingen wordt soms z6 veel inhoud gegeven
dat de lading aan het schuiven gaat en velen hun houvast verliezen. Zo o.a. met het woord marketing, dat aanvankelijk de betekenis had van 'uitwerking van een zo doeltreffend mogelijke commerciële strategie en opvolging van de voor die strategie gevoerde
acties' . Doordat het woord marketing in het Engels vaak verkeerd
gebruikt wordt, nl. in de betekenis van afzet of zelfs van gewoon
verkoop, is 'marketing' in bedrijven langzaamaan zowat alles geworden buiten het eigenlijke vervaardigingsproces. Iedere onderneming hecht aan 'marketing' zo haar eigen betekenis : afzetbeleid, marktbeleid, commercieel beleid, verkoopbeleid.
Definities van de term 'marketing' die men hier en daar kan
aantreffen, zijn zelden eensluidend. De Grote Winkier Prinsencyclopedie (zevende druk) verwijst onder het lemma 'marketing' naar 'marktonderzoek'. Waar we lezen marktonderzoek of
marktanalyse, veelal aangeduid met de Engelse term marketing,
is in engere zin het onderzoek naar de omvang van de door de
markt (buitenlandse, nationale, regionale of plaatselijke markt)
11 - 1344

uitgeoefende huidige en toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar produkten of diensten gemeend, met het oogmerk
de verkooppolitiek daarop af te stemmen...
Marktonderzoek wordt vaak vereenzelvigd met commerciële
economie, hetgeen een ruimere interpretatie van het begrip inhoudt. Commerciële economie heeft namelijk betrekking op de
inkoop- en verkoopmarkt, kwaliteit en assortiment, afzetkanalen, vertegenwoordigers, reclame, public relations, analyse van
verkoop- en inkoopkosten e.d.
In Nieuwe woorden van M. van Nierop (Heideland - Orbis NV,
1975) lezen we : 'Je zou marketing benaderend in het Nederlands
kunnen vertalen met marktbeweging. Niet alleen het marktonderzoek (ook de marktanalyse genoemd), maar ook de produktontw~kkeling zelf, de verkoop en de reclame, kortom alle activiteiten die een fabrikant organiseert om de afzet van zijn produkt
te verzekeren' ... Voor de Winkier Prins is marketing hetzelfde als
marktonderzoek, voor Van Nierop is het marktonderzoek slechts
een onderdeel van de marketing.
Bij dr. Riemer Reinsma in Signalement van nieuwe woorden
(Elsevier 1975) vinden we twee andere omschrijvingen: '1. het op
grond van marktonderzoek produceren en aan de man brengen
van produkten; 2. geheel van activiteiten, nodig om diensten of
goederen aan de consument te doen toekomen (o.a. marktonderzoek, reclame, prijsbeleid)'. Bij Reinsma is 'marketing' dus
veel meer de toepassing van de bevindingen van een wetenschap
dan die wetenschap zelf. Men hoort vaak dat het Nederlands
gewoon niet rijk genoeg is om 'marketing' een Nederlands equivalent te kunnen bezorgen. De waarheid lijkt eerder te zijn dat de
vele Nederlandse woorden die als vervanger van 'marketing' in
aanmerking kunnen komen te precies zijn en daarom het loodje
moeten leggen tegen het op vele manieren interpreteerbare 'marketing'. Het nadeel is dat zo'n term niet universeel toepasbaar is
en daarom steeds opnieuw een definitie behoeft.

P.w.

MILIEUTERMINOLOGIE (VII)

Afbreken - afbreekbaar - afbraak
Het bn. afbreekbaar (Koenen: 'splitsbaar in de samenstellende
delen'). is afgeleid van afbreken, waarvan een der betekenissen
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is : (Koenen) het ontleden van samengestelde scheikundige verbindingen : bacteriën breken de vetten af.
In de milieuterminologie betekent afbreekbaar 'de eigenschap
van een produkt of andere substantie om afgebroken (gesplitst) te
worden door natuurlijke, enzymatische of chemische processen,
zoals de werking van micro-o~ganismen (bacteriën, schimmels)'.
De onderstaande citaten geven een beter inzicht in de betekenis
van het werkwoord afbreken en van het ervan afgeleide zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord.
- De natuur weet altijd raad met haar eigen produkten, omdat
ze niets produceert voordat ze daarnaast een enzym (Koenen :
produkt van de levende cel, dat een scheikundige reactie kan
ontketenen of versnellen; ook ferment) paraat heeft dat het
produkt weer af kan breken.
- (...) kweek van kunststofverterende bacteriestammen, die
hun afbrekend werk pas beginnen onder kunstmatig opgewekte extreme omstandigheden (...)
- Bij omvangrijke industriële lozingen kan het afvalwater vele
biologisch giftige, moeilijk of niet afbreekbare substanties bevatten.
- De afbraak in de natuur heeft een microbiologisch, chemisch
en enzymatisch karakter.
- Biologische afbraak (van b.v. plantaardige en dierlijke stoffen) mag dus niet worden verward met verrotting, waarbij
ontbinding ontstaat.
Voorts nog afbreekbare kunststoffen, anaërobe afbraak.
Terloops zij erop gewezen dat afbraak thans ook figuurlijk
wordt gebruikt. Het hierna verstrekte citaat heeft niet
rechtstreeks met het milieu te maken.
-

Het probleem waar Groningen mee worstelt ligt vooral in de

afbraak van industriële werkgelegenheid.
V.T.V.
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11. - Termen en wendingen

AFLUISTERAPPARA TUUR

Afluisteren, bespieden, technisch loeren is bijna overal en praktisch altijd mogelijk. Er bestaan nauwelijks te ontdekken apparaten, die daartoe worden gebruikt. Enige termen in dit verband
worden in deze bijdrage toegelicht.
Afluisteren en telefoons aftappen (telephonetaps; Fr. écoutes
téléphoniques, tables d'écoute) zijn door de wet verboden. Dit
neemt niet weg dat de handel in afluisterapparatuur floreert. Zo
kan men zelfs in sommige tax-free shops bugs (minuscule afluisterapparaten) kopen.
Het meest gebruikte afluisterapparaat is een miniatuur-FMzender (FM = frequentiemodulatie: Koenen '(radio) variatie in de
frequentie die de ontvangst minder gevoelig maakt voor storingen') die elk geluid dat hij ontvangt doorzendt via een heel klein
microfoontje (afluistermicrofoon).
In Amerika is het adverteren met elektronische afluisterapparatuur verboden. Toch blijft de elektronische afluisterindustrie
opgang maken.

Haakcontact-onderbreker
Ook al worden microfoons en andere afluisterinstrumenten
steeds verfijnder, alle deskundigen op dit gebied zijn van mening
dat de telefoon nog steeds de grootste bedreiging voor de privacy
vormt.
Het verraad van de telefoon houdt niet altijd op wanneer de
eigenaar de hoorn op de haak legt. Een heel simpel apparaatje
kan ervoor zorgen dat het haakcontact niet tot stand komt, waardoor de telefoon verandert in een microfoon, die zelfs gesprekken
opneemt als de hoorn op de haak ligt en die gesprekken via
telefoonleidingen doorgeeft naar de afluisteraar. Dit 'apparaatje'
noemt men haakcontact-onderbreker.
Wanneer een telefoon op zo'n manier wordt 'behandeld', bezigt men in het Nederlands de uitdrukking knoeien met de telefoon, of spreekt men van een bewerkte telefoon.
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-

Ongeveer 5 pct. van de nu in gebruik zijnde telefoons hebben
een belsysteem (belmechanisme dat kan werken als een
krachtige microfoon) dat geluid kan overbrengen, en doordat
de bel verbonden blijft met de telefoonlijn, ook als de hoorn
op de haak ligt, krijgt men dan hetzelfde effect als bij de
haakcontact-onderbreker, namelijk dat de telefoon als afluisterapparaat gebruikt kan worden.

Detector
Volgens Koenen is een detector een toestel tot opsporing van
mijnen, radioactiviteit enz. Hier hebben we het echter over een
apparaat dat uitgerust is met een batterij en dat dient om geheime
microfoons op te sporen.
Bij het opsporen van afluisterapparatuur komt het vooral aan
op de juiste instrumenten. Op televisie en in films ziet men altijd
geheime agenten, die microfoons vinden door onder tafels of in
lampekappen te kijken. In werkelijkheid zijn zulke instrumenten
met het blote oog bijna nooit te ontdekken. Als men een kamer
grondig wil doorzoeken, dan moeten er wel allerlei dingen gedemonteerd worden: luchtbehandelingskanalen, elektrische leidingen en telefoons. Dat is echter niet genoeg, dat is enkel voorbereidend werk; pas daarna kan men aan de slag met de uiterst gevoelige detectors. Zelfs uitgerust met deze geperfectioneerde apparaten hebben de opsporingsdiensten het niet gemakkelijk. Immers,
net als schadelijke insekten worden elektronische bugs resistenter naarmate ze heftiger worden bestreden. Zodra de opsporingsdiensten erin slagen een bepaald apparaatje op te sporen, wordt
er een nieuw uitgevonden waar de detector geen vat op heeft.
Deze strijd tussen spionnen en contra-spionnen heeft ervoor gezorgd dat de afluistertechnologie met sprongen vooruit is gegaan.
De verbeterde apparatuur maakt het steeds moeilijker de afluisteraar te pakken.

BEDRIJFSSPIONAGE

Een definitie van bedrijfsspionage treft men respectievelijk aan
in Van Dale ('spionage betreffende de werkwijzen enz. in een

concurrerend bedrijf') en Koenen ('het uitvorsen van geheimen
van een bepaald bedrijf, economische spionage').
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Economische spionage heeft als equivalenten in het Duits 'die
Werkspionage' , of 'die Wirtschaftsspionage'.
Het is met de huidige generatie computers vooreen leverancier
zeer eenvoudig om uit vertrouwelijke bestanden informatie te
halen zonder dat de klant het merkt.
- Bij de op het ogenblik in gebruik zijnde systemen is bedrijfsspionage nog moeilijker te constateren.
In de vakliteratuur komt ook de term industriële spionage
voor.
- De CIA doet ook aan industriële spionage; misschien zijn
wansuccessen van Philips op computergebied hiermee verklaard.
Men hoeft geen computerspecialist te zijn om in te zien dat
gegevensbestanden (= Fr. fichiers de données; D. Dateien) die via
moderne apparatuur gekoppeld worden het mogelijk maken dat
informatie gebruikt wordt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij is verzameld.

BEROEPSGEHEIM - GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Advocaten, notarissen, artsen, apothekers, vroedvrouwen enz.
zijn ertoe gehouden het beroepsgeheim (V.D. = het geheimhouden van zaken die men krachtens zijn beroep weet of te weten is
gekomen) te bewaren (Fr. secret professionnel; D. Berufsgeheimnis; Eng. professional discretion).
Het beroeps- of ambtsgeheim geldt niet enkel voor beoefenaren van vrije beroepen (Fr. titulaires de professions libérales),
maar ook voor sommige staatsdienaren, zoals b.v. de personeelsleden van het Nationaal instituut voor de statistiek, die tot geheimhouding van bepaalde in het bezit van de genoemde instelling zijnde gegevens verplicht zijn. Dit noemt men de geheimhoudingsplicht. of· zwijgplicht, die uiteraard door de statistiekwet
is voorgeschreven.
- Het NIS is gebonden aan haar geheimhoudingsplicht.
Equivalenten van geheimhoudingsplicht in het Fr., D. en Eng.
zijn: obligation du secret, devoir de discrétion, obligation de
discrétion professionnelle; Geheimhaltungspflicht, Schweigepflicht, Amtsverschwiegenheit; obligation" of secrecy).
Deze verplichting is te verklaren doordat er zorgvuldig voor
moet worden gezorgd dat bijzondere situaties niet ruchtbaar geII - 1349

maakt worden (de niet-verspreiding van b.v. individuele gegevens). Zeer vaak wordt immers aan ondernemingen die vrijwillig
deelnemen aan bepaalde onderzoeken de geheimhouding gegarandeerd (geheimhoudingsgarantie). In andere gevallen worden
enkel totale en anonieme cijfers verstrekt ter voorkoming van
openbaarmaking van individuele situaties, waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven in het gedrang zou kunnen worden
gebracht.
Tegenover de geheimhoudingsplicht staat de antwoordplicht,
d.i. de wettelijk opgelegde verplichting van de berichtgevers of
respondenten (Fr. déclarants) bij heel wat tellingen en onderzoeken te antwoorden op de vragen die in de formulieren zijn opgenomen.
De schending van de geheimhoudingsplicht kan in bepaalde
omstandigheden met ontslag van de in gebreke blijvende personeelsleden worden gestraft.
De Franse en Engelse uitdrukkingen 'lever Ie secret' en
'remove secrecy' stemmen in het Ndl. overeen met geheimhoudingsplicht opheffen. In het tegengestelde geval kan men spreken
van verstrakking van de geheimhoudingsplicht.
Ter afsluiting nog een paar voorbeeldzinnen Lv.m. het statis-

tiekgeheim :
-

M.b.t. de cijfers over de energiecrisis dient de (uiterste geheimzinnigheid' te worden gehandhaafd.
Een verzoek om achterhouding van bepaalde statistische resultaten werd bij het NIS ingediend.
Een soepelere hantering van het statistiekgeheim wordt in het
vooruitzicht gesteld.
V.T.V.

KANTOORTERMINOLOGIE (11)

Kantoorbehoeften
Op de schrijftafel bevinden zich heel wat voorwerpen die het
kantoorwerk kunnen bevorderen. Hoe ze heten is soms een probleem. Daarom geven we hier een overzicht van de meest courante voorwerpen.
Iedereen heeft wel een bureaulamp en misschien ook wel een
bureauklok op zijn schrijftafel staan.
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Afspraken of dingen die we niet mogen vergeten, noteren we in
een kantooragenda. Dit kan een ingenaaide of een losbladige
agenda zijn. Een zakagenda is erg handig om onmiddellijk een
overzicht van al uw afspraken bij de hand te hebben. Op de
schrijftafel staat vaak een omlegkalender of kalenderblok.
Een telefoon is vrijwel onmisbaar. Wanneer hij op een telefoonzwenkarm bevestigd is, kan hij makkelijker voor verschillende personen tegelijk dienen. Telefoonnummers die we vaak nodig
hebben, schrijven we op in een telefoonklapper. Bij het telefoneren kunnen we notities maken op een notitieblokje, dat op een
notitieblokhouder bevestigd is, of op losse blaadjes, memopapier,
die in een memobakje liggen.
Vlak voor ons ligt een onderlegger. Soms is dit een onderlegger
met vloeiblad en insteekhoeken. Die noemen we een vloeilegger.
De meeste onderleggers zijn aan de onderkant van een antislipvilt
voorzien.
Een vloeirolier met vloeirol en een vloeiblok of vloeischommel komen nog maar weinig voor, nu steeds meer mensen een
balpen gebruiken. Brieven die getekend moeten worden, stopt de
secretaresse in een vloeiboek of vloeimap, waarvan de vellen uit
vloeipapier bestaan.
Schrijfgerei, of schrijfgerief leggen we in een pennenbakje.
Over dat schrijfgerei zullen we het verderop nog hebben.
Brieven leggen we in een brievenbak(je) of brievenmand(je)
of zetten we rechtop in een brievenstandaard, totdat ze definitief
opgeborgen worden. Een sorteerrek is handig om verschillende
soorten brieven afzonderlijk te bewaren. Om de enveloppen netjes open te maken, maken wè gebruik van een briefopener. Wanneer we heel veel brieven moeten openen, gebruiken we een
machinale briefopener, maar de meesten hebben genoeg aan een
vouwbeen of papiermes.
Lijnen trekken we met een liniaal, met of zonder maatverde-

ling.
Andere dagelijks gebruikte dingen zijn de kantoorschaar, elastiekjes, punaises en, naast de schrijftafel, de papiermand of prullenmand.

Schrijfgerei
Vrijwel iedereen werkt tegenwoordig met een balpen op kantoor. Als we hem niet in de hand houden om te schrijven, kan hij
in een pennenbakje liggen op de schrijftafel. Een balpenstan11 - 1351

daard is ook wel handig om de balpen ordelijk binnen handbereik
te houden. Men kan de balpen ook in een koker wegbergen. In
een bank staat een zweefbalpen ter beschikking van de cliënten.
Hij hangt aan een kettinkje dat aan een voet bevestigd is. Zo
vermijdt men dat de cliënt hem achteloos in zijn borstzak wegsteekt.
Het aanzicht van de balpen varieert, maar gewoonlijk zitten
aan de buitenkant een ronde houder, en op het bovenstuk een
vernikkelde of verchroomde clip, een drukknop en een sierring.
Sommige soorten sluiten met een dop. De dop en de clip vormen
dan één geheel. Het bovenstuk kan van het voorstuk losgeschroefd worden om een nieuwe balpenvulling aan te brengen.
Een vierkleurenbalpen heeft uiteraard vier balpenvullingen.
De vulpen wordt soms ook nog wel gebruikt. We onderscheiden twee soorten, al naar de manier waarop de vulpeninkt naar
de pen vloeit: de vulpen met een inktreservoir van het zuigersysteem en de patronenvulpen met inktpatronen. De vulpenhouder past netjes in de vulpenstandaard.
Bij het vulpotlood is een potloodstift aangebracht in de potloodstifthouder. Met de stiftslijper of de stiftslijpmachine kan
men er een punt aan slijpen.'
Om potloden te slijpen, beschikken we over een potloodslijper
of over een potloodslijpmachine.
De viltstift is eén pen die bestaat uit een stukje vilt, doordrenkt
met een kleurstof, in een houder.

F.G. - A.T.

EURO

Het Nederlands kent sinds enkele jaren vele samenstellingen met
'euro'. De oudste daarvan zijn waarschijnlijk 'euromarkt' en 'eurovisie'. Op het eerste gezicht lijkt er met het voorvoegsel euro
niets aparts aan de hand te zijn. Het betekent gewoon 'Europees'.
Bekijken we de samenstellingen met euro nader, dan zien we dat
dit begrip Europees twee betekenissen kan hebben: 1. betrekking
hebbend op de Europese Gemeenschap (dus op de tien lidstaten
daarvan) en 2. betrekking hebbend op Europa als geografische
eenheid. Dit bezwaar tegen de dubbele inhoud van euro valt
echter weg als we dit woord willen zien als een lexicale uiting van
het streven naar de eenmaking van een zo groot mogelijk Europa.
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Deze kanttekeningen dienen dan ook eigenlijk als inleiding tot de
bespreking van een aantal samenstellingen met euro waarin met
dat voorvoegsel wél iets fundamenteels aan de hand is. Wij doelen
hier op de euro-samenstellingen uit de financieel-monetaire sfeer.
De meest bekende zijn: eurovaluta, eurodollar, eurokrediet, euro-emissie, eurobank en euro-obligatie. Van DaZe kent nog maar
alleen de eurodollar: 'vorderingen in dollars op de Verenigde
Staten in handen van niet-Amerikanen'. Deze definitie is wel de
spijker op de kop: niet-Amerikanen. Eurodollars kunnen zich
dus ook in niet-Europese handen bevinden.
Hoe is het te verklaren dat euro die niet-Europese weg is ingeslagen? Een mogelijke uitleg vonden we in het Franse blad Banque ('Euro-banquiers et euro-capitaux' , C. Duflux, januari 1980).
De oudste samenstelling met euro, nl. eurodollar, zou ontstaan
zijn omstreeks 1954 toen de Oostbloklanden wegens de oorlog in
Korea bevreesd waren dat de dollars die ze in de Verenigde Staten
hadden uitstaan als represaillemaatregel zouden worden geblokkeerd. Die landen besloten toen namelijk -om hun tegoeden over
te brengen naar Europese banken in Londen en Parijs. In de
Franse hoofdstad passeerden die tegoeden vooral langs de Banque commerciale pour l'Europe du Nord, waarvan de telexnaam
'eurobank' luidde. Andere financiële specialisten menen dat euro
aanvankelijk heel gewoon Europees betekend heeft. Een ding
staat evenwel vast, nl. dat het momenteel in de financiële vaktaal
een synoniem is van internationaal. Om aan die dubbelzinnigheid
een einde te maken gebruiken verscheidene Engelse en Franse
financiële specialisten in navolging van F. Machlup sinds kort in
plaats van euro liever 'xeno' wanneer het niet echt om Europees
gaat. Xenodollars kunnen we dan bij voorbeeld onderverdelen in
drie soorten: 1. eurodollars (uitstaande in Europa), 2. asiadollars
(uitstaande in Azië (Hongkong, Singapore» en 3. petrodollars
(oliedollars) (uitstaande in de olieproducerende landen).
Tot nu toe zijn wij in de Nederlandse vakliteratuur nog geen
van dergelijke samenstellingen met 'xeno' tegengekomen. Wat
wij wèl vinden, in Van DaZe wel te verstaan, zijn negen nietfinanciële xeno-woorden. Het mogelijke bezwaar dat 'xeno' een
té vreemd (= onbekend) voorvoegsel zou zijn, geldt evenzeer
voor het Engels als het Frans. Die talen zijn zeker niet meer
xeno-termen rijker. Ons inziens zou het Nederlands aan duidelijkheid winnen als het zich bij dit nieuwe Engels-Franse taalgebruik zou aansluiten.

P.w.
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UITSTELLEN EN AFGELASTEN
Het werkwoord 'afgelasten' komt uit de soldatentaal. Als na een
bevel om iets te doen een tegenbevel kwam, dan was het afgelast.
De parade was afgelast, of een oefening, de dril b.v. Na enige tijd
is het gebruik ruimer geworden. Tegenwoordig zie je wedstrijden
afgelasten, stakingen, manifestaties enz.
In 'afgelasten' zit 'gelasten' , en dat is een heel officieel woord.
In de dagelijkse taal komen wij het zo goed als nooit tegen,
evenmin als de zelfstandige naamwoorden gelastigde en zaakgelastigde. Je leest die wel eens, maar in de woonkamer of in de
keuken hoor je zulke woorden niet.
Wie iets gelast, beveelt het. Wie iets afgelast, geeft een tegenbevel. In ieder geval gaat het om iets heel nadrukkelijks.
Na onderzoek van het terrein b.v. wordt officieel beslist dat de
wedstrijd niet doorgaat. Hij wordt afgelast. Niet iedereen kan dat
doen. Iedereen kan iets afzeggen of uitstellen, maar om af te
gelasten moet je gezag hebben.
Natuurlijk is het ook correct als iemand zegt dat de voetbalwedstrijd is uitgesteld, maar 'afgelast' klinkt officiëler. In 'afgelast' zit
niet dat de wedstrijd later toch nog gespeeld zal worden. Maar
iedereen weet dat het zal gebeuren. Tot slot nog even dit: gelasten
is een woord dat bijna niet meer voorkomt, behalve dan in afgelasten. Maar belasten is heel gewoon.
Wij belasten ons met de verkoop van uw huis, met de herstelling van alle fotoapparaten. Bent u met de boekhouding belast ?
En over de belastingen zullen wij maar zwijgen.

s.v.

'DAAR WAAR' EN 'TERWIJL'
'Hij was geslaagd, daar waar zijn vrienden allemaal werden afgewezen.' Die zin is duidelijk geen AN.
Normaal had het zo moeten zijn: 'Hij was geslaagd, hoewel al
zijn vrienden werden afgewezen', of : 'Hij was geslaagd, maar
zijn vrienden zijn allemaal gezakt.' 'Daar waar' kan hier beslist
niet.
Maar heel dikwijls is er met 'daar waar' helemaal niets aan de
hand. Een paar voorbeelden.
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-

Hij woont daar waar je die molen ziet.
Daar waar het racisme de kop opsteekt, kan je met de mensen
gewoon niet meer praten.
'Daar waar' is in deze zinnen een versterking van 'waar' en
betekent niets anders als op de plaats waar.
- Hij woont daar waar je die molen ziet.
- Hij woont op de plaats waar je die molen ziet.
Maar deze zinnen hebben niets te maken met het voorbeeld dat
eerst werd geciteerd :
- Hij was geslaagd, daar waar zijn vrienden allemaal werden
afgewezen.
Dat is geen Nederlands. Maar hoe is die constructie dan in het
taalgebruik van heel wat mensen binnengeslopen ? Zo goed als
zeker heeft hier Franse invloed een rol gespeeld.
'Daar waar' is hetzelfde als 'là ou' , en dat kan wél een tegenstelling uitdrukken. Vandaar. Het Franse 'là ou' is o.m. synoniem
met 'alors que', of 'tandis que'. Maar daar hebben wij natuurlijk
niets mee te maken.
- Hij woont nu daar waar hij altijd heeft willen wonen.
Geen vuiltje aan de lucht. Maar voor de rest kunnen wij 'daar
waar' beter vergeten.
'Daar waar' kan dus ook niet in de plaats staan van 'terwijl' . En
over dat woord zou ik het nu nog even willen hebben.
- Hij was geslaagd voor het examen, terwijl al zijn vrienden
werden afgewezen.
Terwijl is hier synoniem met maar, of misschien zelfs met hoewel. Hij was geslaagd, maar/hoewel al zijn vrienden werden afgewezen. Heel gewoon is natuurlijk ook een zin als deze, ten minste
wat de taal betreft :
- Moeder keek even in de krant, terwijl vader de afwas deed.
Tijdens de afwas dus, en vader was het die ervoor zorgde.
Terwijl kan ook hetzelfde betekenen als en :
- Die mensen zijn niet in onze gemeente geboren, terwijl ook is
vastgesteld dat zij gemakkelijk verhuizen.
Hier is geen sprake van enige tegenstelling en worden zelfs geen
uitspraken tegenover elkaar geplaatst. Maar dikwijls is dat wel
het geval.
- Zijn vader werkt volgens de nieuwe techniek, terwijl zijn oom
nog de oude gebruikt.
- De lichamelijk gehandicapte kan een beheerder aanstellen,
terwijl de geestelijk gehandicapte dat niet kan.
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Terwijl betekent dus hetzelfde als en, maar, hoewel of geduren-

de de tijd dat.

s.v.
PENNINGEN EN PENNINGMEESTERS

De penningmeester is de man of de vrouw die het geld van een
vereniging beheert. Vroeger waren dat blijkbaar alleen mannen.
Vandaar penningmeester.
Oorspronkelijk nu was een penning een klein muntstuk, van
geringe waarde trouwens. Hoewel het muntstuk niet meer bestaat, is het woord toch gebleven. Denk maar aan spaarpenningen
bij voorbeeld.
- 'Ik heb in die zaak al mijn spaarpenningen gestoken', zei de
man, 'en nu gaat ze failliet. Nu ben ik al mijn spaarpenningen
kwijt.'
Als wij iemand tot de laatste penning betalen, dan heeft hij alles
gekregen, tot de laatste cent.
- Weet u, ik had dat toestel ook elders kunnen kopen, maar ik
gun de penning liever aan mijn neef. Ik koop liever bij hem, ik
laat hem liever iets verdienen. Ik gun hem de penning.
Legpenningen bestaan er ook al. Dat zijn grote gedenkpenningen die in een etui worden bewaard.
Aan de kassa's van sommige warenhuizen en supermarkten kan
je dikwijls telefoonpenningen kopen. Je stopt die in de gleuf van
het toestel en je kan telefoneren.
Hebt u al een nieuwe penning voor uw hond ? Als wij betaald
hebben om een hond te mogen houden, krijgen wij een hondepenning als bewijs.
Het woord penning komt dus nog veel voor, o.m. in penningmeester. Als de penningmeester van uw vereniging op de penning
is, dan springt hij in ieder geval zuinig met uw centen om. Omspringen: een vreemd woord eigenlijk, want meestal is de penningmeester een rustig en bedachtzaam mens.

s.V.
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11. - Termen en wendingen

KRAKEN (I)

In Nederland kraakt men niet enkel noten (krakende breken),
flessen jenever (knappen), dieren (de leden breken), mensen
(afbreken), boeken (ongunstig recenseren), rapporten (kritiseren), codes (ontcijferen), petroleum (scheikundig splitsen), autowrakken (samenpersen), maar ook panden.
In België daarentegen werden tot nu toe nog maar weinig
panden gekraakt. Dit verklaart wellicht dat heel wat Vlamingen
geen juist begrip hebben van dit verschijnsel en bijgevolg van de
inhoud van de term kraken.
Kraken betekent o.m. "het openbreken van leegstaande huizen voor bewoning" (Koenen) , zoals dit sedert 1969 af en toe
geschiedt in verscheidene Nederlandse steden en inzonderheid in
Amsterdam, waar onbehuisden (Fr. sans-Iogis) op die manier
een woning vorderen. In deze stad alleen zouden er meer dan
50 000 woningzoekenden officieel in de gemeenteregisters zijn
ingeschreven.
Duidelijkheidshalve vermelden wij ook de in Oosthoek vermelde definitie van kraken: "leegstaande panden in gebruik
nemen zonder toestemming van de eigenaar(s), meestal na zich
op onwettige wijze toegang te hebben verschaft".
De mensen doen echter niet aan kraken uit lust tot rellen
schoppen, maar omdat ze zich in nood bevinden. De kraakbeweging is ontstaan uit de in de grote Nederlandse agglomeraties
heersende woningnood.
Een kenmerk van het kraken van huizen is dat het heimelijk
geschiedt en op zodanige wijze dat achteraf geen strafbaar feit
(b.v. vernieling) geconstateerd kan worden.
Bij uitbreiding verstaat men onder kraken het wederrechtelijk
in gebruik nemen van onroerend goed in het algemeen (b.v. een
zwembad, als protest tegen de sluiting op zondag).
Wij Vlamingen zouden in dergelijke gevallen veeleer de term
bezetten gebruiken, die hier uiteraard ook niet verkeerd is, zo
men althans afgaat op de door Van Dale onder bezetten, betekenis 2, verstrekte uitleg: "(in een bijzondere opvatting) een
lokaliteit (= ruimte) min of meer gewelddadig binnendringen en
daar verblijven, ofwel weigeren die te verlaten, bij wijze van
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actie om iets af te dwingen of als protest". De Nederlanders
gebruiken bezetten bij gelegenheid trouwens ook, zoals blijkt uit
dit citaat uit de NRC-Handelsblad:
- Ongeveer veertig jongeren hebben van zaterdagavond tot
zondagavond een woningbouwcomplex aan het Churchillplein bij de Coolsingel in Rotterdam bezet. De jongeren waren afkomstig uit verschillende actiegroepen tegen de woningnood in Rotterdam.
Wanneer de politie zich met de zaak bemoeit, volgt meestal
uitzetting op bezetting.
- De bewoonsters van het gekraakte pand Keizersgracht 721,
die vanaf donderdag a.s. met uitzetting worden bedreigd,
eisen dat de Amsterdamse gemeenteraad alles doet om ontruiming te voorkomen. (NRC-Handelsblad)
De hierna verstrekte voorbeeldzinnen tonen echter aan dat het
ww. kraken, de ervan afgeleide uitdrukkingen en de ermee gevormde samenstellingen veel kernachtiger zijn dan bezetten.
- In Amsterdam werden gisteren drie grote panden gekraakt,
waarbij het tot een handgemeen met de politie kwam.
- Men moet begrip hebben voor kraken: mensen van veertig
hebben vaak een dak boven hun hoofd, maar vele jongeren
gewoon niets.
- De burgemeester van Nijmegen heeft de krakers door middel van pamfletten gewaarschuwd dat de ontruiming van de
veertien gekraakte woningen met behulp van de sterke arm
zou gebeuren.
- In een open brief aan de gemeenteraad schrijven de illegale
bewoonsters van het pand, dat zij kortgeleden kraakten ...

Kraker

Het van het ww. kraken afgeleide zelfstandig naamwoord kraker (vr. kraakster) heeft, naast inbreker (in dieventaal), ook de
betekenis van "iemand die een huis kraakt of gekraakt heeft".
(Van Dale)
- Op twee plaatsen is de politie in ons land afgelopen weekeinde in actie gekomen tegen de krakers.
- Het Amsterdamse gerechtshof heeft in hoger beroep van
twee korte gedingen bepaald dat de krakers van een rij panden van de Weteringschans vooralsnog hun onderdak kunnen
behouden.
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Het aantal gewonden onder de krakers was nog onbekend.
De kraaksters hebben aangeboden huur te betalen, maar dat
aanbod heeft de eigenaar geweigerd.
Als tegenhanger van kraker treft men in het Frans meestal het
aan het Engels ontleende "squatter" aan.
- Le problème des squatters divise l'Allemagne fédérale.

-

'I

Samenstellingen
Een paar samenstellingen met kraker zijn b.v. krakerscollectief,

-krant, krakersrellen.
-

(... ) De komende sociale strijd wordt een generatiestrijd.
Hoe het daarin toegaat is enigszins uit de krakersrellen voor
te stellen. (NRC-Handelsblad)
Terloops zij erop gewezen dat kraker ook synoniem is met
kraakinstallatie of-inrichting, d.i. inrichting voor het kraken van
aardolie. Vandaar de term kraking = het kraken van inzonderheid aardolie.
Het kraken van panden heeft in Nederland dusdanige proporties aangenomen, dat men er spreekt van kraakbeweging (mouvement des sans-logis), kraakbevolking, kraakbond, -bureau,
-groepen, -café, -actie (of kortweg: kraak), -artikel (in de
wet), -pand, -dag, -zaak.
Niet zelden worden er dan ook door de eigenaars en de legale
bewoners van b.v. gekraakte appartementen of luxe-appartementen gedingen tegen de krakers aangespannen. Voor de eigenaars gaat het in de eerste plaats om schending van hun eigendomsrecht. Voor de legale bewoners om de aantasting van hun

gebruiksrecht van de gemeenschappelijke ruimten.
-

-

-

In februari 1969 werd in Amsterdam de eerste demonstratieve woningkraakactie georganiseerd door het (eerste Nederlandse) kraakbureau, het zgn. Kollektieve Woningburo De
Kraker. (Grote Winkier Prins)
De Groninger kraakbeweging is woedend over de manier van
optreden van gemeentebestuur en politie.
Een van de wethouders van Groningen heeft het zonderlinge
initiatief genomen kraken aan te moedigen door o.a. een
kraakcafé officieel te openen.
Haagse kraak mislukt.
Het gerechtshof ging hierbij (afwijzing van eis tot ontruiming)
uit van de bestaande jurisprudentie in kraakzaken.
V.T.V.
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MILIEUTERMINOLOGIE(Vlln

Natuur

De natuur wordt bedreigd door bodemerosie, overbegrazing,
uitgebreide ontbossingen (kaalkap, kaalslag), ondoordacht opgezette ontginningen, vervuilingen van de oceanen, droogleggen van
moerassen, gebruik van biociden (chemische bestrijdingsmiddelen), vernietiging van kustgebieden door massaal volbouwen, enz.
Vanuit de hoek van de milieuterminologie bekeken is het dan
ook vanzelfsprekend dat de term natuur centraal staat en in vele
uitdrukkingen en samenstellingen voorkomt, zoals b.v. vrije natuur, potentieel aan natuur, aantasting/afbraak/bedreiging van de
natuur, natuurmilieu, natuurbehoud (Het natuurbehoud is
slechts mogelijk door en in het kader van milieubeheer, dus door
voorschriftregulatie veeleer dan door vetoregulatie), natuurbeleid, natuurbeschermer, natuurbescherming (D. Naturschutz), natuurbeschermingseducatie (Centrum voor - : Belgisch instituut
dat natuurgidsen opleidt en door publikaties het publiek waardering voor de natuur tracht bij te brengen), natuurbeschermingsbelang, -jaar, -raad, -vereniging, -wacht (=particuliere
vereniging waarvan de leden de natuur beschermen), natuurgebied (herstel van de Waddenzee als-), natuurman (de vermaarde natuurmannen), natuurmens (natuurliefhebber), natuurpark, natuurschoon, -wet, -terreinen, -waarde, natuurwachter
(iemand die toezicht houdt op de natuurbescherming).
- Het is voor de mensen belangrijk over een redelijk grote
oppervlakte aan ruimte te beschikken en vooral vrije natuur
(potentieel aan natuur).

Natuurbehoud

In het kader van het natuurbehoud wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen nationale parken, die primair i.v.m. natuurwaarde dienen te worden veilig gesteld en die geen (o.m.
landbouwkundig) in cultuur en in exploitatie zijnde gebieden omvatten, en nationale landschapsparken, die een aaneengesloten
gebied van ten minste 1000 ha omvatten, bestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere natuurlijke
gesteldheid en een bijzonder planten- en dierenleven. In dit gebied kunnen ook landbouwgronden en woonkernen voorkomen.
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Wetlands

Een concretisering van de natuurbescherming is b.v. de zogeheten Wetlandsconventie.
De term wetlands is de Engelse verzamelnaam voor moerassen, meren, beken, rivieren, schorren, slikken (Eng. mudlands).
Door bovengenoemde conventie wordt het voortbestaan van
de genoemde gebieden gewaarborgd. Dit is een prachtig initiatief
dat men alleen maar kan toejuichen.
Natuuropvoeding

Lagere overheden, volkshogescholen en jeugdherbergen moeten
actief betrokken worden bij de milieu- en natuureducatie.
Men moet ertoe komen dat de burgers meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor de eigen leefomstandigheden.
Milieubesef kan onder meer bijgebracht worden door studiedagen waar hoofdzakelijk zou worden gezocht naar middelen ter
bestrijding van de verarming van de ecologische, landschappelijke en cultuurtechnische waarden van het landelijk gebied.
- De Fransman Philippe Saint-Marc, de auteur van La socialisation de la nature, meent dat de strijd tegen de afbraak van
de natuur gepaard moet gaan met een maatschappijverandering (...)
- De regionale structuur van de industrie en van de energievoorziening hangt nauw samen met de eisen van natuurbehoud (D. Erhaltung des natürlichen Milieus; F. sauvegarde
du milieu naturel) en milieu.
- Zonder natuurmilieu (natuurlijke omgeving) kan de mens
niet leven.
Met het bn. natuurlijk beschikken wij over uitdrukkingen als
natuurlijke bestaansbronnen, natuurlijk evenwicht, natuurlijke gesteldheid, - hulpbronnen, - rijkdom, natuurlijk milieu, - kader.
- De gewone mensen hebben in de gaten dat onze welvaart
voos is als ze wordt geproduceerd in roofbouw op het natuurlijk milieu. (NRC-H, 28.12.'79)
- De mens heeft sinds duizenden jaren in een natuurlijk kader
geleefd dat hem onaantastbaar leek.
Natuurmonument - Cultuurmonument

De term natuurmonument heeft een zeer ruime inhoud. Een
natuurmonument kan een bos, een schorre (in Zeeland, met
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gras begroeide, aangeslibde, buitendijkse aanwas, ook schor,
gors of kwelder genoemd), een zwerfsteen (V.D. zwerfblok:
grote verstrooide keien in het dilivium, zo geheten omdat zij van
ver verwijderde gebergten afkomstig zijn. / Fr. bloc of rocher
erratique), een boom zijn, maar evenzeer een groeiplaats van
paddestoelen, een kolonie van broedvogels, een riviermeander,
een rotspartij enz.
Ofschoon ze een heel belangrijke rol kunnen spelen in het
milieu of het landschap hebben cultuurmonumenten niets te maken met natuurmonumenten. Cultuurmonumenten zijn b.v.
kastelen, vestingwerken, wind- en watermolens, cultuurhistorisch van belang zijnde boerderijen, kerken en zelfs dorps- of
stadskernen.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Reserve
V. Mag men in ambtelijke taal het woord "reserve" reeds met
een "z" schrijven ?
A. Voor de schrijfwijze van de woorden gelden nog steeds (bepaaldelijk in het onderwijs en de overheidsorganen) de voorschriften van de Woordenlijst van de Nederlandse taal van 1954,
samengesteld door de Belgisch-Nederlandse spellingcommissie.
Hierna is alleen de spelling reserve opgenomen.
In de Eindvoorstellen van de Nederlands-Belgische commissie
voor de spelling van de bastaardwoorden (1969) wordt wel voorgesteld de s, uitgesproken als z, ook z te spellen, maar deze
voorstellen zijn in België en Nederland nog niet officieel aanvaard.

Laconiek - laconisch
V. Wat is juist: laconiek of laconisch ?
A. In de betekenis van kort en bondig, pittig is het gebruikelijke
bijvoeglijk naamwoord laconiek (een laconiek antwoord geven);
het kan ook synoniem zijn met doodkalm: hij vertelde me heel
laconiek dat hij ontslag had genomen.
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Dit woord is afgeleid van Laconië, een landschap in de Peloponnesus, met de hoofdstad Sparta. De Laconiërs of Spartanen
waren in de oudheid bekend vanwege hun gewoonte zich zo kort
mogelijk uit te drukken.
Van Dale vermeldt ook de vorm laconisch in de aardrijkskundige betekenis: van, uit Sparta, b.v. Laconische keramiek. Een
laconisme is een zinrijke kortheid, een pittig gezegde en ook de
verbazingwekkende kalmte waarmee men de zaken opvat.

Parijse aardappelen
V. Graag zou ik de Nederlandse benaming kennen van "pommes parisiennes".
A. "Pommes parisiennes" , eigenlijk "pommes de terre à la parisienne" , is de naam van een bereiding van aardappelen. Met een
aardappelboortje worden uit de aardappelen bolletjes gestoken.
Deze worden gekookt en nadien lichtbruin gebakken (Culinaire
encyclopedie, Elsevier). De Nederlandse benaming is Parijse
aardappelen. Meer culinaire termen met hun Nederlandse en
Franse vormen vindt u in de brochure ABN in hotel en restaurant
door dr. R. Haeserijn (uitg. Van In, Lier).

Wollen rolkraag
V. Hoe noemt met het kledingstuk dat bestaat uit een kraag, wat
je het bovendeel van een blouse zou kunnen noemen, en dat
onder een pull e.d. wordt gedragen? Onze naailerares noemde
dit vroeger een "bef" , maar geeft er zich rekenschap van dat deze
benaming niet juist is.
A. In Nederlandse winkelbedrijven wordt de losse wollen kraag
met borst- en ruglapje, die men onder een trui draagt, wollen
rolkraag genoemd.

Stoel- bank
V. Hoe noemt men de zitplaatsen in een auto ?
A. Voor de voorste zitplaatsen in een wagen wordt meestal stoelen of voorstoelen gebruikt. In de folder van een Nederlandse
firma lezen we : De confortabele instelbare voorstoelen kunnen
naar voren geklapt worden. De voorstoelen lopen soepel op
sleden.
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Voor de achterplaatsen is bank of achterbank de juiste benaming. Het zijn immers geen afzonderlijke zitplaatsen: ze vormen
een geheel. Voor kinderen biedt de achterbank een veilige zitplaats.
Uit de bovengenoemde folder citeren we nog het volgende :
De uitgekiende plaatsing van stoel en stuur biedt een ontspannen, maar hoogst actieve rijpositie. Stoelen en bank zijn bekleed
met prachtig kunstleer. Tegen geringe bijbetaling kunt u ook
mooie, slijtvaste stoffen bekleding krijgen in combinatie met
twee slaapstoelen.

Betreft - onderwerp
V. Schrijft men boven een brief "betreft" of "onderwerp" ?
A. Het kan allebei. In Brieven'schrijven een kennis, een kunst,
door drs. J.P.M. Tacx (Prisma-boeken), lezen we : "Veel brieven van grotere bedrijven en van officiële instanties hebben links
boven een aanduiding waarin zeer in het kort het onderwerp van
de brief wordt vermeld. Dit geschiedt dikwijls door de woordjes
betreft of onderwerp".

Flesopener
V. Hoe heet het ding om flessen te openen die met een metalen
dopje zijn afgesloten?
A. Dat is een flesopener. Zo'n dopje met gekartelde rand noemen we een kroonkurk. Flessen die met een gewone kurk zijn
afgesloten worden met een kurketrekker geopend.

Te kort schieten
V. Men zegt "te kort schieten in iets". Is "te kort komen aan zijn
verplichtingen" ook goed ?
A. Neen, alleen het voorzetsel in wordt in dit geval gebruikt: te
kort schieten in zijn verplichtingen, in zijn taak, in zijn pogingen.
Te kort komen gebruiken we in de betekenis van ontbreken:
men kan geld, tijd, ervaring, ruimte enz. te kort komen, m.a.w.
het ontbreekt iemand aan geld, tijd, ervaring, ruimte enz.
J.V.
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11. - Termen en wendingen

KRAKEN (11)

Kraakgroep
Sommige kraakorganisaties zijn zeer coöperatief, d.w.z. dat ze
in goede verstandhouding met het gemeentebestuur leven; in dat
geval spreekt men van een "praktische kraakgroep".
In dergelijke omstandigheden wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen wilde krakers en "nette" krakers, d.w.z. mensen
die na overleg bereid zijn het gekraakte pand te verlaten als er
een zinvolle bestemming voor is.
In Nederland wordt niet enkel gekraakt door woningzoekenden. Het gebeurt ook dat demonstranten een kraakactie op touw
zetten om aan bepaalde eisen "kracht bij te zetten" en aldus druk
uit te oefenen op sommige instanties.
Zo hebben b.v. in januari ruim 150 demonstranten het voormalige muziekgebouw Tivoli gekraakt en bezet om te protesteren tegen de opening van het nieuwe muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Volgens hen bestond er daar geen ruimte voor
amateurkunstenaars. Zij vonden dat de gemeente Utrecht na de
bouw van het Muziekcentrum Vredenburg, dat 60 miljoen had
gekost, ook geld beschikbaar moest stellen ten behoeve van amateurkunstenaars.

Te kraak / Kraakje
In Nederland staan er niet enkel woningen te huur, maar ook te
kraak: een pittige, rake uitdrukking.
Voor de bouwnijverheid was 1980 bar en boos. Faillissementen, meer dan tien duizend onverkoopbare koopwoningen die "te
kraak" staan (een voorraadje waar zo'n 3 miljard gulden in gestoken is) en een onverminderd toenemen van de werkloosheid.

(NRC-Handelsblad)
Voorts zij er nog op gewezen dat kraak, meestal in verkleinvorm, ook inbraak betekent. Een kraakje zetten is dus een soort
eufemisme voor een inbraak plegen.
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Anti-kraakwet / Leegstandwet
In de Tweede Kamer in Nederland zijn een tijd geleden de anti-

kraakwet en de leegstandwet in behandeling genomen.
Het onderscheid tussen deze termen is als volgt. De antikraakwet is een wet waarin strafbepalingen op het kraken zijn
opgenomen; met de leegstandwet stelt men zich als doel de oorzaak van het kraken, d.i. langdurige en speculatieve leegstand,
weg te nemen.

Figuurlijk kraken
Kraken wordt ook figuurlijk gebruikt in de betekenis van kritiseren, afkeuren, afbreken, zeer ongunstig of vernietigend beoordelen, hevig afkammen en stemt dan overeen met afkraken.
We geven een paar voorbeelden met afkraken en vervolgens
met kraken:
- Hij is kennelijk van mening dat ik het rapport om louter
politieke redenen had moeten afkraken. (ESB, 30.11.'77)
- Het is volstrekt ten onrechte dat prof. Christiaanse het vooroorlogse stelsel afkraakt.
- Geef mij een belastingstelsel en ik zal het kraken.
-

(... ) Beledigend is hier Peter van Bueren zelf, die niet alleen
een programma kraakt, maar alle mensen die een camping
bezoeken als eenvoudige lieden betitelt.

Kraakwagen / Kraakwilg
De twee met de stam kraak gevormde termen die we hier vermelden, hebben niets te maken met het kraken van panden. We
vonden het echter de moeite waard er even bij te blijven stilstaan.
Het spreekwoord krakende wagens lopen het langst is ten onzent algemeen bekend.
Het Groot woordenboek der Nederlandse taal leert ons echter
dat we "zwakke mensen die de sterkere overleven" niet als
kraakwagens mogen bestempelen. De benaming kraakwagen
wordt door de Vlamingen veel minder gebruikt en betekent (Van
Dale) "wagen van de reinigingsdienst waarmee grove afval wordt
opgehaald en direct samengeperst". In de Volkskrant van
14.4.'81 troffen wij ook de term perskraakwagen aan.
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(... ) We weten er een (perskraakwagen) in Alkmaar te koop
met een inwerphoogte van 80 centimeter. Rugvriendelijk.
Voor de natuurminnaars noemen we de kraakwilg (Lat. salix
fragilis) die, samen met de populier (beide behoren trouwens tot
de familie van de wilgachtigen), veel in sommige streken van ons
land voorkomt. Wellicht is de benaming kraakwilg toe te schrijven aan het feit dat men de takken van deze boom makkelijk kan
kraken, \wat trouwens kan worden afgeleid van de definitie van
dit woord : "een langs water en in· bossen groeiende wilg met
opgerichte gemakkelijk afbrekende takken".

-

Kaalslag
Men zou zich kunnen afvragen of de ernstige sociale problemen
die Nederland thans kent niet te wijten zijn aan overdadige kaalslag en of men niet meer had moeten streven naar renovatie

(renovatiewoningen) .
Het woord kaalslag (Duits: Kahlschlag) van het ww. kaalslaan (= het staande hout rooien) is, volgens het Verklarend
handwoordenboek der Nederlandse taal (Koenen), een "terrein
waar het bos gekapt is".
Tegenwoordig wordt kaalslag echter ook gebezigd i.v.m. het
op grote schaal slopen of neerhalen van gebouwen, inzonderheid
in het kader van de stadsvernieuwing.
- (... ) Hij meent dat de wijzer na de kaalslag te ver is doorgeslagen in de richting van de verbetering.
- Terug naar de kaalslag?
- (... ) de kaalslaggolfis tot bedaren gekomen.
- Vele woningen zijn niet meer te vernieuwen, bij voorbeeld
omdat de funderingen niet deugen (... ). Daarom zal toch
kaalslag van aanzienlijke omvang onvermijdelijk zijn.
Bij kaalslagplannen wordt al te vaak uit het oog verloren dat
bewoners uit slooppanden nu eenmaal moeten worden gehuisvest. Zo ontstaat dan een nieuwe categorie van sociaal benadeelden die men soms saneringsnomaden noemt, die van krot
naar krot worden verplaatst.
Zou men ter afsluiting van dit stukje ook niet moeten opkomen tegen de bewering dat de wereld een kraakpand is ge-

worden?
V.T.V.
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KANTOORTERMINOLOGIE (lIl)

Papier
Bij de huishoudelijke dienst of bij de huismeester kunnen we
allerlei soorten papier bestellen.
Gewoon schrijfpapier kan losbladig zijn of gebundeld in
schrijfblokken met dekblad. Het papier kan effen zijn, gelinieerd of gelijnd, ofwel geruit (kleingeruit of smalgeruit). Het
kladblok bestaat uit papier van een wat slechtere kwaliteit. Zeer
dikke blokken noemen we mammoetblokken.
Voor het schrijven van persoonlijke brieven gebruiken we
keurig ongelinieerd postpapier. Het brievenblok bevat een gelinieerd onderlegblad, zodat we toch mooi recht kunnen schrijven. Voor luchtpostbrieven bestaat er speciaal licht luchtpostpapier. Er zijn ook luchtpostbladen die toegevouwen worden en
die van een opgedrukte postzegel voorzien zijn.
Bij firma's worden brieven getypt op schrijfmachinepapier, al
dan niet met briefhoofd (of brievehoofd). Met behulp van carbonpapier maakt de typiste kopieën of doorslagen van de brieven op dun doorslagpapier.
Om de brieven te versturen hebben we enveloppen nodig. Die
bestaan in allerlei formaten. Maar als we geen dubbel port willen betalen, maken we het best gebruik van het standaardformaat. Gegomde enveloppen hebben een gegomde klep, andere
hebben een zelfklevende sluiting. Firma's gebruiken meestal enveloppen zonder voeringpapier. Ze voorzien hun enveloppen
vaak van een opdruk met hun naam en adres. Vensterenveloppen zijn tijdbesparend. Het adres van de geadresseerde kan immers afgelezen worden door het doorzichtig gedeelte van de envelop en hoeft niet te worden overgeschreven. Luchtpostbrieven
worden natuurlijk in lichte luchtpostenveloppen verstuurd. Voor
het doorsturen van documenten binnen een firma zijn er circulatie-enveloppen met kijkgaten en adresseervakjes.
Verder vermelden we ook nog de visitekaartjes.
Wanneer we een groot aantal afdrukken van een tekst wensen, kunnen we hem stencilen. De tekst wordt daarvoor op speciaal stencilpapier getypt of geschreven en vervolgens wordt het
(de) stencil op een stencilmachine afgedrukt of afgedraaid. Om
nog meer afdrukken te maken is offsetdruk heel geschikt.
Verder kunnen we ook schriften gebruiken, zoals boekhoudschriften, aantekenschriften, kladschriften, enz.
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Inkomsten en uitgaven tekenen we op in kasboeken. Voor het
systematisch bijhouden van gegevens beschikken we over een
kaartsysteem met (systeem-) kaarten.

Stempels
Stempels hangen we op aan een stempelhanger (of stempelhouder). Er zijn naam-, datum-, cijfer- en prijzenstempels. De afdruk van de stempel noemen we het stempel. Het stempel wordt
gemaakt met stempelinkt, die we op een stempel- of inktkussen
aanbrengen.

Correctiemiddelen
Bij het schrijven maken we allemaal wel eens fouten. Gelukkig
hebben we allerlei hulpmiddelen te onzer beschikking om dit te
verhelpen. Met een gum(metje) (of gom, of vlakgom) kunnen
we de fout uitgommen (of uitvlakken). Om potlood uit te vlakken gebruiken we een potloodgum of een potlood met gummitip. Voor inkt nemen we een inktgum. Fouten op de schrijfmachine gommen we met een schrijfmachinegum uit. We kunnen
ook correctiestrips gebruiken, of correctielak, die we met een
lakpenseeltje aanbrengen. Sommige moderne schrijfmachines
zijn van een correctietoets voorzien, waarmee we automatisch
een correctielint kunnen inschakelen. Met een radeermesje krabben we de fouten van het papier af.

Plakbenodigdheden
In Van Dale vinden we voor plakband "gegomd papier in stroken (rollen) of van een klevende laag voorzien (cellofaan)band
voor het dichtmaken van pakjes enz.". Voor de tweede betekenis
zijn kleefband en kleeffilm ook gangbaar. Men kan ze met of
zonder afrolapparaat kopen.
Gom is een vloeibare kleefstof. 'Met een gomkwastje kunnen
we gom uit een gomflesje of een gompotje aanbrengen. Gegomde zegels en gegomde enveloppen hebben reeds een gomlaagje. We kunnen ze bevochtigen met een bevochtiger, d.i. een
sponsje of een rolletje.
Handig is ook de plakstift. De droge lijm kan in een koker
omhoog gedraaid worden.
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Hechtmateriaal
Onder de hechtmachines is de nietmachine de meest gebruikte.
Daarmee nieten we, tenminste als er nietjes in zitten. Om de
nietjes zonder pijn of moeite te verwijderen, biedt de nietjesuithaler (of ontnieter, of nietenwipper) ons de oplossing.
Met paperclips houden we papieren tijdelijk bijeen. Vlinderclips zijn een soort papierclips in de vorm van een vlinder. Het is
evenwel mogelijk dikkere stapels papier met een papierklem
(met veer en omlegbeugels) te bundelen.
Op de briefpriem of papierpriem prikken we brieven of andere papieren.
Vooraleer papieren in een map of een ordner op te bergen,
worden ze geperforeerd met een perforator.
Als laatste hechtmiddel vermelden we de punaise.
F.G. / A.T.

VRAAG EN ANTWOORD

Dringend, spoedeisend

v.

Als ambtenaar, o.m. belast met het opstellen van koninklijke
besluiten, stel ik vast dat sommige collega's nog altijd het woord
"hoogdringendheid" gebruiken (Fr. urgence), hoewel deze term
in de woordenboeken niet voorkomt. Zo leest men in de gecoördineerde wetten op de Raad van State : " ... behalve in de gevallen van hoogdringendheid ... ". In vele besluiten leest men in de
aanhef: "Gelet op de hoogdringendheid". Welke Nederlandse
wending stelt u in zulke gevallen voor ?
A. Het woord "hoogdringendheid" is inderdaad in het Nederlands ongebruikelijk. Er zijn tal van mogelijkheden om zich in de
door u aangehaalde gevallen correct uit te drukken.
Zo had in de wetten op de Raad van State kunnen staan : ...
behalve in dringende gevallen, behalve in spoedgevallen, behalve
in spoedeisende gevallen.
In de aanhef van besluiten en wetten staat tegenover Fr. "vu
l'urgence": gelet op het dringende karakter van de zaak, gelet op
het spoedeisende karakter van de zaak. In andere gevallen kan
men schrijven: overwegende dat de zaak dringt (of: dringend is);
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overwegende dat de zaak spoed vereist; overwegende dat de zaak
spoedeisend is.
Tot de parlementaire taal behoren uitdrukkingen als : tot de
spoedbehandeling van een wetsontwerp, een interpellatie besluiten; de Kamer, de Senaat in spoedvergadering bijeenroepen.

Mallemolen

v.

Een woord dat ik de laatste tijd veel zie opduiken is "mallemolen". Is het werkelijk een recent woord? Wat is het verschil
tussen "mallemolen" en "draaimolen" ?
A. Mallemolen is helemaal geen woord van jonge datum, want
volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal (WNT),
Leiden, werd het al door Bredero in het begin van de zeventiende eeuw gebruikt: "Dirckje die wil zijn ghelt... verquans'len aan
een mallemolen".
Mallemolen en draaimolen (op een kermis) hebben dezelfde
betekenis. Het eerste woord wordt ook wel figuurlijk gebezigd in
de betekenis van: woelende massa van mensen, mengelmoes,
maalstroom. Van Dale geeft het volgende voorbeeld : "De bloedige mallemolen van barbaarse burgeroorlogen".

Tab
V. Hoe noemt men de ruitertjes of inkervingen waarop de letters van het alfabet voorkomen om de stukken in een map of
dossier te ordenen ?
A. Zo'n uitstekend reepje noemen we tab en het gehele blad
een tabkaart of tabblad.

Jaloezie
V. Is "jaloezie" een correct woord voor "zonneblind" ?
A. Een jaloezie is een zonneblind of zonnescherm dat bestaat uit
evenwijdige, dunne houten, metalen of plastic latten, schoepen
genaamd, die met band of koord aan elkaar verbonden zijn,
zodat ze opgehaald en neergelaten kunnen worden. Een jaloezie
wordt aan de binnen- of de buitenkant van een raam of een deur
bevestigd.
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Een raamscherm of venstergaas van metalen of plastic vlechtwerk dat het binnenvliegen van insekten moet verhinderen, noemen we een vliegenraam of hor. .
Een vliegengordijn is een uit linten bestaand gordijn dat in
deuropeningen gehangen wordt om vliegen te weren. Als zo'n
gordijn met snoeren kralen gemaakt wordt, noemen we het een
kralengordijn.

Onroerende goederen

v.

Is "immobiliënagentschap" of "immobiliënmaatschappij"
bruikbaar in de betekenis van Fr. "agence immobilière" ?
A. Onder de benaming "agence, société immobilière" verstaat
men firma's die zich bezighouden met de aankoop, verkoop,
verhuur en beheer van huizen en gebouwen of gronden, met
daarbij soms taxaties, hypotheken, verzekeringen en leningen.
Een groot aantal van zulke firma's noemen zich nog "agentschap" , maar dat woord drukt niet precies uit wat bedoeld wordt.
De Nederlandse benaming is makelaarskantoor, makelaardij
of makelaar, al dan niet met toevoeging van "in onroerende
goederen, in vaste goederen".
Een kantoor van bemiddeling bij huur en verhuur, koop en
verkoop van woningen wordt ook woningbureau genoemd. Betreft het in hoofdzaak bouwgrond, dan kunnen we de benaming
bouwgrondmaatschappij gebruiken.
Grote firma's (Fr. sociétés immobilières) noemen we maatschappijen voor onroerende goederen of vastgoedmaatschappijen. Het gebruik van vastgoed neemt de jongste jaren toe,
wellicht omdat het korter is. Andere samenstellingen zijn vastgoedbelasting en vastgoedmarkt.
Schelen

V. Zijn "wat scheelt er" en "wat scheelt eraan" beide correct?
A. Neen, alleen wat scheelt eraan is gebruikelijk. Het werkwoord schelen komt ook voor met een pers. voornaamw. Wat
scheelt u ? Wat scheelt hem toch? Er scheelt haar altijd wat.

J.V.
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Mits

V. Bestaat er bezwaar tegen mits in deze zinsnede : mits de
bovengenoemde voorwaarden te vervullen ?
A. Ja: mits met een te + infinitief-combinatie is ongebruikelijk
en kan bezwaarlijk algemeen Nederlands genoemd worden.
Er zijn drie gangbare gebruiksvormen van het voegwoord
mits:
1. mits leidt een gewone bijzin met persoonsvorm in : mits de
bovengenoemde voorwaarden vervuld zijn. In dit geval is mits
een schrijftaalvariant van op voorwaarde dat;
2. mits wordt gevolgd door een beknopte bijzin met een voltooid
of onvoltooid deelwoord: "mits onverkocht ... " (Jansonius) en
"mits hardwerkend (zul je er wel komen)" (Nederlandse spraakkunst, Rijpma en Schuringa, 22ste druk, blz. 218);
3. mits is het voegwoord in een elliptische bijzin, dus een onvolledige bijzin met een duidelijke verwijzing naar een verzwegen
persoonsvorm. "Mits betaling binnen een maand" staat voor
"mits betaling binnen een maand volgt" : dat voelen we onmiddellijk aan.
"Mits betaling van 500 Bfr." kan daarentegen niet, juist omdat
niet duidelijk verwezen wordt naar een verzwegen persoonsvorm. Gewoonlijk zeggen we : tegen betaling van ...

Zetten (zich -)

V. Is zich zetten in de betekenis van gaan zitten algemeen Nederlands?
A. Ja en neen. Zich zetten is heel gewoon, als het gevolgd wordt
door een plaatsbepaling ("zich aan tafel zetten", Koenen). In het
andere geval gebruiken we zich zetten beter niet: dus niet zet u
of zet u zich, maar wel: ga zitten, gaat u zitten.

Opper-Volta

V. Wat is juist: Opper-Volta of Boven-Volta? Opper-Silezië of
Boven-Silezië ?
A. De combinatie met Opper- verdient de voorkeur. In nagenoeg alle ons bekende naslagwerken worden de vormen met Opper- gebruikt. Dat klopt met wat Van Dale schrijft: "opper: in
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aardrijkskundige namen, in tegenstelling met lager gelegen gedeelten van hetzelfde gebied, b.v. Opper-Betuwe".
Alleen in het Overzicht van landen en gebiedén, vermeldende
de officiële benamingen en afleidingen der aardrijkskundige namen (Nederlands ministerie van Buitenlandse zaken) heb ik Boven-Volta aangetroffen. Die vorm is best verdedigbaar: het land
is genoemd naar de rivier de Volta. Die ontspringt daar: vandaar
de Bovenvolta. Toch stel ik voor dat we ons naar het gebruik
schikken en de vrijwel algemeen gangbare vorm Opper-Volta
bezigen.

Spektakel
V. Mag spektakel in de betekenis van schouwspel gebruikt worden? Ik denk b.v. aan totaalspektakel.
A. Een spektakelstuk is voor Koenen "een toneelstuk dat met
grove effecten werkt" en voor Van Dale "een toneelstuk waarbij
vooral gestreefd is naar effectbejag in opzet en taal, regie en
decor" . Grove effecten, effectbejag: het klinkt allemaal nogal
pejoratief.
Toch kan spektakel ook gebruikt worden in de zin van groots
schouwspel, waarbij geen of zelfs een positief waardeoordeel
wordt uitgesproken. Zo worden de groots gemonteerde bijbelse
en historische kijkspelen van Cecil B. de Mille algemeen spektakelfilms genoemd. En naar aanleiding van een Europese tournee
van de Opera van Peking schreef de Volkskrant: "Opera in
China is meestal een indrukwekkend spektakel. Een vaak flitsend schouwspel dat wordt uitgevoerd door spelers die niet alleen
kunnen zingen, maar tegelijkertijd acrobaat zijn en pantomimespeler" (1.5.'79). In deze voorbeelden komt spektakel(-) overeen met Fr. (pièce) à grand spectacle.
In de zin van (gewoon) schouwspel, vertoning, opvoering
komt spektakel evenwel niet in de standaardtaal voor. In uw
voorbeeld wordt spektakel het best vervangen door show of
theater. In Signalement van nieuwe woorden (Elsevier 1975)
neemt R. Reinsma totaalshow en totaaltheater op, met voorbeeldzinnen.
E.B.
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11. - Termen en wendingen
Arbeidsplaats - werkplaats
Echte synoniemen zijn zeldzaam. Zo zijn noch "plaats" en
"plek", noch "arbeid" en "werk" echte synoniemen. Dat blijkt
nog eens overduidelijk uit twee neologismen die nog niet in de
woordenboeken staan, nl. arbeidsplaats en werkplek. Het eerste is een arbeidsbetrekking (Fr: emploi), het tweede is de vaste
plek in een bedrijf waar iemand dagelijks werkzaam is (Fr: poste
de travail). En om nog even door te gaan: een plaats van arbeid
is geen arbeidsplaats en een werkplaats is geen werkplek.
Afgezien van het feit dat het woord arbeid tot de schrijftaal
behoort, heeft het steeds betrekking op werk als een maatschappelijk proces. Werk is elke soort bezigheid en handeling die
inspanning vergt. Volledigheidshalve zij tot slot vermeld dat
wanneer Franse computer- en automatiseringsdeskundigen het
over een "poste de travail" hebben, zij daarmee in het Nederlands een werkstation bedoelen, d.w.z. een aantal machines,
toestellen enz., die voor een bepaalde activiteit dienen en die zijn
opgesteld rond de persoon die deze apparatuur bedient en gebruikt.

Zelfbediening
Het woord "zelfbediening" is in Nederland al meer dan twintig
jaar lang in gebruik ter aanduiding van twee begrippen: a) een
vorm van verkoop en b) een zelfbedieningswinkel. Het Engelse
self-service, dat tot enige jaren geleden alleen in België in zwang
was, heeft nu ook in Nederland vaste voet gekregen. Het is daar
het eerst verschenen in opschriften boven benzinestations. Tot
nog toe is het in Nederland niet doorgedrongen tot de spreektaal,
al prijkt het wel reeds boven een steeds groter aantal zelfbedieningswinkels. Zelfbediening is een duidelijk Nederlands woord.
De terugtocht van die term is dan ook niet te wijten aan enig
mankement waaraan dat woord inhoudelijk zou lijden, maar aan
de gemakzucht waarmee vreemde termen worden overgenomen.
De Duitse firma Aral bezigt voor de zelfbedieningstankstations
die ze in Nederland exploiteert het woord "zelftank" , naar het
voorbeeld van het Duitse "Selbsttank". Het is jammer dat de
"self-service" ook in Nederland zijn intrede heeft gedaan, want
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daardoor zal dit woord, dat in Vlaanderen zo sterk is ingeburgerd, wel van geen wijken meer willen weten. Vermeldenswaard
is dat het Frans, aan welke taal ons Belgische "self-service" is
ontleend, zich, althans in Frankrijk, voor meer dan 90% van de
gevallen waarin dit begrip wordt gebruikt, heeft bekeerd tot de
term "libre-service". Een analoog geval is ons naar Nederland
overgewaaide "living", dat ook uit het Frans is overgenomen en
dat in Frankrijk zijn plaats heeft moeten afstaan aan "salIe de
séjour" of "séjour". Talen zijn soms onberekenbaar.

Drie neologismen met "inspraak"

Inspraak is "de gelegenheid om zijn mening of wensen kenbaar te
maken in een aangelegenheid waarbij men betrokken is" (Van
Dale). Het peilen naar de opinies of desiderata van een bepaald
deel van de bevolking gebeurt de jongste tijd, wanneer de inspraakgevende partij een semi-overheids- of overheidsorgaan is,
meer en meer tijdens een inspraakavond.
Aan inspraakavonden gaan informatievergaderingen vooraf,
opdat de bij een project (b.v. het omleggen van het tracé van een

verkeersweg) betrokken personen zich een juist beeld van de
voorgestelde plannen kunnen vormen. De organisatie van beide
soorten bijeenkomsten wordt dikwijls in handen gegeven van een
inspraakbureau. Zo'n bureau brengt de meningen van de insprekers samen in een rapport, op basis waarvan het orgaan van welk
het besproken plan uitgaat een voorstel doet aan de instantie
waarbij de uiteindelijke beslissing berust.

Achterland

Het Duitse woord "Hinterland" is in Vlaanderen, hoe vreemd
dat ook moge klinken, een hardnekkig gallicisme of, voor wie
vooral met het Engels in contact is, een koppig anglicisme.
Het Frans kent naast dat zelfde "hinterland" ook "arrièrepays", dat niet als synoniem geldt, maar waaraan door de Franse
woordenboeken, tot ongenoegen van vele puristen, alleen de
betekenis wordt toegekend van "binnenland" (in tegenstelling
met kuststreek). Wellicht dat mede onder invloed van "arrièrepays" de letterlijke tegenhanger daarvan, namelijk "achterland",
voor velen in Vlaanderen alleen de betekenis kan hebben van
"binnenland". De werkelijkheid is dat "hinterland" in het Neder11 - 1376

lands niet bestaat en dat onze taal in dat geval heel gewoon de
term "achterland" gebruikt.

P.w.

KANTOORTERMINOLOGIE (IV)

Werving van personeel
Voor men werk gevonden heeft, is men werkzoekende. De
werkzoekende kan solliciteren naar een vacante betrekking nadat
hij een of meer personeelsadvertenties uit de krant heeft gehaald.
Hij kan ook werk zoeken via het bureau voor arbeidsbemiddeling. Hij schrijft dan een keurige sollicitatiebrief, waarin hij zijn
diensten aanbiedt, en voegt er een curriculum vitae (ook personalia genoemd) bij., Als hij in aanmerking komt, zal de personeelschef van de onderneming de sollicitant uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Vaak moet de sollicitant ter plaatse nog een sollicitatieformulier invullen en psychotechnische en andere selectieproeven afleggen. Is hij de uitverkoren persoon voor de vacature,
dan moet hij nog een medisch onderzoek ondergaan.
Na ondertekening van het arbeidscontract voor bedienden of
voor werklieden is hij een werknemer. Op dat ogenblik heeft hij
een baan. Hij is in dienst bij zijn werkgever. De werkgever,
van zijn kant, werft hem aan, hij stelt iemand tewerk, hij
neemt een nieuw personeelslid in dienst.
In de regel krijgt de werknemer eerst een proefcontract aangeboden. Later, indien beide partijen overeenstemming bereikt
hebben, wordt het een contract voor onbepaalde duur. Ze kunnen ook vanaf het begin een contract voor bepaalde duur
sluiten.

Bezoldiging en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als bezoldiging krijgt een handarbeider loon. De werknemer
die geestelijke arbeid vetricht, ontvangt salaris. Dit loon of salaris wordt berekend volgens een loonschaal of een salarisschaal.
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Zowel het kantoorpersoneel als de handarbeiders eisen evenwel loonsverhoging, hebben looneisen, kregen vroeger een
loonzakje, en krijgen nu een loonslip. Voor beide categorieën
wordt de bezoldiging bij de loonadministratie berekend en bestaat er een loongrens. Voor de werkgever komen ze allebei in
de statistiek van de loonkosten voor. De werkgever kan voor
beide categorieën tot een loonstop besluiten.
Op de loonslip staan de gegevens over het loon of het salaris :
het brutosalaris, de toeslagen (bij voorbeeld kinderbijslag), de
inhoudingen voor de sociale-zekerheidsbijdragen, de belastingen
en het nettosalaris.
De secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten voordelen die
een bedrijf aan zijn personeel verleent, zoals goedkoop eten in
de bedrijfskantine, gratis vervoer, gratificaties, extrapensioen,
enz.

Sociale zekerheid
De arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer zijn
voor een groot deel bij de wet bepaald. Verder bestaan er een
aantal die in vele bedrijfssectoren in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) vastgelegd zijn.
De sociale zekerheid wordt door de bijdragen van werkgevers
en werknemers gefinancierd. De werknemers zijn dan verzekerd
tegen ziekte, ongevallen, werkloosheid, enz. Er bestaan dus een
ziekteverzekering en een .ongevallenverzekering. Iedere werknemer is aangesloten bij een ziekenfonds dat de rechthebbende in
geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, bevalling, enz. uitkeringen toekent.
Er is ook een pensioenfonds waarvan de werknemer uitkeringen ontvangt als hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Sinds enkele jaren kennen we in België het brugpensioen.
Naast de kinderbijslag, de geboortevergoeding en andere vergoedingen is de jaarlijkse vakantie een van de meest bekende
sociale verworvenheden. Elke werknemer heeft er recht op. Niet
iedereen neemt in één keer alle vakantiedagen op, zodat er ook
nog wat snipperdagen overblijven.
Bij ziekte neemt de werknemer ziekteverlof. Deze vorm van
arbeidsverzuim noemen we ook ziekteverzuim. Kort verzuim is
een afwezigheid van het werk wegens bijzondere omstandigheden: huwelijk, geboorte van een kind, enz. (Voor meer uitleg
over vakantie en verlof zie Taalbeheersing in de administratie,
blz. VI - 65-68.)
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Kantoortijden
Om zeker te zijn dat het personeel op tijd het werk hervat, heeft
de werkgever als controlemiddel de prikklok ingevoerd. Elke
werknemer heeft zijn prikkaart en moet dan ook telkens prikken als hij de onderneming binnenkomt of verlaat. De prikkaart
geeft de gepresteerde uren van de werknemer weer. In de meeste
bedrijven kennen de werknemers vaste werktijden (fabrieken) of
kantoortijden (kantoren). Waar dit organisatorisch mogelijk is,
kunnen de werknemers zelf het begin en het einde van hun werkdag bepalen, binnen vastgestelde grenzen weliswaar. In dit geval
spreken we van glijdende werktijden.

Ontslag
Zowel de werkgever als de werknemer kan aan een arbeidsovereenkomst een eind maken, maar ze dienen wel eenopzeggingstermijn in acht te nemen, die al naar het aantal dienstjaren verschilt.
De werknemer neemt ontslag of dient zijn ontslag in. Hij doet
dit door middel van een opzeggingsbrief. De werkgever geeft
een personeelslid zijn ontslag of hij ontslaat hem.
Soms moeten om economische redenen, bij fusie van ondernemingen of wegens automatisering een aantal werknemers afvloeien. Dit gebeurt geleidelijk en onder gunstige voorwaarden
voor de werknemers in overleg met de vakbonden. Daarom
spreekt men ook van een afvloeiingsregeling.

Werknemers- en werkgeversorganisaties
De vakbonden en de patroonsorganisaties zijn de sociale partners die samen de arbeidsverhoudingen regelen. Zij behartigen
de belangen van hun achterban. In de Belgische ondernemingen
vinden we een ondernemingsraad en een comité voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.
Vaak wordt de arbeidsvrede verstoord. Bij een arbeidsconflict kan de vakbond het initiatief nemen tot stakingen in de
vorm van stiptheidsacties of prikacties. Soms leggen de aangeslotenen voor verscheidene dagen of weken het werk neer. In dat
geval worden ze door de stakingskas onderhouden. Stakersposten worden uitgezet om te beletten dat werkwilligen (of staII - 1379

kingsbrekers) toch opnieuw aan het werk zouden gaan. Soms
gaat het hard tegen hard en gaat de werkgever op zijn beurt tot
uitsluitingen over.
F.G.lA.T.

VRAAG EN ANTWOORD

Nieuwpoort-aan-Zee
V. In een van zijn radiotaalwenken vestigde M. Galle er destijds
de aandacht op dat de Raad voor taaladvies van oordeel was dat
Nieuwpoort-aan-Zee beter Nederlands is dan "NieuwpoortBad" . De dikke Van Dale merkt op dat "bad" voor badplaats
een germanisme is. Nieuwpoort heeft rekening gehouden met de
argumenten van de Raad voor taaladvies, maar tal van Vlaamse
badplaatsen blijven de afgekeurde benaming gebruiken, b.v.
Koksijde-Bad, Mariakerke-Bad, Westende-Bad enz. Ik zou het
op prijs stellen hierover uw mening te kennen.
A. Samenstellingen met "aan-Zee" zijn beslist meer in overeenstemming met het Nederlandse taalgebruik, zoals blijkt uit de
benaming van enkele Nederlandse badplaatsen: Bergen-aanZee, Egmond-aan-Zee, Katwijk-aan-Zee.
De gemeenten die blijven vasthouden aan de toevoeging van
"Bad" zijn wellicht beïnvloed door het Duits, maar ook door het
Frans. Zij verliezen echter een belangrijk element uit het oog.
Vrijwel alle plaatsnamen in Frankrijk, gevolgd door de woorden
"les-Bains", zijn niet aan zee gelegen en in de Petit Larousse
worden ze bestempeld als "stations ther~ales", b.v. Aix-IesBains, Niederbronn-Ies-Bains, Bagnols-Ies-Bains, Thonon-IesBains (Haute Savoie). Er is zelfs een Bains-Ies-Bains !
Aan de andere kant zijn er in Frankrijk tal van plaatsnamen
met de woorden "sur-Mer" : Boulogne-sur-Mer, Saint-Servansur-Mer, Batz-sur-Mer, St.-Pair-sur-Mer. (In de Petit Larousse
worden ze "stations balnéaires" genoemd.) Hier stemt dus het
Franse taalgebruik overeen met het Nederlandse.
Ook in Duitsland wordt de term "Bad" gebruikt voor plaatsen
met geneeskrachtige bronwateren die niet aan zee zijn gelegen
(Bad Godesberg, Bad Kreuznach), evenals in Oostenrijk (Bad
Ischl) en in Zwitserland (Bad Ragaz, waarvan de Franse benaming Ragaz-Ies-Bains luidt).
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Het lijdt bijgevolg geen twijfel dat het gemeentebestuur van
Nieuwpoort een wijze beslissing heeft genomen en het is te hopen dat zijn voorbeeld bij de andere Vlaamse badplaatsen navolging zal vinden. We voegen er ten slotte nog aan toe dat de term
badplaats zowel gebruikt wordt voor een stad of dorp dat aan zee
ligt als voor een plaats met geneeskrachtige bronnen.

Vergadering - zitting
V. In Kamer, Senaat en Cultuurraad wordt 's morgens en
's middags vergaderd. Zijn het vergaderingen of zittingen? Zijn
het ochtendvergaderingen en middagvergaderingen ? Wat vindt
u van morgenvergadering en namiddagvergadering ?
A. Ofschoon volgens de woordenboeken zitting ook de betekenis heeft van vergadering, wordt in de parlementaire praktijk
toch een onderscheid gemaakt : onder zitting verstaat men doorgaans een reeks vergaderingen, b.v. de zitting 1979-1980; een
normale zitting loopt van oktober tot einde juni. Daarop volgt
het reces.
Ochtendvergadering en middagvergadering zijn in de parlementaire terminologie gebruikelijk; dit is niet het geval met morgen- en namiddagvergadering. In de toneel- en filmwereld
spreekt men van middagvoorstelling en avondvoorstelling, in de
muziekwereld van middagconcert en avondconcert.

Iteretur

v.

Wat pleegt de dokter op het recept te schrijven als het de
bedoeling is dat de medicijn meer dan eens verstrekt wordt?
A. De gebruikelijke medische formule is iteretur. In gewoon
Nederlands luidt dat: een-, twee-, driemaal herhalen.

Stoppage
V. Ik wil reclame maken voor het stoppen van scheuren in kledingstukken. In een reclamedrukwerk vond ik "stoppage", doch
ik vermoed dat deze benaming geen Algemeen beschaafd is.
A. Het woord stoppage en de samenstelling stoppage-inrichting
zijn algemeen gebruikelijk. In Kramers' Nederlands woordenboek leest men dat deze samenstelling betekent : inrichting waar
gaten en scheuren onzichtbaar gestopt worden.
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Het is wel interessant erop te wijzen dat volgens Le nouveau
dictionnaire étymologique par A. Dauzat, J. Dubois et H. Mitterand (Ed. Larousse) het Franse woord "stopper" op het einde
van de negentiende eeuw ontleend is aan het Nederlands (stoppen). Het achtervoegsel -age daarentegen is een leensuffix uit
het Frans: stoppage, lekkage, sluitage, vrijage enz.

Sorteerrekje
V. Hoe heet het metalen rekje of kastje dat op kantoren wordt
gebruikt, met vijf of zes "legplankjes" , waarin men brieven, stukken, papier kan opbergen?
A. Dat is een sorteerrekje. \Vordt het uitsluitend voor brieven
gebezigd, dan kan men het een brievensorteerrekje noemen.
J.V.

NIEUWE WOORDEN

Banenmarkt
Om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen, worden banenmarkten georganiseerd. Vraag en aanbod
kunnen elkaar op de banenmarkt ontmoeten. In ons land wordt
gewoonlijk de term "job-info" voor hetzelfde begrip gebruikt.
Jammer eigenlijk, banenmarkt is een heel duidelijk woord.

Banenplan
In Nederland en Duitsland werkt de regering aan een banenplan: een plan om meer banen te scheppen. Voor de oorlog
hadden we in ons land een "plan van de arbeid" dat hetzelfde
doel nastreefde. Uitkijken of de regering én met zo'n plan én met
een "Belgische" benaming ervan voor de dag komt!
W.Px.
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11. - Termen en wendingen

MILIEUTERMINOLOGIE (IX)
Groen
De Franse term "espaces verts" kan in het Nederlands op tal van
manieren worden weergegeven. Hierna volgen voorbeeldzinnen
en uitdrukkingen met een passend equivalent : nationale tentoonstelling over de groenruimten en tuinen in België; de verantwoordelijkheden van iedere stedeling ten aanziec van de groenvoorziening werden in de brochure "Het Groenplan" omschreven; de behoeften aan groenvoorzieningen van een stadsagglomeratie; aanleg van nieuwe groenelementen en watersportgebieden; groenzones stichten; groengordijnen planten; een groenstrook (strook met beplanting in of om een stadsgedeelte met
intensieve bebouwing, om een fabriek, enz.) aanleggen; het
openbaar groen enz.
- Ook de door de Plantsoenendienst van de gemeente Rotterdam aangelegde groenvoorziening is, nu de struiken en bomen groter en voller worden, een lust voor het oog.
- De groenaanleg in het Botlek- en het Europoortgebied vindt
voortgang.
Een groengordel (Eng. green belt) is een brede strook om een
bevolkingscentrum waar niet gebouwd mag worden, die groen
moet blijven.
Onze Noorderburen spreken van het Nederlandse groene
hart; hiermee worden de Veluwe en het Rivierengebied bedoeld.
Ook adverteerders weten dat het woordje groen rendabel is;
ze maken er dan ook ruimschoots gebruik van. Een voorbeeld:
"Bouw in modern Dordrecht: het "Leiendakhuis" verrijst in de
woongroep Tafelberg, tussen tuinen en opgaand groen".

Leefmilieu
De Franse term "cadre de vie" kan in het Nederlands b.v. worden weergegeven door leefmilieu of levensmilieu (Van Dale).
De laatstgenoemde uitdrukking komt echter minder voor.
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De kans op verschraling van het leefmilieu is (... ) niet denkbeeldig.
In de CBS-afdeling Leefmilieu van het ministerie van Economische zaken houden de milieumensen zich bezig met classificatiesystemen om milieuverslechtering overzichtelijk voor te
stellen. (NR-H)
Er moet worden gestreden voor het leven van vogels en vissen
en daarmee voor het menselijk leefmilieu.
Wat nodig is, is een nieuwe oriëntatie van de economische
expansie in die zin, dat zij niet meer een tegenstelling vormt
tot het levensmilieu.

Leefkwaliteit - leefbaarheid
De term leefkwaliteit is het Nederlandse equivalent voor het Fr.
"qualité de vie" en het Eng. "quality of live" .
- Om het gebruik van het privé-autovervoer in de steden, dat
een ongunstige invloed heeft op de leefkwaliteit, af te remmen, zouden parkeerruimten in de stadscentra worden beperkt en aan de rand van de stad worden aangelegd (Fr. parcs
de dissuasion). (Winkier Prins, Verkeer en vervoer, blz. 635)
De stam leef vindt men terug in leefbaar, leefbaarheid (WinkIer Prins = mate waarin het fysieke leefmilieu is afgestemd op de
menselijke behoeften, verlangens en eisen, voor zover deze geen
betrekking hebben op het economisch bestaansminimum).
- Er moet meer dan ooit worden gestreden voor het behoud
van de natuur en een leefbaar milieu.
- De stedelijke leefbaarheid komt op sommige plaatsen in het
gedrang.
- Gestreefd zou moeten worden naar een mondiale overeenkomst inzake tellurische leefbaarheid.
Onder de leefbaarheidsvraagstukken vallen o.m. de ruimteconsumptie, het landschapsbederf, de verkeershinder, de luchtvervuiling enz.

Uitworp - uitstoot - lozing - emissie
In verband met de hierboven genoemde term uitworp (Fr. rejets) zij erop gewezen dat dit woord door Van Dale aangemerkt
wordt als een germanisme, in de betekenis van "wat uitgestoten,
naar buiten gestuwd wordt". Synoniemen ervan zijn uitstoot of
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uitstoting; ook deze termen staan in die betekenis niet in Van
Dale en Koenen vermeld.
In de vakliteratuur kan men ze echter geregeld aantreffen; er
bestaat derhalve veel kans dat ze ingeburgerd raken, mede doordat er geen betere termen bestaan om dit begrip weer te geven.
- Hoe openhartig waren de zegslieden van het Tielse chemische
bedrijf over de stof die ontsnapt is en over de duur van de
gifuitstoot ?
- Ruim 90 % van de totale luchtverontreiniging vindt zijn oorzaak in het verbruik van brandstoffen; de resterende 10 %
dient toegeschreven te worden aan de uitworp door industriële bedrijven van stof, stank, fluoriden e.d., niet afkomstig
van brandstoffen.
- Er is nog veel onzekerheid over de meetbaarheid van de uit-

worp van asbestvezels.
Een andere term die eventueel gebruikt kan worden is emissie
(= uitworp van partikeltjes). Een emissie bestaat uit het uitstoten van afvalgassen, stof, warmte, radioactiviteit enz. (emissie
van gasvormige produkten en radioactieve vloeistof, emissie van
zwaveldioxyde, radioactieve emissies).
- De technologische factor (nieuwe produktietechnologieën) is
voor 80 à 85 % verantwoordelijk voor de toale emissie van
milieuaantastende stoffen.
Emissies worden bij het opnemen door de ontvanger (mens,
dier, plant, ding, lucht) immissies.
- (...) Beplante groene terreinen doen dienst als filter voor de
immissies van rook, stof, gas uit de industrie, de huisbrand en
het verkeer.
- Bij bomen was de fysiologische immissieschade vaak nog op
vijf tot twintig kilometer afstand van grote rookbronnen vast
te stellen.
Lozing, een andere veel gebruikte uitdrukking, heeft echter
meer betrekking op water en vloeistoffen.
- In sommige landen is de lozing van verontreinigende stoffen
op het oppervlaktewater aan een vergunningenstelsel (10zingsvergunning) onderhevig gemaakt.
Lozing wordt thans echter ook gebezigd m.b.t. de luchtverontreiniging, veroorzaakt door de industrie, b.V. in industriële lozingen (Kleine Larousse in kleur, Fr. effluents industrieis).
- Nationaal en internationaal wordt er nauwelijks echt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de gevolgen van dit soort
giflozingen (van chemische bedrijven) voor mensen.
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Voorts spreekt men ook van lozing van warmte, van gefaseerde lozing, geloosde afvalwarmte, gasvormige lozingen, lozing van
radioactiviteit, "nuilozing".
- Een afstaan van geloosde afvalwarmte aan de atmosfeer door
uitstraling en verdamping en een daling van de temperatuur
tot de waarde die met de heersende meteorologische omstandigheden overeenkomt.
- De slijtingsprodukten bevinden zich binnen lekdichte metalen splijtstofhulzen en zouden dus generlei lozing van radioactiviteit in de omgeving van de centrale mogen veroorzaken.
Enkele samenstellingen met lozing: lozingsput, lozingskalen-

der, lozingsplaatsen, lozingssysteem, schoorsteenlozing.
(... ) het opstellen en naleven van een lozingskalender voor

-

zouthoudend water voor het gehele stroomgebied van de
Rijn.
- Bij het ontwerp van het lozingssysteem van een kernenergiecentrale wordt veelall % der ca. 30 000 à 70 000 in de reactor
aanwezige splijtstofstaven tijdens bedrijf lek verondersteld.
Naast lozen in treft men met dit ww. ook het voorzetsel op
aan, zoals blijkt uit onderstaande voorbeeldzinnen.
- De Russische papierfabrieken lozen hun afval in het Baikalmeer...
- Het overgrote deel van de Amsterdammers en ook veel bedrijven lozen hun vuile water op de gemeentelijke riolen
(... ) (NRC-H).
- Tussen Singel en Keizersgracht zijn de meeste woningen nog
niet op de riolering aangesloten - zij lozen rechtstreeks op
de grachten, het oppervlaktewater derhalve. (id.)
- De (aardappelmeel)industrie haalde het zetmeel uit de aardappel en loosde het vruchtwater met het was- en proceswater
op de veenkoloniale wateren van Groningen ...

Effluent
Het effluent is, volgens Koenen, weglopend gezuiverd afval- of
rioolwater. Deze Nederlandse term heeft niet dezelfde betekenis
als het Fr. "effluent", in "effluent urbain", waar afvalwater mee
bedoeld wordt.
- Moeilijk of niet-afbreekbare substanties kunnen het reinigingsvermogen van de biologische trap aantasten en zijn vaak
ook in het effluent van de zuiveringsinstallatie terug te
vinden.
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Kernafval - kernafvalopslag
Het grootste gevaar voor het milieu wordt opgeleverd door de
nucleaire centrales en inzonderheid door het radioactief afval
(Fr. déchets radioactifs). Op dit gebied onderscheidt men vaste
radioactieve afvalstoffen, radioactief besmette vloeistoffen en ra-

dioactieve emissies.
De afvalbehandeling, -verwerking, -opslag van splijtprodukten
uit kernenergiecentrales bezorgen de specialisten ter zake heel
wat hoofdbrekens.
Kernafval is de gevaarlijkste stof, ooit door de mens in grote
hoeveelheden geproduceerd.
Splijtingsafval kan laag-actief (Fr. déchets "basse activité"; D.
schwachaktive Abfälle), midden-actief (Fr. déchets "moyenne
activité";. D. mittelaktive Abfälle) of hoog-actief ( déchets "haute activité"'; hochaktive Abfälle) zijn. Hoog-actief afval wordt
ook kernsplijtingsafval (KSA) genoemd.
De technische voorbereiding van de berging zal aan de hoogst
mogelijke eisen moeten voldoen. Het komt erop aan te weten
hoe men zich kan ontdoen van radioactieve afvalstoffen, welke
methode van concentratie van radioactief afval de veiligste is.
Onder de tot nog toe voorgestelde oplossingen kunnen worden
vermeld: 1. afvoer buiten de dampkring; 2. opslag in de aardkorst (in stortholtes in zoutmijnen of andere geologische formaties); 3. opberging in bouwwerken.
M.b.t. het veilig opslaan van kernafval in zoutkoepels lijkt
het centrale probleem te bestaan uit de werking van het warmteproducerende kernafval op de genoemde zoutkoepel. Zullen er
geen instabiliteiten in en rond de zoutkoepel (verstoring van de
zoutformatie) ontstaan als gevolg van de warmteproduktie ? Dit
lijkt alleen door proeven ter plaatse in de ondergrond, dus pas na
de aanleg van een mijn, te kunnen worden beoordeeld. Volgens
specialisten ter zake lijkt de opslag van het kernsplijtingsafval in
roestvrije cilindrische containers in holten in zoutformaties een
veelbelovende methode voor splijtingsprodukten te zijn.
V.T.V.
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KANTOORTERMINOLOGIE (V)

OPBERGMATERIAAL

Het archief

Omdat afgehandelde dossiers niet eindeloos in de beperkte kantoorruimte kunnen worden opgeslagen, heeft bijna elke onderneming of instelling een afdeling waar men al die stukken ordelijk
kan opbergen: het archief, of de archiefafdeling. De archiefbedienden zoeken een opgevraagd dossier in de rijen archiefkasten of archiefzuilen.
Gewoonlijk vinden ze vlug het nodige, tenminste als men vooraf op de ordners of de archiefdozen een rugetiket heeft aangebracht. In de ordner zitten de geperforeerde stukken, vaak tussen twee eveneens geperforeerde schutbladen, vastgehecht door
middel van een hechtmechaniek. Deze stevige, stijve map met
een hefboom heeft een bepaalde rugbreedte. Andere benodigdheden die thuishoren in de archiefafdeling zijn pakpapier,
plakband, dozen van golfkarton en paktouw.

Mappen

Naast de ordners en de archiefdozen zijn er nog verschillende
soorten mappen die we op elk kantoor kunnen aantreffen om de
papieren op te bergen.
Zo kennen we de map met snelhechter: de geperforeerde
stukken duwen we over de twee buigzame strips en daarover
schuiven we het dekplaatje. Als een papier aan de gaatjes dreigt
te scheuren, kunnen de zelfklevende versterkingsringen uitstekende diensten bewijzen.
Dank zij de map met (stof)kleppen kunnen we verhinderen
dat de papieren uit de map zouden glijden.
Hangmappen kunnen we ophangen in bureauladen of kasten.
De hangstrippen en de schuifdeklijst zijn bij dit systeem onontbeerlijk. Heel vaak zit er in de hangmap nog een binnenmap.
De circulatiemap met kijkgaten en adresseervakjes is de map
die door de handen van verschillende personen, vaak van verschillende diensten, gaat.
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In een combinatiemap kan men verschillende mappen opbergen. Die stijve map met linnen harmonicarug en elastieksluiting
over de rechterhoeken vormt een stevig geheel.
De sorteermap met de tabs - dit zijn uitstekende strookjes
- is handig om de stukken alfabetisch of numeriek te rangschikken en heeft eveneens een harmonicarug.
Voor hetzelfde doel kan ook de voorordner gebruikt worden,
waarvan de vakken bij het openklappen van de map een waaier
vormen.

Ruiters
Wat ook nog deel uitmaakt van het opbergmateriaal zijn de ruiters. Zij zijn een uitstekend hulpmiddel, niet alleen bij nasporingen in kaartenbakken of roterende kaartsystemen, maar ook bij
het ordelijk opbergen van documenten in hangmappen. Daarom
zijn er naast kaartruiters ook hangmapruiters. Zij steken uit
boven de kaart of de hangmap, zodat men met één oogopslag een
overzicht heeft en vlug de gewenste kaart of hangmap vindt.

De postkamer
De postkamer is de verzamelplaats voor de inkomende en de
uitgaande post. De inkomende en uitgaande stukken worden opgetekend in een postregistratieboek. Voor het versturen van pakjes beschikt men hier over inpakpapier en over een pakketweger. Door middel van een tarievenlijst wordt het port bepaald. Brieven worden gewogen op een briefweger (of brieveweger) met schaalverdeling.
Voor het plakken van de postzegels gebruikt men een postzegelbevochtiger. In grote bedrijven is een frankeermachine natuurlijk handiger. Ook een- adresseermachine kan goede diensten bewijzen wanneer men vaak naar dezelfde personen brieven
of andere correspondentie moet versturen. Een briefopenereventueel een elektrische - is nuttig om inkomende brieven snel
en netjes open te maken.
De brieven worden in de sorteerrekken gesorteerd per dienst
of verdieping.
Voor een korte zakelijke mededeling kan soms worden volstaan met een briefkaart in plaats van een brief. Voor dringende
mededelingen maakt men gebruik van telegramformulieren.

F.G.lA.T.
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VRAAG EN ANTWOORD

Gymschoenen

v.

Wat is het correcte woord voor wat in onze school gewoonlijk
"turnpantoffels" wordt genoemd ?
A. Eerst zullen we het verschil tussen gymnastiek en turnen
verduidelijken. Met gymnastiek bedoelen we oefeningen die op
school of elders worden gedaan om de lichamelijke conditie op
peil te houden. Turnen daarentegen is een tak van sport en
behelst meestal een wedstrijdelement. Het Frans kent voor beide
betekenissen slechts één woord: gymnastique en dat verklaart
de verwarring tussen gymnastiek en turnen in ons land.
Pantoffels en sloffen zijn dingen die nu niet direct doen denken
aan lichamelijke inspanning, zodat de samenstelling "turnpantoffel" wel heel vreemd genoemd mag worden. Het schoeisel dat we
bij gymnastiek gebruiken noemen we gymnastiekschoenen of
gymschoenen, want zoals vele andere lange woorden wordt gymnastiek op school meestal verkort tot gym. Dat geldt ook voor
samenstellingen als gymleraar, gymles, gymlokaal, gympak en
voor het werkwoord gymmen. Op de scholen en ook wel daarbuiten is overigens nog een verdere verkorting gangbaar, namelijk gympjes.
- Alleen gympjes op gymles !
- De turnsters van onze turnvereniging hebben in de turnzaal
duchtig geturnd. Er wordt binnenkort een turntoernooi in
onze gemeente gehouden.

Betreft
V. Wat schrijven we boven een brief om aan te geven waar de
brief over gaat ?
A. In zakelijke brieven wordt eerst het onderwerp van de brief
genoemd om de behandeling ervan te vergemakkelijken. In feite
gebruiken we daarvoor hoofdzakelijk een van de twee woorden:
Betreft of Onderwerp. In geen geval "voorwerp".
- Betreft: levering van schrijfmachines.

Uw kenmerk - ons kenmerk

v. Kunnen we met het woord "referte" verwijzen naar vroegere
brieven over hetzelfde onderwerp ?
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A. Nee. Het woord "referte" betekent weliswaar verwijzing,
maar we gebruiken het vrijwel uitsluitend in de vaste uitdrukking
"Onder referte aan". Bovenaan een brief schrijven we gewoon
Ons kenmerk en/of Uw kenmerk, gevolgd door de cijfers en/of
letters waarmee de vorige brieven aangeduid waren.

Herbeginnen

V. Is het correct te zeggen dat een leerling zijn werk moet herbeginnen?
A. Het werkwoord "herbeginnen" hoort thuis bij wat men dichterlijke taal noemt. Het wordt in ons land dikwijls ten onrechte
gebruikt als vaste vertaling van "recommencer".
Dat "herbeginnen" in het algemene taalgebruik minder gangbaar is, blijkt al uit het feit dat het ontbreekt in Koenen. In Van
Dale is het voorzien van de aantekening "dicht".
Bovendien betekent herbeginnen alleen dat iets opnieuw begint of begonnen wordt, maar niet dat iets in zijn geheel opnieuw
gedaan moet worden. Daarvoor gebruiken we andere werkwoorden, zoals overdoen, overmaken, herhalen.
- Dat knoeiwerk moet je overmaken.
- Herhaal die zin eens.
- Je zult dat werk moeten overdoen.
In de schoolsfeer is overmaken het gebruikelijke werkwoord.
Om aan te geven dat een leerling zijn werk moet overmaken,
schrijft de leraar gewoonlijk alleen "Over" op de eerste bladzijde.

Hernemen - hervatten

V. Wat is het verschil tussen de werkwoorden "hernemen" en
"hervatten" ?
A. Het werkwoord hernemen betekent : opnieuw nemen of innemen. Het wordt vooral gebruikt in ·de wending het woord
hernemen.
- Na een korte pauze hernam de spreker het woord.
- En hoe wil je dat bereiken ?_ hernam zij.
- Na bloedige gevechten werd de vesting hernomen.
Veel frequenter is het werkwoord hervatten, waarmee we bedoelen: opnieuw beginnen.
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In september worden de lessen hervat.
De dokter heeft zijn praktijk hervat.
Het gesprek tussen de sociale partners wordt hervat.
Hervatten is een handelingswerkwoord en bij zo'n werkwoord
hoort een lijdend voorwerp. We kunnen niet zeggen "De dokter
hervat", maar wel : De dokter hervat zijn praktijk. Het is dus
ook niet juist te schrijven: "De lessen hervatten". Correct is :
De lessen worden hervat. Het college van professor... wordt
hervat. Professor... hervat zijn colleges.

Vrijzinnig
V. Wat betekent het woord "vrijzinnig" ?
A. Het woord vrijzinnig heeft in Vlaanderen een andere betekenis dan in Nederland. In ons land wordt met vrijzinnig bedoeld:
vrij van elk godsdienstig gezag bij de keuze van een levensbeschouwing. De term vrijzinnigheid is in Vlaanderen in de plaats
gekomen van vrijdenkerij, die te sterk herinnert aan de felle strijd
tegen het godsdienstig gezag. In Vlaanderen is vrijzinnig dus per
definitie niet godsdienstig. In Nederland daarentegen wordt vrijzinnig vooral gebruikt om een strekking in het protestantse geloof aan te duiden waarvan de aanhangers zich niet strikt gebonden achten door de bijbel. Het begrip "vrijzinnig protestant"
komt met name voor in de afkorting VPRO: Vrijzinnig Protestantse Radio-omroep, een van de Nederlandse omroepverenigingen.

In contanten
V. Wat is correct: "in specie" of "in speciën" ?
A. Het woord specie wordt in de woordenboeken wel vermeld (in
het enkelvoud) met de betekenis "in gemunt geld", maar het
komt eigenlijk zelden in het gewone taalgebruik voor. Onder
invloed van het Frans (en espèces) heeft het in ons land ingang
gevonden (in het meervoud), maar de gewone uitdrukking in het
Nederlands is : in contanten, betaling in contanten.
W.Px.
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11. - Termen en wendingen

MILIEUTERMINOLOGIE (X)

Waterverontreiniging
Water kan op velerlei manieren kunstmatig worden verontrei-.
nigd, o.m. door huishoudelijk en industrieel afvalwater, door
koelwater, door chemische produkten, overbemesting van landerijen, door virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkende organismen.
De waterverontreiniging (D. Wasserverschmutzung) kan echter ook van natuurlijke oorsprong zijn: troebeling door erosie,
uitloging van de diepe ondergrond, afsterven van dierlijk en
plantaardig materiaal.
Naar gelang van het geval heeft men dus te maken met oppervlaktewater- of grondwaterverontreiniging, met thermische verontreiniging (ten gevolge van het lozen van afvalwater door thermische centrales b.v.), mechánische waterverontreiniging met
drijvende stoffen (stookolie), organisch-chemische verontreiniging met synthetische wasmiddelen (b.v. schuimvorming door detergenten).

Zeevervuiling
Door ecologen en oceanologen wordt voortdurend gewaarschuwd
voor de- angstwekkende toeneming van de zeevervuiling. Anderen nemen dit verschijnsel niet zo ernstig op en beweren dat het
gigantische volume oceaanwater door verdunning in staat is alle
afvalstoffen onschadelijk te maken (verw~ring in zee). Men mag
echter niet uit het oog verliezen dat· de watercirculatie in de
oceanen langzaam verloopt, zodat ten gevolge van het toenemende in zee lozen van alle mogelijke toxische en afvalstoffen wel
degelijk van verstoring van een natuurlijk evenwicht kan worden
gesproken. De grote hoeveelheden drijvend vuil en schadelijke
stoffen, de uitgestrekte olievelden op de oceanen brengen het
marine leven in gevaar. Het is de hoogste tijd dat ook de zeevervuiling op efficiënte wijze en met alle mogelijke middelen wordt
tegengegaan.
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Onder de middelen die worden ingezet om de vervuiling bij
een lekkende olietanker of een ongeval op een booreiland tegen
te gaan dienen o.m. te worden vermeld de oliebestrijdingsvaartuigen (Fr. navire dépollueur, bateau antipollution; Eng. oil pollution fighter; D. Ölpestbekämpfungsschiff), die chemische middelen uitstrooien om de olievlek~en onschadelijk te maken.
De belangrijkste vervuiling wordt echter niet veroorzaakt door
de rampen met supertankers, maar door het grote aantal gewone
schepen dat zijn olieafval of ballastwater in volle zee loost. Deze
allesbehalve elegante manier om gevaarlijke stoffen kwijt te raken noemt men het dumpen in z(e (Eng. ocean dumping; D.
Verklappung, Müllversenkung).

Olieklonten
Hoe schrikbarend de vervuiling (= verkankering) van de zee is
blijkt uit het feit dat, zelfs in normale omstandigheden, er brokken olie op het water drijven.
De bemanning van een vlot dat de oceaan overstak en er de
vervuiling heeft kunnen observeren liet zich als volgt uit :
- Vanaf de Canarische Eilanden tot het eindpunt (van onze
expeditie) hebben we constant olieklonten in ons sleepnet
gehad.

SLAR
De Zweedse kustwacht beschikt over een 'alziend oog' om olievlekken in zee op te sporen. Het gaat hierbij om een nieuw soort
vliegende radarapparatuur die bekend staat als SLAR (SideLooking Airborne Radar) en die al olievlekken van 100 liter kan
waarnemen.
- De SLAR levert op een scherm beelden die kunnen worden
gebruikt als bewijsmateriaal tegen bij voorbeeld de kapitein
van een tanker die de zee bevuilt.

Eutrofie
Eutrofiëring (Eng. eutrophisation) of eutrofie is afgeleid van het
Grieks eutroof ('eu' = goed + 'trophè' = voeding).
In het Nederlands betekent het bn. eutroof welgevoed, voedselrijk. Een eutroof milieu is een milieu - meestal oppervlakIl - 1394

tewater - rijk aan voedingsstoffen die aanwezig zijn in het afgevoerde afvalwater of in uitspoelingen (dit is het geval b.v. als
meststoffen spoelend worden weggevoerd uit de akkers). De genoemde voedingsstoffen, zoals kalk, fosfaten en nitraten, kunnen
worden opgenomen door de daarin levende planten en dieren,
eutrafenten genoemd. De eutrafenten (= de aan een eutroof milieu aangepaste organismen) kunnen in een voedselarm (= oligotroof : 'oligos' : weinig + 'trophè' : voeding) milieu niet leven.
De grote hoeveelheden fosfaten dragen bij tot de eutrofie
(voedselrijkdom) van de wateren, vooral in stilstaande oppervlaktewateren. Hierdoor wordt b.v. de groei van de algen in het
water sterk gestimuleerd. Ofschoon algen zuurstof kunnen produceren, komt -hun overmatige aanwezigheid in het water neer
op zuurstofonttrekking (Fr. désoxygénation) doordat het afgestorven gedeelte weer wordt afgebroken door rottingsbacteriën.
Het eindresultaat van dit proces is een 'ineengestort' water ( = uit
evenwicht geraakt water). Bovendien veroorzaakt die drijvende
massa rottende waterplanten overlast en stank.
Om watereutrofie te verhinderen moet biologisch gezuiverd,
voedselrijk afvalwater, dat niet direct in de rivieren mag worden
geloosd, eerst van de voedingsstoffen worden ontdaan.
- De overmaat van (de aan de bodem) toegediende minerale
stoffen (...) draagt bij tot de eutrofiëring van het water.
- Vaak wordt het verbruik van 176 000 ton grensvlakactieve
stoffen in wasmiddelen vanwege hun fosfaatgehalte als enige
eutrofiërende factor genoemd in verband met het verpesten
van het water.

Gezondheidstechniek
Gezondheidstechniek is een van de belangrijkste richtingen binnen de civiele techniek (civiel-technische werkzaamheden). De
gezondheidstechniek houdt zich bezig met het gebruik van technische middelen ter verbetering van het milieu, in het bijzonder
van de milieufactor water: levering van goed drink- en gebruikswater, riolering, zuivering van huiselijk en industrieel afvalwater, kwaliteitsbeheer van oppervlakte- en grondwater.
Afvalwater - waterzuivering
Als equivalent van 'eaux usées' bezigt men in het Nederlands

afvalwater, d.i. het in huishoudi!1gen gebruikte water en het waII - 1395

ter dat door de industrieën, al of niet gemengd met regenwater,
wordt geloosd.
- Het basisplan is gericht op het schoonmaken van het afvalwater van de fabrieken.
De laatste tijd streeft men er steeds meer naar om waterzuiveringsinstallaties te bouwen (D. Kläranlagen). Water kan mechanisch of chemisch worden gezuiverd. Er bestaan ook biologische
zuiveringsmethoden. Hier dient echter een onderscheid te worden gemaakt tussen de natuurlijke biologische zuiveringsmethoden (landbevloeiing, visvijvers enz.) en de kunstmatige biologi-

sche zuiveringsmethoden.
Onder biologische reiniging verstaat men ook de zelfreiniging
(auto-épuration), zoals b.v. de biologische zelfreiniging van het
oppervlaktewater door micro-organismen. Een ander voorbeeld
van biologische reiniging van afvalwater is de biezenvijver, waar
genoemde reiniging geschiedt d.m.v. biezen die op de bodem
ervan groeien. In dit verband spreekt men van het zelfreinigend

vermogen van water.
- Zuivering van afvalwater (D. Reinigung der Abwässer) is
noodzakelijk wanneer het ontvangende water door afvalwater zodanig belast wordt, dat het zelfreinigend vermogen tekortschiet.
Het zuiveren van het afvalwater van de openbare riolen, het
toezien op de lozingen van afvalwater en het opsporen van de
oorzaken van waterverontreiniging geschieden in België door de
waterzuiveringsmaatschappijen. In Nederland houdt een publiekrechtelijk lichaam, zuiveringschap genoemd, zich met de
zuivering van afvalwater bezig.
- Het zuiveringschap Amstel- en Gooiland is namelijk begonnen met de aanleg van een persleiding voor afvalwater naar
de zuiveringsinrichting te Weesp.
Met waterzuivering zijn uiteraard centen gemoeid, vandaar de
waterverontreinigingsheffing, zoals deze belasting in Nederland
wordt genoemd. Hier gaat het om een milieuheffing die door de
bewoners van de grachtengordel te Amsterdam moet worden
betaald wegens het rechtstreeks lozen op de grachten.

Smeerpijp
Een smeerpijp is een vuilpersleiding of pijpleiding voor afvalwater.
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Slechts een eerste fase van de veenkoloniale afvalwaterleiding
(de zogeheten smeerpijp) kwam twee jaar geleden in gebruik : kosten zestig miljoen gulden.

Afvalwarmte
De term afvalwarmte wordt gebruikt m.b.t. de thermische verontreiniging: lozing van warmte op zodanige schaal dat de natuurlijke waterhuishouding van het ontvangende milieu dermate wordt
verstoord dat de biocoenose (lees: -seenooze; levensgemeenschap van organismen die te zamen een biotoop bewonen) wijziging ondergaat.
Elektrische en kernenergiecentrales behoren tot de belangrijkste producenten van afvalwarmte.
De uitdrukking warmteafgifte met het koelwater spreekt voor
zichzelf als men weet dat de genoemde term betrekking heeft op
kerncentrales.

Biologische waarderingskaart
In verband met de bestrijding van de watervervuiling en inz. de
vervuiling van de waterlopen spreekt men in het Frans van het
opmaken van 'une carte de la qualité biologique des cours d'eau'.
Het Nederlandse equivalent hiervoor is : biologische waarderingskaart. Deze kaart wordt opgesteld aan de hand van watermonsters, die worden genomen met het oog op b.v. het toekennen van kredieten voor het bouwen van zuiveringsstations.
Zulke kaarten worden trouwens ook m.b.t. het milieu in het
algemeen opgesteld. Zo werd begin 1978 door de overheid het
initiatief genomen, o.a. een biologische waarderingskaart inzake
vegetatie en avi-fauna op te stellen. In dit geval gebeurt het karteren hoofdzakelijk door biologen, landbouwingenieurs en landschapsdeskundigen.

Behoud van het duingebied : duininfiltratie
Meer dan in ons land wordt het duingebied in Nederland in de
toekomst bedreigd door waterwinning, infiltratie en atmosferische
verontreiniging.
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Daarnaast zouden ook nog andere activiteiten uit het duingebied verbannen moeten worden, onder meer : industriële activiteiten, afvallozing, bosaanleg en uitdieping van de zeebodem
dicht voor de kust.
De duininfiltratie heeft een aanzienlijke omvang aangenomen
ten behoeve van drink- en industriewatervoorziening. Verdere
uitbreiding van waterwinning en infiltratie van rivierwater zal onvermijdelijk leiden tot verder verval.
Gespecialiseerde onderzoekers adviseren behalve stopzetting
van de genoemde activiteiten o.m. het laten uitstuiven (Koenen:
door stuiven uithollen) van nieuwe valleien en het regelmatig
maaien en beweiden van duinterreinen.
Herstel van de oecologische kwaliteiten kan bereikt worden
door vermindering van het waterverbruik, watervoorziening met
verschillende waterkwaliteiten en waterwinning in minder kwetsbare gebieden buiten de duinen.
Indien, ondanks de grote oecologische bezwaren (waaronder
het gevaar voor uitdroging), toch een keuze inoet worden gedaan
tussen de uitbreiding van bestaande infiltratiewinningsgebieden
en de uitbreiding van de winning van natuurlijk grondwater, dan
verdient de eerstgenoemde waterwinningswijze de voorkeur.

Industrie-eiland
De benaming industrie-eiland komt in de economische literatuur
in Nederland de jongste tijd frequent voor.
Hiermee bedoelt men een kunstmatig eiland dat in de Noordzee gebouwd zou worden en waarop een complex van industriële
activiteiten gevestigd zou moeten worden.
Hierbij dacht men met name aan die activiteiten welke· op het
vasteland niet goed meer kunnen worden uitgeoefend vanwege
o.m. milieu-overlast en/of veiligheidsoverwegingen.
De bestemming van een kunstmatig eiland in de Noordzee zou
kunnen variëren van een eiland voor afvalverwerking, voor energieopwekking m.b.v. kernenergie voor olie-aanvoer en -opslag,
voor vestiging van verschillende industrieën.
Het industrie-eiland levert geen directe bijdrage aan het verminderen van milieuproblemen. De voordelen hebben door verplaatsing c.q. stabilisatie van industriële activiteiten voornamelijk betrekking op verbetering van de kwaliteit van het milieu in
een bepaald (dicht bevolkt) industriegebied, nl. verminderd risico voor de bevolking binnen een straal van 25 km rond het indus11 - 1398

triecomplex, alsmede het wegnemen van overlast van licht, geluid
en geur. Nadelen ontstaan door emissies en doordat een nu nog
relatief schoon Noordzeegebied vervuild zal raken.
Voorlopig echter is de idee voor aanleg van een kunstmatig
eiland voor industriële activiteiten op de lange baan geschoven,
o.m. doordat er ten aanzien van water- en luchtverontreiniging
geen duidelijke voordelen aan verbonden zijn.
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Je vindt - vind je ?
V. Ingevolge een meningsverschil op mijn werk wou ik graag uw
advies inwinnen over het volgende : Ik meen me te herinneren
op school te hebben geleerd dat men moet schrijven: je of jij
vindt, maar vind je of jij ? Mijn collega's menen dat in zulke
werkwoorden in een vragende zin ook dt moet staan. En wat met
de beleefdheidsvorm u ? Mijn broer denkt dat hier dezelfde regel
geldt als voor je of jou, maar dat betwijfel ik sterk.
A. De juiste vormen zijn: je (jij) vindt; vind je (jij) ? De
spraakkunstregel is dat bij inversie, d.w.z. wanneer het onderwerp achter het werkwoord komt, de -t wegvalt als je (jij) het
onderwerp van de zin is : je schrijft - schrijf je ?; je loopt loop je ?; je gaat - ga je ?
Voor u geldt deze regel niet: u antwoordt - antwoordt u ?;
u schrijft - schrijft u ?; u loopt -loopt u ?; u gaat - gaat u ?

Ambtenaar, beambte, bediende
V. Welk verschil bestaat er tussen deze drie benamingen?
A. Een ambtenaar is iemand die door de overheid is aangesteld.
Een ambtenaar is altijd in openbare dienst. Vroeger werd deze
benaming alleen voor hogere rangen gebruikt, maar dat is nu niet
meer het geval.
De beambte is iemand die in een ondergeschikte rang kantoorwerk doet; hij kan zowel bij een bedrijf als bij de overheid werkzaam zijn.
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Het onderscheid tussen ambtenaar en beambte is niet in eerste
instantie een onderscheid tussen hoger en lager. Principieel is het
onderscheid er een tussen beperkt en algemeen : wie door enig
gezag is aangesteld is een beambte; alleen wie door het openbaar
gezag is aangesteld is ambtenaar.
De betekenis van bediende wordt als volgt omschreven in het
Sociaalrechtelijk woordenboek, uitgegeven door de BeneluxEconomische Unie tot verklaring en eenmaking van termen
voortkomende in het sociaal recht van het Nederlandse taalgebied : werknemer die in hoofdzaak hoofdarbeid verricht, onder
gezag, leiding en toezicht van de werkgever. In deze betekenis
komt de term bediende alleen in België voor, waar hij in het
positieve recht uitsluitend wordt gebruikt om degene aan te duiden die verbonden is door een 'arbeidsovereenkomst voor bedienden'. De term bediende wordt ook gebruikt ter aanduiding
van het lagere kantoorpersoneel of in samenstellingen, zoals kantoor- en winkelbediende, liftbediende, hotelbediende. In deze
betekenissen is de term 'bedien..d e' echter geen juridisch begrip.

Personeelsbestand, -sterkte, -formatie

v.

Kunt u mij precies het onderscheid duidelijk maken tussen

personeelsbestand, -sterkte, -formatie, -kader?
A. Onder personeelsbestand verstaan we het aantal personeelsleden van een firma, bedrijf of overheidsdienst: wegens de vermindering van de bestellingen wordt het personeelsbestand in
vele bedrijven verminderd; ter bestrijding van de werkloosheid
wordt het personeelsbestand in de overheidsinstellingen van
sommige landen uitgebreid.
Personeelssterkte is een synoniem van personeelsbestand; ook
personeelsbezetting wordt in dezelfde betekenis gebruikt, b.v. de
personeelssterkte of -bezetting van een legerafdeling.
Met personeelsformatie wordt bedoeld het aantal en de samenstelling van het personeel dat in een dienst, afdeling, bedrijf of
overheidsorgaan kan worden aangesteld: volgens de personeelsformatie kan de dienst over 100 personeelsleden beschikken,
maar in werkelijkheid is de personeelsbezetting veel kleiner.
Kenmerkend voor personeelsformatie is dat het ook om de
samenstelling en de indeling van het personeel gaat, terwijl bovendien door de term formatie het maximumaantal personeelsleden is aangegeven, dat in de praktijk niet altijd wordt bereikt.
De samenstellin& 'personeelskader' is in het Nederlands ongebruikelijk. Wel wordt de term kader gebezigd ter aanduiding van
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de officieren, onderofficieren, korporaals van een legerafdeling,
van de kern van een partij enz., van de groep leidinggevende
organisatoren van een sportbond en van de groep personen die
bestuursfuncties in een organisatie (staf) bekleden.

Mededelingenbord/prikbord
V. Oudere collega's hoor ik nogal eens de Franse term 'valve
(d'affichage)' gebruiken. Ik vind het in geen enkel woordenboek.
Hoe zegt men dat in het Nederlands?
A. De dikke Van Dale vermeldt de samenstelling mededelingenbord, d.w.z. bord waarop mededelingen worden geschreven of
aangeplakt. Ook wandbord en vooral prikbord worden in dezelfde betekenis gebezigd.

Storingzoeker
V. In onze firma werken technici die erop uit gestuurd worden
als een door ons geleverde (elektronische) centrale defect is.
Mijn Franstalige collega's noemen hen 'dépanneurs'. Welke Nederlandse tegenhanger raadt u aan ?
A. Zulke technici noemt men in onze taal storingzoekers; deze
term is o.m. gebruikelijk bij de Nederlandse PTT.

Burgerlijke stand - burgerlijke staat
V. Is er een verschil tussen burgerlijke stand en burgerlijke
staat?
A. Er bestaat in dit verband een belangrijk verschil tussen stand
en staat. De burgerlijke stand is in elke gemeente het register van
geboorten, sterfgevallen, huwelijken en echtscheidingen. Ook de
dienst op het gemeentehuis draagt de .benaming burgerlijke
stand. De" burgerlijke staat daarentegen is de:;rechtstoestand waarin de burgers zich beyinden. Op formulieren die ingevuld dienen
te worden komt dus burgerlijke staat te staan; hierachter moet de
betrokken persoon vermelden of hij ongehuwd, gehuwd, gescheiden enz. is. In zo'n formulier van een Brusselse gemeente
troffen we de samenstelling 'echtgescheiden' aan in plaats van uit
de echt gescheiden. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de
burgerlijke stand de dienst is die zich bezighoudt met de burgerlijke staat van de inwoners.
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Kraakwagen

V. Hoe noemt men de wagen van de reinigingsdienst waarmee
groot afval wordt opgehaald en direct samengeperst ?
A. Van Dale vermeldt hiervoor kraakwagen.
Straatnamen

V. Wij wensen een straat te benoemen naar de Franse stad Rennes. Hoe doen we dat taalkundig juist?
(,
A. Wanneer een straat naar een vreemde stad" genoemd wordt,
is de gangbare manier van straatnaamgeving : naam van de stad
+ straat; in uw geval dus Rennesstraat. Zo ook Romestraat, Verdunstraat, Londenstraat enz. Zulke straatnamen worden bijgevolg op dezelfde wijze gevormd als die welke naar een land of
een bekende persoon genoemd zijn: Javastraat, Engelandstraat,
Limburgstraat, Consciencestraat, Breughelstraat, Guido Gezellestraat.
We vestigen er de aandacht op dat voor de benaming van
straten en wegen die naar een bepaalde plaats leiden normaal een
bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. De straat die naar Gent
leidt, noemen we Gentsestraat, de weg die naar Brugge leidt
Brugseweg.
Winkels kijken

v. Bestaat er in het Nederlands een woord voor 'kuierend wandelen in de straten zonder inkopen te doen' ?
A. De dikke Van Dale vermeldt de wending winkels kijken.
Meervoud van letterwoorden

V. 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn' wordt
meestal afgekort als OCMW. Wat is het meervoud van dergelijke
letterwoorden : gewoon OCMW of OCMW's ? De voorstanders
van OCMW steunen op de uitspraak en zeggen dat C in het
meervoud uitgesproken wordt als centra. Maar wat als men zegt :
de OCMW van ·de provincie Antwerpen (meervoud) ?
Hoe wordt het meervoud gevormd van andere letterwoorden,
b.v. GOM (Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij) ? Welke
algemene regel wordt hier- toegepast ?
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Bij het afsluiten van een beraadslaging schrijf ik doorgaans:
'Namens het OCMW Mortsel'. Een letterkundige heeft me erop
gewezen dat vóór het letterwoord het lidwoord wegvalt en dat ik
dus moet schrijven: Namens OCMW Mortsel. Hoe moet het
werkelijk?
A. Zulke afkortingen of letterwoorden krijgen in het meervoud
een s, voorafgegaan door het afkappingsteken. De Woordenlijst
van de Nederlandse taal (het groene boekje) vermeldt in de Leidraad op blz. LXVII de volgende voorbeelden: KB's (koninklijke besluiten) en NV's (naamloze vennootschappen). Dus ook
OCMW's, GOM's, VVV's (verenigingen voor vreemdelingenverkeer), VZW's (verenigingen zonder winstoogmerk).
Het lidwoord wordt normaal geschreven, waarbij deze letterwoorden zich in het algemeen richten naar het geslacht van het
hoofdwoord in de afkorting, b.v. het KMI (hoofdwoord Instituut), de KNS (hoofdwoord Schouwburg), het OCMW (hoofdwoord Centrum). U kunt dus schrijven: namens het OCMW
Mortsel, maar de OCMW's van de provincie Antwerpen. Het
kan natuurlijk voorkomen dat het lidwoord wordt weggelaten,
zoals dat het geval is met zelfstandige naamwoorden, b.v. :
OCMW's zijn instellingen die tot opdracht hebben... Maar na
namens volgt een lidwoord: namens het bestuur; namens de
voorzitter; namens de secretaris; namens het OCMW.

Ideeënbus

V. In een openbare bibliotheek is een 'suggestiebus' aangebracht. Is dat wel het gebruikelijke woord in het Nederlands?
A. Een bus waarin degenen die in een bedrijf of dienst werkzaam zijn voorstellen kunnen deponeren die tot verbetering van
de gang van zaken kunnen bijdragen, noemen we een ideeënbus
(in het Frans 'boîte à suggestions'). Ook voor bibliotheken kan
deze term gebruikt worden.

Planologie - stedebouw
V. Welk verschil bestaat er tussen stedebouw, planologie en
ruimtelijke ordening?
A. In het huidige taalgebruik is de oorspronkelijke betekenis
van het woord stedebouw zo afgezwakt, dat men nu niet meer
bepaald aan stadsaanleg denkt. Stedebouw(kunde) heeft meer en
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meer de plaats moeten ruimen voor planologie. Hieronder verstaat men de wetenschap die zich bezighoudt. met de ruimtelijke
ordening van het door een volksgemeenschap of een deel daarvan bewoonde gebied, gezien naar de hoofdaspecten : wonen,
werken, verkeer en ontspanning; in engere zin wordt er ook de
leer van de organisatiemogelijkheden van een gebied mee bedoeld of de regeling van de uitbreidingsplannen. De term planologie is sedert 1926 door de Nederlandse stedebouwkundige De
Casseres in zwang gebracht. De beoefenaar van deze wetenschap
is een planoloog, een ruimere benaming dan stedebouwkundige.
Het bijvoeglijk naamwoord is planologisch: planologische maatregelen, diensten.

Stroom - rivier

v. Is 'stroom' als aardrijkskundige term inderdaad verkeerd en
moet hij vervangen worden door 'rivier' ?
A. Onder de waterlopen onderscheiden we in het Nederlands in
de eerste plaats de rivieren of hoofdrivieren en de zij- of bijrivieren. Het gebruik ten onzent van 'stroom' in de betekenis van
(hoofd) rivier is te wijten aan het feit dat onze aardrijkskunde-

boeken lange tijd uit het Frans werden vertaald; in deze taal
betekent 'fleuve' een waterloop die in zee uitloopt en 'rivière'
een waterloop die niet in zee uitmondt. Het is dus in navolging
van het Frans dat de Schelde een stroom en de Leie een rivier
wordt genoemd. Dat onderscheid wordt niet gemaakt in Nederland; onder de grote rivieren verstaat men er de Rijn, Waal, Ijsel
en Maas, die alle in zee uitmonden. Het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) schrijft hierover: 'In Nederland wordt
het woord stroom in de taal van het dagelijks leven weinig of niet
gebruikt, ook in de waterbouwkunde is het niet zeer gebruikelijk, maar in de aardrijkskunde en in ongemene taal, vooral in
dichterlijke taal, is het niet zeldzaam'. Ook in de dikke Van Dale
leest men dat het woord 'stroom' niet gebruikelijk is 'in de dagelijkse taal'.

Stroom wordt doorgaans gebezigd voor de zich voortbewegende watermassa langs de kust : de drenkeling werd door de stroom
meegevoerd; het is hier synoniem met stroming (Fr. courant).
Het komt ook voor in samenstellingen : stroomafwaarts en
-opwaarts en verder ook figuurlijk: stromen bloed verliezen, een
stroom van woorden of vluchtelingen, tegen de algemene stroom
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op roeien, met de stroom meedrijven (= met de menigte, de
algemene opinie meegaan).
J.V.

Kraamgeld
V. Op blz. 11-1378 gebruikt u onder de titel 'Sociale zekerheid' de
term 'geboortevergoeding' . Mag ik erop wijzen dat het Sociaalrechtelijk woordenboek (uitgave 1977) hiervoor 'kraamgeld' gebruikt, een term die ook gangbaar is bij de kinderbijslaginstellingen ?
A. U hebt gelijk. Volgens het Sociaalrechtelijk woordenboek is
kraamgeld (Fr. allocation de naissance) een 'uitkering ineens bij
de geboorte ter tegemoetkoming in de kosten voor de kinderuitzet' .
Het gebruik van de terminologie van het Sociaalrechtelijk
woordenboek (uitgegeven door het secretariaat-generaal van de
Benelux Economische Unie, derde, herziene en aangevulde uitgave 1977) is verplicht voor de diensten en instellingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid ressorteren (decreet van 25 september 1975).

Carrosseriebouwer - carrosseriehersteller
V. Wat is het Nederlandse equivalent van het Franse 'carrossier'
dat in Belgische ambtelijke teksten geregeld wordt gebruikt,
o.m. in het Staatsblad van 30 oktober 1980, in de samenstelling
'carrossier-hersteller' ?
A. In het door u geciteerde Staatsblad komt een omschrijving
voor van het beroep dat in het Frans met 'carrossier-réparateur'
wordt aangeduid. Het gaat om iemand die zich bezighoudt met
'het verbouwen en repareren van het koetswerk van autovoertuigen'.
Eerst iets over 'koetswerk'. Deze benaming is vrijwel verouderd als het om de bovenbouw van een auto gaat. Daarvoor
wordt algemeen het woord carrosserie gebruikt. Dat blijkt ook
uit het feit dat in de woordenboeken alleen bij carrosserie samenstellingen worden vermeld: carrosseriefabriek, carrosseriehersteller enz.
Als beroepsbenaming is 'carrossier' in het Nederlands onbekend. Alleen bij gebrek aan taalkennis is men in ons land overgestapt op het gebruik van deze Franse beroepsbenaming.
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Hoe noemen we zo iemand nu in het Nederlands? Een betrouwbare aanwijzing vinden we in de Prisma-beroepengids, van
H.M. Pere en L.F.J. Sanders (uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1980). Daarin komt de benaming carrosseriebouwer
voor met de volgende omschrijving : iemand die belast is met het
samenstellen en construeren van carrosserieën en die werkzaam
is in bedrijven die zich bezighouden met de bouwen het herstel
van bedrijfsauto's, soms ook met de reparatie en de opbouw van
personenauto's.
Carrosseriebouwer is als beroepsbenaming dus zeker correct.
Wie de nadruk wil leggen op het reparatiewerk kan de benaming
carrosseriehersteller gebruiken en natuurlijk is ook de combinatie
carrosseriebouwer en -hersteller mogelijk.
W.Px.

NIEUWE WOORDEN

Samenwoners
Het komt steeds meer voor dat een man en vrouw gaan samenwonen zonder dat ze voor de wet of de kerk getrouwd zijn.
Hoe duidt men deze mensen aan in ambtelijke of andere geschriften? In de ambtelijke sfeer probeert men het (in Nederland althans) met duurzaam samenwonenden, maar in kranten
treft men ook al samenwoners aan.

Eénoudergezin
De man of de vrouw die als gevolg van scheiding of overlijden
alleen de zorg voor het gezin draagt, vormt een éénoudergezin.
Blijkens de statistieken zitten heel wat éénoudergezinnen in Nederland onder de armoedegrens.

Armoedegrens
Armoedegrens is een woord dat voldoende duidelijk is. Wie met
zijn inkomen onder die grens zit, wordt geacht in armoede te
leven.
W.Px.
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11. - Termen en wendingen

STRESS EN LAWAAI

Stress
Het leven op dit ondermaanse wordt vergald door agressief lawaai van fluitende treinen, denderende wagons, gierende dieselmotoren, piepende en knarsende remmen en door driftig gehamer en geklop. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gespannen
zenuwen een typisch euvel van onze tijd zijn. Om deze toestand
te karakteriseren spreekt men tegenwoordig van stress, een aan
het Engels ontleende term die spanning, druk betekent. Van
Dale bekijkt dit woord vanuit de hoek van de geneeskunde en
geeft als definitie van stress: 'aanduiding van een toestand die
bepaalde afweermechanismen in werking doet komen'. Een
meer gedetailleerde omschrijving wordt in de Winkier Prins Kleine medische encyclopedie verstrekt : 'Men spreekt meer algemeen van stress, als er zodanige inwerkingen zijn op een levend
wezen, van buiten af of ook van binnen uit, dat er een bedreiging
bestaat van het psychobiologische dynamische evenwicht en van
de aanpassing aan de omgeving'. Deze omschrijving beantwoordt
beter aan onze opzet', aangezien wij het hier meer speciaal hebben over stressaandoeningen die door het milieu veroorzaakt
zijn.
- Uit een enquête bleek dat een op de twee Westduitsers tussen
14 en 70 jaar aan stress lijdt.
Stress komt vooral voor in overbevolkte landen, in hooggeïndustrialiseerde gebieden. De uitwendige prikkels die de stresstoestand veroorzaken worden stressoren genoemd. Stressoren zijn
o.m. het lawaai (stadslawaai, verkeerslawaai, industriële geluiden), de ruimtelijke benauwing (dichtheidsstress) , de gejaagdheid, een onaangename omgeving (vervallen stadswijken, ontsierde landschappen enz.).
- Wetenschappelijk nog moeilijker te achterhalen zijn de
stressoren die in eerste instantie overwegend of uitsluitend op
psychisch terrein inwerken.
Stress kan een groot aantal ziekten verwekken; men spreekt
dan van ziekteverwekkende stress, die sommigen dan ook wel
distress noemen.
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Conflict-stress wordt gekenmerkt door het ontbreken van een
uitweg uit problemen en door aantasting van het prestatievermogen ten gevolge van extrabelastingen en verstoringen.
Stress-situaties, die o.m. door factoren als ruimtelijke ordening, verkeer, afvalgassen en zelfs waterhuishouding (verminderde recreatiewaarde) sterk verergerd kunnen worden, leidden in
vele landen tot de oprichting van instituten voor stressonderzoek.
We sluiten dit stukje af met een paar andere samenstellingen
en uitdrukkingen met stress: stressmechanisme, (afscheiding
van) stresshormonen (adrenaline en noradrenaline), -reactie, -be-

lasting, -oorzaken, -symptomen, chronische emotionele stress,
psychologische stress.
-

Ook de hoeveelheid geproduceerd groeihormoon wisselt
overdag en 's nachts, en de stresshormonen die door de bijnierschors worden gemaakt, hebben overdag een driemaal zo
hoge concentratie als 's nachts.

Foon - decibel
Om de luidheid (= geluidssterkte) uit te drukken worden twee
termen gebruikt: hetzij foon, hetzij decibel. Wat is nu eigenlijk
het onderscheid tussen beide ?
Gemeten naar de waarneembaarheid wordt de luidheid uitgedrukt in foons.
Eén foon (Van Dale, = eenheid van luidheid) is de intensiteit
van een geluidstrilling van 1000 Hz die nog net waarneembaar is
(symbool: phon; D. Phon : bei über 90 Phon kann es neben
anderem zu Gehörschäden kommen).
-

Om de inwoners tegen ernstige geluidshinder te beschermen,
is voorgeschreven dat een maximaal volume van 45 foon niet
mag worden overschreden.

De fysische geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibels (decibel : maateenheid waarmee men de energie van de geluidsdruk
meet en wel uitgedrukt in de geluidsenergie per sec. per cm2); zij
neemt omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot
de geluidsbron af.
-

De minister wil dat er zones langs autowegen en rond industrieterreinen worden vastgesteld, waarbinnen het geluid niet
hoger dan vijftig decibel mag zijn.
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Geluidsbelasting - pijngrens
Het is in onze tijd normaal met lawaai te leven. Men kan echter
vaststellen dat de jongere generaties beter tegen het stijgende
aantal decibels bestand schijnen te zijn. Desniettemin bestaat er
ook voor hen een grens.
Doorgaans gaat men ervan uit dat er een grens is aan het

geluidsniveau (Fr. niveau sonore), dat de mens permanent kan
verdragen. Het incasseringsvermogen daarvan stelt men op
50 decibel overdag, 45 in de avonduren en 40 's nachts (normen
voor de toegestane geluidsbelasting, Eng. permissible noise level).
De pijngrens (Fr. seuil de la douleur) voor geluid ligt op 140.
Als het geluidsniveau boven 100 dB (= afkorting van decibel)
stijgt, kan fysiologische schade worden teweeggebracht. De schade (gehoorsvermindering, hardhorendheid en doofheid) kan voor
een belangrijk deel worden ondervangen door afscherming van

de oren.
Er wordt dan ook meer en meer uitgezien naar middelen om
dé geluidshinder te bestrijden (bestrijding en/of beperking van het

industriële lawaai).
Rondom en langs grote lawaaimakers, industrieën en autowegen, worden geluidszones ingesteld, een soort bufferzones die
van geluiddempend materiaal voorzien worden.
Naar gelang van de context kan men naast lawaaimaker ook
lawaaiveroorzaker of geluidsproducent gebruiken.
- Hinderlijke geluidsproducenten moeten een heffing gaan be-

talen (... ).
Een' steeds groter bedrag, wordt, aan, geluidwerende voorzieningen (D. Lärmschutzvorrichtungen) besteed.

Geluidsapparatuur
Men denkt aan het vaststellen van regels ter beperking van hinder die geluidsapparatuur in horecabedrijven en recreatieinrichtingen (discobars, beatkelders, pretparken enz.) veroorzaakt.
In Nederland wil men het lawaai aan de bron bestrijden door
het opstellen van regels over produktie en verkoop van lawaaiige
(= lawaaierige) apparaten, waaronder ook auto's, motoren en
bromfietsen vallen.
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Geluidsisolatie
Isoleren, isolatie worden in het Ndl. niet enkel m.b.t. elektriciteit
en warmte, maar ook m.b.t. het geluid gebruikt. Een synoniem
van geluidsisolatie is geluiddemping.
Op sommige plaatsen moet de industrie samen met de
gemeente voor de saneringskosten (geluidwering door wallen,
schuttingen en beplanting en geluidsisolatie aan woningen binnen
de geluidszone) opdraaien.
De geluidsisolatie van nieuwe huizen (D. schalldichte Wohnungen) dient voortaan zowel ten opzichte van de buitenwereld als
ten opzichte van aangrenzende huizen aan strenge eisen te voldoen.
In dit verband spreekt men in het Fr. van 'isolation des logements neufs', 'isolation phonique des logements sociaux anciens',
'isolation acoustique des constructions'.
Wat de laatstgenoemde twee uitdrukkingen betreft, zij erop
gewezen dat men in Frankrijk met de 'isolation acoustique' het
lawaai binnenshuis en met de 'isolation phonique' het lawaai
buitenshuis wil bestrijden.
- Toute vente d'appartement (construction neuve)devrait faire
l' objet d'une fiche d'isolation acoustique (bruits intérieurs) et
phonique (bruits extérieurs). (Le Monde, 4-8-1971).

Geluiddemper - bulderbaan
Het vliegtuiglawaai, een van de ergerlijkste geluidsuitwassen,
probeert men terug te dringen door geluidarme, lawaaiarme
motoren en toestellen te bouwen.
Het gebulder van de motoren van grote straalvliegtuigen op de
startbanen, dat voor de omwonenden van luchthavens problemen oplevert (grondlawaai tijdens de start), heeft de karakteristieke term bulderbaan doen ontstaan.

Geluidsbelasting
Een ander doeltreffend middel ter bestrijding van geluidshinder
zijn de heffingen op lawaaiproducerende bedrijven en toestellen.
Geluidsbelasting in de betekenis van heffing op het lawaai of
van geluidshinder (cf. boven) staat noch in Van Dale, noch in
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Koenen. In de milieuliteratuur wordt dit woord in beide betekenissen gebezigd.
Als andere samenstellingen met respectievelijk geluid en lawaai noemen wij nog: geluidswallen, geluidsoverlast, geluidshindereffecten, geluiddempende kasten, geluidmeting (van verkeerslawaai met het oog op bekeuring), een lawaaivrij leven, een antilawaaicampagne voeren, het verkeerslawaai beteugelen.
- De omgeving van de luchthaven moet van geluidsoverlast
worden bevrijd.
De geluidshindereffecten zullen bij het bouwen van een tweede nationale luchthaven groter worden.
- De dieselmotoren van het pompstation van het waterleidingbedrijf zijn thans van geluiddempende kasten voorzien.
Voor eventuele belangstellenden vermelden wij hierna enkele
in het Frans en het Duits gangbare uitdrukkingen m.b.t. de geluidshinder: pollution sonore, environnement bruyant, environnement acoustique, nuisances acoustiques, paysage sonore, gênes occasionnées par... , les brigades anti-bruit, barrière antibruit, les agressions du bruit et de la ville, enz.
- Dne enquête a été effectuée sur les gênes occasionnées par les
'bang' d'avions. Dans les régions très exposées à cette nuisance, une personne sur trois se déclare gênée.
Lärmbelästigung, Lärmbekämpfung, Lärmkrank, Lärmpflage,
Lärmquelle, Strassenlärm, Lärmschutzvorrichtungen (längs der
Autobahn), Lärmfrequenz (von 60 bis 80 Dezibel).
- An der Limburgerstrasse haben die Anwohner durch enorme
Lärmbelästigungen, besonders durch Schwerlaster, zu leiden.
Terloops zij erop gewezen dat in het Duits onderscheid dient
te worden gemaakt tussen Lärmschutzwand (-Mauer) (= vertikale Plattenkonstruktion, die sich wie eine Mauer die Autobahn
entlang zieht) en Lärmschutzwall (Erdaufschütting, oft mit Bepflanzung) .

-

Stiltegebied
In een Nederlands wetsontwerp m.b.t. de milieubescherming is
er o.m. sprake van stiltegebieden. Hieronder vallen natuurgebieden, broedplaatsen voor vogels, de nationale parken en nationale
landschapsparken. Een stiltegebied is volgens deze wet een gebied van ten minste enige vierkante kilometers, waar de menselijke geluiden de natuurlijke geluiden niet verstoren.
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-

Behalve het tegengaan van overmatig lawaai, wil het wetsontwerp ook stiltegebieden behouden.
In dit verband spreekt men ook van het behoud van het stiltekarakter van stille natuurgebieden, van onderzoekkosten naar de
ontwikkeling van een stillere technologie en van de sanering van

het industrie- en verkeerslawaai.
De term stiltereservaat (Van Dale : gebied waar alle storend
geluid geweerd wordt) is o.i. een leuke vondst. Zulke reservaten
zouden er meer moeten zijn: we hebben ze broodnodig. Stilte
handhaven, herstellen en beschermen is tegenwoordig een must,
zoals uit dit Franse citaat uit Le Monde blijkt:
- (... ) Les contrats types conclus avec les municipalités permettront d'expérimenter des zones de silence autour des höpitaux
et des écoles.
V.T.V.

VOORGESCHIEDENIS
Om een conflict te begrijpen en vooral om het op te lossen,
moeten we de voorgeschiedenis ervan kennen, d.w.z. alles wat
eraan voorafgegaan is. Want dat is de betekenis van het woord

voorgeschiedenis.
-

Als alle aanwezigen er vanaf het begin bij zijn geweest, hoef
je de voorgeschiedenis niet meer te vertellen.
- Pas toen de rechter de hele voorgeschiedenis had vernomen,
begreep hij de ware toedracht van de zaak.
We leggen hier de nadruk op het woord voorgeschiedenis, omdat het de gángbare Nederlandse term is voor wat nog dikwijls
met een letterlijke vertaling uit het Frans een 'historiek' wordt
genoemd. U zult dit woord vergeefs in de woordenboeken zoeken en we hebben er ook geen behoefte aan : zeg maar gewoon

voorgeschiedenis.
In wetenschappelijke publikaties treffen we natuurlijk ook wel
een historisch overzicht aan of een historische schets, maar dan
gaat het wel degelijk om echte geschiedenis, dingen uit een verder verleden.
In verslagen over alledaagse dingen waarin men wil aangeven
wat er zich voordien heeft voorgedaan met de bedoeling het
gebeurde begrijpelijk te maken, hebben we het over de voorge-

schiedenis.
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-

Kennis van de voorgeschiedenis werkt verhelderend. Wie de
voorgeschiedenis niet kent, kan zich beter onthouden van het
uitspreken van een oordeel.

VOOR TVAREND
Het is niet ongewoon dat woorden meer dan één betekenis hebben. Dat is in alle talen het geval en meestal hebben we daar geen
moeite mee, omdat woorden vrijwel altijd in een zin worden
gebruikt, zodat de betekenis ervan onmiddellijk duidelijk wordt.
Eén enkele keer kunnen we toch gaan twijfelen. Bij voorbeeld
bij het woord 'voortvarend'. Velen denken bij dat woord onmiddellijk aan 'impulsief' en 'ondoordacht'.
Die indruk is evenwel niet helemaal juist. Voortvarend heeft
heel dikwijls een gunstige betekenis. Wie .voortvarend handelt,
treedt met ijver en met spoed op. Vooral het zelfstandig naamwoord voortvarendheid heeft gewoonlijk de betekenis van gedurfd, ondernemend, dQorzettend.
- Die minister heeft een voortvarend beleid gevoerd. Hij heeft
er werk van gemaakt. Hij heeft blijk gegeven van durf en
doorzettingsvermogen, van voortvarendheid.
Pas als er sprake is van al te grote voortvarendheid bedoelen
we dat de betrokkene al te snel en zonder de nodige omzichtigheid is opgetreden. Maar dan zeggen we ook dat de voortvarendheid al te groot is geweest.
In het Handwoordenboek van Koenen treffen we bij 'voortvarendheid' een goed voorbeeld aan van de betekenis die dit woord
in het hedendaagse Nederlands heeft: 'de nodige voortvarendheid betrachten' zegt Koenen, ,dus: blijk geven van de nodige
ijver en spoed.
Een voortvarend beleid is een doortastend en gedurfd beleid.
Als de voortvarendheid al te groot wordt, is er sprake van ondoordachtheid en onvoorzichtigheid.

GLASBAK - MELKPAK -..- RETOURVERPAKKING
In heel wat gemeenten zijn al glasbakken opgesteld, waar we lege
flessen' in kunnen deponeren; het glas wordt later opgehaald en
omgesmolten. Glasbak, een nieuw woord voor een nieuw verschijnsel.
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Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de glasbakken. Verdedigers van het leefmilieu vinden het maar een halve oplossing.
Zij zijn tegen het gebruik van eenmalige verpakkingen, verpakkingen die dus maar één keer worden gebruikt. Hun voorkeur
gaat naar de retourverpakking, die naar de fabriek teruggaat om
opnieuw te worden gevuld. De melkfles is daar het bekendste
voorbeeld van. Bij zo'n retourfles hoort natuurlijk statiegeld, het
geld dat u voor de fles betaalt en dat u terug krijgt als u de fles
inlevert.
Vanwege de rompslomp en het statiegeld zijn de grootwinkelbedrijven tegen dat retoursysteem gekant. Retourgoed levert te
veel werk op, vinden ze. Met eenmalige verpakkingen, zoals
plastic wegwerpflessen en melkpakken, hebben ze geen moeite.
Ja, melk kopen we steeds meer in melkpakken, kartonnen dozen
die hermetisch afgesloten zijn en waarin de melk lang bewaard
kan worden. Een melkpak noemen we dat.
We hebben in dit stukje al heel wat nieuwe of minder bekende
woorden gebruikt. Even herhalen.
In de glasbak deponeren we lege flessen en potten. Het eenmalige verpakkingsglas kan op die manier toch nog hergebruikt
worden. Een leeg melkpak daarentegen gooien we weg. Milieuverenigingen zijn tegen wegwerp- of weggooiverpakkingen. Zij
pleiten voor de retourverpakking. Van het retourgoed en het
statiegeld verwachten ze minder vervuiling en bovendien meer
werkgelegenheid.
W.Px.

(AAN) KLAMPEN

In de catalogus van een firma die bloembollen verkoopt, worden
adviezen gegeven voor mensen die tulpen, narcissen enz. in potten en bakken willen kweken. Zet de bakken op klampen, stond
er. Nu is het woord klamp wellicht niet zo algemeen bekend, ook
al weten wij allemaal wat aanklampen betekent, waar het woord
klamp toch in voorkomt.
Een klamp is iets wat dingen bijeenhoudt. Een belegstuk,
meestal van hout, dat bij voorbeeld dwars over een reeks planken wordt aangebracht om het geheel steviger te maken. Als wij
schotten van klampen voorzien, zullen ze niet zo makkelijk
kromtrekken.
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Ook op loopplanken worden klampen aangebracht, maar dat
gebeurt niet zozeer om het doorbuigen tegen te gaan dan wel om
te zorgen dat je niet uitglijdt als je erover loopt.
Het werkwoord klampen betekent : stevig aan elkaar hechten
door middel van klampen. Wat goed geklampt is, komt niet zo
gauw meer los.
En zo zijn wij bij aanklampen beland. Als iemand je op straat
aanklampt, dan houdt hij je tegen, hij laat je niet meer los.
Misschien wil hij geld van je lenen of vraagt hij je steun voor het
een of ander. Het werkwoord aanklampen heeft meestal een
negatieve bijklank.
- Die opdringerige man heeft de directeur weer eens op straat

aangeklampt.
-

Als u nog bloembollen in bakken wilt planten, zet die bakken
dan op klampen, m.a.w. op stevige latten.

GLOBAAL
We kunnen u nu al een globale opgave van de kosten bezorgen,
maar de totale kosten hebben we nog niet berekend. Het globale
bedrag kennen wij dus al, het totale niet.
Het woord globaal zorgt nogal eens voor moeilijkheden. Het is
beslist geen synoniem van volledig. Als wij b.v. een probleem
globaal bespreken, wordt het niet helemaal onderzocht en treden
wi j zeker niet in details.
Ik heb de kosten nog niet nauwkeurig berekend. Ik kan u
alleen een globaal overzicht geven, een ruwe schatting dus. Ik
ken alleen de globale prijs. Het totale bedrag verneemt u volgende week.
Globaal kunnen wij zeggen dat de prijzen hoger zullen liggen,
ruwweg, als wij niet in bijzonderheden treden dus. Globaal zijn
de onderdelen die wij moeten gebruiken duurder geworden. Globaal genomen, over het geheel genomen, maar niet elk afzonderlijk, niet allemaal. De totale prijs zal hoger zijn, dat is zeker.
Globaal betekent dus niet hetzelfde als totaal.

s.v.
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VRAAG EN ANTWOORD

Arbeidsplaats - Werkplaats

v. Wat is een arbeidsplaats en wat is een werkplaats en is er een
verschil ?
A. Dat is er zeker en nog wel een groot verschil.
Eerst het begrip arbeidsplaats. Dat is de laatste tijd genoeg in
het nieuws, want arbeidsplaatsen zijn er veel te weinig. Een arbeidsplaats is een gelegenheid om in dienstverband, als werknemer dus, te werken. Waar of in welke omstandigheden het werk
wordt verricht, speelt daarbij geen rol. Elke gelegenheid om als
werknemer te werken is een arbeidsplaats.
Een arbeidsplaats is dus niet aan een bepaald soort werk of aan
een kantoor- of fabrieksgebouw gebonden. Een werkplaats daarentegen wel. Een werkplaats is de ruimte in een gebouw waar
bepaalde beroepen - die altijd met handenarbeid te maken hebben - worden uitgeoefend. Een smid, een timmerman, een
loodgieter heeft een werkplaats. Daar oefent hij zijn beroep uit.
Met werkplaats bedoelen we dus altijd een bepaalde ruimte waar
vaklieden hun beroep uitoefenen. Een werkplaats kan groot zijn,
of klein. Een werkplaats kan leeg zijn enz.
Een beschutte werkplaats is een werkplaats voor mindervaliden. Zo'n werkplaats wordt 'beschut' genoemd, omdat de
arbeidsomstandigheden aan de bijzondere situatie van de minder-validen zijn aangepast. Zo'n werkplaats is uit een oogpunt
van concurrentie beschermd of beschut. Een beschutte werkplaats.
Onderzoek - onderzoekingen
V. Wat is het verschil tussen onderzoek en opzoekingen ?
A. Aan de hand van de werkwoorden onderzoeken en opzoeken
komt dit verschil al vrij duidelijk naar voren.
Als we iets opzoeken, nemen we een woordenboek of een
naslagwerk, of we gaan iets in een leerboek opzoeken. 'Zoek het
eens op', zeggen we tegen de kinderen, want dan weten we dat
het wel ergens te vinden is. Wat we opzoeken is dus al bekend,
we moeten het alleen maar terugvinden.
Als we daarentegen iets onàerzoeken, gaan we op zoek naar
iets dat nog niet bekend is. We gaan de zaak onderzoeken, we
gaan proberen uit te maken hoe iets in elkaar zit of hoe iets
gebeurd is. We gaan het onderzoeken.
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Vele instellingen houden zich met onderzoek bezig, landbouwkundig onderzoek bij voorbeeld. Het is goed mogelijk dat in de
bibliotheek van zo'n instelling ook heel wat opgezocht wordt,
heel wat opzoekingen worden verricht, maar het eigenlijke doel
is het onderzoek: zoeken naar iets wat nog niet bekend is.
In de benaming van zo'n instelling past dan ook alleen het
woord 'onderzoek' : instituut voor landbouwkundig onderzoek.
Bij het zelfstandig naamwoord onderzoek valt de klemtoon op
de eerste lettergreep. Evenals bij onderwijs: het ónderzoek, het
ónderwijs.
Bij het werkwoord daarentegen ligt de klemtoon op de derde
lettergreep: iets onderzóeken, iets onderwijzen.
Onderzóek alle dingen en behoud het goede !

Feliciteren - gelukwensen
V. Bestaat er een verschil tussen iemand feliciteren en iemand
gelukwensen ?
A. Hoewel feliciteren en gelukwensen eigenlijk hetzelfde betekenen: kunnen we deze werkwoorden niet altijd als synoniemen
gebruiken.
De gebruikssfeer van feliciteren is namelijk beperkter dan die
van gelukwensen. Feliciteren heeft altijd betrekking op iets wat
plaatsvindt of plaatsgevonden heeft. We kunnen het niet met
betrekking tot de toekomst gebruiken. Dan bedienen we ons van
gelukwensen. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden die we aan
Jansonius en Van Dale hebben ontleend:
- Iemand met zijn verjaardag feliciteren.
- Iemand met het behaalde succes, een overwinning in een
wedstrijd, een benoeming, een bevordering feliciteren.
- Iemand ter gelegenheid van zijn huwelijk gelukwensen.
- Iemand bij zijn vertrek naar het buitenland gelukwensen.
We kunnen gelukwensen echter ook gebruiken in de voor\Jeelden die we bij feliciteren hebben genoemd.
- Iemand gelukwensen met zijn verjaardag, een benoeming,
een promotie, een succesvolle opdracht. Misschien is het wel zo
dat in deze gevallen feliciteren meer wordt gebruikt dan gelukwensen, maar zoals uit gezaghebbende woordenboeken blijkt,
kan men gelukwensen in die context beslist niet fout noemen.
W. Px.
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Water zonder prik

v. Is de benaming 'plat water' algemeen Nederlands?
A. Nee. De benaming 'plat water' wordt in België gebruikt voor
mineraalwater dat geen koolzuur bevat en dus niet borrelt. In het
Nederlands noemt men dat gewoonlijk (bron) water zonder prik.
De oorsprong van het Belgische 'plat water' ligt bij het Frans.
In die taal bestaat namelijk als neologisme de benaming 'eau
plate' (Petit Robert) : non gazeux. Het is duidelijk dat 'plat water' een letterlijke vertaling daarvan is.
Oorspronkelijk komen de kwalificaties 'met prik' en 'zonder
prik' in het Nederlands uit de kindertaal en zo worden ze ook in
de woordenboeken (Koenen en Van Dale) genoemd. Maar dat
schijnt niet meer met de werkelijkheid te kloppen. 'Een fles
prik', 'een glas water zonder prik' zijn heel gewone bestellingen
bij de kruidenier en in een restaurant of café.
Opteren
V. Is 'opteren' algemeen Nederlands,?
A. In de betekenis van 'kiezen' is opteren (klemtoon op de tweede lettergreep) niet zeer gebruikelijk in het Nederlands. Het
werkwoord kiezen is duidelijk genoeg.
Toch treffen we opteren in deze betekenis in de woordenboeken aan, maar uit de voorbeelden blijkt dat het daarbij gewoonlijk om een bijzondere vorm van kiezen gaat, nl. het kiezen van
een bepaalde nationaliteit : opteren voor de Belgische nationaliteit, opteren voor de Nederlandse nationaliteit.
Dat blijkt ook uit het Rechtsgeleerd handwoordenboek van
Fockema, dat optie en opteren in deze specifieke betekenis vermeldt en er een verklaring van geeft.
Toen het vroegere Nederlandsch-Indië onafhankelijk werd,
opteerden sommige aldaar wonende Nederlanders voor de Indonesische nationaliteit. Toen ze later van die optie spijt bleken te
hebben, werden ze - half schertsend - spijtoptanten genoemd.
Die benaming wordt ook wel eens gebruikt voor mensen die spijt
van een gemaakte keuze hebben : spijtoptanten.
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11. - Termen en wendingen

INITIATIE EN INITIEREN
Hebt u ooit zwemles gehad ? Het is niet gek om zwemles te
volgen, zwemles.
Of zweminitiatie ? Soms hoor of lees je termen als zweminitiatie, dansinitiatie en scherminitiatie. Ten onrechte. Want wat is
initiatie? Wij hebben er een eigen woord voor: inwijding. En
inwijding, maar vooral initiatie, doet aan iets plechtigs denken.
Het Latijnse 'initium' betekent intrede, in een religieuze gemeenschap bij voorbeeld of in een of ander besloten genootschap
waarvan je lid wilt worden.
Bij de natuurvolken komen initiaties voor. In de puberteit
worden de kinderen er geïnitieerd in de geheimen van de stam.
Veelal moeten zij daarbij bepaalde proeven afleggen om te bewijzen dat zij geschikt zijn om vol\.Vaardig lid te worden. En ook
in onze maatschappij vinden wij sporen van initiaties terug aan
het begin van de puberteit. Hoe dan ook, de term initiatie doet
aan iets plechtigs denken, aan iets speciaals. Vandaar dat een
woord als 'zweminitiatie' een beetje gek klinkt. Zwemles, dat is
het normale.
Het Franse 'initiation' blijkt ruimer gebruikt te kunnen worden dan het Nederlandse initiatie. Het is uiteraard niet omdat
hetzelfde woord in verschillende talen voorkomt, dat het in allemaal dezelfde betekenis heeft.
Naast initiatie bestaat ook initiëren. Volgens de woordenboeken zijn die twee woorden synoniem met 'inwijding' en 'inwijden'. Maar ze zijn dat beslist niet helemaal.
Je kan in de knepen van het vak ingewijd worden. Maar niet
geïnitieerd. Iemand kan mij in de geheimen van het bedrijf inwijden. In zo'n zin betekent inwijden nauwelijks iets anders dan
leren. Wie in de knepen van het vak ingewijd wordt, die leert ze,
iemand toont ze hem bij voorbeeld. Meer niet.
Een heel ander gebruik van het werkwoord inwijden treffen
wij aan in 'een gebouw inwijden'. Gisteren heeft de burgemeester het nieuwe culturele centrum ingewijd, plechtig in gebruik
genomen dus.
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Maar voor inlvijden hoeft het er niet zo plechtig aan toe te
gaan. Een vriend van mij heeft gisteren zijn nieuwe fiets ingewijd. Hij is er meteen mee naar Brussel gereden.
Alleen de ingewijden weten waarom hij nu weer begint te
fietsen. De vrienden dus aan wie hij het verteld heeft.

KNEUSJES EN KNEUSGO.ED
Soms ziet een student tijdig in dat hij beter van studie verandert,
zelfs als hij voor de examens zou slagen. Slagen voor je examen is
belangrijk, maar later in je vak echt geslaagd zijn nog veel meer.
Zij die in hun vak niet geslaagd zijn, die niet echt meekunnen,
die zich niet kunnen handhaven, zij worden in onze taal o.m.
kneusjes genoelnd.
Als iemand voelt dat hij in een bepaalde opleiding niet op zijn
plaats zit, dat hij later een kneusje zal worden, kan hij beter iets
anders gaan doen.
Het woord kneusje doet ons natuurlijk meteen aan kneuzen
denken en aan kneuzing. Kneuzen is zoiets als indrukken, beschadigen ook.
- De man is van zijn fiets gevallen. Zijn rechterdij is ge-

kneusd.
De meeste valappelen, afgevallen appelen dus, raakt de fruitkweker maar moeilijk kwijt. Dat kneusgoed is wel nog geschikt
om er appelwijn van te maken. De handappels die je in de winkel
koopt, mogen niet gekneusd zijn.
S. Verrept

MILIEUTERMINOLOGIE (XI)
Luchtverontreiniging
Luchtverontreiniging of -vervuiling (Fr. pollution atmosphérique;
Eng. air pollution; D. Luftverschmutzung; 11. inquinamento dell'aria; Sp. polución del aire/contaminación atmosférica) is in vele
bevolkingscentra een regelmatig voorkomend euvel.
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In een groeiend aantal landen worden derhalve maatregelen
genomen ter bestrijding van de luchtvervuiling, o.m. door het
uitvaardigen van wetten, het uitwerken van meerjarenprogramma's enz.

Luchtverontreinigers
De voornaamste veroorzakers van luchtvervuiling (verontreinigers) zijn de ruimteverwarming, het verkeer en de industrie.
Onder de verontreinigende stoffen verdient zwaveldioxyde
(S02) een speciale vermelding.
Zwaveldioxyde komt bij de verbranding van olie en steenkool
vrij. Door het gebruik van zwavelvrij aardgas kan dit euvel worden verholpen. De reserves van deze schone brandstofzijn echter
beperkt. Er is dan ook een tendens om deze brandstof te reserveren voor de zgn. kleinverbruikers: verwarming van huizen,
kantoren en kleine bedrijven, terwijl de grootverbruikers - industrieën en elektriciteitscentrales - meer op olie aangewezen
zijn. Een gevolg is een toenelning van de zwaveldioxydeuitworpen. In sommige landen tracht men deze vorm van verontreiniging te 'bevriezen' (= niet boven een bepaald peil uit te laten
stijgen) door toepassing o.m. van ontzwavelingstechnieken.

Zelfverbranding
Wanneer in een vuilstortplaats het rottingsproces zonder zuurstoftoevoer geschiedt, ontstaan er rottingsgassen die een enorme
stank verspreiden en explosiegevaar kunnen opleveren (ontbran-

ding van rottingsgassen).
De zelfverbranding van de rottingsgassen geeft aanleiding tot
langdurig smeulende branden die aanzienlijk aan de luchtvervuiling bijdragen.

Inwerking van de lucht
De luchtverontreiniging heeft een vernietigende werking op de
materialen waaruit kunstwerken bestaan. Men denke b.v. aan de
tempels op de Akropolis in Athene. Gebouwen en beeldhouwwerken in grote centra worden ernstig door de agressieve inwerking van de lucht beschadigd.
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Als er niets wordt gedaan om de lucht schoon te houden,
zullen de door de luchtvervuiling veroorzaakte kosten steeds hoger oplopen en zijn de kunstschatten op langere termijn veriloordeeld om door de lucht \veggevreten te worden.

Regeneratie van de lucht
Regeneratie van de lucht wordt aanzienlijk verstoord door industriegebieden en verkeerswegen die koolzuur produceren en zuurstof verbruiken. Het antidotum in dit geval zijn uiteraard planten, struiken en bomen waarvan de functie juist is koolzuur te
absorberen en zuurstof te produceren.
Andere oplossingen voor de gifzuivering van de lucht in de
steden zijn o.m. auto's op brandstofcellen en batterijauto's die
vrijwel geluidloos zijn en zonder uitlaatgassen.

Smog
De uit Engeland overgewaaide term smog - een typisch hedendaagse vorm van milieuvervuiling die intussen, in Londen b.v.,
doeltreffend is bestreden - is een samentrekking van twee Engelse woorden: smoke (= rook) en Jog (= mist). Hierbij gaat
het om een soort dikke mist; bezwangerd hetzij met rook van
fabrieken, huizen en zwaveloxyden, hetzij met uitlaatgassen van
het gemotoriseerde verkeer.
- In vroeger jaren was de ondergrondse voor de toerist die in de
Londense smog verdwaald raakte het zekerste middel om zijn
weg terug te vinden.
- Het terugdringen van de smogvorming eiste aanzienlijke uitgaven.

Witte smog
Sinds steenkool als energiebron door olie werd vervangen, zijn
zwaveldioxyde en koolmonoxyde de belangrijkste luchtvervuilers
geworden. In dit verband wordt wel eens van witte smog gesproken.

Fotochemische smog
Fotochemische smogvorming ontstaat bij concentraties van koolwaterstoffen in de buitenlucht ten gevolge van verdan1pingsverlies.
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Dit verlies treedt op bij tanks waarin aardolie en aardolieprodukten zijn opgeslagen wanneer de zon de temperatuur van de buitenlucht doet stijgen.
Fotochemische smog wordt o.m. in stedelijke gebieden onder
invloed van zonnestraling ook door bepaalde bestanddelen van
de uitlaatgassen veroorzaakt.
- Sinds 1970, toen de destijds voor het eerst geconstateerde
fotochemische smog in Tokio acute slachtoffers maakte, zijn
verschillende maatregelen genomen om de bevolking tegen
milieuverstoring te beschermen.

Inversie
De in Van Dale verstrekte definitie van inversie.: '(meteor.) omkering van het normale temperatuurverval in verticale richting, is
voor een niet-vakman niet erg bevattelijk. De genoemde uitdrukking is ook in Koenen opgenomen, maar de betekenis ervan op
het gebied van de meteorologie komt er niet in voor. In de milieuliteratuur echter staat dit fenomeen als volgt omschreven :
'de lokale weersomstandigheid waarbij de onderste luchtlagen,
die zich bij voorbeeld over een stedelijk gebied uitstrekken, niet
naar boven weg kunnen trekken omdat ze onder een dek van
warme lucht besloten liggen'.
Door warmte-uitwisseling kan tussen de lucht en de bebouwde
bodem vaak een stabiele, koele luchtlaag onder de warme, lichtere luchtmassa schuiven. De onderste luchtlaag kan dan niet meer
opstijgen en de circulatie blijft achterwege. Dit is niet bevorderlijk voor ·de verversing van de verbruikte lucht. De atmosfeer
bevindt zich nu in een stabiel evenwicht met omgekeerde temperatuuropbouw (inversie). Zo ontstaan de gevreesde inversiedagen, waarop smog wordt gevormd.
- Luchtcorridors maken het mogelijk frisse lucht van het platteland tot in het centrum van de stad aan te voeren en de

vorming van inversielagen tegen te gaan.
-

Een van schadelijke stoffen en onzichtbare verontreinigingen
doortrokken atmosfeer vormt zich boven industriële en stedelijke agglomeraties en geeft aanleiding tot luchtstagnaties en

inversielagen.
Elektrische smog
Een heel andere soort smog is wat men elektrische smog noemt.
Hierbij gaat het niet om een mixtum van rook, uitlaatgassen en
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mist. Elektrische smog is een nieuwe vorm van luchtverontreiniging, nl. de elektromagnetische vervuiling die wordt veroorzaakt
door de straling die afgegeven wordt door hoogspanningsleidingen, radio- en microgolfzenders, in de industrie gebruikte elektromagnetische toestellen, huishoudelijke apparaten (b. v. microgolfovens, Fr. fours à micro-ondes).
We hebben hie~ dus te maken met een onzichtbare vervuiling

(elektromagnetische straling, microgolfstraling) .
Energie-, radio- en microgolven die zich om alle werkende
elektrische installaties en apparaten heen verbreiden zouden dus
in bepaalde omstandigheden schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Volgens recente wetenschappelijke onderzoekingen zou de
blootstelling aan bepaalde elektrische stralingsniveaus de groei
van mens en dier belemmeren, veranderingen in de samenstelling
van het bloed en in het tempo van de hartslag teweegbrengen, de
menselijke reactiesnelheid doen teruglopen enz.
- Na verloop van tijd kunnen zelfs kleine doses elektrische smog
erg schadelijk voor de gezondheid zijn.
- De staat Oregon overweegt een wet uit te vaardigen die elektromagnetische verontreiniging tot een misdrijf maakt.

Biologische klok
Blootstelling aan elektrische straling zou bij dieren het gevoel
voor tijd ontwrichten. Met andere woorden, de biologische klok,
d.i. de inwendige klok (= de natuurlijke biologische ritmen), die
de waak- en slaapcyclus regelt, zou hierdoor in de war worden
gebracht.
Aan de hand van proeven op dieren die aan straling werden
blootgesteld, hebben Amerikaanse wetenschapsmensen vastgesteld dat elektrische smog de bovengenoemde ritmen verandert.
Ook het menselijk lichaam wordt door de trillingen van de elektrische smog onder druk gezet.
- Bij de mens is vermoedelijk zowel sprake van een interne klok
als van regulatie vanuit de omgeving. (NRC-H, 12-3-1980,
blz. 11)
- Op de afdeling fysiologische psychologie van de Leidse universiteit zijn meetapparaten opgesteld, waarmee aan enkele
cellen van de biologische klok activiteiten worden geregistreerd die iets over het mechanisme van die klok vertellen.
- Tegen het ochtendgloren houdt de biologische klok even de
adem in.
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Richtinggevoel
De extreem lage frequentiestraling van een speciaal Amerikaans
radiosysteem zou o.m. overvliegende eenden en ganzen hun richtinggevoel hebben doen verliezen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat men thans in Amerika
van de elektrisch smerigste steden van de VS spreekt.
Men kan zich derhalve afvragen of het niet de hoogste tijd is
om maatregelen te nemen ter bescherming van mens en dier
tegen de stralingselektriciteit (Fr. électricité rayonnante).

Snuffelpaal!Luchtmonster
Het meten van de luchtvervuiling geschiedt b.v. door het aanleggen van meetstations (stations de mesure), bestaande uit snuffelpalen (Fr. renifleurs; D. Luftschnüffler) met opnemers.
Uit de meetresultaten wordt een aantal berekend dat als karakteristiek voor de verontreinigingstoestand kan worden beschouwd.
Een snuffelpalennet maakt het dus mogelijk de luchtverontreiniging op verschillende plaatsen continu te registreren. (D. Luftüberwachungsnetz; Überwachung der Luftreinheit). Snuffelpalen
kunnen elk tot twaalf verschillende stoffen registreren.
De luchtverontreiniging wordt bepaald aan de hand van lucht-

monsters.
Een net van snuffelpalen, rondrijdende rneetwagens en een
vliegtuig nemen geregeld luchtmonsters, maar de milieudiensten rukken pas uit als de burger klaagt; preventief doen ze
vrijwel niets. (NRC-If)
Het is Nederland volkomen ernst met de zorg voor de milieuhygiëne. Een frappant voorbeeld daarvan is de telefonische
klachtendienst, de Centrale meld- en regelkamer voor de luchtverontreiniging en de geluidshinder, waarover het Rijnmondgebied
beschikt.

-

Spuitbus - aërosol
Luchtvervuiling zou ook worden veroorzaakt door de inhoud van

spuitbussen (Fr. bombes aérosol; D. Sprühflaschen), naar het
Engels ook spray genoemd.
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Het vloeibare gas (drijfgas) waarmede deze spuitbussen (aërosols) zijn uitgerust zou de ozonlaag in de atmosfeer aantasten.
- Sinds het begin van de campagne tegen spuitbussen is de verkoop van deze produkten aanzienlijk gedaald.
- Producenten van milieubedervende spuitbussen werd geadviseerd op een ander produkt over te schakelen.
Ook materialen kunnen door luchtverontreiniging corroderen
of vuil worden, waarbij zwaveldioxyde en aërosolen de belangrijkste rol spelen.
Met betrekking tot het geslacht van aërosol dient erop te worden gewezen dat dit woord voor Koenen onzijdig en manlijk is,
voor Van Dale daarentegen vrouwelijk en manlijk. Volgens Le
petit Robert dateert aërosol van 1928. De Woordenlijst van de
Nederlandse taal (1954) kent deze term in ieder geval niet.
In de Nederlandse vakliteratuur komt aërosol veelal als hetwoord voor, wat met de genusopgave in Koenen en in de Kleine

Larousse in kleur (Encyclopedisch woordenboek voor iedereen)
strookt.
Dit is te verklaren doordat in de samenstelling aërosol het
uitgangswoord sol (van het Lat. solutio, chem.), d.i. colloïdale
oplossing, onzijdig is.
In V.D. staat aërosol enkel als afkorting van aërosolverpakking
vermeld, vandaar de v. die op dit woord volgt. Het onzijdige sol
vindt men echter ook in Van Dale en in de Woordenlijst van de
Nederlandse taal. In het eerstgenoemde werk (onder sol) staan
trouwens nog een paar andere samenstellingen met sol" nl. hydrosol en alkosol. Wat het meervoud van aërosol betreft, heeft
men de keuze tussen de uitgang op s of op en.
Een paar andere aan de vakliteratuur ontleende samenstellingen met aërosol zijn o.m. aërosolbusjes, -bombes, -vorm.
- Niet alle parfums verdragen een aërosolverpakking.
- In de land- en tuinbouw worden insekticiden meestal in aërosolvorm gebruikt.

Stankoverlast
Sfeerbederf kan o.m. worden veroorzaakt door rokende
schoorstenen, door het gemotoriseerde verkeer, door vuilverbranding en vuilstorting. In dit geval kan van stankoverlast of
stankhinder worden gesproken. Stankoverlast is vaak een aanslag
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op het welbevinden van de bewoners en daarmee op de gezondheid. Hetzelfde kan van de rookoverlast worden gezegd.
- Door het terugdringen van de emissies van koolwaterstoffen,
die veelal een onaangename geur bezitten, wordt tevens een
moeilijk te schatten deel van de stankoverlast bestreden.
~ Reeds in 1306 werd in Londen, wegens de rookoverlast, een
verbod uitgevaardigd kolen te stoken.
Om rookhinder tegen te gaan, kunnen o.m. rookgasreinigers
worden gebruikt om de rookgassen van zwaveloxyden of van
stofdeeltjes te ontdoen.

Steenbergen
In industriegebieden met hun rokende en stinkende fabriekspijpen en inzonderheid in mijngebieden heeft de bevolking vaak
last van het stof (stofoverlast), in de vorm van opwaaiend stof of
van hinderlijke stofbuien (stofontwikkeling) , die o.m. tranende
ogen (oogirritaties), gekuch en besmeurd bedde- en wasgoed veroorzaken.

Kolenvergassing
West-Duitsland telt reeds zeven proefbedrijven voor vergassing
van kolen. Wat het milieu betreft, gaan hiermee grote nadelen
gepaard. De kolenverwerking brengt immers tot nu toe een onaanvaardbare luchtvervuiling mee: veertig tot vijftig procent van
de kolen wordt in een vergassingsinstallatie verbrand.
- West-Duitsland: 70 miljoen mark voor kolenvergassing.

Maatregelen tegen de luchtverontreiniging
Maatregelen ter uitschakeling van oorzaken van luchtvervuiling
zijn o.m. het aanwenden van aardgas en elektriciteit, betere
stook- en verbrandingstechnieken , reinigingsinstallaties voor het
elimineren van deeltjes en gassen, r~ime verkeersaders met een
vlotte doorstroming.
Luchtverontreiniging kan ook worden tegengegaan door voorwaarden te stellen aan inrichtingen, zoals b.v. het verplichte gebruik van bepaalde toestellen ter beteugeling van verontreiniging; het verbod verontreinigende brandstoffen te gebruiken; het

strafbaar stellen van verontreinigende handelingen.
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Het aanleggen van groene vlakten, het planten van hagen en
bomen, die de lucht filtreren en bijdragen aan de natuurlijke
luchtverversing en bovendien een gunstige verlaging van de temperatuur bewerkstelligen, zijn uiteraard de beste middelen om de
luchtvervuiling efficiënt te bestrijden.

Binnenmilieu
Het binnenmilieu - een neologisme dat nog niet in de \\'oordenboeken staat - heeft betrekking op de kwaliteit van de binnenlucht, d.i. de lucht binnenshuis, in de ruimten, plaatsen, kamers
waarin mensen leven.
De isolatie van }voningen kan tot een toeneming van de hoeveelheid schadelijke stoffen in huis leiden, zoals b.v. tabaksrook,
koolmonoxyde, stikstofoxyden afkomstig van gastoestellen, formaldehyde (van spaanplaat en isolatieschuim), enz. Het dichten
van kieren o.m. leidt tot een vermindering van de ventilatie en is
niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Er moet
op gelet worden dat er voldoende frisse lucht binnenkomt. Gerichte ventilatie is beter dan de hele dag door ventileren.
Door isoleren kan aanzienlijke luchtverontreiniging in de l'VOning ontstaan; zowel de warmte-uitwisseling tussen binnen en buiten als de luchtuitl'visseling wordt beïnvloed. Als de luchtuitwisseling te rigoureus wordt aangepakt, zodanig dat de lucht in de
woning als het ware stilstaat, is het zaak op te letten.
Energiebesparingscampagnes zijn best, maar men moet ook bij
de keerzijde ervan stil blijven staan.
- Tot nog toe zijn er nog maar weinig projecten om het binnenmilieu te onderzoeken.
In het Frans bestaat er naar ons weten geen equivalent van
binnenmilie~l. Dit verschijnsel wordt omschreven door uitdrukkingen als : pollution des logements, pollution à l'intérieur des
habitations , (... ) des substances nocives stagnent dans l' atmosphère des maisons et des appartements, (... ) l'aération est
importante pour évacuer les différentes substances qui s'accumuIent.
V. T. Vanachter
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CODICIL

Een Zuidafrikaanse dokter is beroemd geworden omdat hij, als
eerste, een harttransplantatie had uitgevoerd. Hij had het hart
van een overleden patiënt in het lichaam van een andere patiënt
ingeplant. Overplanting of transplantatie is, een ingreep waar we
steeds minder van opkijken.
Door het toenemende aantal transplantaties rijst echter een
andere vraag : hoe komen de dokters aan de nodige organen ?
Hoe vinden ze genoeg donors ?
Donor is eigenlijk een Latijns woord dat 'gever' betekent,
maar omdat het hier om een bijzondere vorm van geven gaat,
gebruiken we niet het woord gever, maar het woord donor.
Een bloedgever is ook een donor, maar het verschil met mensen van wie een orgaan wordt weggenomen, is dat de laatsten
gewoonlijk overleden zijn en dus eigenlijk niet meer bewust iets
kunnen weggeven.
Over de vraag of de donor wel met de ingreep zou hebben
ingestemd, is de laatste tijd heel wat te doen geweest.
Misschien zouden we - zoals in Nederland wordt overwogen
- een codicil kunnen invoeren. Een codicil is een bijvoegsel bij
een testament waarin de betrokkene verklaart te aanvaarden dat
organen of wee.fsels van zijn lichaam, na zijn overlijden, worden
overgeplant. Als iedereen zo'n codicil bij zich zou dragen, zou de
vraag naar de vrijwilligheid van het donorschap meteen opgelost
zijn.
Een andere soort donors die af en toe in het nieuws ·komen,
zijn de donorlanden. Dat zijn landen die ontwikkelingshulp geven aan achtergebleven landen. Ook zij geven iets, namelijk ontwikkelingshulp, maar omdat daarbij ook wel meespeelt dat het
een vorm van rechtvaardige herverdeling is, noemen we de gevende landen donorlanden.

SLEUTELAARS - SLEUTELKINDEREN
Een sleutelaar is iemand die graag sleutelt, dat wil zeggen die
graag met sleutels aan auto's en motoren werkt. Geen gewone
sleutels om een slot open of dicht te maken, maar werktuigen om
moeren los en vast te draaien.
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Een echte sleutelaar heeft een hele verzameling sleutels :

steeksleutels bij voorbeeld met een open bek die op de moeren
past en ringsleutels die als een ring om de moer grijpen.
En als de moer toevallig vastgeroest is, grijpt de sleutelaar
naar een busje kruipolie, die de roest losmaakt.
Nu hoeven we niet altijd technisch aangelegd te zijn om te
sleutelen, want we gebruiken dit werkwoord ook figuurlijk om
aan te geven dat iemand heel zorgvuldig bezig is met het bijwerken en afwerken van een bepaalde opdracht. Een minister kan
bij voorbeeld aan een wetsontwerp zitten sleutelen: hij wil er
nog allerlei wijzigingen en verfijningen in aanbrengen. Hij zit
eraan te sleutelen. Eraan dokteren, zouden we ook kunnen
zeggen.
De sleutel die op het slot van een deur past, treffen we aan in
een paar woorden van recente datum die nog niet in de woordenboeken staan.
Een sleutelklare woning is een woning die helemaal afgewerkt
is. De sleutel zit al op de voordeur. Een sleutelklare woning,
noemen we dat.
Bij een sleutelslaapje houden we de sleutelbos in de hand terwijl we even insluimeren. Voor we echt in slaap vallen, ontglippen de sleutels ons en schieten we weer wakker van het lawaai
dat de vallende sleutels maken.
Een sleutelkind tenslotte komt na schooltijd als eerste thuis en
heeft daarom altijd de huissleutel aan een touwtje om zijn hals.
Een eigentijds verschijnsel en een nieuw woord: sleutelkind.

ONDERZOEKER

Het ligt voor de hand dat mensen die zich met onderzoek bezighouden onderzoekers worden genoemd. Ze onderzoeken iets,
hun beroep is 'onderzoeker. Een eenvoudige zaak. Het is dus
helemaal niet nodig daar een andere benaming voor te verzinnen, zoals 'vorser' of 'navorser', die men in ons land weleens
aantreft. Een onderzoeker is iemand die onderzoek verricht, gewoonlijk wetenschappelijk onderzoek.
Voor dat wetenschappelijke onderzoek hebben we nog een
ander woord, namelijk speurwerk en dat is heel handig als we de
aard van het wetenschappelijk onderzoek willen preciseren:
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landbouwkundig speurwerk, militair speurwerk, nucleair speurwerk.
Nucleair is alles wat met de splitsing van de atomen verband
houdt. Het nucleaire speurwerk heeft eerst tot de ontwikkeling
van de atoombom geleid, maar later ook tot vreedzame doeleinden, zoals de kernenergie. In nucleair vinden we het Latijnse
'nucleus' terug, dat kern betekent. Daarom beginnen heel wat
woorden in deze sfeer ook met kern: kernwetenschap, kernenergie, kerncentrale en kernbom.
Nucleair speurwerk is dus wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de kernwetenschap, de wetenschap van de atoomkernen. En daar zijn heel wat onderzoekers mee bezig.

GENIETEN

Van de mooie zomer hebben we genoten. We genieten van het
mooie weer en van een lekkere maaltijd.
Genieten van : als we bedoelen dat we ergens plezier aan beleven en we het werkwoord genieten daarvoor gebruiken, dan staat
achter het werkwoord genieten altijd het woordje van: genieten
van het prachtige zomerweer, genieten van een muziekuitvoering, genieten van een vakantie aan zée.
We kunnen het werkwoord genieten ook zonder 'van' gebruiken, maar dan heeft het een andere betekenis, namelijk: iets
krijgen, iets ontvangen, ergens voor in aanmerking komen. Wie
een pensioen geniet, ontvangt een pensioen. In bepaalde omstandigheden kan men een uitkering genieten, dat wil zeggen ervoor
in aanmerking komen, een uitkering ontvangen.
Vooral in ambtelijke stukken en mededelingen van de overheid wordt dit verschil tussen 'genieten van' en 'iets genieten'
nogal eens over het hoofd gezien. Over het algemeen zal in dit
soort geschriften alleen het werkwoord genieten zonder 'van'
juist zijn, als synoniem van ontvangen, krijgen of ergens voor in
aanmerking komen. De overheid kan iemand laten weten dat hij
voortaan een pensioen zal genieten of een uitkering zal genieten.
De overheid houdt zich namelijk niet bezig met de vraag of we
aan iets plezier beleven, of we genieten van ons pensioen, omdat
we veel op reis gaan of allerlei andere dingen 'doen.
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In de uitoefening van zijn functie zal een ambtenaar dus
meestal het werkwoord 'genieten' zonder 'van' moeten schrijven.
Maar niets verhindert hem om buiten de kantoortijden, net als
elke andere sterveling, te genieten van de zon en van alle plezierige dingen die het leven ons kan bieden.

DECHARGE VERLENEN
In financiële bladen verschijnen elke dag mededelingen over de
bijeenroeping van vergaderingen van aandeelhouders. Een vast
punt van de agenda in die vergaderingen is de vraag of de beheerders van de vennootschap zich naar behoren van hun taak hebben gekweten.
Zo zeggen we dat in gewoon Nederlands, maar in het taalgebruik van die kringen klinkt dat anders. Daar heet dat punt van
de agenda: décharge aan de beheerders.
Décharge verlenen is namelijk een uitdrukking uit de financieel-juridische wereld, waarmee bedoeld wordt dat iemand ontheven wordt van verdere aansprakelijkheid voor het gevoerde
beleid, met andere woorden: het gevoerde beleid wordt goedgekeurd.
Een lezer wijst op de wending 'ontlasting verlenen' die ook wel
in die betekenis wordt gebruikt. Dat is in ons land inderdaad het
geval, maar het gaat daarbij om een mislukte en onjuiste vertaling. Er wordt namelijk helemaal geen last weggenomen of opgeheven, maar gewoon instemming met het gevoerde beleid betuigd.
Kortom: décharge verlenen is een financieel-technische uitdrukking die in het gewone taalgebruik niet voorkomt, maar in
de betrokken kringen algemeen gangbaar is, zowel in Nederland
als in Vlaanderen. Ze betekent dat de betrokkenen van verdere
aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid ontslagen worden.
Hun beleid wordt goedgekeurd.

KASGROENTEN
Als het winter is, komen er vele kasgroenten op tafel: kassla,
kastomaten, kaskomkommers enz. De glastuinder is de man die
groenten, fruit en bloemen onder glas teelt. In zijn kassen is het
ook in de winter lekker warm. Vandaar dat we kasgroenten ook
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wel groenten van de warme grond noemen, in tegenstelling met
groenten van de koude grond, die in de open lucht worden geteeld.
De Belgische kasdruiven hebben een uitstekende reputatie,
omdat de druiventelers er zoveel zorg aan besteden. De druivenkassen overheersen het landschap in de streek van Overijse en
Hoeilaart.
De glastuinbouw heeft het overigens erg moeilijk. Door de
stijging van de olie- en gasprijzen zijn de kosten snel toegenomen. Met een uitdrukking die de laatste jaren in de mode is,
zouden we kunnen zeggen dat de kosten de pan uit rijzen. Zoals
deeg dat onverwacht snel gaat rijzen ... en overloopt.
De glastuinbouw heeft onze taal overigens ook met een paar
aardige uitdrukkingen verrijkt. Van iemand die erg teer en
kwetsbaar is, zeggen we dat hij een kasplantje is en als we geen
hoge dunk van een schrijver, een schilder of een andere kunstenaar of vakman hebben, zeggen we meesmuilend: 'Ach, dat is er
eentje van de koude grond !'

RA TEL TAKEL
Na de aanrijding bleek een van de wagens niet meer op eigen
kracht te kunnen rijden. Er moest een takelwagen aan te pas
komen.
Een takelwagen is voorzien van een kraan waarmee zware
lasten en b.V. ook een defecte wagen kunnen worden opgehesen,
opgetakeld dus.
Ook de verhuizers beschikken over een takel, want bij verhuizingen in een flatgebouw moet er meestal worden getakeld. Voor
het takelwerk moet soms extra worden betaald.
Een gewone takel bestaat uit twee katrollen met een haak aan
elk eind. E·en rateltakel heeft daarentegen een tandwiel dat door
een hefboom wordt voortbewogen. De pal, die het tandwiel na
elke beweging blokkeert, maakt een ratelend geluid als hij over
het tandwiel loopt. Dàar heeft de rateltakel zijn naam aan te
danken. Hij staat overigens in ons land ook bekend onder de
Franse naam 'tirefort'. Een rateltakel in het Nederlands.
In de zeilvaart werden destijds veel takels gebruikt, onder
meer om de zeilen te hijsen. Vóór een schip kon afvaren werd het
opgetakeld, dat wil zeggen van de nodige takels voorzien. Als het
uit de vaart werd genomen, werd het afgetakeld.
11 - 1433

Dat beeld gebruiken we ook als we van iemand zeggen dat hij
er zo 'afgetakeld' uitziet. Misschien kunnen we met een aardig
praatje proberen zijn moreel wat óp te takelen.

HEK
Toen de betogers door een groep tegenstanders werden uitgejouwd, was het hek van de dam : over en weer vielen er harde
klappen, de straat zag er uit als een slagveld.
Als een situatie uit de hand loopt en elke orde zoek is, zeggen
we dat het hek van de dam is.
De oorsprong van deze uitdrukking is vrij duidelijk: het hek
op de dam rond de weide moet verhinderen dat de dieren weglopen. Is het hek eenmaal van de dam, dan loopt het vee waar het
wil en is de wanorde compleet.
Hek is een onzijdig woord: het hek. De meervoudsvorm: de
hekken.
- Voor het hek van het paleis staat een schildwacht.
- De stoep werd met dranghekken afgezet.
- Achter de hekken stonden de tegenbetogers te jouwen.
Een dranghek is bedoeld om gedrang te vermijden of om opdringende toeschouwers op een afstand te houden. Een dranghek
is daartoe niet genoeg. Vandaar dat dranghek meestal in het
meervoud voorkomt.
Wie als laatste ergens aankomt of vertrekt, is de hekkesluiter.
Die werd vroeger geacht het hek achter zich te sluiten alvorens
hij de weide verliet, want anders was het hek van de dam.

VRAAG EN ANTWOORD
Beroep - titel

V. Wat is het verschil tussen 'beroep' en 'titel' ? Is 'burgerlijk
ingenieur' een beroep of een titel ?
A. Een beroep is een 'maatschappelijke werkkring waarvoor
men de vereiste bekwaamheid en/of bevoegdheid heeft verkregen' (Van Dale). Advocaat, onderwijzer, arts, ingenieur enz. zijn
beroepen. Burgerlijk ingenieur is dus zeker een beroep.
Om sommige beroepen te mogen uitoefenen moet men in het
bezit zijn van een academische titel, d.w.z. men moet geslaagd
11 - 1434

zijn voor de examens op grond waarvan men een bepaalde beroepsbenaming mag gaan voeren. Ingenieur en arts zijn titels.
Niet iedereen mag zich ingenieur noemen.
Ingenieur is dus zowel een beroep als een titel. Bovendien kan
het een functie zijn in een bedrijf of overheidsdienst, waarbij
eventueel een hiërarchisch onderscheid wordt gemaakt tussen
hoofdingenieurs, eerst-aanwezende ingenieurs, ingenieurs en adjunct-ingenieurs.

Inzet
V. Kan men iemand danken voor zijn 'inzet' bij een bepaalde
zaak?
A. Het woord inzet heeft verschillende betekenissen. Het eerste
bod bij een openbare verkoping is de inzet. Maar inzet is ook
hetgeen waar het bij een spel of wedstrijd om gaat.
- De jongste deelneemster heeft de hele inzet, de hele pot gewonnen.
- Het kampioenschap was de inzet van de strijd.
Een foto of afbeelding die in een grotere is opgenomen, noemen we ook een inzet.
- De krant publiceerde een foto van het feest met de jubilaris in
een inzet.
Over een andere betekenis van inzet bestaat twijfel, zoals uit
uw vraag blijkt. Inzet in de betekenis van toewijding aan een
bepaalde zaak doet denken aan het Duits Einsatz en daarom
werd het vroeger wel als een germanisme afgekeurd.
Maar intussen is inzet in die betekenis volkomen ingeburgerd.
Ook het werkwoord zich inzetten voor iets gaat de weg van de
erkenning op.
'Met inzet van zijn hele persoonlijkheid' lezen we als voorbeeld in het Handwoordenboek van Koenen.
Als iemand blijk heeft gegeven van veel toewijding bij de behartiging van een bepaalde zaak, kunnen we dus gerust zeggen
dat zijn inzet groot is geweest. Hij heeft zich dan voor die zaak
volledig ingezet.

Weerhouden
V. In sportverslagen lezen we geregeld dat bepaalde spelers zijn
'weerhouden' voor de nationale ploeg. Omdat die spelers dan
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juist zijn aangewezen voor de ploeg, vraag ik mij af of 'weerhouden' hier wel juist gebruikt is.
A. Het antwoord is : nee, want in het Nederlands betekent
'weerhouden' : tegenhouden, afhouden van. Een paar voorbeelden:
- Zij kon haar tranen niet weerhouden.
- Niemand kan hem weerhouden zijn mening te zeggen.
- Zij laat zich door niemand weerhouden.
Onder invloed van het Frans, waar het werkwoord 'retenir'
vele verschillende betekenissen heeft, gebruiken sommigen ten
onrechte 'weerhouden' in zinnen als deze :
- Welk liedje heeft de jury voor het zangfestival uitgekozen?
- De werkgevers hebben het voorstel van de regering niet aan-

genomen.
-

Uw brief heeft onze volle aandacht gekregen.
De minister was door het slechte weer verhinderd.
Aan uw sollicitatie voor deze betrekking werd geen gevolg

gegeven.
-

Twee punten hebben we uit zijn betoog onthouden.
De dokter is bij een andere patiënt opgehouden.
Al die dienstjaren worden voor het pensioen in aanmerking

genomen.
-

Welke spelers werden voor de nationale ploeg aangewezen?
W. Penninckx

Regie (onder - van)
V. Zeggen we in een regie van of onder regie van?
A. Regie betekent spelleiding. Naar analogie van onder leiding
van zeggen we onder regie van. Voorbeelden :
- Het hele gezelschap repeteert op het ogenblik onder regie van
Erik Plooyer. (NRC 30-12-'72)
- Onder regie van Albert Boddella spelen ze nu Crael Ubris.

(NRC 10-1-'73)
Amerikaanse serie onder regie van James L. Conway. (De
tijd, 12-1-'73)
Het voorzetsel in is wel mogelijk in zinnen als: Het stuk was
verrassend actueel in zijn regie. Regie betekent dan niet zozeer
spelleiding als wel spelopvatting. Maar ook in dit geval kan onder
gebruikt worden.

-

E. Berode
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11. - Termen en wendingen.

MILIEUTERMINOLOGIE (XII)

Figuurlijke vervuiling
In overdrachtelijke zin kan men een stijgend aantal uitdrukkingen aantreffen die door de milieuterminologie zijn ingegeven. Zo
spreekt men i. v.m. de ontsiering van het milieu door afschuwelijke flatgebouwen, opslagtanks enz. van het visueel verontreinigen
van... of van horizonvervuiling.
- Het eilandbestuur (Curaçao) is van mening dat de opslagtanks voor olie door hun omvang, aanblik en situering in
ernstige mate het milieu verstoren en het landschap visueel

verontreinigen.
-

Het ligt in de bedoeling van de gemeentelijke overheid een
belasting op horizonvervuiling in te voeren.
Onder vervuiling is in Van Dale de volgende definitie van
visuele vervuiling opgenomen : bederf van het landschap door
masten, boortorens, viaducten, torenhuizen enz.
Een paar andere voorbeeldzinnen op wetenschappelijk gebied
en op het terrein van het bedrijfsleven:
- Kennis is een grondstof die onbegrensd is en het milieu niet

aantast.
-

Onze concurrentiepositie wordt aangetast (... ), de arbeidskosten worden opgevoerd (... ), er treedt kapitaalvervuiling
op.
Wanneer een krant een vertekend beeld van een bepaalde
situatie geeft of iemand een karikatuur van de werkelijkheid aan
het publiek doorgeeft, spreekt men van informatievervuiling.
- Ik vrees dat de ernst van de informatievervuiling, die door het
negeren van bepaalde berichten optreedt, onderschat wordt.
In advertenties wordt vaak op de wansmaak van vele kopers
gespeculeerd. Zogenaamde 'stijlmeubelen.' voor een burgerlijk
gezinnetje bij voorbeeld worden als dagelijks gerief voor een
Renaissancevorst afgebeeld. Dit kan men niet anders noemen
dan een onrustbarende smaakvervuiling.
De geestelijke vervuiling zou o.i. alleen met enig succes bestreden kunnen worden door een zinnige schoolopleiding, die zich

Taalbeheèrsing sept./okt. 1982
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uitstrekt van de kleuter tot en met de universiteit. Dit soort
vervuiling kan uiteraard ook geschieden via de televisie, zoals
volgend citaat op treffende wijze doet uitkomen :
- '(... ) Televisie dus als doorgeefluik van wat er in de wereld
speelt en vooral waarom, met voor de samenstellers als belangrijkste probleem: allemaal mooi en prachtig, maar hoe
giet ik dat in de onwillige keelgaten van kijkers, die niet vervuild., maar opgefrist moeten worden door dingen die hun
vermoeide ogen verkwikken en hen op aangename wijze aan
het denken houden'.
Taalvervuiling bestaat niet alleen in België, ook in Nederland
is dit verschijnsel niet onbekend.
- De heer lninister pleegt het in zo'n geval over taalvervuiling te
hebben, over halfgaar geneuzel. (de Volkskrant)
In het psycho-sociale vlak zou van vervuiling kunnen worden
gesproken als b.v. de mentale veerkracht van het individu is
aangetast. Wij geven hiervan een voorbeeld. Voor sommige gebieden is getracht de mate van behoeftenbevrediging van de inwoners door het milieu te analyseren; dit is vooral voor de latente behoeften moeilijk. Een benadering van deze behoeftencategorie wordt in de begrippen 'stress' en vervreemding gevonden.
Stress wijst op een verminderd welbevinden, zich uitend in klachten over psychosomatisch functioneren, terwijl vervreemding op
een geringe of ontbrekende identificatie met de omringende wereld duidt. Een dergelijke gemoedstoestand heeft aanleiding gegeven tot uitdrukkingen als b.v. een zenuwscheurend lawaai, de
ochtend- en avondkoorts van het spitsuur, het knettergek worden

van de dagelijks terugkerende traktatie op lawaai.
In Economisch-statistische berichten (mei 1972) troffen wij onderstaande scherpzinnige redenering m.b.t. de hedendaagse tijdvervuiling aan. '( ... ) Soms is het heel goed om wat los met tijd om
te springen, maar in het algemeen zou iets meer tijdhygiëne toch
wel erg nuttig kunnen zijn. Naast de hier bedoelde tijdvervuiling,
waar wij ons in zekere mate aan schuldig maken, bestaat er ook
passieve tijdvervuiling. Deze vindt plaats wanneer iemand door
andermans schuld zijn tijd vervuilt. Voorbeelden: een lezing
door iemand die zijn stof niet voldoende beheerst of slecht
spreekt; slechte organisatie bij plaatsbespreking; wachten op
openbaar vervoer; overinformatie. (... )'
Ons leefklimaat wordt voorts ook aangetast door de overontwikkeling van onze samenleving : het doldraaien van de techniek, de ontmenselijking van de woonomgeving, de overintensieve landbouw, de verkeerschaos, de onpersoonlijke witte-jassen11 - 1438
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maatschappij van de gezondheidszorg, de energieschaarste, de
atoombewapening en de werkloosheid in al haar vormen.
Ook in het Frans worden termen ujt de milieuterminologie op
andere domeinen dan het natuur-milieu toegepast, zoals de volgende uitdrukkingen aantonen : environnement international, e.
scientifique, e. technique, e. économique, e. physique du travail
(= bruit, conditions d'hygiène, sécurité), e. monétaire, pollution
sociale, les nuisances de l'inflation, les nuisances de la croissance
industrielIe .
- C'est la pollution sociale: même l'amour devient subordonné
à l'argent. (Réalités, nov. 1972)

MEDIA (I)
Media is een begrip dat kenmerkend is voor onze tijd. Naast de
reeds ingeburgerde media, zoals kranten, tijdschriften, boeken,
radio en tv, maken nieuwe media een duizelingwekkende opgang. De elektronica speelt hierin een dusdanig beslissende rol,
dat we nu reeds volop in de elektronische jaren 1980 leven. Videotekstuitzendingen verschijnen op onze tv-schermen. Teletekst
en Viditel klinken ons niet zo vreemd meer in de oren. In een
aantal landen worden de t.elefoonboeken langzamerhand door
computer-terminals vervangen. Stereo-tv-uitzendingen beginnen. De technologische vooruitgang is niet meer te stuiten. Deze
ontwikkeling weerspiegelt zich uiteraard op het terminologische
vlak. Daarom zullen we enige artikelen wijden aan de term media en aan de· uitgebreide terminologie die daarmee in verband
staat.
Medium
Het Latijnse woord medium betekent midden, middenstof (verg.
met Engels: vibrations propagated through a medium), maar
wordt ook gebruikt in de betekenis van middel om iets over te
brengen (geluid, produkt, ziekte - verg. met Fr. véhicule : l'air
est Ie véhicule du son), hulpmiddel, orgaan.
Ter illustratie een paar voorbeeldzinnen :
- Verkeer wordt vaak onderscheiden naar het medium waarin
of waarop het vervoermiddel zich voortbeweegt. Zo spreekt
men van luchtverkeer, waterverkeer, railverkeer , wegverkeer
e.d. (Winkier Prins)
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-

Warmtepomp, installatie die met behulp van mechanische arbeid warmte aan een koud medium onttrekt en aan een relatief warm medium toevoegt. (Winkler Prins)
- De term 'drukken' is een verzamelnaam voor een aantal grafische procédés die maar één aspect gemeen hebben: het doel
ervan is steeds het repeterend afbeelden van tekst en prent op
een daarvoor geschikt medium, zoals papier, karton, textiel,
blik of kunststof.
- (... ) Het gelijktijdig opdrogen van verf en kalk is essentieel
voor het fresco en verleent het medium (= de pleisterlaag)
zijn buitengewone duurzaamheid (frescotechniek).
- De administratie maakt, in haar functie van besturingsmedium van een organisatie, gebruik van stuurtechnieken (planning, werkvoorbereiding, werkinstructie) ... (Winkler Prins)
- Gaandeweg hebben steeds meer landen de postzegel als medium ter bevordering van het vreemdelingenverkeer ontdekt.
- Video is niet alleen maar voor vakantiefilms bedoeld. Neen,
videofilmen is heel wat meer. Jammer genoeg komt men daar
pas achter als men goed met het medium kennis heeft gemaakt.
- (... ) Men kan zich dus de. vraag stellen of holografie (Van
Dale : het optisch reconstrueren van een voorwerp uit zijn
buigingsbeeld met behulp van coherent licht; men zou holografie kunnen omschrijven als fotograferen met laserlicht,
zonder lenzen) niet het informatiemedium van de toekomst is.
Een paar andere samenstellingen in twee verschillende domeinen zijn b.v. cultuurmedium en stekmedium.

Cultuurmedium
De samenstelling cultuurmedium verdient dat men er even bij
blijft stilstaan.
Bij bepaalde laboratoriumonderzoeken worden cultuurmedia
gebruikt. Cultuur betekent hier uiteraard 'op voedingsbodem gekweekte bacteriën of bacillen' .
In de onderstaande voorbeeldzin, ontleend aan Het beste uit
Reader's Digest, krijgen we een idee van de 'inhoud' van cultuurmedium via de beschrijving van een niet voor gevoelsmensen
bestemde karwei die door een experimenterend leerling-chirurg
wordt verricht.
- Ik haalde mijn speciale parasietenrat en doodde hem met
ether. Daarna hakte ik het karkas klein, wat stonk, en duwde
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het door de vleesmolen. Ten slotte had ik een kop vol gemalen rat en vermengde de inhoud met een cultuurmedium om
de trichinella-parasieten in de vloeistof te krijgen.

Stekmedium
Aan het tijdschrift voor bonsailieibebbers Ikeda ontlenen wij de
term stekmedium, een samenstelling die uiteraard ook in de tuinderij gebruikelijk is.
- Stekken is een methode van vegetatieve (ongeslachtelijke)
vermeerdering bij planten. Delen van planten worden daarbij
in een stekmedium geplaatst om ze wortels te laten vormen.
Met medium wordt in deze samenstelling de aarde bedoeld
(waarin de stek geplaatst wordt), die naar gelang van het soort
stek weinig of veel zand bevat.
V. T. Vanachter

CURIOSA
Oude gebruiksvoorwerpen, zoals strijkijzers, koffiemolens en
petroleumlampen uit grootmoeders tijd, zijn erg in de mode. Er
is de laatste jaren dan ook een levendige handel in deze voorwerpen ontstaan. En daardoor is de behoefte gegroeid aan woorden
om deze voorwerpen en de daarmee samenhangende handel aan
te duiden.
Echt antiek zijn deze spullen niet en daarom is men op zoek
gegaan naar een ander woord. In België ziet men bij de betrokken handelszaken dikwijls de Franse benamingen 'brocante' en
'brocanteur' .
In een poging om die Franse woorden te vertalen is men bij
termen als 'sjacheraar' en 'sjachermarkt' terechtgekon1en. Een
miskleun van formaat, want een sjacheraar is in onze taal nog
altijd iemand die 'minderwaardige, ongeregelde of bedrieglijke
handel drijft op kleine schaal' (Koenen).
Hoe we aan die mislukte vertaling zijn gekomen is een klassiek
voorbeeld van de manier waarop de taal in dit land verknoeid
wordt: men moet een woord vertalen en grijpt dus naar een
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woordenboek. Wat in het woordenboek staat wordt zonder verder onderzoek overgenomen en de zoveelste taalblunder is een
feit.
De schuldige in dit geval is niet ver te zoeken. In het FransNederlands woordenboek van Gallas (se druk, Uitg. Standaard,
Antwerpen-Utrecht) staat bij 'brocanter' : 'sjacheren in (vooral
rariteiten)' !
En toch was het zoveel eenvoudiger geweest even over de
grens te kijken waar de handel in de bedoelde voorwerpen tenminste even levendig is als in België en waar algemeen de volgende benamingen gangbaar zijn: curiosa, handel in curiosa, curio-

samarkt.
Maar alle hoop is niet verloren dat de handelaars in curiosa
van hun dwaling zullen terugkeren : in Oostende werd onlangs
een curiosamarkt gehouden en her en der in Vlaamse steden
duiken al uithangborden met de benaming curiosa op. Een late,
maar gelukkige ontwikkeling, want een handelaar in curiosa die
zil.-fl in Nederland als sjacheraar zou aanmelden, zal wel opzien
baren, maar waarschijnlijk geen zaken kunnen doen !
W. Penninckx

VRAAG EN ANTWOORD

Voltaïsch

v.

In een Franse tekst over elektriciteit spreekt men over panneaux solaires voltaïques. In Van Dale vind ik echter geen~eder
lands equivalent voor 'voltaïque'.
A. Het woord voltaïsch komt weliswaar niet voor in de gewone
woordenboeken, maar u kunt het wel aantreffen in vakliteratuur,
o.m. in de Technische WinkIer Prins, deel 6, bij het trefwoord
zonne-energie: 'De produktie van elektriciteit uit zonne-energie
met fotovoltaïsche cellen wordt toegepast in ruimtevaartuigen'.
Met betrekking tot zonnepanelen spreekt men echter gewoonlijk van foto-elektrische cellen en ook in de gewone woordenboeken komt de benaming foto-elektrisch voor. Die term lijkt ons
dus de voorkeur te verdienen.
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T-shirt

v.

Wat is ABN voor t-shirt?
A. Een T-shirt is een truitje zonder hals en met korte mouwen, in
de vorm van een T. Als woordvorm is het niet ongewoon, want
we hebben ook een T-sleutel (een T-vormige sleutel, Van Dale).
De mode en de naam van het T-shirt zijn uit Amerika overgewaaid. Het woord is algemeen bekend en gangbaar. We hebben
er geen andere naam voor, ook al is het denkbaar dat we het een
T-truitje zouden noemen. Shirt is nog in een andere samenstelling gebruikelijk: shirtreclame. De reclame op de shirts (sporttruitjes) van voetballers en andere sportbeoefenaars heeft al veel
stof doen opwaaien.

Snoepwinkel -

confi~erie

V. Wat is het verschil tussen snoephandel, suikerwarenhandel,
suikergoed en marsepein en hoe wordt zo'n handel het best genoemd?
A. Marsepein is een bepaald soort lekkernij, gemaakt van fijngestampte amandelen, suiker en rozenwater. Suikergoed is een verzamelwoord voor lekkernijen van suiker in allerlei vormen en
grootten.
De vraag hoe we een winkel noemen waar snoep, suikergoed
en marsepein worden verkocht is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk hebben we het in de spreektaal over een
snoepwinkel als we de zaak bedoelen waar (meestal) kinderen
allerlei snoepgoed gaan kopen. Winkels waar duurdere lekkernijen worden verkocht (o.m. bonbons e.d.) noemen zichzelf ongetwijfeld confiserie en die benaming komt trouwens ook in Van
DaZe voor.
Een confiserie is in elk opzicht een duurdere zaak dan een
snoepwinkel en het is nu eenmaal zo dat taal ook gebruikt wordt
om duur te doen !

Eye-liner

v.

Wat is ABN voor eye-liner ?
A. Het Engelse woord eye-liner wordt ook in het Nederlands
gebruikt voor een schoonheidsmiddel waarmee de lijn van de
wimpers geaccentueerd wordt. We hebben er geen ander woord
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voor en de benaming eye-liner kan men in elk damesblad aantreffen.
w. Penninckx

Graag

+ ww. vorm

V~ Op school heb ik geleerd dat zinnen als: 'Nadere inlichtingen
worden gaarne verstrekt' en 'Dat boek wordt het liefst door meisjes gelezen' niet logisch zijn. Ik heb nooit goed begrepen waarom.
A. De regel is dat we woorden als gaarne, graag, liever, het liefst
beter niet in combinatie met een lijdende vorm gebruiken, tenminste als het onderwerp geen persoon is. Voorwerpen hebben
immers geen gevoelens en kunnen dus niet iets graag hebben :
het kan b.v. die nadere inlichtingen niet schelen of ze al of niet
worden verstrekt.
Maar ook als het onderwerp van een lijdende zin een persoon
is, moeten we oppassen. De actieve zin: 'De leraar helpt de
leerlingen' en de passieve zin: 'De leerlingen worden door de
leraar geholpen' betekenen hetzelfde. Maar als we er b.v. graag
aan toevoegen, is dat niet meer het geval. 'Ze zouden hem graag
ontslaan' en 'Hij zou graag ontslagen worden' : het maakt een
heel verschil.

Veteranenziekte
V. In een artikel heb ik het woord veteranenziekte aangetroffen.
Wat wordt daarmee bedoeld?
A. De veteranenziekte werd in 1977 in de Verenigde Staten ontdekt bij Vietnamveteranen, dus oudsoldaten die in Vietnam gevochten hebben. Ze wordt ook wel legionairsziekte genoemd.
De ziekte wordt veroorzaakt door de zgn.legionelle bacterie.
De ziekteverschijnselen zijn algemene vermoeidheid, koorts,
spierpijn, hoesten, braken en diarree. De meeste patiënten genezen vanzelf; in ernstige gevallen worden antibiotica toegediend.
Voor mensen met verminderde fysieke weerbaarheid kan de
ziekte dodelijk verlopen.

Telefoonverkeer
V. Als ik opgebeld word is het eerste wat ik door de telefoon
zeg: 'Met mevrouw Reinders'. Kennissen van me vinden dat
'mevrouw' volkomen overbodig : klopt dat ?
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A. De vraag hoe dames zich aan het begin van een telefoongesprek behoren bekend te maken, is niet zozeer van taalkundige
als wel van sociale aard.
De traditionele, behoudende manier om zich te melden is :
Met mevrouw Reinders. Tussen twee haakjes: ongehuwde vrouwen kunnen 'Met juffrouw Reinders' zeggen, maar het hoeft
niet: ook zij kunnen de vorm met 'mevrouw' gebruiken.
Andere dames vinden dat ook op dit stuk geen onderscheid
dient te worden gemaakt tussen vrouwen en mannen. Zij melden
zich alleen met hun naam, zoals de mannen. Dat is uiteraard hun
goed recht. Als zij dat willen, kunnen zij er ook hun voornaam
aan toevoegen: Met Lea Reinders. Dat komt de duidelijkheid
ten goede.

Namelijk - met name
V. Is er een verschil in betekenis tussen namelijk en met name?
Ik denk daarbij aan een zin als: 'Slechts twee senatoren hebben
tegen gestemd, namelijk/met name de heren A en B'.
A. In de zin die u aanhaalt, behoort namelijk te staan. Namelijk
gebruiken we (o.m.) om een uitputtende opsomming in te leiden: we noemen m.a.w. alle personen (begrippen, voorwerpen
... ) waar het eerder in de zin over gaat. We kunnen namelijk
vervangen door te weten of door een dubbele punt. Het komt in
het Frans overeen met à savoir.
Met name gebruiken we om te verwijzen naar een of enige(n)
uit vele(n) : we sommen niet alles op, maar geven slechts een of
een paar voorbeelden. Een voorbeeld: er zijn heel wat bezwaren
·tegen, met nalne de hoge kosten en de lange duur.
Met name kunnen we vervangen door zoals, bij voorbeeld,
onder andere. En aangezien we logischerwijs vaak de opmerkelijkste voorbeelden noemen, ook door inzonderheid, (meer) bepaaldel~;k. De Franse tegenhanger van met name is notamment.

Zelfdoding
V. Volgens Van DaZe wordt het woord zelfdoding 'door sommigen gebruikt voor zelfmoord, omdat moord hier een eigenlijk
niet passend begrip is'. Mag daaruit worden afgeleid dat de term
zelfdoding 'eigenlijk' de voorkeur verdient boven zelfmoord?
Het begrip moord past hier immers niet ...
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A. Zelflnoord drukt inderdaad een \vaardering uit. I-Iet geeft
uitdrukkelijk aan dat zich het leven benemen als een moord, dus
als iets ongeoorloofds of een zonde wordt beschouwd. Sommigen
ergeren zich aan dit negatieve waarde-oordeel : ze vinden dat
een mens het recht heeft om aan zijn leven een eind te maken.
En wie het daar niet mee eens is, behoeft daarom nog niet in de
term zelf zijn afkeuring te laten blijken. Daarom gebruiken ze
liever het neutrale zelfdoding. Of suicide (Koenen)/suïcide (Van
DaZe), het Franse woord dat oorspronkelijk uit het Latijn stamt.
Deze term heeft bovendien het voordeel dat hij internationaal
bekend is en je er ook afleidingen (b.v. suïcidaal) mee kunt
maken.
Over de vraag welk woord de voorkeur verdient, kan de taalkundige geen uitsluitsel geven. Taal is nu eenmaal de uiting van
een bepaald denken over mens en samenleving. Er wordt steeds
weer anders gedacht over morele, politieke, sociale en andere
verschijnselen: de sporen daarvan vind je in de taal terug.
(Daarom is een zgn. objectieve taal overigens een utopie.) De
taalkundige kan dat alleen maar registreren. Het is niet zijn taak
voor maatschappijhervormer te spelen door de nieuwe 'alternatieve' termen te propageren. Maar evenmin mag hij door middel
van taal proberen te verhinderen dat mensen anders gaan denken.
Iedereen behoort dus voor zich uit te maken welk woord hij
gebruikt. Wie b.v. een 'wilde' staking ongeschikt vindt, kan gerust 'spontane' staking zeggen. Na een tijd kan dan soms blijken
dat een bepaald woord het andere aan het verdringen is. Dat lijkt
b.V. het geval met abortus of zwangerschapsonderbreking tegenover vruchtafdrijving.
E. Berode
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11. - Termen en wendingen
MEDIA (11)

Medium in de informatica
In het Frans wordt het Nederlands medium vaak weergegeven
door 'support' , zoals in de uitdrukkingen support d'infonnations
(= informatiemedium of informatiedrager = Eng. data medium,
data acceptor), support magnétique, support de vente enz. 'Support' (= Lat. sub + portare) is in .feite hetzelfde woord als het
bovenvermelde 'véhicule', van het Lat. vehere, dat ook dragen
betekent.
Met betrekking tot het opslaan (in een computergeheugen),
d.i. het bewaren, opbergen, opnemen van gegevens (opnamevermogen van een computergeheugen), spreekt men van opslagme-

dia.
-

Magnetische banden en, meer nog, magnetische trommels,
schijven en kaarten zullen in de toekomst de belangrijkste
opslagmedia voor informatie zijn.
Een andere term hiervoor is geheugenmedia :
- De aan te trekken academicus zal worden belast met leiding
geven inzake de ontwikkeling van geheugenmedia en bijbehorende elektronica.
De data of gegevens worden in de computer ingevoerd (=
input) en vervolgens uitgevoerd (= output); vandaar de samenstellingen invoermedium en uitvoermedium, ook, naar het Engels, input/output-media genoemd.
- De moderne rekenmachines werken alle elektronisch, hebben een toetsenbord voor het invoeren van de getallen en om
de gewenste rekenkundige bewerkingen te kunnen laten uitvoeren· en hebben een uitvoermedium, dat een schrijfwerk of
indicatiepaneel kan zijn. (Supplement 1976 Winkier Prins)
- Microfilm is een belangrijk medium voor het vastleggen van

computeruitvoer.
-

(...) het telefoonnet, een medium dat vooralsnog de meeste
mogelijkheden voor het bedrijven van datatransmissie biedt.
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Publiciteitsmedium - reclamemedium
Een publiciteitsmedium of -middel is volgens het Groot woordenboek der Nederlandse taal 'al datgene wat dient om publiciteit (=
openbaarheid, ·bekendheid, ruchtbaarheid) aan iets te geven'.
In Signalement van nieuwe woorden door dr. Riemer Reinsma
wordt de volgende definitie van publiciteitsmedium verstrekt :
'orgaan (b.v. een krant, de radio) waarmee berichten, voorlichting enz. verspreid worden'. Vandaar de term voorlichtingsorgaan dat eventueel als synoniem van publiciteitsmedium kan
worden gebruikt. Een ander synoniem van publiciteitsmedium is

communicatiemedium.
Wanneer men dus een medium bedoelt dat gebruikt wordt om
reclame (= tweede betekenis van het Frans publicité) mee te
maken, is het verkieslijk zich van de term reclamemedium te
bedienen.
- (... ) Zo ziet u maar weer, geen ander reclamemedium wordt
zo intensief gelezen als de krant. Logisch, want die kunt u niet
missen, geen dag.
Het kan echter moeilijk worden geloochend dat publiciteitsmedium thans ook in die betekenis voorkomt.
- De gretigheid bij publiciteitsmedia om zowel het onderwerp
voedsel als gezondheid te belichten, is bekend uit de hoge
kijkcijfers die met dit soort onderwerpen gescoord worden.
(NRC-H)
Terwijl Van Dale publiciteit in de betekenis van reclame maken nog steeds als een gallicisme beschouwt, lijkt dit in Koenen
niet meer het geval te zijn waar onder betekenis 2 van publiciteit
vermeld staat : openbaarmaking, het reclame maken.
De term advertentiemedium (Eng. advertising media; Fr.
moyens publicitaires, supports publicitaires), waaronder kranten, tijdschriften, radio, tv, folders in brievenbussen, reclameborden langs de openbare weg, reclame op voetbalvelden en in
bioscopen vallen, kan als een synoniem van reclamemedium worden beschouwd.
- Reclamebureaus, tekstschrijvers, affichemakers en dergelijke
zien belangrijke klanten verdwijnen; dag- en weekbladen,
tijdschriften en andere advertentiemedia verliezen aanzienlij:.
ke inkomsten.
Naar gelang van het geval kan men met medium verscheidene
werkwoorden bezigen. Zo spreekt men b.v. van 'media die rook11 - 1448
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advertenties plaatsen', men kan iets berichten aan de media of
opdracht geven om een reclame in een medium te doen verschijnen.
Wanneer in de vakliteratuur over niet-traditionele media gesproken wordt, dan worden hierme de direct-mail (= persoonlijke reclamebrief), de huis-aan-huisverspreidingen en de buitenreclame bedoeld.

Samenstellingen met media
Er bestaat een groot aantal samenstellingen met media die het
vermelden waard zijn. Wij beperken ons tot de volgende :

media-aanbod, -aangelegenheden, -activiteiten, -afdeling, -aanbidders, -belangstelling, -beleid (geïntegreerd mediabeleid = beleid waarbij elk der media tot optimale ontplooiing kan komen,
zonder hierbij andere media in hun mogelijkheden te belemmeren of zelfs in hun bestaan te bedreigen), mediabeheerders, -beraad, -facturen, -fonds, -kunde (Koenen: onderwijstechnologie,
kennis van de hulpmiddelen bij het onderwijs, zoals audiovisuele
middelen, film, radio, televisie, talenpractica e.d.), mediakundige (Koenen: onderwijstechnoloog, deskundige op het gebied van
het vervaardigen van hulpmiddelen bij het onderwijs, zoals dia's,
films, videobanden enz.), media-informatie, medianota (= media
over het massamediabeleid), media-organen, -planning, -selectiebeslissingen, mediumtype (b.v. de specifieke eigenschappen van
ieder mediumtype), mediawereld, contrá-media.
- Elke maatschappelijke orde heeft zijn eigen media-aanbod.
- De omroepdirecteuren hebben hun ontslag ingediend na een
onderhoud met de minister van media-aangelegenheden.
- In het algemeen zou men kunnen stellen dat·de gevoeligheid
voor media-informatie groter is naarmate de maatschappelijke problematiek meer omstreden is.
- Tot de taak van de administratieve medewerker publiciteit zal
behoren het bijhouden van de omvangrijke mediaplanning.
- Sommige media-aanbidders houden het geloof in stand dat de
communicatiemedia in staat zouden zijn de maatschappij ingrijpend te veranderen.
- (....) een totalitaire maatschappelijke orde is niet helemaal in
staat contra-informatie en -media tegen te houden. Gestencilde blaadjes, brieven, manuscripten en de mondelinge communicatie weten door de mazen van het dichte net te glippen.
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Mediatheek
Mediatheek is een neologisme dat nog niet in Van Dale of Koenen
is opgenomen. Het staat daarentegen wel in het Standaard-woordenboek van neologismen (Ndl.-Fr./Fr.-Ndl.). Zoals uit de samenstelling van dit woord blijkt, gaat het om een instelling waar
diverse informatiemedia (kranten, tijdschriften, weekbladen,
boeken, pamfletten) en audiovisuele media (films, dia's, platen,
cassettes, videocassettes) kunnen worden geleend (= uitleencentrum).
Mono-, oligo-, multimediaal
Uit media is mediaal gevormd, een bijvoeglijk naamwoord dat
waarschijnlijk van het Duits is afgekeken en dat wij in de vorm
van afleidingen met de voorvoegsels mono, oligo en multi in het
onderstaande citaat hebben aangetroffen.
- Wij delen de mening van Beike dat daarbij aan een multimediaal plan de voorkeur is te geven boven een mono- of oligo-

mediaal plan. (ESB, 12.1.'77)
Ter vergelijking een Duitse voorbeeldzin : Multimediale Pläne
berücksichtigen viele Lerntypen mit unterschiedlichem Zugang
zum Lernstoff.
Hierna nog een citaat uit Elseviers Weekblad m.b.t. de telecommunicatie, waarbij een zondvloed aan informatie over 'de
man die voor het kastje met een keuze-apparaat zit' heen komt.
- Met al deze opmerkingen heeft de heer Van den Brink, de
scheidende topman van Elsevier, tevens een idee gegeven van
de betrekkelijke gevolgen, die de elektronika naar zijn mening voor het gedrukte woord zal hebben. 'De woordbeelden
via de elektronika zullen er naast komen en multimediaal
vervlochten worden als er geen apartheidspolitiek gevoerd
wordt'.
Om zich in bepaalde gevallen te redden, heeft men voorts het
werkwoordmedialiseren en het zelfstandig naamwoord medialisering gesmeed.
- Medialisering van onze maatschappij brengt vele nieuwe
werknemers in de kantoorsfeer en laat de inconveniënten van
het handwerk ongecompenseerd.
Terloops zij erop gewezen dat het w.w. mediatiseren, dat men
in dit geval wel eens geneigd zou zijn te gebruiken, een heel
andere betekenis heeft : (Van Dale) 'regerende vorsten van hun
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soevereiniteitsrechten beroven en in een toestand brengen die
het midden houdt tussen die van vorst en onderdaan'. (Fr. médiatiser, Latijn mediatus = dat het midden houdt tussen...)
Gaat men echter van het bijvoeglijk naamwoord mediaal uit,
dan is medialiseren niet zo verwerpelijk.

Mediamiek
Het in het Groot woordenboek der Nederlandse taal opgenomen
bijvoeglijk naamwoord mediamiek heeft hoegenaamd niets met
de hierboven besproken uitdrukkingen te maken (zoals blijkt uit
de definitie van dit woord: 'betrekking hebbend op, werkend als
of geschiedend door een medium' (4), aangezien medium hier in
verband staat met het spiritisme en derhalve de betekenis heeft
van 'een persoon door wie geesten of bovenaardse krachten zich
openbaren'. Iemand met mediamieke gaven is dus iemand die als
medium kan optreden.
V. T. Vanachter

KOOPKRACHTPLAATJE
Het Centraal Planbureau (CPB) in Nederland heeft destijds het
begrip modale werknemer ingevoerd (Taalbeheersing in de administratie, blz. 1-572) om een concreet beeld te kunnen schetsen
van de inkomensontwikkeling. De modale werknemer, intusen
zo populair geworden dat hij Jan Modaal genoemd wordt, is eén
werknemer met twee kinderen die niet ouder zijn dan 16 jaar,
wiens vrouw het huishouden doet en die over een inkomen beschikt dat juist onder de premiegrens voor het ziekenfonds ligt.
Bij allerlei maatregelen van de overheid - verhoging van de
belastingen of van de sociale premies, subsidies, allerhande
loonsverhogingen enz. - wordt nagegaan wat het effect daarvan
is voor de modale werknemer. Ook wordt onderzocht hoeveel
werknemers een inkomen hebben dat gelijk is aan tweemaal,
driemaal of viermaal modaal.
Voortbordurend op de~e berekeningen heeft het CPB nu een
nieuw begrip en een nieuwe term ingeleid, namelijk het koopkrachtplaatje. Dit 'plaatje' geeft een beeld van de inkomensontwikkeling van vijf gezinnen, samengesteld zoals dat van de modaTaalbeheersing nov.ldec. 1982
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Ie werknemer, maar met elk een ander bruto-inkomen, namelijk
het minimumloon, een loon dat net iets boven dit minimum ligt,
het modale inkomen, tweemaal modaal en viermaal modaal.
Men kan dus stellen dat het inkomensplaatje nog een beter
beeld geeft van de inkomenssituatie van de gezinnen. Net als
modale werknemer is inkomensplaatje intussen wel op weg om
een modewoord te worden waarvan de gebruikers niet altijd de
juiste betekenis kennen.

SPREEKUUR - ZITTING
Naar aanleiding van kritiek die in Taalbeheersing (blz. 111-262)
was geleverd op het gebruik van het woord zitting met betrekking
tot een consultatiebureau voor zuigelingen ontvingen we van een
lezer, de heer E. van den Bossche, vertaler-revisor bij het Nationaal werk voor kinderwelzijn, een brief waarin hij niet alle~n het
gebruik van de term zitting in de hier bedoelde betekenis verdedigt, maar tevens vele voorbeelden aandraagt die heel wat interessante terminologie op dit gebied bevatten. Daarom publiceren
we hier een samenvatting van zijn brief.
In de eerste plaats verwijst hij naar de woordenboeken. Bij
zitting vermeldt Van Dale als 3de betekenis : 'het zitten (in de
bet. 2) als feit en als duur : de dokter houdt zitting tot drie uur'.
En bij betekenis 2 bij zitten: 'oneig. ter aanduiding dat men zich
met een bepaald doel gedurende enige tijd ergens bevindt of
opgesteld heeft. (... ) de dokter zit van 1 tot 2 uur, houdt dan
zitting, is dan te spreken'. Koenen is concreter in zijn omschrijving van zitting houden: ergens zijn, b.v. als ambtenaar, om
mensen te spreken.
Jansonius haalt daarentegen wel verschillende voorbeelden
aan onder het lemma 'zitting' :
- Een dokter houdt geregeld zitting op het huwelijksvoorlichtingsbureau.
- De penningmeester, ontvanger, wethouder, dokter, rechtskundig adviseur houdt zitting van 2 tot 3, zal morgen zitting
houden, houdt dagelijks zitting voor het geven van advies.
De gezaghebbende woordenboeken leren ons althans één
zaak, nl. dat de term 'zitting' gebruikelijk is in de vaste uitdrukking 'zitting houden', die dan de betekenis heeft van 'zich ergens
bevinden als deskundige om mensen van advies te dienen'. Het is
dan ook duidelijk dat een dokter op bepaalde dagen en uren
11 - 1452

Taalbeheersing nov.ldec. 1982

zitting kan houden in het kader van een consultatiebureau (voor
zuigelingen of kleuters).
Vervolgens verwijst de heer Van den Bossche naar een driehonderdtal bladzijden vakliteratuur (boeken en tijdschriften) van
Noordnederlandse oorsprong.
'In de geconsulteerde teksten heb ik 83 maal de term 'zitting'
gevonden ter aanduiding van de uren. waarop de arts ter beschikking staat van de moeders in een consultatiebureau voor zuigelingen of kleuters, waaronder 33 keer de samenstelling 'cb-zitting',
afkorting van consultatiebureauzitting (tweemaal).
Minder vaak heb ik de samenstelling 'consultatiezitting' (tweemaal) ontmoet en slechts eenmaal 'zuigelingenzitting'. De vaste
uitdrukking 'ter zitting' heb ik driemaal gevonden.
Als synoniem wordt soms de term 'spreekuur' gebruikt (slechts
vijfmaal aangetroffen I).
Interessant om te vermelden is dat de gebruikelijke term in
Nederland voor het individueel onderzoek van de zuigeling of
kleuter 'consult' is (42 maal), waarmee dan samenstellingen worden gevormd als consuitenverdeling, consultenschema, consulttijd, enz.
Hoewel men kan veronderstellen dat de invloed van de Franse
taal ('séance') niet vreemd is aan het gebruik van het woord
zitting in de context van de consultatiebureaus voor zuigelingen
of kleuters, kan niet worden ontkend dat de term (ook buiten de
vaste uitdrukking 'zitting houden') in Nederland, en zeker in Nederlandse vakkringen, in de schrijftaal zeer gebruikelijk is.'
TAAL IN ONTWIKKELING

Sociale innovatie
De economische crisis zet de mensen aan het denken. Sommigen
vinden dat de hele opbouw van sociale wetten het scheppen van
nieuwe vormen van werkgelegenheid in de weg staat. Door sociale innovatie, vinden zij, moet het mogelijk zijn soepele arbeidsvoorwaarden te scheppen, die aantrekkelijk zijn zowel voor
de werkgever als voor de (nu nog werkloze) werknemers.

Kennismakingscontracten
In Nederland stelt men in het kader van de sociale innovatie voor
kennismakingscontracten in te voeren, waardoor jongeren een
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tijdelijk contract van b. v. één jaar krijgen aangeboden, zonder
recht op vaste aanstelling, maar met de mogelijkheid om hun
theoretische kennis in de praktijk te brengen en hun vakbekwaamheid op te voeren.

Bedrijfstechnologisch centrum
Een bedrijfstechnologisch centrum is bedoeld om jonge ondernemingen in het zadel te helpen door het geven van steun voor het
management en de bedrijfsdiensten bij de start en tijdens de
uitbouw van een onderneming. Bij het bedrijfstechnologisch centrum kunnen beginnende bedrijven tegen een redelijke prijs
compleet ingerichte bedrijfsruimten huren voor de administratie,
het onderzoek en de produktie. Zij kunnen er tevens de beschikking krijgen over secretariaatsvoorzieningen, telefoon, telex en
andere faciliteiten.

Servicekantoren
Servicekantoren vertonen enige overeenkomst met een bedrijfstechnologisch centrum, maar zij zijn uitsluitend bedoeld voor
serviceverlening op het administratieve vlak. Naast een gemeenschappelijke receptie en telefooncentrale stellen zij volledig gebruiksklare kantoren ter beschikking, voorzien van alle benodigde aansluitingen (telex, telefoon) en andere faciliteiten (kopieeren telekopieerapparatuur, teletekst, tekstverwerkingsapparatuur).
Ondernemingsinstituten
Bij de pogingen om de economie weer op gang te brengen wordt
veel aandacht besteed aan de kleine bedrijven die nieuwe activiteiten willen ontplooien. Om jonge ondernemers te helpen bij
het opzetten van een eigen bedrijf he.eft de overheid (in GrootBrittannië en in Nederland) instellingen in het leven geroepen
die kleine ondernemers adviseren over bedrijfsbeheer en financiering. De Engelse naam is Local Enterprise Agency, in Nederland: ondernemingsinstituut. Deze niet-commerciële instituten
helpen ook bij het opstellen van contracten, verkoopcondities en
leveringsvoorwaarden. Zij organiseren bovendien cursussen
waarin de belangrijkste ondernemingsproblemen worden behan11 - 1454
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deld. De mensen die in de ondernemingsinstituten werken zijn
afkomstig uit het bedrijfsleven en worden gedurende een paar
jaar 'uitgeleend'. Het verschil tussen een ondernemingsinstituut
en een bedrijfstechnologisch centrum zit in het feit dat een ondernemingsinstituut alleen 'kennis' ter beschikking stelt, terwijl
een bedrijfstechnologisch centrum - evenals een servicekantoor
- ingerichte bedrijfsruimten, respectievelijk kantoorruimten ter
beschikking stelt.

Gebonden woningbezit
Om winstspeculatie en moedwillige verkrotting tegen te gaan is
de (Nederlandse) overheid ertoe o.vergegaan woningen op te kopen, die vervolgens tegen betaalbare prijzen aan gegadigden
worden verkocht. Het gaat daarbij echter om gebonden woningbezit, d.w.z. dat de eigenaar bij verkoop van de woning het huis
moet aanbieden aan de overheid die het tegen een geïndexeerde
prijs kan terugkopen.

Deregulering
In verband met de slechte economische situatie wordt in verschillende landen overwogen in een bepaalde streek of zone vrijstelling te verlenen van een aantal wettelijke verplichtingen op .sociaal of fiscaal gebied, waardoor de vestiging van nieuwe bedrijven zou worden bevorderd. In ons land noemt men deze zones
T-zones (tewerkstellingszones), maar in Nederland spreekt men
van D-zones (dereguleringszones). Onder deregulering wordt
hier bedoeld dat de gewone regels (wetten en besluiten) in de
betrokken zone geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden
verklaard. Helder taalgebruik is het niet, maar de verduidelijking
van de term willen we de lezers niet onthouden.
W. Penninckx
VRAAG EN ANTWOORD

Bevragen

v.

Is 'bevragen' algemeen Nederlands? In een publikatie van
het Nederlandse ministerie van Onderwijs en wetenschappen
lees ik b.v. : verwerking en bevraging van literatuurgegevens.
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A. Het werkwoord bevragen is in het algemeen Nederlands
vooral gangbaar in de wending : Te bevragen bij...
- Nadere inlichtingen te bevragen bij ...
- Te bevragen alhier.
- Sleutel te bevragen bij ...
Het door u genoemde voorbeeld, dat betrekking heeft op het
inwinnen van inlichtingen via een computer, schijnt erop te wijzen dat het zelfstandig naamwoord bevraging - dat zonder nadere toelichting in Van Dale is opgenomen - in die sfeer ingang
heeft gewonnen.

Zwangerschapsgymnastiek
V. Is 'prenatale gymnastiek' algemeen Nederlands?
A. Zowel in de vakliteratuur (Nieuwe medische Winkier Prins)
als in de recente encyclopedieën (Grote Winkier Prins, Grote
Nederlandse Larousse) komt alleen het trefwoord zwangerschapsgymnastiek voor. Het wordt als volgt omschreven in de
Nieuwe medische WP : 'lichaamsoefeningen voor zwangeren, in
de eerste plaats met het doel de vrouw tijdens de zwangerschap
te leren hoe zij haar houding en beweging het beste kan aanpassen aan haar toenemende omvang en gewicht'.
De term 'prenataal' bestaat ook wel in het Nederlands, maar
komt vooral voor in het begrip prenatale zorg, d.w.z. de zorg
voor de zwangere vrouwen het ongeboren kind. Let op de enkelvoudsvorm zorg in deze betekenis ! Het verschil tussen zorg en
zorgen wordt dikwijls over het hoofd gezien. In feite laten velen
zich door het Franse meervoud leiden : soins. Met betrekking tot
de gezondheid gebruiken we in het Nederlands echter alleen de
enkelvoudsvorm (zorg of verzorging) :
- De gezondheidszorg valt onder het ministerie van Volksgezondheid.
- Zuigelingenzorg, kinderzorg en bejaardenzorg zijn allemaal
onderdelen van de gezondheidszorg. Ook de prenatale zorg.
- Na verzorging konden de meesten huiswaarts keren.
- Hoe is het gesteld met de geneeskundige verzorging?
- Voor bejaarden worden tegenwoordig verzorgingsflats gebouwd.
- Jaren geleden hielden de dokters een verzorgingsstaking.
- De kosten voor geneeskundige verzorging worden gedeeltelijk vergoed, maar is dat ook het geval voor tandverzorging ?
W. Penninckx
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11. - Termen en wendingen
MEDIA (lIl)

Massacommunicatiemedium
Volgens de Grote Winkier Prins verstaat men onder massa(communicatie)media 'het geheel van hulpmiddelen waarvan de zender van een boodschap (in de ruimste zin van het woord) zich
bedient om de ontvanger te bereiken'. Er dient echter op te
worden gewezen dat het begrip massamedium zich niet beperkt
tot deze eerste betekenis, met name het technische instrument
dat zenden, overdracht en ontvangen mogelijk maakt, maar dat
hiermee ook de formele organisaties, die gericht zijn op de produktie en distributie van massacommunicatieboodschappen, bedoeld worden.
De term massa staat voor 'massabedienend' of 'voor grote
massa's geschikt', het tegengestelde, in feite, van 'elitair'.
Tegenwoordig onderscheidt men drie grote categorieën media,
nl. de gedrukte media (kranten, tijdschriften, weekbladen, boeken, pamfletten enz.), de audiovisuele media (radio, televisie,
grammofoonplaat, geluidsband, film) en de nieuwe media (kabel,
beeldband of video-tape, beeldplaat of videoplaat). Deze mediagroepen vallen onder de zgn. informatie-industrie of bewust-

zijnsindustrie.
Massamedia kunnen uiteraard concurrerend of complementair
zijn.
- Een meer intensief contact tussen bedrijfsleven en onderwijs
lijkt ons dringend geboden. Wellicht zou ook de televisie, die
als massamedium een breed terrein bestrijkt, hierbij kunnen
worden ingeschakeld. (... )
- Het oude zwarte schaap van de massamedia-die-zo'n-slechteinvloed-hebben.
- De omstandigheid dat we vooral via massamedia kennis nemen van gebeurtenissen sterkt het geloof in de dominante
invloed ervan.
- Enigszins overdreven uitgedrukt: de media zijn de boodschappenjongens van de maatschappij.
- (... ) Onze groep is een van de grootste vier inkopers van
televisiezendtijd. Bijna 50 % van onze omzet wordt in dit
medium besteed.
Taalbeheersing maart/april 1982
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(... ) Video ( = videoapparaat) is in het middelbaar onderwijs
geen medium dat ongebruikt in de kast blijft staan. (... ) (de

Volkskrant, 8.9.'76)
Over de opkomst van de massamedia mag men dus zeggen dat
men in het tijdperk van de massacommunicatie is beland.
- De massacommunicatie via kabelnetten groeit met de dag.
- De mediastatistiek maakt het mogelijk een inzicht in bepaalde aspecten van massacommunicatie te krijgen.
Wat het Frans betreft, wordt in Le petit Robert, dictionnaire de
la langue française (1979), onder media naar 'mass(-)media, media ou média' verwezen. Aanvankelijk werd de eerstgenoemde
uitdrukking met een verbindingsteken geschreven. Dit komt
thans minder voor. Het enkelvoud is : un média.
Zowel Robert als Bordas (Dictionnaire du français vivant,
1972) vermeldt als meervoud 'les mass media'.
- L'avalanche des informations, fusant de tous les mass media,
finit par donner Ie 'tournis' . (LLB)
Wanneer het woord media alleen gebruikt wordt of met een
voorvoegsel, komt er bij sommige woorden, vooral buiten
Frankrijk, een s bij.
- ( ) toutes les questions relatives aux médias.
- ( ) 11 faut procéder à une large information dans les écoles
( ) par la voie des médias (... )
- Le centre multi-médias assure Ie prêt de dias (... ) (LLB)
Daarentegen troffen wij de volgende zinsneden aan in de
Franse krant Le monde: 'Le service des media (... ) a subi l'assaut des scientifiques', 'les différents media'. Dit meervoud vonden we ook terug in het Franse economische tijdschrift Problèmes économiques en in Réalités, zoals blijkt uit de onderstaande
citaten die respectievelijk aan vorengenoemde publikaties zijn
ontleend : '( .. ~) les campagnes d'opinion lancées par les revues
spécialisées et parfois reprises par les grands média'. '(... ) On sait
ce que ce siècle apporte: les matières plastiques, les appareils
ménagers, les 'mass media' (... )'
De boven aangehaalde citaten dateren weliswaar van enige
jaren terug. Op dit ogenblik wordt ernaar gestreefd om tot meer
gelijkvormigheid te komen, ofschoon er hier en daar nog wel
enige 'dérapages' te constateren zijn, zoals uit het hierna volgende moge blijken.

In de Dictionnaire du bon français van J. Girodet (Bordas),
verschenen in 1981, geeft men de voorkeur aan de verfranste
vorm 'les médias' (met 'accent aigu' en uitgang s) boven 'les
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media' of 'les mass media' , welke meervoudsvormen als anglicismen beschouwd worden. Deze strekking lijkt met de dag veld te
winnen. Een bevestiging hiervan vonden we o.m. in de volgende
zinsnede uit La grande encyclopédie Larousse - Sociologie de la
communication, blz. 154, een van de toonaangevende Franse encyclopedieën : 'Ainsi spécialistes des organisations, historiens,
sociologues et juristes se donnent les médias pour objet d'études'. (...)
Ook in de allerjongste Petit Larousse illustré (1983) staat zonder meer: 'mass media n.m.pI. = médias'. Op zijn beurt schijnt
Le monde zich ook aan de nieuwe tendens aan te passen. (M.
Renouvin s'interroge sur la signification de la 'campagne du P.C.
contre les médias'). Daarentegen ziet het er naar uit dat La libre
Belgique haar zienswijze veranderd heeft, indien men althans op
dit citaat afgaat: '(...) En recourant aux média (zonder s) pour
informer leur personnel, les responsables des Galeries ont manqué de correction'. (4.1.'83) Wellicht steunt deze krant op Le
bon usage van Grévisse (elfde uitgave 1980), welke spraakkunst
achterop lijkt te zijn geraakt met deze uitspraak: 'Mass media,
en abrégé, media, pluriel du neutre latin medium, (...) ne varie
pas au pluriel'.
Naargelang gebruikt men, in het Frans, echter ook andere
uitdrukkingen (... wellicht een manier om de klip 'usage flottant'
te omzeilen) als 'moyens d'information', 'supports d'information', 'moyens de communication de masse', 'supports de diffusion massive de l'information', 'techniques nouvelles d'information', 'moyens d'information et d'expression', 'techniques de diffusion', 'informations collectives'.
Een paar equivalente uitdrukkingen in het Spaans en in het
Duits zijn: los medios informativos, los medios de communicación social; die Massenmedien, das (internationale) Kommunikationsmedium, die schnelle Entwicklung der Massenmedien, mediengebundene Kommunikation.

Massacommunicatief
Het van massacommunicatie afgeleide bijvoeglijk naamwoord

massacommunicatiefkomt in de vakliteratuur voor in uitdrukkingen als b.v. massacommunicatief onderzoek en massacommunicatieve boodschappen.
De afschikwekkende macht van de media, die heden ten dage
al te vaak gemanipuleerd worden en de gevolgen daarvan op tal
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van gebieden, heeft aanleiding gegeven tot een nieuw soort onderzoek (dat zich uiteraard nog in de kinderschoenen bevindt),
met name het massacommunicatieve onderzoek.
Men kan zich in het kader van zo'n onderzoek o.m. afvragen
of de mening (van vele mensen en verenigingen), dat de toeneming van de jeugdcriminaliteit aan de televisie moet worden toegeschreven, wel verantwoord is.
- Dat dergelijke gesimplificeerde opvattingen over de macht
van de media zo lang stand kunnen houden, is mede te wijten
aan het nog fragmentarische karakter van het massacommunicatieve onderzoek.
- Voor het produceren en verspreiden van massacommunicatieve boodschappen worden de menselijke activiteit en de technologie aangewend.
V. T. Vanachter

VRAAG EN ANTWOORD

Privé

v.

Hoe wordt 'parking privé' in het algemeen Nederlands vertaald ?
A. Dat hangt geheel af van de situatie waarin deze benaming
wordt gebruikt. Om aan te geven dat een parkeerterrein niet
openbaar is, kan men bij de ingang een bord plaatsen met het
opschrift: privé-parkeerterrein. Bij een warenhuis of een andere
handelszaak kan het bord beter de mededeling dragen : Alleen
voor klanten of Alleen voor bezoekers. Dan geven we dus aan
voor wie het parkeerterrein wel toegankelijk is. Dat geldt ook
voor het opschrift Alleen voor bewoners en bezoekers bij een
flatgebouw.
Willen we in het algemeen de toegang tot ruimten of gebouwen ontzeggen aan iedereen die daartoe niet gemachtigd is, dan
schrijven we : Geen toegang voor onbevoegden. Het woord 'bevoegde' wordt hier gebruikt in de betekenis van bevoegdheid en
niet van bekwaamheid.
In een doorlopende tekst waarin de faciliteiten voor b.v. de
bewoners van een flatgebouw worden beschreven, kan men dan
weer beter spreken van een eigen parkeerterrein.
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Bewoners en bezoekers van dit flatgebouw hebben de beschikking over een eigen parkeerterrein.
In de bovenstaande zinnen ontbreekt het woord 'parking', dat
toch in ons land heel veel voorkomt. Het is evenwel niet gangbaar in het algemeen Nederlands, evenmin trouwens als in het
Engels, waar car park de gebruikelijke benaming is. Dat 'parking' is uit het Frans overgewaaid. We kunnen het missen, want
naast parkeerterrein beschikken we over parkeerruimte, parkeerplaats, parkeergelegenheid en parkeergarage.
Omdat we in Vlaanderen nu eenmaal gewend zijn te 'vertalen' , zien we hier op vele borden het woord 'privaat' als vertaling
van Fr. privé. Dat is niet in overeenstemming met het hedendaagse standaardnederlands. Vroeger is het woord 'privaat' een
tijdlang als 'net' woord gebruikt voor wat we nu een wc noemen.
Daardoor is 'privaat' in andere betekenissen in onbruik geraakt,
behalve in oude, geijkte vormen, zoals privaatrecht, privaatrechtelijk en private personen. Dit laatste wijkt trouwens meer en
meer voor particulieren. Als opschrift kan 'privaat' dus beter
worden vervangen door een andere benaming die aan de situatie
is aangepast.
In een hotel, café of restaurant b.v. geeft een bordje met het
woord privé aan welke kamers of ruimten niet voor gasten of
klanten toegankelijk zijn. Een oprit naar een villa kan worden
voorzien van een bord met de waarschuwing eigen weg. En in
vele gevallen is de mededeling Geen toegang voor onbevoegden
nog het duidelijkst.
Overigens zijn ook samenstellingen met privé in het Nederlands heel gewoon : privé-leven, privé-gebruik, privé-rekening,

privé-leraar, privé-les, privé-kantoor.
In vele gevallen is particulier het juiste adjectief om Fr. privé
weer te geven. Naast openbare spaarkassen hebben we in ons
land heel wat particuliere spaarkassen. Particuliere scholen zijn
scholen die geen overheidssubsidies ontvangen. In Nederland
maakt men onderschied tussen openbaar onderwijs en bijzonder
onderwijs (gewoonlijk op godsdienstige grondslag). Dit laatste
begrip wordt in ons land weergegeven met vrij onderwijs. Tegenover de overheidsdiensten staan· het bedrijfsleven (Ie secteur privé), of de particuliere bedrijven.
Een ambtenaar kan een andere mening hebben dan zijn minister. Hij kan dan wel als particulier (à titre privé) zijn eigen opvattingen verkondigen, als hij maar duidelijk maakt dat hij voor
zichzelf spreekt en niet als ambtenaar.
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In de juridische benaming onderhandse akte, d.w.z. een akte
die zonder tussenkomst van een notaris tot stand komt, staat
onderhands eveneens voor Fr. privé: acte sous seing privé.
Conclusie: het woord 'privaat' is in het hedendaags Nederlands alleen nog gebruikelijk in geijkte vormen zoals privaatrecht
en privaatrechtelijk. Zowel privé als particulier is naar gelang van
de situatie bruikbaar als equivalent van Fr. privé, maar zoals uit
de voorgaande voorbeelden blijkt, verdient het dikwijls de voorkeur een geheel andere oplossing te kiezen die in overeenstemming is met het hedendaags taalgebruik.

Bedrijfsleven - particulier bedrijf

v. Moet het zijn: privé-nijverheid, privé nijverheid, privaatnijverheid of privaat nijverheid? Geldt die regel ook voor andere
samenstellingen, zoals privé-architect, privé-bedrijf enz. ?
A. Over de term privé in het algemeen leest u al het een en
ander in het bovenstaande stukje. Op uw vragen zouden we bovendien als volgt willen antwoorden.
De term bedrijfsleven is in het algemeen de tegenhanger van
'de overheid'; 'privaatnijverheid' is onmogelijk in het hedendaags Nederlands. Als u niet de gehele sector bedoelt, kunt u het
ook hebben over 'de industrie' en dan is de toevoeging 'privé'
overbodig. Ook de samenstelling 'particuliere sector' is gangbaar.
Wat bedoelt u met 'privé-architect' ? Iemand die niet in dienst
van de overheid werkt ? Dat is dan een zelfstandig architect. Of
iemand die (theoretisch) uitsluitend werkt voor een bepaalde
(zeer rijke) persoon, die over een privé-architect beschikt, zoals
b.v. een minister een privé-secretaris heeft?
'Privé-bedrijf' is niet gangbaar. Particulier bedrijf (in tegenstelling tot overheidsbedrijf of -dienst) is de gewone benaming.
Kerstgratificatie - de kerstdagen
V. Wat moet men zeggen: eindejaarspremie of jaareindepremie, eindejaarsfeesten of jaareindefeesten ?
A. De termen 'eindejaarspremie' en 'eindejaarsfeesten' zijn in
België algemeen gangbaar. Toch treft men ze niet in Nederlandse
woordenboeken aan en dat is in overeenstemming met het taalgebruik in Nederland, waar deze woorden eveneens ontbreken.
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De premie die aan het einde van het jaar in sommige bedrijven
wordt uitgekeerd, heet in Nederland kerstgratificatie. Die term is
ook in de woordenboeken opgenomen, zodat we eigenlijk geen
behoefte hebben aan 'eindejaarspremie', waar taalkundig nogal
wat bezwaar tegen bestaat.·
In de eerste plaats is het geen oorspronkelijk Nederlands,
maar letterlijk vertaald Frans: prime de fin d'année. Bovendien
is de samenstelling als zodanig in strijd met het Nederlandse
taaleigen. Bij samenstellingen zoals deze is het in het Nederlands
gebruikelijk dat het bepalende gedeelte voorafgaat aan het bepaalde gedeelte. In 'brandverzekering' is 'brand' een nadere bepaling van 'verzekering' : verzekering tegen brand. In 'voorraadkelder' is 'voorraad' een nadere bepaling van 'kelder' : kelder
waar de voorraad bewaard wordt. Als we 'einde van het jaar'
zouden willen samentrekken, dan zou dat 'jaareinde' moeten
zijn, net zoals weekeinde: einde van de week.
Nu is het echter zo dat we in onze taal wel de samenstelling
weekeinde hebben, maar dat 'jaareinde' , evenmin als 'maandeinde' , gebruikelijk is in het Nederlands. We hebben dus redenen
genoeg om de term kerstgratificatie in de hier bedoelde betekenis
over te nemen.
Maar wat doen we dan met 'eindejaarsfeesten' ? We bedoelen
daarmee vooral de dagen van Kerstmis tot Nieuwjaar en naar
gelang van de omstandigheden hebben we het dan over Kerstmis
en Nieuwjaar, de kerstdagen of oudejaarsavond.
- Wat doen jullie met Kerstmis en Nieuwjaar?
- Met de Kerstdagen blijven we meestal thuis.
- Het oudejaarsavondbal willen we niet missen.
- Met oudejaarsnacht blijven we laat op.
Conclusie: kerstgratificatie en de kerstdagen zijn in het Nederlands de termen die het meest overeenkomen met het Franse :
prime de fin d'année en fêtes de fin d'année.

Verzekeren

v.

Geregeld lees ik het werkwoord verzekeren in de meest uiteenlopende betekenissen, duidelijk onder invloed van het Frans.
Is daar iets aan te doen ?
A. De moeilijkheid met het werkwoord verzekeren is dat het in
een aantal gevallen volkomen correct is, terwijl het anderzijds
ook dikwijls naar Frans model ten onrechte wordt gebruikt en als
een blijk van taalarmoede of gebrek aan taalkennis moet worden
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beschouwd. We zullen proberen de correcte gebruiksvormen op
een rijtje te zetten en vervolgens enige gebruikelijke vertalingen
van Fr. assurer opgeven.
In het Nederlands betekent verzekeren:
1) zeker maken, d.w.z. ervoor zorgen dat iets bereikt, gedaan of
uitgevoerd wordt :
- De bevoorrading van het land is verzekerd.
- Haar succes is door deze prestatie voortaan verzekerd.
2) met klem verklaren :
- Hij heeft me verzekerd dat hij morgen zal komen.
3) een verzekering tegen schade aangaan of verstrekken:
- Dit huis is onvoldoende verzekerd.
- Die maatschappij verzekert tegen allerlei risico's.
Daarentegen hebben we vele andere mogelijkheden om het
Fr. assurer te vertalen. In de onderstaande zinnen geven we daarvan een aantal voorbeelden.
- Hij zorgt zelf voor het onderhoud van zijn wagen.
- De verbinding tussen Dover en Oostende wordt door schepen
en vliegtuigen onderhouden.
- De reizigers dienen zelf zorg te dragen voor het vervoer van
hun bagage.
-

De dienst wordt ook op zaterdag waargenomen.

-

Het gemeentehuis is ook zaterdagvoormiddag open voor het
publiek.
Welke dokter neemt de weekenddienst waar?
Ik heb zondagsdienst.
De stakers hebben toegezegd voor het onderhoud van de
hoogovens te zullen zorgen.
De politie zal de orde handhaven.
Hoe zullen we de opvolging van de ontslag nemende voorzitter regelen ?

-

Nopens
V. Is het woord 'nopens' in de zin van 'betreffende' correct Nederlands?
A. Het woord 'nopens' is wel degelijk correct Nederlands, maar
het gebruik ervan is vrij beperkt. Het komt in het hedendaags
Nederlands in hoofdzaak voor in officiële geschriften, zonder dat
daar eigenlijk behoefte aan bestaat. De gewone woorden zijn:
inzake, betreffende, over, aangaande, omtrent. Het gebruik van
'nopens' in deze betekenis kan alleen op stilistische gronden ('ongebruikelijk') worden afgewezen.
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Hulpwerkwoord (plaats in de zin)
V. Aan welke volgorde wordt de voorkeur gegeven : 'De onderrichtingen die gegeven werden' of ' ...die werden gegeven' ?
A. Beide vormen zijn correct. Alleen op grond van de welluidendheid kan een voorkeur voor een van beide vormen worden
uitgesproken.
Misschien is het niet overbodig in dit verband ook te wijzen op
de gebruikelijke constructie wanneer het verleden deelwoord
vergezeld gaat van verschillende hulpwerkwoorden, zoals in : De
onderrichtingen die zullen worden gegeven. In dit geval worden
alle hulpwerkwoorden of vóór, of achter het verleden deelwoord
geplaatst. 'De onderrichtingen die zullen worden gegeven' of
' ...die gegeven zullen worden'. Beide vormen zijn correct. Minder gebruikelijk is de constructie waarbij het verleden deelwoord
tussen de hulpwerkwoorden wordt geplaatst : 'De onderrichtingen die zullen gegeven worden'. Deze volgorde treft men hoofdzakelijk in Vlaanderen aan. In Nederland is zij veel minder frequent. De voorkeur gaat dus naar de eerstgenoemde twee vormen.

Auspiciën (onder - van)
V. In Nederlandse teksten ontmoet ik vrij geregeld zowel de
wending 'onder auspiciën van het gemeentebestuur' (zonder lidwoord) als 'onder de auspiciën van het gemeentebestuur' (met
lidwoord), telkens in de betekenis 'onder bescherming, onder
toezicht van' of iets van dien aard.
De informatie die woordenboeken ter zake verstrekken, is
volstrekt niet eensluidend. Het ene woordenboek registreert de
wending zonder lidwoord, het andere noteert hier toch het gebruik van het bepaald lidwoord. Bestaat er werkelijk een voorkeur voor de ene of de andere mogelijkheid?
A. In alle belangrijke woordenboeken (Van Dale, Koenen, Jansonius) wordt de in de vraag bedoelde verbinding vermeld met
het lidwoord: 'onder de auspiciën van'.
Het WNT is evenwel niet zo duidelijk. Aanvankelijk kwam
het woord 'auspiciën' helemaal niet voor in het WNT. In het in
1956 verschenen Supplement, eerste deel is het wel opgenomen en
wel in de volgende vorm: onder (de) auspiciën (van).
Daardoor ontstaat de indruk dat volgens het WNT beide vormen evenwaardig zijn. Uit de geciteerde voorbeeldzinnen blijkt
evenwel een duidelijke voorkeur voor de vorm zonder lidwoord.
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Slechts twee citaten (uit 1902 en 1940) bevatten het lidwoord. We
geven de citaten hieronder in verkorte vorm weer, samen met de
naam van de geciteerde auteur en het jaartal!
- Het inwinnen van informatiën onder auspiciën van den posthouder. (Broekaert, 1892)
- Deze reis, die plaatsheeft onder de auspiciën van de Italiaansche Touring Club. (De kampioen, 1946)
- Een Fransche avond, onder auspiciën van ... (1946)
- Uitgegeven onder auspiciën van ... (1946)
- Onder auspiciën van hem schreef ik een programma. (Wim
Kan, 1953)
- Onder auspiciën van het Rode Kruis. (Het vrije volk, 1954)
- Een uitvoering onder auspiciën van. (Het vrije volk, 1954)
- Onder auspiciën van Rolland. (Auto-encyclopedie, 1954)
- Het kaas- en broodspel, dat zich onder de auspiciën der seizoenen afspeelt. (Donker, 1940)
De redacteuren van het WNT hebben dus in elk geval veel
meer citaten genoteerd zonder lidwoord dan met lidwoord, waardoor de indruk ontstaat dat de vorm zonder lidwoord sedert het
einde van de tweede wereldoorlog de enig gangbare is geworden.
Deze indruk wordt bevestigd door jarenlange waarneming van
het gebruik in Nederland, waar de vorm met lidwoord niet meer
voorkomt. In Vlaanderen is dat af en toe nog het geval, maar dat
komt (waarschijnlijk) doordat de Vlamingen meer dan de Nederlanders in het woordenboek kijken voor zij iets neerschrijven. En
in de woordenboeken ... (zie hierboven).
Het antwoord op de vraag is dus dat, ondanks de meeste woordenboeken, de vorm onder auspiciën van momenteel (vrijwel) de
enige is die in het hedendaagse Nederlandse taalgebruik gangbaar is.

Vorm (in de - van)
In Taalbeheersing in de administratie, blz. 1-872, staat een hinderlijke en misleidende fout. We hadden het over 'het onvermijdelijke gallicisme 'in' de vorm i.p.v. onder de vorm'. Dat moet
uiteraard juist andersom zijn: het onvermijdelijke gallicisme is :
'onder de vorm' (sous la forme de). Correct Nederlands is : in de
vorm.
W. Penninckx
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II. - Termen en wendingen

MEDIA (IV)
Omroep
Koenen (1979) is met zijn definities van omroep (= radiobedrijf)
en omroeper (= radio-omroeper, -ster) wat achter geraakt.
Met de opkomst van de televisie heeft de term omroep immers
een betekenisuitbreiding ondergaan. Op grond van de in Van
Dale (1976) opgenomen definitie (2) van het ww. omroepen lijkt
het nochtans niet logisch de term omroep op de televisie toe te
passen. Wordt er echter rekening mee gehouden dat omroepen
heden ten dage een ruimere betekenis heeft gekregen, nl. verspreiden, bekendmaken, uitzenden, dan is het volkomen logisch
de omschrijving van dit ww. tot de televisie uit te breiden. Dit
wordt bevestigd door de in Van Dale verstrekte definities van
omroeper (2. persoon die voor de radio en de televisie de aankondigingen en mededelingen doet (...) en van de samenstellingen omroeporganisatie (rechtspersoonlijkheid bezittende instelling die radio- en/of televisie-uitzendingen verzorgt) en omroepbijdrage (geldelijke bijdrage in de kosten van de radio-omroep
(en de televisie)).
Omroep, dat oorspronkelijk '(Van Dale) het (draadloos) omroepen, het radiobedrijf' betekende, heeft een ruimere betekenis
gekregen en zou als 'uitzendingsbedrijf van radio en televisie'
moeten worden gedefinieerd.
Dit verklaart trouwens ook het ontstaan van de purismen
beeldradio en beeldomroep, die synoniemen zijn van televisie,
zoals blijkt uit deze omschrijving van beeldomroep, 'waarvan de
beeld en klank onlvattende boodschappen op dezelfde manier
worden verspreid als de klankboodschappen van de radio-omroep'.
Omroepmensen - omroepmedewerker
Tot de omroepmensen behoren o.m. de omroepers, nieuwslezers, radio- of televisieverslaggevers, berichtgevers, correspondenten, commentators, radio- of tv-journalisten, redacteuren
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(eind-, hoofd-, sport-), presentators, script-girls (= regieassistenten), regisseurs, cameramannen, geluidsingenieurs, tv-geluidstechnici.
- (... ) Ik heb met nieuwslezers van de Ierse televisie over en
weer geoefend op de uitspraak van namen.
- De centrale presentator pleegt veel overleg met de eindredacteur, met bureauredacteuren, met verslaggevers, met de regisseur of met de nieuwsdienst om de teksten passend te maken
in het geheel van de twintig minuten uitzending.
- Een vrije zondag is een kostbaar bezit en lang niet altijd
vanzelfsprekend voor een omroepmedewerker.

Omroepsatelliet
Een andere samenstelling die op de betekenisverruiming van het
woord omroep wijst is omroepsatelliet, een technologische ontwikkeling waar meer en meer gewag van gemaakt wordt. Hierdoor zal het amusement thuis via kabel of door middel van de
videorecorder ongetwijfeld op technologisch vlak een nooit gekende vlucht nemen.
- Voor de prijs van een bioscoopkaartje namelijk kan men desgewenst alleen of met een aantal kennissen tegelijk van een
film genieten en, wanneer de omroepsatellieten er eenmaal
zijn, zelfs van de nieuwste films.
Ter opheldering een paar citaten uit de vakliteratuur :
- Het ledental is de belangrijkste voorwaarde om als zendgemachtigde tot het omroepbestel toegelaten te worden.
- Door het teruglopen van het advertentievolume met 10 procent hebben vooralomroepprogrammabladen en publikatiebladen het moeten ontgelden.
- Een populariteitsslag om de gunst van de kijker ziet hij juist
bij het houden van de zogenaamde omroepverkiezingen
plaatshebben.
- Behalve voor een beter en ruimer aanbod van omroepzenders
opent de regeling van het auteursrecht ook de weg voor be-

taaltelevisie.
-

De verklaringen van de minister zullen onvermijdelijk reacties van de zijde van de omroepwereld uitlokken.
We besluiten met nog enige veel gebezigde samenstellingen:
omroepcentrum (vanaf 1967 betrekken de omroepdiensten een
groots omroepcentrum te Schaarbeek), -decreet, -filosofie,
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-orkest, -wagen (= geluidswagen, reportagewagen), -wet, -wezen,
-golflengten, -zuilen (die zendgemachtigd zijn), -strijd (de omroepstrijd is losgebrand), -gids (gids voor radio- en tv-programma's), -middelen (omroepbijdragen en andere inkomsten), omroeptaak, -verantwoordelijken, -bestuurder, -structuur, -aspecten
(van de Medianota), -leden, -monopolie, -componenten, draadomroepinrichtingen, omroeppolitiek standpunt, ziekenomroep (=
radioprogramma voor zieken).

Tros - vertrossing
Tros (TROS) en vertrossing zijn te~men die in Nederlandse kranten en tijdschriften dikwijls voorkomen. Ze zijn echter nog niet
in Van Dale en Koenen opgenomen. Aangezien Vlamingen minder vertrouwd zijn met deze uitdrukkingen, loonde het de moeite
de volgende uitleg, verstrekt in Signalement van nieuwe woorden
van dr. Riemer Reinsma, aan te halen.
'Tros (de). Letterwoord voor Televisie en Radio Omroep Stichting, naam van een in 1964 opgerichte omroeporganisatie.
- (...) Ze had twee liedjes mogen zingen voor de Tros. (...)
Vertrossing (de). Het meer en meer op amusement gericht zijn
en steeds minder op educatieve waarden. Gezegd van min of
meer levensbeschouwelijke omroepen die daarin het voorbeeld
van de Tros volgen.
- (... ) De journalist M. van Rooy maakte een stuk over de
vertrossing van de Nederlandse televisieseries. (...)'
Nog dit citaat uit ESB :
- (...) We kunnen daarbij denken aan de talrijke beschouwingen over vertrossing, waarbij het centrale thema is : cultureel
verval ten gevolge van de invloed van televisie.
Het in Nederland vaak gebruikte begrip vertrossing is dus
vooral een signalering van programma-verschraling, o.m. het
verdwijnen van op kleinere kijkersgroepen gerichte programma's. M.a.w.: men streeft er naar voor een zo groot mogelijk
publiek te programmeren.
Ondanks het feit dat bij de Tros steeds meer de nadruk op
amusement (Fr. divertissement) zonder diepgang wordt gelegd,
was ze eind 1979 de op een na grootste Nederlandse omroeporganisatie.
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Verzuiling
Verzuiling, verzuilen, verzuild, zuil, ontzuiling zijn termen dit
doorgaans minder door Vlamingen dan door Nederlanders wor·
den gebruikt.
Zoals de maatschappij, het onderwijs, het welzijnsbestel, kan
ook de omroep verzuild zijn.
In Koenen wordt in verband met de term verzuiling meer de
nadruk op het confessionele karakter van dit verschijnsel gelegd.
Wat thans onder verzuiling moet worden verstaan, vinden wij het
best omschreven in het Groot woordenboek der Nederlandse taal
(Van Dale) : 'het verschijnsel dat een maatschappij uiteenvalt in
scherp gescheiden levens- en wereldbeschouwelijke groeperingen, welke scheiding zich in alle facetten van het maatschappelijk
leven doet gelden'.
Een zuil is dus - alweer Van Dale - '5. elk van de groepen
('geïntegreerde complexen van maatschappelijke organisaties of
instellingen op levensbeschouwelijke grondslag', volgens Kruijt)
waarin het Nederlandse volk door verschillen in godsdienst en
levensbeschouwing zichzelf verdeeld houdt'.
Verzuilen en het tegengestelde ontzuilen betekenen dus respectievelijk 'tot een als zuilen naast elkaar staande veelheid
worden' en 'het verzuilde karakter doen verliezen'. Ontzuiling
geschiedt door bundeling, samenvoeging, concentratie.
- (... ) de fraaie compositie uit de hoogtijdagen van de verzuiling is verloren gegaan,.
- (... ) Toch waren er twee uiterst belangrijke decreten uitgevaardigd, die zelfs de verzuilde omroeporganisaties in hoge
mate tot verlengstukken van de regering degradeerden. (... )
- 'Nationaal of verzuild, de strijd om het Nederlandse omroepbestel in de periode 1923-1947.'
- RTN, Tros en Veronica zijn de Avro (Algemene Vereniging
Radio-Omroep) te hulp geschoten om de restanten van een
verzuild bestel definitief om te smeden tot een stelsel van vrije
ondernemingen die als doorgeefluiken van platenmaatschappijen, filmproducenten en sportexploitanten de massacommunicatie tot een bedwelmende massaconsumptie maken.
- (... ) Het schamele compromisvoorstel waarin de bestaande
grote omroeporganisaties de dienst bleven uitmaken, moet
toch wel als een capitulatie van de oude VPRO (VrijzinnigProtestantse Radio Omroep) voor de geestelijke macht van de
zuilen worden gezien.
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-

Het hele stelsel van verzuildheid staat op losse schroeven.
In de laatste jaren heeft zich een proces van ontzuiling doorgezet.

Ether
In Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal staat
onder ether (2) : 'in het algemeen spraakgebruik nog in zwang
met betrekking tot radiogolven: in de ether zijn (van een radiostation), uitzendingen doen'.
Ether is het medium door middel waarvan zowel radio- als
televisiegolven worden verspreid. Wanneer dus ether in samenstellingen wordt gebruikt, denkt men niet noodzakelijker wijze
alleen aan radio-uitzendingen, maar ook aan televisie-uitzendingen; dit is b.v. het geval als men het heeft over de ethermedia. Dit
geldt ook voor de hierna volgende samenstellingen, zoals blijkt
uit de definities ervan in Van Dale : etherreclame : reclame over
radio en tv, ethervervuiling : 'verontreiniging' van de ether door
storende toestellen die de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen bederven.
Bij het opvangen van signalen gebruikt men uiteraard het
voorzetsel 'uit' : 'Mijn enige probleem is dat mijn videorecorder
geen stereosignaal uit de ether kan plukken en daar ik in het bezit
ben van een stereo-tv, is dit wel heel lastig'.
Tegenwoordig hoort men meer en meer spreken van etherpiraten. Dit zijn mensen die zonder verlof radio- en televisiezenders
gebruiken en aldus de ether 'onveilig' maken.
- De omroepprogramma's worden via de ether uitgezonden.
- In bepaalde omstandigheden moet men van de ether op een
-

kabelnet overgaan.
De grotere concentratie van signalen in de ether leidt, evenals
bergen, hoge gebouwen en atmosferische omstandigheden,
tot storingen in de ontvangst van de diverse signalen.

Etherofoon
Dit woord bestaat uit twee aan het Grieks ontleende termen :
aithèr (lucht) en phoonè (geluid). Met etherofoon wordt een muziekinstrument bedoeld dat tot klinken wordt gebracht door elektrische trillingen in geluidsgolven om te zetten.
V.T. Vanachter
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VRAAG EN ANTWOORD
Recept - Magistrale receptuur
V. In rubriek 111 (blz. 111-265) zit de verbetering van de tekst
over de magistrale bereiding mij wat dwars. Ik zou het woord
'magistraal' laten vallen, maar de term 'bereiding' handhaven, in
tegenstelling met de kant-en-klare voorverpakte geneesmiddelen, de zogenaamde specialiteiten. Voorts wordt niet de prijs van
die bereidingen verhoogd, maar wel het persoonlijk aandeel van
de verzekerde, wat men in Nederland de eigen bijdrage noemt.
A. In het gewone taalgebruik staat tegenover de specialiteit,
d.w.z. het door de industrie vervaardigde en voorverpakte geneesmiddel, het geneesmiddel op recept, in verkorte vorm gewoon recept genoemd.
Het gaat hier om de tweede betekenis die in Van Dale wordt
vermeld, nl. recept: geneesmiddel, met als voorbeeld: wachten
op het gereedmaken van het recept. In de Inleiding op de (Nederlandse) Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Schuurman en
Jordens, nr. 129-1) lezen we : 'De apotheker is degene die, met
uitsluiting van anderen, bevoegd is om geneesmiddelen op recept
te bereiden'. En verder' ... anders dan op recept bereide geneesmiddelen'. In artikel 26a van het (Nederlandse) besluit van
1.3.1963 ter uitvoering van de bovengenoemde wet is bepaald:
De apotheker draagt zorg 'dat de bereiding van een op recept
voorgeschreven geneesmiddel volgens het recept geschiedt'.
Voorts is er nog een beschikking van 13.5.1964 'betreffende de
etikettering van geneesmiddelen op recept'. In de Frans-Nederlandse Van Dale ten slotte wordt als vertaling van médicament
magistral opgegeven : geneesmiddel volgens recept.
Nu is recept ook een synoniem van voorschrift en dat kan
zowel een specialiteit als een zelfbereid geneesmiddel voorschrijven. Vandaar dat in vakkringen - aldus een mondelinge mededeling van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de
geneeskunst - ook de benaming magistrale receptuur wordt gebruikt, in tegenstelling met specialiteiten (in Nederland spécialités
genoemd).
Bij magistraal vermeldt het Groot woordenboek der geneeskunde (De Haan en Dekker) : 'pharmaceutisch gebruikt om geneesmiddelen aan te duiden welke worden bereid volgens voorschriften van een magister, een voorschrijvend arts'. De twintigdelige Grote Winkier Prins licht het begrip receptuur als volgt
toe : 'het bereiden van een gebruiks- of toedieningsvorm van een
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geneesmiddel door een apotheker op een voorschrift (het recept)
van een arts'. Magistrale receptuur zou men dus kunnen gebruiken als verzamelwoord of als abstract begrip voor het bereiden
van geneesmiddelen door de apotheker. Om het geneesmiddel
zelf aan te duiden lijkt geneesmiddel op/volgens recept in overeenstemming te zijn met het gangbare taalgebruik. Hoewel 'magistrale bereiding' taalkundig correct is, moet worden aangetekend dat het gebruik ervan tot België beperkt is.
Met betrekking tot het gebruik van de term spécialités in Nederland wijzen we erop dat in de richtlijnen van de EEG uitsluitend sprake is van geneeskundige specialiteiten, zodat die term
zonder bezwaar kan worden gebruikt.

Opsteller - redacteur

v.

Wat is het juiste woordgebruik: opsteller of redacteur?
A. Beide woorden zijn correct, maar ze hebben elk een eigen
betekenis en gebruikssfeer.
Een opsteller is in de eerste plaats iemand die een bepaalde
tekst heeft geschreven.
- Wie is de opsteller van deze tekst ?
- De opsteller van het pamflet is niet bekend.
Bovendien is opsteller de benaming van een functie bij de
overheidsdiensten in België.
- Nadat hij zijn middelbare-schoolopleiding had voltooid, is hij
opsteller geworden bij het ministerie van Financiën.
Het Franse equivalent van deze functiebenaming is rédacteur
en misschien kan daardoor enige verwarring ontstaan. We kennen en gebruiken in het Nederlands ook het woord redacteur,
maar dan in een specifieke betekenis, namelijk als benaming
voor iemand die lid is van de redactie van een krant.
- De redacteur die zorgt voor de plaatselijke berichtgeving
noemt men de stadsredacteur.
- De redacteurs bespreken de taakverdeling met de hoofdredacteur.
In de twee volgende zinnen blijkt het verschil in betekenis
tussen redacteur en opsteller.
- De opsteller van het gelegenheidsgedicht bleek een redacteur
van de plaatselijke krant te zijn.
- Nadat hij eerst een paar jaren opsteller bij een ministerie was
geweest, is hij sportredacteur bij een bekend ochtendblad
geworden.
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Meervoud van functiebenamingen
V. Wat is het meervoud van kandidaat-geneesheer-specialist ?
A. Ten aanzien van de meervoudsvorming bij samengestelde
functiebenamingen moet tussen twee mogelijkheden onderscheid
worden gemaakt.
a) Het ene woord vormt een nadere bepaling van het andere. In
adjunct-commissaris is adjunct een nadere bepaling van commissaris. De betrokkene is een ondergeschikte van een volwaardige
commissaris. In dit soort gevallen krijgt alleen het hoofdbegrip
de meervoudsvorm : adjunct-commissarissen. Zo ook : kandidaat-officieren, kandidaat-notarissen.
Het kan gebeuren dat een zelfde woord in de ene benaming
hoofdbestanddeel is en in een andere daarentegen alleen een
bepaling vormt. Bij luitenant-generaal is generaal het hoofdbegrip, dus luitenant-generaals. Bij directeur-generaal daarentegen
is generaal een nadere bepaling, dus: directeuren-generaal. Idem
voor: secretarissen-generaal, gouverneurs-generaal.
b) Beide bestanddelen staan gelijkwaardig naast elkaar. In dat
geval krijgen beide delen de meervoudsvorm, zoals in geneeshe-

ren-inspecteurs, 'geneesheren-specialisten, luitenants-geneesheren.
In het laatste voorbeeld is luitenant namelijk een functiebenaming die zelfstandig is naast de kwalificatie geneesheer.
Het antwoord op de vraag vloeit voort uit een combinatie van
beide mogelijkheden. In kandidaat-geneesheer-specialist is kandidaat het bepalende gedeelte, terwijl geneesheer en specialist
twee zelfstandige, gelijkwaardige kwalificaties vormen, zodat de
meervoudsvorm moet luiden : kandida~t-geneesheren-specialis

ten.
Verantwoordelijke
V. Is 'een vakbondsverantwoordelijke' algemeen Nederlands?
A. Het substantief 'verantwoordelijke' is afgeleid van het adjectief 'verantwoordelijk'. Dergelijke woordvormingen komen in
onze taal en in andere talen veelvuldig voor : de goeden, de
slechten, de zieken, de gezonden. Ook de uitgang 'elijke' speelt
daarbij geen rol. Kijk maar naar: de christelijken en de buiten-

kerkelijken.
Toch valt het op dat het substantief 'verantwoordelijke' in ons
land veel meer voorkomt dan in Nederland. In personeelsadvertenties vraagt men in België steeds naar 'verantwoordelijken',
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duidelijk naar Frans voorbeeld: responsables. In Nederlandse
advertenties daarentegen treft men in dergelijke gevallen alleen
de termen hoofd en leider aan.
- Hoofd van de personeelsafdeling.
- Leider van een verkoopteam.
In een vakbond heeft men naast de vakbondsleden ook vakbondsbestuurders, die verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van de vakbond. Meer algemeen is de benaming vakbondsleider. Binnen een bedrijf kiezen de leden een vakbondsafgevaardigde, die samen met zijn collega's de vakbondsafvaardiging
vormt. De term vakbondsafgevaardigde is vastgelegd in het Benelux-Sociaalrechtelijk Woordenboek.
Als functiebenaming is 'verantwoordelijke' in het algemeen
Nederlands niet gebruikelijk. Naar gelang van de betekenis zal
men dus uit de bovengenoemde termen een keuze moeten maken.
Dat het gebruik van verantwoordelijke als benaming voor iemand die verantwoordelijkheid draagt en verantwoording verschuldigd is in Nederland niet ongewoon i's, moge blijken uit het
onderstaande citaat uit het Nederlandse NRC/Handelsblad van
22 oktober 1983 :
- De Vereniging van Effectenbescherming heeft de onderzoekscommissie gevraagd te adviseren of verantwoordelijken
bij de Tilburgsche Hypotheekbank aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die de beleggers hebben geleden.

Garneren - stofferen

v. Wat is juist: garneren of garnieren, garneerder of garnierder ?
A. Het werkwoord 'garnieren' is Zuidnederlands. In het Algemeen Nederlands hebben we alleen het werkwoord garneren.
Onder garneren wordt verstaan : kledingstukken voorzien van
een opnaaisel (b.v. een jurk met een franje of met kantwerk
garneren).
Dat betekent echter niet dat de gebruiksmogelijkheden en de
betekenissen van garneren helemaal samenvallen met het Zuidnederlandse garnieren en van het Frans 'garnir'.
Garneren wordt alleen gebruikt met betrekking tot kledingstukken en ook wel voor voedsel (gebak, een schotel garneren).
Als het daarentegen gaat om een vertrek of om een meubelstuk,
dan hebben we het over stofferen.
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De kamer was rijkelijk gestoffeerd.
De stoffeerder zorgt voor de stoffering van de woning.
De beroepsbenaming is dus stoffeerder, maar iemand die er
zijn vak van maakt meubels te stofferen is een meubelstoffeerder. Overigens zijn er in de autofabrieken ook autostoffeerders
werkzaam, die de binnenbekleding aanbrengen. Een stoffeerder
is dikwijls ook behanger, zodat op zijn etalage 'behanger en stoffeerder' geschilderd is.
De stoffering van een kamer omvat de vloerbedekking, de
gordijnen e.d., maar niet het meubilair, zodat we onderscheid
maken tussen een gestoffeerde kamer of flat en een gemeubileerde
kamer of flat.

Brusselse Vlaming/Vlaamse Brusselaar
V. Hoe moet het zijn: Brusselse Vlaming of Vlaamse Brusselaar?
A. Beide vormen zijn taalkundig correct, maar de betekenis is
verschillend. Het gaat telkens om de samenvoeging van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord is altijd het belangrijkste element van zo'n
samenvoeging. Het bijvoeglijk naamwoord houdt een nadere bepaling in van het zelfstandig naamwoord.
In de samenstelling Brusselse Vlaming ligt de klemtoon op het
feit dat het om een Vlaming gaat, die (blijkens het bijvoeglijk
naamwoord) in Brussel woont. Naast Vlamingen die elders in het
land wonen zijn er ook Brusselse Vlamingen.
Bij de benaming Vlaamse Brusselaar ligt de verhouding andersom. In deze samenstelling ligt de nadruk op het woord Brusselaar. Niet alle Brusselaars zijn Vlaming en wie erop wil wijzen
dat hij een Brusselaar is die zich van de andere Brusselaars onderscheidt doordat hij Vlaming is, noemt zich een Vlaamse Brusselaar.

Eigennamen (schrijfwijze)
V. Eigennamen als Peter De Smedt en Alex Van den Bergh ziet
men soms geschreven met een kleine de en van : Peter de Smedt,
Alex van den Bergh. Deze schrijfwijze is conform het Noordnederlandse gebruik. Wat is de juiste schrijfwijze in Vlaanderen?
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A. De schrijfwijze van eigennamen in Nederland is vrij ingewikkeld. In de door u genoemde voorbeelden schrijft men inderdaad
Peter de Smedt en Alex van den Bergh. Als de voornaam of
voorletter ontbreekt, beginnen de namen toch weer met een
hoofdletter: De Smedt, Van den Bergh. En het is nog moeilijker
als het b.v. om een mevrouw De Smedt gaat die met ene Van den
Bergh getrouwd is, want dan is het: mevrouw De Smedt-van den
Bergh of Ria de Smedt-van den Bergh.
Het overnemen van dit Nederlandse gebruik levert in ons land
een bijkomend bezwaar op, omdat vele eigennamen van dit soort
aan elkaar worden geschreven: Desmedt, Vandenbergh. Bij het
alfabetiseren en bij het opzoeken van een naam b.v. in de telefoongids wordt het dan wel erg moeilijk. Daarom lijkt het me
niet wenselijk de Nederlandse schrijfwIjze en alfabetiseringsmethode over te nemen.
In officiële stukken moet de naam altijd gespeld worden zoals
hij in de registers van de burgerlijke stand is neergelegd, maar
niemand kan verhinderen dat we in particuliere geschriften en
drukwerken een eigen schrijfwijze gebruiken, voor zover ze niet
misleidend is.

Stijging van/met
V. Wat is gebruikelijk: een stijging van, met. .. %, een verhoging, een daling, een verlaging van, met ... % ?
A. Met de werkwoorden stijgen, dalen, verhogen gebruiken we in
deze betekenis alleen het voorzetsel met :
- De prijzen zijn met 6 % gestegen.
Met de zelfstandige naamwoorden gebruiken we zowel van als

met.
Een salaris van 30 000 Bfr. met jaarlijkse verhogingen van
1 000 Bfr.
- Er wordt een daling van het nationaal inkomen met 2 % verwacht.
- Een stijging van de temperatuur met 4 graden is niet ongewoon.
- Voor deze prijzen geldt vanaf vandaag een verhoging van
4%.
Vooral om een herhaling van het voorzetsel van te vermijden,
gebruikt men dikwijls met, maar als regel kunnen beide voorzetsels voorkomen als het om de zelfstandige naamwoorden stijging,
daling, verhoging, of verlaging gaat.

-
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Oogpotlood
Naar aanleiding van de vraag van een lezer naar een Nederlands
woord voor eyeliner hadden we geschreven (Taalbeheersing, blz.
11-1443) dat we daar geen ander woord voor hadden. Een lid van
de redactie bracht intussen het onderstaande citaat uit NRCHandelsblad van 15 juni 1983 onder de aandacht, waaruit blijkt
dat ook oogpotlood in het Nederlands kan:
- Wie werkelijk op een koopje onder water wil schrijven kan
ook een eyeliner mee naar beneden nemen; er zijn maar weinig materialen waar een oogpotlood niet op schrijft.
Oogpotlood dus ...
W. Penninckx

ECONOMISCH JARGON

Trendvolgers
De overheid is de grootste werkgever van het land. Als de arbeidsvoorwaarden voor de eigenlijke ambtenaren zijn vastgelegd, worden overeenkomsten gesloten voor andere instellingen
dan de ministeries (semi-overheidsbedrijven e.d.). De laatste
groep noemt men de trendvolgers. Zij volgen de trend die voor
de ambtenaren is vastgesteld. De ambtenaren zijn dan eigenlijk
de trendsetters, maar die term is toch minder frequent dan trend-

volgers.
Tweeverdieners
Naarmate het huwelijk als instituut minder aantrekkingskracht
uitoefent, neemt het aantal ongehuwd samenwonenden toe. Dat
is een beetje lastig voor de overheid, die o.m. op fiscaal gebied
niet goed raad weet met deze niet formeel bestaande 'gezinnen'.
Met het begrip tweeverdieners wordt het iets duidelijker. Zodra
twee personen die, al dan niet getrouwd, samenwonen allebei
een eigen inkomen hebben, worden zij als tweeverdieners beschouwd en als zodanig ook belast.
11 - 1478

Taalbeheersing mei/juni 1983

11. - Termen en wendingen
TAAL IN ONTWIKKELING

Pensioenbreuk
Pensioenbreuk is het verlies van pensioen dat optreedt als iemand van werkgever verandert of ontslagen wordt. De opgebouwde pensioenaanspraken worden dan meestal.niet langer aan
de inflatie aangepast. In sommige gevallen van pensioenbreuk
blijft er van de pensioenrechten slechts een schijntje over als de
betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Betaaltelevisie/abonneetelevisie
Afgeleid van het Amerikaans-Engels: pay-television. In Amerika bestaat namelijk niet zoiets als kijk- en luistergeld, omdat de
uitzendingen worden gefinancierd uit de opbrengst van de reclame. Tegen betaling van een vergoeding kan men nu programma's
aangeboden krijgen zonder reclame, die bovendien interessanter
zijn dan wat gewoonlijk op het (Amerikaanse) scherm verschijnt.
Wij betalen al kijkgeld, maar ook in West-Europa bestaan plannen om tegen extrabetaling bijzondere programma's aan te beden. Dat zou dan eigenlijk 'dubbelbetaaltelevisie' zijn, maar
voorlopig wordt het (naar Amerikaans model) betaaltelevisie genoemd. Een synoniem is abonneetelevisie.

Brievenbusreclame
Het is bekend dat in de terminologie van de bedrijfsvoering heel
wat Engelse termen gangbaar zijn. Soms komt naast zo'n Engelse
term een Nederlands woord op, dat misschien een kans maakt
om door te dringen. Brievenbusreclame is daar een voorbeeld
van. Engels/Nederlands: direct mailing. Reclame die rechtstreeks in de brievenbus van mogelijke klanten wordt gedeponeerd, is brievenbusreclame.

Commerciële beleidsvorming
Een andere, minder geslaagde vernederlandsing is commerciële
beleidsvorming voor wat doorgaans in het Engels-Nederlands
Taalbeheersing sept.lokt. 1983
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marketing wordt genoemd. Aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam is een vakgroep commerciële beleidsvorming verbonden.

Budgetteringssysteem
Ziekenhuizen en universiteiten werden tot nu toe gefinancierd op
basis van het aantal bedden, resp. studenten. Omdat de kosten
uit de hand lopen en de middelen van de overheid voortdurend
afnemen, wordt voorgesteld om over te stappen op het budgetteringssysteem. De betrokken instanties zouden dan over een bepaald budget kunnen beschikken dat ze optimaal kunnen aanwenden, waarbij meer op de kwaliteit dan op de kwantiteit van
de verbruikers wordt gelet.

Produktaansprakelijkheid
Een fabrikant is verantwoordelijk voor kwalijke gevolgen en bijwerkingen van zijn produkt. Hij kan aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onveiligheid of gevaarlijkheid
van zijn produkten (onveilige elektrische apparaten, gevaarlijk
speelgoed, giftige kleurstoffen e.d.). Die aansprakelijkheid
noemt men de produktaansprakelijkheid.

Roostervrije dagen
Arbeidsduurverkorting is aan de orde van de dag. Hoe die verkorting uitgevoerd wordt, staat nog niet vast. In Nederlandse
cao's wordt arbeidstijdverkorting dit jaar vooral gerealiseerd in
de vorm van roostervrije dagen : dagen waarop de werknemer
vrij heeft omdat hij niet op het werkrooster staat. Hij is niet met
vakantie, maar omdat hij niet op het rooster staat, hoeft hij niet
te komen: hij heeft een roostervrije dag.

Bedrijfstijd
De bedrijfstijd is de tijd waarin een bedrijf werkelijk functioneert. In vele bedrijven valt de bedrijfstijd samen met de arbeidstijd, de tijd waarin het personeel werkt. In een continu-bedrijf,
dat zonder onderbreking functioneert, is de bedrijfstijd uiteraard
niet dezelfde als de individuele arbeidstijd van een personeelslid.
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In verband met de arbeidstijdverkorting wordt door sommigen
voorgesteld de arbeidstijd te verminderen, maar tevens de bedrijfstijd te verhogen om het rendement van de investeringen
(gebouwen, machines) te verhogen en zodoende een deel van het
loonverlies te compenseren door een hoger rendement.

Treklipje
Drank wordt vaak in blikjes verkocht. Om deze te openen moet
men het treklipje verwijderen. Milieubewuste gebruikers stoppen het treklipje nadien in het blikje, dat ze in daartoe bestemde
afvalzakken of -bakken deponeren.

Uitkeringstrekkers
In economische beschouwingen treden geregeld de uitkeringstrekkers op : de mensen die van een uitkering (moeten) leven,
werklozen, zieken, minder-validen, enz. Uitkeringstrekkers hebben geen inkomen uit een beroep : ze leven van een uitkering.

De minima
De mensen die van een minimumloon of -uitkering moeten leven
hebben het niet breed. In de huidige economische situatie wordt
over hen gesproken als de minima. Regering en oppositie twisten
erover of wel voldoende aan de minima wordt gedacht.

Ouderschapsverlof
Een ontwerp-richtlijn van de Europese Gemeenschappen heeft
ten doel in alle lidstaten een ouderschapsverlof in te voeren (Fr.
congé parental, Eng. parentalleave). Daardoor zou óf de vader
óf de moeder van een baby al dan niet betaald extraverlof kunnen krijgen om zelf de pasgeborene te verzorgen. Nieuw is vooral
dat ook de vader voor ouderschapsverlof in aanmerking zou komen.

Mantelzorg
Naast de eerstelijnszorg (huisarts, gezinszorg) en de tweedelijnszorg (psychiatrische hulp, psychotherapie) is er ook nog de manTaalbeheersing sept./okt. 1983
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telzorg, d.w.z. de zorg die door de naaste omgeving (gezin, buren) wordt verstrekt.

Tl1Jeerichtingskabelnet
Het kabelnet, waarmee televisieprogramma's naar de huiskamer
worden overgebracht, biedt nog vele andere mogelijkheden. Via
een tweerichtingskabelnet zullen we niet alleen programma's kunnen ontvangen, maar ook zelf mededelingen naar buiten kunnen
doorgeven. De tweewegkabel maakt nieuwe diensten mogelijk,
zoals abonneetelevisie, telebankieren, telewinkelen en alarmering.
We zullen met het televisiestation, de bank, de kruidenier en de
politie kunnen corresponderen zonder onze woonkamer te moeten verlaten. Meer communicatie dus ... of juist minder?

Informatiemaatschappij
We zijn op weg naar de informatiemaatschappij. De informatica
neemt een steeds grotere plaats in ons leven in. De tweewegkabel
is daar een onderdeel van. Er ontstaat een industrie van informatieapparatuur. Op het taalkundige vlak dringen overigens de
termen apparatuur en programmatuur steeds verder door (voor
hardware en software), zoals blijkt uit het volgende citaat (NRC/
Handelsblad 18.1.'84) : 'Slechts 20 % van de overheidsbestedingen voor automatisering betreft de aanschaf van programmatuur
en apparatuur'.
W. Penninckx
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11. - Termen en wendingen
NEDERLANDS IN EEN ACADEMISCH ZIEKENHUIS

Deze bijdrage gaat over een brochure met nuttige inlichtingen
die in een Vlaams ziekenhuis aan de patiënten wordt overhandigd, maar waarvan de taal veel te wensen overlaat. Omdat dit
ziekenhuis van een universiteit afhangt zou het publiek toch mogen verwachten dat een dergelijke instelling geen brochure de
wereld in stuurt waarin gallicismen en andere taalfouten schering
en inslag zijn.
Reeds op de plattegrond van het gebouw treffen we enige
verkeerde termen aan :
- 'Polykliniek' - De enig juiste schrijfwijze is volgens de
Woordenlijst en alle woordenboeken polikliniek.
- 'Ingang consultaties' - Beter zou zijn: ingang spreekkamers.
- 'Inkomsthall' - De Fransen hebben het Engelse 'hall' overgenomen; in onze taal geven we de voorkeur aan het woord

hal.
- 'Parking' - In het Nederlands gebruiken we hiervoor een
samenstelling met parkeer- : parkeerplaats, parkeerruimte.
'Parking' is pseudo-Engels, uitgevonden door de Fransen,
maar ze zijn er niet gelukkig mee. L'office du vocabulaire
français deelde enige jaren geleden mede : 'Parcage est la
seule forme adoptée par Ie ministère des Travaux publics. Ce
mot est préférable au néologisme 'parkings'.
- 'Noodopname' - Bedoeld is kennelijk spoedopname, zoals
men ook spreekt van spoedbehandeling, spoedgeval en
spoedoperatie.
Bij de ingang van het ziekenhuis hangt een gedenkplaat waarop te lezen staat dat het werd 'ingehuldigd' op ...
Het werkwoord inhuldigen kan alleen betrekking hebben op
personen, want het betekent: iemand bij de aanvaarding van een
ambt hulde brengen. Een vorst, een burgemeester, een pastoor
kunnen worden ingehuldigd. Voor de opening van nieuwe gebouwen beschikken wij over de volgende woorden of uitdrukkingen: plechtig of feestelijk openen, in dienst stellen, in gebruik
nemen, inwijden, inzegenen (b.v. een kerk). Deze verwarring is
kennelijk bij ons ontstaan doordat het Franse werkwoord 'inaugurer' zowel op personen als op zaken betrekking kan hebben.
Taalbeheersing nov.ldee. 1983
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We komen nu tot de brochure zelf:
'Voor minder-valide personen werden parkeerplaatsen voorbehouden vóór de hoofdingang.'
De onvoltooid verleden tijd (werden) heeft hier geen zin en
behoort te worden vervangen door zijn. Voorts is 'voorbehouden' een klakkeloze vertaling van Fr. 'réserver'. Correct Nederlands is : Vóór de hoofdingang zijn parkeerplaatsen uitsluitend

-

bestemd voor minder-validen.
Slechts zelden is voorbehouden de juiste vertaling van 'réserver', b. v. zich het recht, de vrijheid voorbehouden om... ; onvoorziene omstandigheden, wijzigingen, alle rechten voorbehouden.
- 'Van zodra u weet dat u opgenomen wordt, kunt u hiervoor
best contact opnemen met uw mutualiteit.'
In deze zin komen drie fouten voor :
a) Zodra betekent 'onmiddellijk nadat' en wordt nooit voorafgegaan door het voorzetsel 'van'.
b) Best wordt verward met het best(e); het bijwoord best betekent heel goed, terwijl het best(e) de overtreffende trap van goed
is. Een voorbeeld ter verduidelijking: Hij weet best (heel goed)
hoe de zaken staan; hij weet het best (beter dan wie ook) hoe de
zaken staan.
c) Het bastaardwoord 'mutualiteit' komt niet voor in het Sociaalrechtelijk woordenboek van de Benelux-Economische Unie,
waarvan de terminologie krachtens een decreet van de Nederlandse Cultuurraad al jaren geleden verplicht werd gesteld in
diensten en instellingen die rechtstreeks of niet rechtstreeks onder de overheid ressorteren. Alleen ziekenfonds - dat wel elders
in de brochure voorkomt - is gebruikelijk Nederlands.
- 'De algemene ingang van de campus sluit aan op een viervakslaan'.
In deze samenstelling wordt 'vak' met baan of strook verward.
Bedoeld is vierbaansweg, d. w.z. een weg of autoweg met vier
rijstroken of rijbanen. Een wegenvak daarentegen is een gedeelte
van een weg tussen twee bepaalde punten; een baanvak is een
deel van een spoorbaan tussen twee punten.
- 'U wordt verzocht u op de voorziene dag en het afgesproken
uur bij het onthaalcentrum aan te bieden.'
In deze korte zin staan twee verkeerde werkwoorden en een
verkeerde samenstelling.
a) Van de stoplap 'voorzien' wordt, onder invloed van Fr. 'prévoir', misbruik gemaakt, voornamelijk in officiële teksten; dit
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werkwoord verdringt de juiste termen als bepalen, voorstellen,
aan de orde zijn, uittrekken, omschrijven, verwachten enz. In dit
geval dient 'voorziene dag' te worden vervangen door vastgestelde dag.
b) 'Onthaalcentrum' is een klakkeloze vertaling van 'centre d'accueil'. Het gewone Nederlandse woord is ontvangstcentrum; Van
Dale omschrijft deze samenstelling als 'plaats van algemene ontvangst'.
Al naargelang stemt 'accueil' overeen met ontvangst of onthaal. Ontvangst is een zakelijk neutraal woord (de bezoekers
worden te woord gestaan en wegwijs gemaakt), terwijl bij onthaal doorgaans een bepaling van wijze staat: een warm, gastvrij,
koel onthaal. Het werkwoord wordt dikwijls figuurlijk gebruikt:
een voorstel gunstig onthalen; een rede op handgeklap onthalen.
c) Tussen de werkwoorden zich aanbieden en zich aanmelden
bestaat een verschil in betekenis en gebruikssfeer. Het eerste
werkwoord houdt in dat men zich beschikbaar stelt, zich bereid
verklaart ergens aan deel te nemen: hij heeft zich vrijwillig voor
deze opdracht aangeboden.
Doorgaans meldt men zich ergens aan als gevolg van een afspraak : gegadigden wordt verzocht zich van 10 tot 12 uur op ons
kantoor aan te melden; u wordt verzocht u op de vastgestelde dag

aan te melden.
-

'De onthaaldames zullen u graag bijkomende inlichtingen verschaffen.
'Onthaaldames' is wel een zonderlinge samenstelling! Waarom zouden we niet de voorkeur geven aan gastvrouw ? Volgens
het Handwoordenboek Koenen-Endepols (27ste druk) wordt dit
woord nu ook in de volgende betekenis gebruikt: 'Vrouw die in
een dienstencentrum, een conferentieoord, op een officiële bijeenkomst e.d. de bezoekers (ambts- of beroepshalve) ontvangt'.
Let op het laatste woord: ontvangt en niet 'onthaalt' !
Voorts is 'bijkomende' hier niet het juiste woord, omdat het
betekent 'bij het hoofdfeit komende', b.v. bijkomende onkosten,
bijkomende straffen (in rechtstaal). In dit geval is bedoeld dat de
gastvrouwen graag aanvullende inlichtingen zullen verschaffen.
Correct gebruikt is 'bijkomende' elders in de brochure: 'Er dienen geen bijkomende medische erelonen betaald te worden'.
-

'Het verschil in prijs ligt alleen in het grotere comfort, doch
geenszins in de verstrekte zorgen.'
Het meervoud 'zorgen' is hier als een gallicisme te beschouwen. De Nederlandse term is verzorging. In het Sociaalrechtelijk
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woordenboek van de Benelux-Economische Unie vindt men de
volgende vertalingen :
- Soins d'accouchement = kraamverzorging.
- Soins de maternité = moederschapszorg.
- Soins de santé, médicaux = geneeskundige verzorging.
- 'Mits bijbetaling kan u een telefoontoestel in uw kamer bekomen.'
'Mits' wordt hier gebruikt alsof het een voorzetsel was, terwijl
het een voegwoord is, d.w.z. een onverbuigbaar woord dat het
verband legt tussen twee zinnen; het betekent immers op voorwaarde dat. Juist is : tegen bijbetaling kan u... Met 'mits' zou de
zin luiden: 'Mits u een bedrag van ... Bfr. bijbetaalt, kan een
telefoontoestel in uw kamer worden geplaatst'.
- 'Met de sociale werk(st)er die op elk verdiep aanwezig is ... '
In onze taal spreken we van maatschappelijk werk, maatschappelijk werker of werkster; verder zeggen we niet 'het verdiep',
maar de verdieping.
- 'Daarnaast laat het strikt vertrouwelijk karakter van deze
dienst toe al uw problemen hieraan toe te vertrouwen.'
Het werkwoord 'toelaten' in deze zin is een van de vele gallicismen waarop we in deze kroniek al herhaaldelijk de aandacht
hebben gevestigd. In het Frans kan hier inderdaad 'permettre'
gebruikt worden, maar wij drukken dat anders uit: 'Gelet op het
vertrouwelijk karakter van deze dienst, kan u hieraan al uw problemen toevertrouwen'.
In tal van gevallen stemt 'permettre' overeen met: in staat
stellen, de gelegenheid of mogelijkheid geven of bieden.
- 'Het is u niet toegelaten in het bed te roken'.
Nogmaals een foutieve vertaling. 'Toegelaten' behoort te worden vervangen door toegestaan of veroorloofd. De zin had ook
kunnen luiden : De patiënten mogen in bed niet roken.
- 'Een contact (met de maatschappelijk werkster) kan u regelen langs de verpleegkundige of via het toestelnummer ... '
Deze gebrekkige tekst zouden we vervangen door : 'U kan een

afspraak maken met de maatschappelijk werkster door bemiddeling (of tussenkomst) van de verpleegkundige ... ' Langs wordt
hier gebruikt in een betekenis die dat voorzetsel niet heeft, zoals
we al uitvoerig hebben aangetoond in vroegere nummers van

Taalbeheersing.
-

'De kostennota ontvangt u een maand na uw hospitalisatie.'
'Vanaf de 41ste hospitalisatiedag... '
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Het bastaardwoord 'hospitalisatie' vervangen we door de gebruikelijke term opname. Een dag doorgebracht in een ziekenhuis heet in onze taal verpleegdag (Van Dale). Met 'een maand
na uw hospitalisatie' is blijkbaar bedoeld: 'een maand na uw
ontslag uit het ziekenhuis'.
- 'Zij zal de nodige tijd voor u vrijmaken.'
Men kan wel een doorgang, een weg, een arm, de invoer
vrijmaken, maar hier is bedoeld: zij zal wel de nodige tijd voor u
nemen of vinden.
-

'Het is noodzakelijk de bezoekuren te respecteren, zo niet
wordt het voor de patiënt een eerder onaangename en vermoeiende zaak'.

Het bastaardwoord 'respecteren' zouden we vervangen door
de goede Nederlandse wending zich houden aan.
'Eerder' is de vergrotende trap van eer en is synoniem met
vroeger; het kan ook een bepaalde graad van overeenkomst of
tegenstelling uitdrukken, zoals in : het is eerder een kunst dan
een wetenschap, maar het kan niet als bijwoord bij een bijv. nwo
staan. In het Nederlands gebruiken we dan een van de volgende
bijwoorden : het wordt dan een vrij, nogal, tamelijk onaangename zaak.
Het foutieve gebruik van 'eerder' is bij ons waarschijnlijk ontstaan door een verkeerde interpretatie van 'plutot' . De Fransman
zegt wel: 'C'est plutot désagréable'. Dit Franse bijwoord betekent hier echter niet 'eerder', want de vergrotende trap van eer
stemt overeen met Fr. 'plus tot'.
- 'Indien de toestand van de zieke het verrechtvaardigt, is er
mogelijkheid tot overnachting en gebruikname van maaltijden door een familielid'.
'Verrechtvaardigen' bestaat niet, wel rechtvaardigen.
Verder laat de zinsbouw te wensen over; 'gebruikname van
maaltijden' klinkt zonderling. De tekst kan als volgt worden verbeterd :
- 'Indien de toestand van de zieke het rechtvaardigt, kan een
familielid in het ziekenhuis overnachten en er maaltijden gebruiken'.
- 'Teneinde de distributie van de briefwisseling te vergemakkelijken ... '
We zeggen wel: in briefwisseling zijn of staan, een briefwisseling onderhouden of voeren, maar in dit geval geven we de voorTaalbeheersing nov.ldee. 1983
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keur aan brieven of post. Het bastaardwoord 'distributie' zouden
we vervangen door overhandiging, uitdeling of uitreiking.
- 'Van de factuur zullen voorschotten die u betaald hebt, afgetrokken worden'.
De opstapeling van vier werkwoorden aan het einde van de zin
is niet mooi en kan gemakkelijk vermeden worden: 'Van de
factuur worden de door u betaalde voorschotten afgetrokken'.
J. Verhasselt

TAAL IN ONTWIKKELING
Etnische zelfstandigen
Discrimineren van buitenlanders mag niet, dus moet je op je
tellen passen als je het over Marokkaanse of Turkse winkeliers
wilt hebben die in hun eigen buurt een handeltje opzetten. Een
Nederlandse televisiemaker probeert het met etnische zelfstandigen. Naast etnische minderheden een duidelijke benaming. Ga je
ook winkelen bij een etnische zelfstandige?

Proletarisch winkelen
Een eigentijdse uitdrukking: proletarisch winkelen. Eigenlijk is
het 'stelen in een warenhuis', maar degenen die het proletarisch
winkelen noemen, geven aan dat in de huidige crisistijd een proletariër gerechtigd is op deze manier te 'winkelen'. Op eigen
risico uiteraard...

Menskracht - mensjaren
Uit de hoek van de emancipatie wordt soms geklaagd over het
gebruik van woorden die de indruk wekken dat vrouwen eigenlijk niet meetellen: mankracht is daar een voorbeeld van. Hier
en daar duiken 'neutrale' vormen op, zoals: menskracht. ('De
opvatting leeft te zeer dat versterking van de eerste lijn geregeld
kan worden door meer menskracht ter beschikking te stellen', de
Volkskrant, 15.11.'83) en mensjaren ('Met de bouw van twee
onderzeeboten is 5000 mensjaren werk gemoeid' , NRC-Handels-

blad, 7.1.'84)
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Knielbus
In Nederland bestonden plannen om bussen in te leggen die bij
de haltes door de knieën zouden gaan om het opstappen voor
gehandicapten te vergemakkelijken. Er was al een naam voor
bedacht: de knielbus. Bij gebrek aan geld schijnen de plannen
niet door te zullen gaan. Jammer, het was zo'n aardig woord.

Huisstijl
Elke firma wil zich van een andere firma onderscheiden. Dat
doet ze o.m. door het gebruik van een bedrijfssymbool, waardoor de firma gemakkelijker herkend wordt. Maar ook een ministerie kan een huisstijl hebben, zoals blijkt uit de mededeling
dat de Nederlandse minister van Welzijn, volksgezondheid en
cultuur bij de ingang van het ministerie een bord heeft onthuld
met de nieuwe huisstijl: de woorden 'welzijn, volksgezondheid
en cultuur' in de vorm van een driehoek met de letter W bovenaan.

Milieu-accountant
Net zoals een financiële accountant de boekhouding controleert,
oefent de milieu-accountant toezicht uit op het gebruik, de produktie, de verwerking en de lozing van gevaarlijke stoffen. Als
onafhankelijke deskundige controleert hij de ve:plicht gestelde

stoffenregistratie.
Projectencentrum
In Nijmegen is in een voormalige fabriek kantoor- en produktieruimte ingericht ten behoeve van beginnende ondernemers : een
projectencentrum, dat zich van een bedrijfsverzamelgebouw onderscheidt doordat er ook een technische werkplaats is waarover
de huurders de beschikking krijgen.
W. Penninckx
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VRAAG EN ANTWOORD

Kantoorautomatisering
V. Wat is de juiste schrijfwijze van 'bureautica' ?
A. In de eerste plaats moeten we erop wijzen dat dit woord niet
algemeen gangbaar is in het Nederlands. Het is gevormd naar het
model van het Franse bureautique. Soortgelijke woordvormingen
in het Frans zijn électronique, informatique, robotique. De eerste
twee van deze Franse termen hebben als Nederlands equivalent
elektronica en informatica. Met 'bureautique' zijn we nog niet
zover. We hebben in het Nederlands weliswaar de term bureau,
maar de meeste samenstellingen hebben kantoor als eerste deel :
kantoorwerk, kantoorbehoeften, kantoorbediende, kantoorboekhandel. Dit verklaart waarschijnlijk waarom in Nederland
de term kantoorautomatisering gebruikt wordt als tegenhanger
van het Fr. bureautique. Omdat we in Vlaanderen veel meer
gebruik maken van het woord bureau en samenstellingen daarvan en omdat we veel meer onder invloed van het Franse taalgebruik staan dan in Nederland is de term 'bureautica' hier gemakkelijk doorgedrongen. Over de schrijfwijze kan geen twijfel bestaan als we kijken naar de al bestaande elektronica en informatica. Dan komen we uit bij 'bureautica' als enige spelling. We
moeten er wel bij aantekenen dat het woord als zodanig niet in
Nederland gangbaar is. Dat geldt ook voor de vernederlandsing
van robotique : 'robotica'. Daarvan is de Nederlandse vorm:
robotisering. Robotisering vindt plaats in fabrieken, kantoorautomatisering in kantoren.

Ontwikkelingswerker
V. Hebben we in het Nederlands een woord voor wat men in het
Frans 'un coopérant' noemt ?
A. Iemand die aan de ontwikkeling van een achtergebleven land
werkt, noemen we een ontwikkelingswerker. Het woord is duidelijk genoeg en eigenlijk zelfs duidelijker dan de Franse benaming. Het streven om ontwikkelingslanden (pays en voie de développement) hoger op te tillen heeft aanleiding gegeven tot tal van
nieuwe begrippen en benamingen, zoals: ontwikkelingssamenwerking (om aan te geven dat de ontwikkeling door samenwerking, niet door betutteling tot stand moet komen), ontwikkelings-

hulp, ontwikkelingsexpert, ontwikkelingsgeld, ontwikkelingswerk, ontwikkelingswerker, ontwikkelingsproject.
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Benadrukken
V. Op blz. IV-418 van Taalbeheersing lees ik : ' .... hebben wij in
dit tijdschrift de behoefte aan een degelijk Frans-Nederlands
woordenboek benadrukt en... '. Ik meen vroeger in Taalbeheersing te hebben gelezen dat 'benadrukken' een onbestaand werkwoord is (noch Van Dale, noch de officiële Woordenlijst maakt er
melding van). Heb ik het mis?
A. Het werkwoord 'benadrukken' staat niet in Van Dale en ook
niet in het groene boekje, maar wel in Koenen, met de aantekening 'germanisme'. In Taalbeheersing is, voor zover we kunnen
nagaan, hierover nooit iets verschenen. Dat moeten we hierbij
goedmaken, want over benadrukken bestaat een hardnekkig misverstand. Het is nl. in geen geval een germanisme, want er is in
het Duits geen werkwoord 'benachdrücken', wel een bijvoeglijk
naamwoord nachdrücklich en het daarmee overeenkomende Nederlandse nadrukkelijk wordt door iedereen als correct Nederlands beschouwd. Dr. S. Theissen zegt in zijn boek Germanismen
in het Nederlands (Heideland-Orbis 1978) over benadrukken :
'Sommigen vinden dat er een Duits reukje aan vastzit. Niemand
is echter in staat te zeggen waarin dat onnederlandse nu eigenlijk
bestaat'. Hij citeert voorts een paar zinnen uit Nederlandse tijdschriften waarin benadrukken wordt gebruikt en concludeert :
'Men mag zich terecht afvagen of dit woord niet bezig is burgerrecht te verwerven'. We menen dat dit intussen is gebeurd.
W. Penninckx

Laagstgeschoolden - laagst geschoolden
V. Wat is juist: 'laagstgeschoolden' of 'laagst geschoolden' ?
A. Naar het voorbeeld van hoogstaangeslagenen en hoogstbiedende, die Van Dale opgeeft, kan men ongetwijfeld hoogstgeschoolden in één woord schrijven, te meer omdat de vorming van
samenstellingen met hoog als eerste lid (hoogberoemd, hoogbejaard, hoogdeftig, hoogfatsoenlijk, hooggeleerd, enz.) tot de
grammaticale mogelijkheden van het Nederlands behoort. Wie
van oordeel is dat wat met de stellende trap van een bijv. naamwoord kan nog niet noodzakelijk ook met de overtreffende trap
hoeft te kunnen en daarom bezwaren heeft tegen het aaneenschrijven van hoogst en het daarop volgende adjectief, zal uiteraard aan hoogst geschoolden de voorkeur geven. Uiteindelijk is
een beslissing daarover afhankelijk van de mate waarin de twee
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begrippen als eenheid worden beschouwd : daarover kan men
van mening blijven verschillen.

Contact opnemen
V. Is 'contact opnemen' (Taalbeheersing, blz. 111-268) geen germanisme?
A. Nu de vraag gesteld wordt, of we hier met een germanisme te
maken hebben, zoals Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal (1976) (i.v. contact) opmerkt, hebben we de gelegenheid om onze opvatting daaromtrent te formuleren. Aangezien
die mening van Van Dale niet gevolgd wordt door Koenen, moeten we constateren dat men het over de precieze status van de
verbinding in kwestie niet eens is. Typisch is het dan ook dat het
Franse vertaalwoordenboek van Van Dale (1983) hen gebruikt
ter vertaling van contacter, terwijl het Duitse dat bij Kontakt niet
doet. Er blijkt dus wel enige grond aanwezig te zijn om eraan te
twijfelen of contact opnemen met een probleemloos ingeburgerd
germanisme is. Wie de twijfel bij zichzelf ook meent te bespeuren doet er goed aan de verbinding te vermijden. Als alternatief
kan men dan denken aan in contact treden met, in contact komen
met, betrekkingen aanknopen met, eventueel ook aanschrijven,
aanspreken e.d.

Kring
V. Kan in het Nederlands de benaming numismatiekkring (zoals
numismatiekclub) worden gebruikt of geeft u de voorkeur aan
numismatische kring ?
A. Uit de retrograde Van Dale blijkt dat de bestaande samenstellingen met kring (en ook met club) als tweede lid nooit het equivalent zijn van omschrijvingen met een bijvoeglijk naamwoord,
behalve kunstkring, waarnaast kunstlievende kring voorkomt.
Dat wijst er ongetwijfeld op dat dergelijke samenstellingen
niet zeer gebruikelijk zijn. En daaruit valt weer af te leiden dat
het Nederlands een voorkeur heeft voor omschrijvingen als filosofische kring, ornitologische kring, filosofische kring en dus ook
numismatische kring - wat overigens geenszins hoeft uit te sluiten dat een samenstelling als numismatiekkring in strijd zou zijn
met de regels van de woordvorming.
G. Geerts
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II. - Woorden en wendingen

VRAAG EN ANTWOORD

Industriële omschakeling

v.

Graag uw advies over het gebruik van de term 'industriële
reconversie' als vertaling van het Frans 'reconversion industrielIe'.
A. Bij de Europese Gemeenschappen wordt 'reconversion industrielle' altijd vertaald met industriële omschakeling. Dat is
zowel in het Sociaal verslag van de EG als in het Jaarverslag van
de EG-Commissie het geval (bronnen: Sociaal verslag 1980,
punt 20; Algemeen Verslag 1979, deel Europees Sociaal Fonds).
Omschakeling is een duidelijk woord en de betekenis ervan
blijkt uit de woordenboeken: 'de fabrieken werden op de
oorlogstoestand omgeschakeld; van kolengas op aardgas omschakelen; zich omschakelen' (Koenen); 'de industrie moest op de
vredestoestand omgeschakeld worden; in die nieuwe betrekking
moest hij zich helemaal omschakelen' (Van Dale).
De term 'reconversie' is alleen in België bekend. Het lijkt een
duidelijk geval van 'Belgisch' taalgebruik te zijn: het Frans staat
model en wordt zonder veel nadenken nagebootst.
Met omschakeling zijn we niet alleen duidelijker, we kunnen
er ook allerlei samenstellingen mee maken : omschakelingsproject, omschakelingszone, omschakelingsbedrijf, omschakelingseffecten. In het belang van de taaleenheid in het Nederlandse
taalgebied en bij de Europese Gemeenschappen verdient industriële omschakeling dus zeker de voorkeur.

Postreclame
V. De term 'brievenbusreclame' die u noemt als vernederlandsing van 'direct mailing' (Taalbeheersing, blz. 11-1479) is niet altijd correct, omdat (brieven)busreclame anoniem is en direct
mailing op naam en adres gesteld is. Daarom ons voorstel om
direct mailing te vervangen door 'adresreclame' .
A. Het staat wel vast dat direct mailing in het bedrijfsleven nog
steeds de meest gebruikte term is. Dat is ook in het Frans het
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geval en daarom heeft de Franse regering voorgeschreven om
voortaan de term publipostage te gebruiken.
We hebben in ons taalgebied geen instantie die dit soort voorschriften kan vaststellen, maar in de Woordenlijst voor bedrijf en
techniek van het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN 5050)
wordt ter vervanging van direct mailing postreclame voorgesteld.
Misschien kunnen we die term aanbevelen? Voor alle duidelijkheid voegen we er de omschrijving aan toe die van direct mailing
wordt gegeven in het Bedrijfskundig lexicon (Samson, Alphen
a/d Rijn - Brussel) : 'direct mailing betekent eenvoudigweg het
sturen van reclameboodschappen (brieven, brochures e.d.) aan
met naam en adres bekende personen of instellingen'.

Gat in de markt
V. Wat verstaat men in het Fr. onder 'une politique des créneaux' en hoe geeft men dat in het Nederlands weer?
A. Een 'créneau' is eigenlijk een kanteel (op een stadsmuur of
een kasteel), maar de term wordt de laatste tijd in Frankrijk veel
gebruikt om aan te geven dat er een onbenutte mogelijkheid op
de markt is waarvan het bedrijfsleven eventueel gebruik kan maken. In Nederland noemt men zo iets tegenwoordig een gat in de
markt. De door u genoemde zinswending zou men kunnen weergeven met marktgericht beleid.

Bat(je)
V. Is 'palette' de juiste benaming van de plankjes die men bij het
tafeltennis gebruikt ?
A. Nee. De benaming 'palette' is alleen in het Frans gebruikelijk. In het Nederlands noemen we het slagplankje dat tafeltennisspelers gebruiken een batje. Het woord is aan het Engels ontleend en wordt ook op zijn Engels uitgesproken, ongeveer als
'betje'. In het cricketspel heeft men het over een (zwaarder uitgevoerd) bat. Beide woorden zijn onzijdig: het bat, het batje.

Zelfde (een-)
V. In nogal wat Noordnederlandse dag- en weekbladen wordt
'eenzelfde' aaneengeschreven. Mag/kan dat?
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A. Volgens de Woordenlijst"wordt dezelfde in één woord geschreven. Naar dat voorbeeld gaan sommigen ertoe over ook
'eenzelfde' te schrijven, maar dat woord staat niet in de Woordenlijst, zodat deze schrijfwijze niet de officiële is. Dat de fout
wel meer wordt gemaakt, blijkt uit de waarschuwing die o.m. in
Koenen en Van Dale is opgenomen bij zelfde : 'wordt met de,
het, dat en die aaneengeschreven, niet met deze en een. Het
aaneenschrijven is een uitzondering en geen regel. Overigens
hebben we niet de indruk dat deze fout beperkt blijft tot Noordnederlandse dag- en weekbladen.

Ambtshalve/automatisch/zonder meer

v.

Wat de juiste vertaling van de uitdrukking 'd'office' in zinnen
als: 11 serait plus rationnel de retenir d'office les 10 % lors de
l'absence du taux. De vertaling 'ambtshalve' lijkt me hier niet
toepasselijk en woordenboeken geven mij geen bevredigende oplossing.
A. Met de genoemde Franse zegswijze wordt bedoeld dat iets uit
hoofde van een ambt gedaan wordt of gedaan kan worden. In
ambtelijke kringen en teksten is ambachtelijk dikwijls terecht
gebruikt, maar de zegswijze heeft in het Frans een ruimere gebruikssfeer gekregen en betekent ook dat iets automatisch, zonder nader overleg gedaan wordt of kan worden. In het Nederlands is deze ruimere betekenis niet gangbaar. Wij zullen in zo'n
situatie zeggen dat iets automatisch of zonder meer gebeurt.

Zuigelingenvoeding - opvolgvoeding

v.

Wat is de Nederlandse vertaling van Eng. 'infant formula' en
'follow-up milk' ?
A. Onder infant formula verstaat men kunstmatige voeding voor
zuigelingen (0 tot 4/6 maanden). Het is een vervangingsprodukt
voor moedermelk. In het Nederlands hebben we het over zuigelingenvoe.ding. De toevoeging 'kunstmatige' is eigenlijk overbodig. Follow-up milk is kunstmatige voeding voor zuigelingen die
wat ouder zijn. In het Nederlandse bedrijfsleven wordt dit produkt opvolgvoeding genoemd. De Franse termen zijn respectievelijk : préparation pour nourrissons (zuigelingenvoeding)
en lait de suite (opvolgvoeding).
W. Penninckx
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TAAL IN ONTWIKKELING

Biomassa en biogas
Het woord biomassa, samengesteld met het Griekse bios, leven,
is in wetenschappelijke taal al langer gebruikelijk als benaming
van de door levende wezens gevormde stofmassa. Verbranding
van de biomassa is van oudsher een bron van energie. Tegenwoordig staat in het bijzonder de winning van biogas door vergisting van organisch materiaal, met name afvalstoffen, in de belangstelling. In Nederland zijn sinds 1979 biogasinstallaties in gebruik bij melkvee- en varkensbedrijven. Daar wordt mest vergist
voor de verwarming van woning en stallen of water, of ook voor
de produktie van elektriciteit. De woorden biogas en biogasinstallatie staan nog niet in de woordenboeken.
.

Geldautomaat en penningautomaat
Van het Griekse woord automatos, uit eigen beweging handelend, is het Nederlandse automaat afgeleid, dat een persoon aanduidt die, of een toestel dat machinaal handelingen verricht. In
onze tijd wordt de term automaat vaak toegepast op toestellen
die machinaal vrij ingewikkelde verrichtingen tot stand brengen,
b.v. een gokautomaat, waarmee men om geld kan spelen, een
wasautomaat, een automatische wasmachine, een wisselautomaat, die geld kan wisselen. Daarnaast is een automaat ook een
toestel dat na het inwerpen van geld of een penning een bepaalde
zaak levert. In woordenboeken staan b.v. al vermeld de samenstellingen postzegelautomaat, koffieautomaat, sigarettenautomaat, kaartjesautomaat (voor perronkaartjes), tankautomaat
(waar men kan tanken) en muntautomaat (die na het inwerpen
van een munt werkt). Nog niet in woordenboeken staan de samenstellingen penningautomaat, die werkt als men er een penning (een metalen plaatje) in werpt, en geldautomaat, die geld
geeft als een speciale kaart van de cliënt van een bank erin geworpen wordt.

Kansarm en kansloos
Wie door ongunstige levensomstandigheden weinig kans heeft
om vooruit te komen of om zich te ontwikkelen, wordt kansarm
genoemd. Nog sterker wordt dit uitgedrukt wanneer men hem
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kansloos noemt. Dit woord is allang in gebruik met de betekenis
'geen kans hebbende om het van iemand te winnen of om iets te
verkrijgen' , maar wordt hier toegepast op iemand die in het geheel geen kans heeft om vooruit te komen. Beide woorden worden ook zelfstandig gebruikt : de kansarmen en de kanslozen in
onze maatschappij.

Hapgraag en hapklaar
Van het werkwoord happen, bijten, een beet doen, zijn de laatste
tijd twee adjectieven afgeleid die vooral in verband met dierenvoedsel gebruikt worden. Hapgraag, begerig om te happen,
wordt gezegd van een dier dat in voedsel wil bijten, en hapklaar,
klaar om opgegeten te worden, van voedsel dat verdeeld is in
stukken die door een dier zo gegeten kunnen worden.

Ogenpotlood
Naar aanleiding van de vroeger in dit tijdschrift gesignaleerde
woorden eyeliner en oogpotlood (Taalbeheersing, blz. 11-1443 en
1478) wil ik erop wijzen dat Van Dale al in 1976 de vorm ogenpotlood vermeldt: 'potlood voor het bijtekenen van de wenkbrauwen'.

Consciëntisatie
Van sociale bewegingen in Latijns-Amerika is de term consciëntisalie als een leenwoord uit het Spaans tot ons gekomen, met de
betekenis 'bewustmaking van de eigen sociale toestand, door inzicht in de mechanismen die de maatschappij verklaren'. Ook het
werkwoord consciëntiseren wordt gebruikt met de betekenis 'inzicht geven in de eigen sociale toestand en de oorzaken ervan'. In
het Nederlands worden deze termen in de eerste plaats toegepast
op de talrijke weinig ontwikkelde en onderdrukte bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika, maar uitbreiding tot andere landen
van de Derde wereld ligt voor de hand.

Rijtjeshuis
Een huis dat deel uitmaakt van een rij aan elkaar gebouwde
huizen wordt een rijtjeshuis genoemd. Dit woord, dat ik in De
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Telegraaf gelezen heb, staat nog niet in de woordenboeken.
Daarin vinden we wel rijenbouw, het bouwen van huizen in rijen,
aan elkaar, ofwel het verbouwen van gewassen in rijen.

Liftstop
In De Telegraaf heb ik het woord liftstop gevonden, met de betekenis 'plaats waar automobilisten, volgens een afgesproken plan,
lifters komen oppikken'. Ik merk op dat stop in deze samenstelling de betekenis heeft van 'halte', juist zoals in de zegswijze 'een
sanitaire stop maken', even stoppen, b.v. met de auto, om aan
een natuurlijke behoefte te voldoen. Hierin verschilt de betekenis van stop van die in het Franse 'auto-stop', het liften. Naar het
voorbeeld hiervan werd in Vlaanderen ten onrechte ook het
woord 'taxistop' gevormd. Het woord liftstop en de zegswijze
'een liftstop maken' zijn daarentegen in het Nederlands goed
mogelijk.

Klantenbezoeker en marktbewerker
In plaats van het Engelse woord merchandiser beveelt de Woordenlijst voor bedrijf en techniek (Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 5050, 1980) naast verkoopadviseur en produktstrateeg
twee nieuwe Nederlandse woorden aan : klantenbezoeker en
marktbewerker. Deze woorden hebben het voordeel dat ze voor
ons onmiddellijk duidelijk zijn. Een klantenbezoeker is een vertegenwoordiger van een bedrijf die de klanten ervan bezoekt om
produkten aan de man te brengen en een marktbewerker is iemand die, vooral in opdracht van een bedrijf, met een produkt de
markt tracht te veroveren. Ook het substantief marktbewerking
wordt, naast produktstrategie, aanbevolen ter vernederlandsing
van het Engelse merchandising. Het laatste woord lijkt echter
ruimer te zijn dan marktbewerking, want het betekent volgens
Kramers' Groot woordenboek Nederlands niet alleen 'het trachten de markt te veroveren met produkten die zijn afgeleid van of
direct samenhangen met een reeds populair produkt', maar ook
'onderzoek van verbruiksgewoonten met het oog op verbetering
van produktie en afzet'. Deze tweede betekenis kunnen we in het
Nederlands beter weergeven met de al langer gebruikelijke
woorden marktanalyse en marktonderzoek.
11 - 1498

Taalbeheersing jan.lfebr. 1984

Programmeren en deprogrammeren
Het werkwoord programmeren, dat in het Nederlands al langer
gebruikt wordt met de betekenis 'een programma opstellen
(van)', wordt de laatste tijd meer in het bijzonder toegepast op
werkzaamheden met de computer. Programmeren is dan het
vastleggen van het automatisch te volgen patroon van handelingen, wat neerkomt op het opstellen van gegevens in die vorm dat
ze in elektronische apparatuur verwerkt kunnen worden. Gegevens van computers en ponsmachines 'worden geprogrammeerd' .
Ook spreekt men nu over 'geprogrammeerd onderwijs', een onderwijsmethode waarbij de leerstof in kleine eenheden wordt
gesplitst, waarover de leerling wordt ondervraagd alsof hij een
machine was.
Het tegenovergestelde van programmeren wordt uitgedrukt
door het werkwoord deprogrammeren, een programmering ongedaan maken. Dit nieuwe woord wordt speciaal gebruikt met de
betekenis 'de gevolgen van een hersenspoeling tegengaan (bij
iemand)'. Iemand die gehersenspoeld is, moet gedeprogrammeerd worden.

Desurbanisatie en reürbanisatie
Urbanisatie en urbanisering zijn allang in gebruik met de betekenis verstedelijking, het krijgen van een stedelijk karakter, verhuizing van de landelijke bevolking naar de steden. Sinds enige
tijd neemt men echter het tegenovergestelde verschijnsel waar :
de ontvolking van de stadskern ten voordele van buitenwijken of
omliggende gemeenten. Dit verschijnsel \\'ordt uitgedrukt met de
nieuwe term desurbanisatie. Om dit verschijnsel nu tegen te
gaan, streven vele steden naar reürbanisatie, nl. vernieuwde bevolking van de stadskern ten nadele van buitenwijken of omliggende gemeenten. De woorden desurbanisatie en reürbanisatie
staan nog in geen enkel woordenboek.
Kostenpakket, loonpakket en studiepakket
Het woord pakket komt van het Franse paquet, oorspronkelijk
een verkleinwoord van ons woord pak. Het duidt eigenlijk een
klein pak aan, maar de laatste tijd wordt het ook veel gebruikt
met de betekenis 'geheel van een aantal gelijksoortige of samenhorende zaken'. Zo geeft Van DaZe als voorbeeld 'het hele pakTaalbeheersing jan.lfebr. 1984
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ket der sociale voorzieningen' en Verschueren 'een pakket sociale
maatregelen' .
Bij Koenen vinden we onder het trefwoord pakket een aantal
samenstellingen. Voor de eerste betekenis zijn het bouwpakket,
een pak met een 'stel onderdelen waarmee de koper een bepaald
voorwerp kan vervaardigen, lunchpakket, een pakje met het eten
voor de lunch, en postpakket, een met de post verzonden pakje.
Voor de tweede betekenis is het aantal samenstellingen veel groter : aandelenpakket, een zekere hoeveelheid aandelen, bestedingspakket, het totale bedrag dat iemand besteedt of te besteden heeft, dienstenpakket, het geheel van te verrichten diensten,
servicepakket, het geheel van zorgen, de service, waarmee een
zaak haar klanten van dienst is, en twee woorden die eigenlijk
een dubbele betekenis hebben : levensmiddelenpakket en voedselpakket, zowel een pakje met levensmiddelen alsook de gezamenlijke levensmiddelen voor een persoon, gezin of groep.
Naast deze samenstellingen vermeldt Koenen er bij hetzelfde
trefwoord nog een aantal die we als trefwoord nog in geen enkel
woordenboek, ook niet in Koenen zelf, vinden : examenpakket,

kostenpakket, loonpakket, studiekostenpakket, studiepakket, uitgavenpakket, voorwaardenpakket, voorzieningspakket, wensenpakket en ziekenfondspakket. De meeste van deze woorden betekenen gewoon het geheel van wat in het eerste lid genoemd
wordt, zodat de samenstelling geen verdere uitleg behoeft. Toch
kunnen we loonpakket, studiepakket en ziekenfondspakket wellicht beter omschrijven als 'het geheel van de voorzieningen,
regelingen en kosten betreffende het loon, de studie of het ziekenfonds'. In deze betekenis is pakket op het ogenblik zeer produktief. We kunnen er een onbeperkt aantal samenstellingen
mee vormen.

Echoscopie
Een nieuwe vorm van geneeskundig onderzoek waarbij men voor
de geboorte van een kind met behulp van geluidsseinen de plaats
van de placenta wil bepalen, wordt echoscopie genoemd. Dit
woord is samengesteld uit echo, wegens de geluidsseinen, en scopie, dat als achtervoegsel een waarnemingsmethode aangeeft.

F. Claes s.j.
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11. - Termen en wendingen

RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD
BESTUURDER

In de rubriek Documentatie (IV-449) kunnen de lezers een verantwoording' vinden van de keuze van de term 'raad van bestuur'
in de authentieke Nederlandse tekst over de handelsvennootschappen (boek I, titel IX van het Wetboek van koophandel).
De nieuwe benaming van wat tot dusverre doorgaans 'raad van
beheer' (of beheerraad) wordt genoemd, stuit hier en daar op
kritiek of twijfel. Er wordt gezegd dat wat nu de bestuurders
moet worden genoemd in Nederland directeuren heet. Dit berust
op een verwarring. Een bestuurder is niet hetzelfde als een directeur. De verwarring komt hieruit voort, dat bestuurder in België
wel eens gebruikt wordt of werd als juridische weergave van het
woord directeur, dat in Nederland gebruikt wordt voor degene
die de dagelijkse, feitelijke leiding in handen heeft en die ook ten
onzent in de volksmond algemeen directeur genoemd wordt.
De juridische structuur van de handelsvennootschap is in beide
landen dezelfde en de gebruikte terminologie is daarmee in overeenstemming. Opmerking verdient wel dat de term raad van bestuur wettelijk alleen voorgeschreven is voor handelsvennootschappen en dat raad van beheer niet noodzakelijk af te keuren is
in andere gevallen, die wij hier echter niet nader kunnen onderzoeken.
Ten slotte nog een zakelijke opmerking: uit de krantenberichten over handelsvennootschappen blijkt dat de raad van bestuur
ingang begint te vinden.
Er is nog een tweede punt, nl. hoe de 'administrateur délégué'
in het Nederlands moet worden genoemd.
In de wet is geen sprake van een 'administrateur délégué',
maar in de praktijk wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap zeer dikwijls opgedragen aan een van de bestuurders, die
tot dusver meestal wordt aangeduid als afgevaardigde beheerder
of afgevaardigd beheerder. Dat de beheerder voortaan bestuurder zal heten, is nu al wel duidelijk. Maar quid met 'délégué' ?
Afgevaardigd kan niet, omdat afvaardigen in het Nederlands betekent 'iemand als afgezant of bode naar een machthebbend perTaalbeheersing maart/april 1984
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soon of regeringslichaam zenden om een bepaalde last te volbrengen of iemand afzenden en machtigen om met of zonder
bepaalde lastbrief een vereniging, een gewest of een stad, een
kiesdistrict of een deel van het volk te vertegenwoordigen in een
vergadering' ... De 'administrateur délégué' wordt niet afgevaardigd naar elders, hij krijgt een opdracht die hij moet volbrengen
binnen de vennootschap.
'Gemachtigde' gaat ook niet, omdat dit woord alleen zelfstandig gebruikt wordt, niet als bijvoeglijk naamwoord. Een gemachtigde is in het algemeen iemand aan wie een volmacht is verstrekt. Een gemachtigdee) bestuurder kan dus niet in het Nederlands. Wel, natuurlijk, een schriftelijk gemachtigd vertegenwoordiger (Jansonius), waar gemachtigd de functie heeft van het
voltooid deelwoord.
Blijft over: gedelegeerd.
Delegeren heeft een dubbele betekenis :
1. overdragen van bevoegdheid;
2. afvaardigen naar een vergadering of internationale conferentie.
In Nederland is een gedelegeerd commissaris in de naamloze
vennootschap degene die is aangewezen voor het geregeld overleg met en het naaste toezicht op het bestuur.
De 'administrateur délégué' is een bestuurder die door de raad
van bestuur belast wordt met het dagelijks bestuur. Hij krijgt met
andere woorden een delegatie, een opdracht van bevoegdheid.
De juiste term voor 'administrateur délégué' is dus, naar het
voorbeeld van de Nederlandse gedelegeerd commissaris, gedele-

geerd bestuurder.
J. Demol

VRAAG EN ANTWOORD

Surfen - gesurft
V. In Taalbeheersing, nr. 201, maart-april 1983, blz. IV-415 staat
te lezen: surfen, surfde, gesurfd. Geldt de regel van het kofschip
dan Diet meer ?
A. Jawel, ook vreemde werkwoorden moeten aan het kofschip
worden aangepast. Zo spelt Van Dale: bridgen, bridgede, geIl- 1502
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bridged; timen, timede, getimed. Met een d dus, omdat dzj (geschreven dg) en m stemhebbend zijn. In Van DaZe staan ook :
douchen, douchte, gedoucht; finishen, finishte, gefinisht; racen,
racete, geracet. Met een t dus, omdat sj (geschreven eh of sh) en s
(geschreven c) stemloos zijn. Aangezien de f een stemloze medeklinker is, ligt surfen, surfte, gesurft voor de hand. Toch spelt
Van DaZe surfen, surfde, gesurfd. Je kunt daar allicht een verklaring voor vinden - misschien heeft gedurfd b.v. de betrokkenen
parten gespeeld - maar we houden het toch het best op het
kofschip.
E. Berode

Repareren - herstellen
V. Kunnen in het Nederlands repareren en herstellen door elkaar worden gebruikt of is er een verschil ?
A. Repareren en herstellen zijn beide gebruikelijk in het Nederlands, zowel in het Zuiden als in het Noorden. De juiste gebruikssfeer van de twee woorden is echter niet zo gemakkelijk af te
bakenen.
De betekenis van repareren valt ongeveer samen met die van
het Franse woord waarvan het is afgeleid.
Volgens Van DaZe is het iets in de oorspronkelijke staat of
vorm terugbrengen, herstellen, weer in orde maken : een klok,
een schip laten repareren. Veel gebruikelijker is het zelfstandig
naamwoord reparatie. Iets kan in reparatie gegeven worden.
Mijn horloge is in reparatie. Een schip ligt in reparatie. In samenstellingen is het zo vastgegroeid dat het nauwelijks vervangen
kan worden door herstelling. Zo zijn er een reparatieafdeling,
-atelier, -basis (militair), -bedrijf. Reparatiebriefje is een notitie
van verrichte reparaties in de autoadministratie. Verder nog reparatiedoosje, vooral bij fietsen. De reparatiegarage staat tegenover de stallingsgarage. In de scheepsbouw kent men een reparatiehelling, d.w.z. een schuins aflopende scheepswerf waar schepen hersteld worden.
Merkwaardig is het reparatiehuwelijk, d.i. een nieuw huwelijk
van personen die vroeger al eens met elkaar getrouwd waren
geweest en later gescheiden zijn. Het betekent dus niet, zoals het
woord 'réparer' in Frankrijk, trouwen met het meisje dat men
verleid heeft.
En zo zijn er nog een groot aantal samenstellingen.: reparatieinrichting, -kosten, -order, -post, enz.
Taalbeheersing maart/april 1984
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Herstellen heeft een veel ruimer betekenisveld. In de meeste
gevallen kan het niet worden vervangen door 'repareren'. Bij
voorbeeld: het land in zijn vorige luister herstellen; iemand in
zijn ambt herstellen of in zijn eer. De vrede, de rust herstellen.
De gelederen herstellen. Een gebrek, schade, de toestand herstellen. Een fout, verkeerd cijfer herstellen, of een verzuim, onrecht, ramp, reputatie, dwaling, enz.
Onovergankelijk wordt het gebruikt in de zin van weer gezond
worden, genezen. Wederkerend in de zin van zijn bedaardheid
herwinnen: die tijding deed hem verbleken, maar hij herstelde
zich spoedig. Ook: het evenwicht herstelt zich. Aandelen,
markten, koersen, enz. herstellen zich.
Alleen in één geval is herstellen verwisselbaar met repareren,
nl. waar het gaat over het herstel van iets stoffelijks : een jas,
gebroken ruit, weg, kerk, schilderij, breuk, machine.
Het woord herstel heeft nooit de betekenis van reparatie. Wel
in een paar samenstellingen, zoals herstelgarnituren, d.i. een stel
benodigdheden voor herstel- of verstelwerk. Dus ook herstel-

werk.
Een hersteller in deze zin is een vakman die iets dat gebroken is
maakt, repareert, ook wel reparateur genoemd.
Herstelling kan eveneens gebruikt worden in de zin van reparatie: de herstelling van de brug. Als wij nu de samenstellingen
met herstelling bekijken, zoals die in de woordenboeken voorkomen, dan blijkt dat die met reparatie veel talrijker zijn; soms
zijn beide gebruikelijk: herstellingskosten tegenover reparatiekosten; herstellingswerk tegenover reparatiewerk ; herstellingswerkplaats tegenover reparatiewerkplaats.
Een laatste opmerking: de keuze hoeft niet altijd te gaan
tussen herstellen en repareren. Men kan zijn schoenen of een
gebroken vaas laten maken of kleren, schoenen verstellen, kousen stoppen.
Stoppen is trouwens door de Fransen overgenomen in de speciale betekenis van kleren onzichtbaar verstellen, waarvan zij het
woord stoppage hebben afgeleid, dat dan weer in de Nederlanden is overgenomen. Een Rückwanderer, zoals de Duitsers dat
verschijnsel noemen.

J. Demol
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Hierbij - hiermede
Een lezer las in nummer 204 van Taalbeheersing: 'Dat moeten
we hierbij goedmaken... '. Hij vraagt zich af of hier niet hoorde te
staan: 'Dat moeten we hiermede goedmaken ... '. Wij menen van
niet. Hierbij betekent zoveel als bij dezen, bij deze gelegenheid.
Hiermee staat voor b.v. met dit stukje of met dit artikel. Zo kun je
bij het begin van een brief ook kiezen tussen 'Hierbij deel ik u
mede' of 'Hiermede deel ik u mede ... ', al klinkt het laatste natuurlijk in die combinatie niet zo fraai.

Werk, werkplaats of bouwterrein
Terecht ergert lezer G. Schiepers zich over 'werf' in 'bouwvakkers op de werf' (blz. IV-436 in nummer 204 van Taalbeheersing).
Dat moet inderdaad zijn: werk, werkplaats of bouwterrein. Onze
excuses daarvoor.

Ambtshalve/automatisch/zonder meer
Onder dit kopje hadden wij het in nummer 205 (blz. 11-1495)
over de vertaling van de Franse uitdrukking 'd'office'. Daarin
stond in regel 8 : ambachtelijk. Als aandachtige lezer had u natuurlijk al gemerkt dat daar ambtshalve had moeten staan en dat
de zin er dus zo had uit moeten zien: 'In ambtelijke kringen en
teksten is ambtshalve dikwijls terecht gebruikt... '.

TAAL IN ONTWIKKELING

Chelatietherapie
Een term die de laatste tijd veel in Nederlandse kranten voorkomt, is chelatietherapie. Het is de naam voor een nieuwe geneeswijze waarbij stoffen direct in de bloedbaan gespoten worden om
dichtslibbende aderen weer open te krijgen en zo aderverkalking
tegen te gaan. Het eerste lid van dit nieuwe woord, chelatie, is
met de uitgang -atie afgeleid van het Griekse woord chèlè, getande sonde, en wordt toegepast op het aanbrengen van buisjes in
het lichaam om vochten af of toe te voeren.
Taalbeheersing maart/april 1984
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Tamponziekte
Het woord tampon duidt een kussentje aan waarmee inkt in de
groeven van een graveerplaat wordt aangebracht, ofwel ook een
prop van steriele watten of gaas, die o.a. bij wijze van maandverband door vrouwen gebruikt wordt. Nu heeft men gemerkt dat
het gebruik van zo'n tampon, in de tweede betekenis, een ziekte
kan veroorzaken, gekenmerkt door hoge koorts, hoofd- en keelpijn, diarree en huiduitslag. Daarom heeft men deze ziekte tamponziekte genoemd, een woord dat nog niet in de woordenboeken opgenomen is.

Milieuvriendelijk en vrouwvijandig
Het woord vriendelijk betekent o.a. zich welgezind tonend, welwillend, voorkomend. In deze betekenis wordt het de laatste tijd
in allerlei verbindingen gebruikt, o.a. kindvriendelijk, welwillend, gunstig gestemd ten opzichte van kinderen, vrouwvriendelijk, de plaats van de vrouw in de maatschappij respecterend, en
milieuvriendelijk, gericht op de bescherming van het levensmilieu. Hiermee verwant is ook de betekenis van vriendelijk in
kostenvriendelijk, nl. uitvoerbaar zonder dat het veel kost. We
spreken overigens ook al over een 'vriendelijke prijs', een prijs
die schappelijk is, niet te hoog.
Op dezelfde wijze worden nu ook samenstellingen gevormd
met het tegenovergestelde van vriendelijk: onvriendelijk of vijandig. De Kleine Koenen, in 1983 verschenen, heeft niet vrouwvriendelijk, maar wel vrouwonvriendelijk, 'vrouwen discriminerend' en vrouwvijandig, 'vrouwen of de vrouwenemancipatie bedreigend', opgenomen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de samensteller van dit woordenboek zijn eigen opvattingen met deze
woorden uitdrukt, maar alleen dat ook de vrouwenemancipatie
op allerlei manieren nieuwe woorden voortbrengt.
F. Claes s.j.
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11. - Termen en wendingen
VRAAG EN ANTWOORD

Meerjarig/meerjaren-

v. Wat is de juiste vertaling van de Franse term 'marché pluriannuel' : meerjarige opdracht of meerjarenopdracht ?
A. Eerst iets over de vertaling van 'marché' . Het gaat hier om
een handelsovereenkomst voor de levering van goederen en/of
diensten. Daarom zou de term contract (of: overeenkomst) de
voorkeur verdienen.
Wat de keuze tussen meerjarig en meerjaren- betreft : beide
vormen zijn taalkundig correct, maar er is wel een nuance. Bij
meerjarig denkt men in de eerste plaats aan iets dat meer dan één
jaar duurt: een meerjarig verblijf in het buitenland, een meerjarige studie. In samenstellingen met 'meerjaren'- ligt de klemtoon
op het feit dat iets verschillende jaren zal duren of geduurd heeft.
We hebben o.m. samenstellingen als meerjarenplan, meerjarenafspraak. In dat rijtje is meerjarencontract helemaal op zijn plaats
en daarom adviseren we u deze tem te gebruiken.

Suivi (vertaling van Ie -)
V. Wat is de juiste vertaling van 'Ie suivi de l'application informatique'; betekenis: nadat een bepaalde toepassing op de computer ontwikkeld werd, moet deze gevolgd en onderhouden worden.
A. Het woord suivi als substantief wordt momenteel in vele betekenissen gebruikt. Oorspronkelijk werd ermee bedoeld: het volgen van iets, d.w.z. de voortgang of ontwikkeling van iets volgen,
het toezicht. Meer en meer treft men suivi thans aan in de betekenis van voortzetting, verder verloop. De keuze van de juiste
vertaling hangt af van de betekenis die aan het woord wordt
gehecht. Daar hebt u meer voor nodig dan alleen de omschrijving die u opgeeft. Naar gelang van de inhoud van het stuk zou u
kunnen schrijven: voortzetting van de computerisering; verder
verloop; verdere ontwikkeling; volgende stadia van de automatisering. We wijzen er terloops op dat kantoorautomatisering in het
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Nederlands de tegenhanger is van Fr. bureautique, waarmee bedoeld is : alle vormen van automatisering van het kantoorwerk,
in hoofdzaak door toepassing van computerprocessen.

Bankabel

v.

Onze instelling hecht aan het begrip bankabel de volgende
betekenis : kwaliteit van handelspapier dat beantwoordt aan de
criteria om door een bank in disconto te worden genomen,
m.a.w. handelswissels die 'de bank waardig' zijn. Zo kwam de
financiële 'spraakmakende gemeente' tot het woord 'bankwaardig' , naar analogie met kredietwaardig, te verkiezen boven solvabel, of gedenkwaardig, i.p.v. memorabel. Kunt u zich met deze
zienswijze verenigen ?
A. Het begrip en de term 'bankabel' behoren tot een bepaald
vakgebied, namelijk de banksector. Uit de algemene en gespecialiseerde woordenboeken blijkt dat de term bankabel in die
kringen algemeen gangbaar is, m.a.w. de vakmensen weten precies wat ermee bedoeld is. Dat is een eerste argument ten gunste
van bankabel : in vakkringen wordt de term algemeen gebruikt
en de vakmensen hebben er geen moeite mee. Bovendien is hij
zowel in Nederland als in België bekend. Van die kant dus ook
geen bezwaar.
Tegen 'bankwaardig' pleit dat de betekenis ervan voor een
leek zeker niet duidelijker is dan bankabel. Een woord als kredietwaardig is gemakkelijk te begrijpen: waardig om krediet te
krijgen, maar 'bankwaardig' is ondoorzichtig. Alleen vakmensen
begrijpen wat bedoeld is : waardig om door de banken verdisconteerd te worden. Maar die vakmensen gebruiken al bankabel !
Het komt de duidelijkheid niet ten goede als naast bankabel een
nieuwe term zou worden ingevoerd met dezelfde betekenis.
Ten aanzien van kredietwaardig/solvabel is de situatie anders.
Beide termen bestaan en zijn in de woordenboeken opgenomen.
Zij hebben echter een verschillende betekenis. Iemand die kredietwaardig is, wordt geacht financieel sterk genoeg te zijn om
krediet te krijgen. Bij solvabel gaat het om de vraag of iemand in
staat is te betalen, m.a.w. iemand kan solvabel zijn, maar toch
om andere redenen door een bank niet kredietwaardig worden
bevonden.
Alleen bij gedenkwaardig/memorabel gaat het om synoniemen. Die kunnen allebei worden gebruikt, naargelang de persoonlijke voorkeur van de spreker of schrijver.
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Taakgroep
V. Hebben we in het Nederlands een woord voor het Engelse
'task force' ?
A. Hoewel het Engelse woord ook wel in het Nederlands wordt
gebruikt, beschikken we over een term, namelijk taakgroep, die
heel goed kan worden gebezigd in de betekenis van : groep die
met een bepaalde taak is belast, een groep die dus niet permanent is, maar uitsluitend voor een bepaalde taak, een bepaalde
opdracht bedoeld is.
- In februari-maart 1982 heeft Stemerdink, toen staatssecretaris in het kabinet Van Agt 11, een zogenaamde taakgroep een
onderzoek laten uitvoeren. Binnen een maand stelde de taakgroep een 56 pagina's tellend geheim rapport op. (NRCIHandelsblad, 28.9.'84)

Telematica
V. Is telematica al een in het Nederlands aanvaard woord?
A. De nieuwste driedelige Van Dale vermeldt dit woord niet en
de F-N Van Dale geeft als vertaling van 'télématique' : telecommunicatie en informatica. De E-N Van Dale vertaalt telematics
met telematica. Hoewel er nauwelijks één jaar ligt tussen het
verschijnen van beide laatstgenoemde woordenboeken kan men
uit dit voorbeeld afleiden hoe snel de taal zich, gelijktijdig met de
techniek, ontwikkelt : het woord telematica is nl. in vakkringen al
volkomen ingeburgerd in de betekenis van : telecommunicatie
met gebruikmaking van o.m. de informatica. Terwijl bij telematica de nadruk ligt op het overbruggen van afstand, gaat het bij de
informatica vooral om het snel en accuraat beschikbaar stellen
van informatie.

Sterfhuisconstructie
V. Wat betekent de term 'sterfhuisconstructie' ?
A. Onder sterfhuisconstructie' wordt verstaan een regeling waardoor een met faillissement bedreigde onderneming de gezonde
onderdelen van het bedrijf overhevelt in een nieuwe vennootschap, terwijl men de noodlijdende onderdelen failliet laat gaan.
- Thesaurie-generaal Korteweg liet zich ontvallen dat een sterfhuisconstructie voor Boskalis een mogelijke oplossing is.
(NRCIHandelsblad, 28.9.'84)
W. Penninckx
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TAAL IN ONTWIKKELING
Nog voor we de onderstaande bijdragen van F. Claes en W. Penninckx persklaar konden maken, verscheen de nieuwe dikke Van
Dale : Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal. Elfde, herziene druk door prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heestermans, met medewerking van dr. C. Kruyskamp, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 1984.

We hadden de auteurs kunnen vragen hun stukjes te bewerken,
maar we vonden het een boeiender idee om eens te kijken of de
nieuwe woorden en/of nieuwe betekenissen die onze medewerkers
ons signaleerden als dusdanig door de samenstellers van de nieuwe
Van Dale reeds gehonoreerd werden.
Na de bespreking van elk woord volgt meteen en tussen vierkante haakjes wat we over dat woord in de nieuwe Van Dale konden
lezen. Die werkwijze zullen we ook in het volgende nummer (208)
toepassen. Uiteraard komt de nieuwe Van Dale later nog uitvoerig
ter sprake.

Dalven
Het staat al in het woordenboek: dalven = bedelen, schooieren
(Koenen). Het was oorspronkelijk Bargoens, maar het lijkt een
ruimer gebruik te krijgen nu de Amsterdamse politie de beschikking zou krijgen over een eigen personeelswinkel waar de agenten zeer goedkoop zouden kunnen inkopen. Doel is het dalven
tegen te gaan, d.w.z. het afdwingen van fikse kortingen bij de
middenstand die in ruil enige welwillendheid van de zijde van het
politiekorps hoopt te ondervinden. Met het bieden van kortingen
in de personeelswinkel denkt het gemeentebestuur het dalven te
kunnen bestrijden.
[Dalven, (Bargoens en volkstaal) schooien, bedelen; zwerven.]

Basisarts
In Nederland is een basisarts een pas afgestudeerde en nog niet
gespecialiseerde arts, aldus de Volkskrant van 16.4. '84.
[Niet in de nieuwe Van Dale.]
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Computeruitdraai
Gegevens die in een computer zijn opgeslagen kunnen desgewenst ook worden afgedrukt met de daartoe geschikte apparatuur : dat is dan een computeruitdraai. Het woord wordt al verkort tot uitdraai. 'De computer kan bij wijze van spreken morgen
een uitdraai leveren van de medische termen, want die zijn ondubbelzinnig gemarkeerd met het label med. '.

[Computeruitdraai is niet opgenomen in de nieuwe Van Dale.
Uitdraai wel, zij het met een ruimere definitie: resultaat van een
computerbewerking; uitvoer, output.]

Vertrekpremie/oprotpremie
Door de economische omstandigheden is het voor gastarbeiders
niet zeer zinvol in onze door werkloosheid geteisterde landen te
blijven: zij zijn als eersten werkloos (want ongeschoold) en
daarom sporen sommige regeringen de gastarbeiders aan naar
hun vaderland terug te keren. De Nederlandse regering stelt een
vertrekpremie beschikbaar om de remigratie aan te moedigen. In
de volksmond heet dat, met enige bitterheid, een oprotpremie.
Oprotten is, volgens Koenen, een synoniem van opdonderen.

[Vertrekpremie, premie voor gastarbeiders die teruggaan naar
hun vaderland.

Oprotpremie, (cynisch, inform.) geld dat men krijgt als men
ontslag neemt of (voor buitenlanders) als men naar het eigen
land teruggaat.]
Verkokeren
'Je verkokert zo in een bedrijf.' Het woordenboek bevat nog
geen omschrijving van het werkwoord verkokeren, maar er wordt
mee bedoeld dat door de voortschrijdende specialisatie iedereen
opgesloten raakt in zijn eigen specialiteit: je komt in een koker
te zitten, je verkokert. De verkokering is een eigentijds verschijnsel en het is dus normaal dat daar een eigen woord voor is ontstaan.
[Verkokeren, (van de samenleving) verzuilen.]

Groeibaan
Een groeibaan is volgens een omschrijving in de (Nederlandse)
de Volkskrant 'een tijdelijke vorm van arbeidstijdverkorting
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waarbij de jongere geleidelijk dezelfde arbeidstijd krijgt als een
volwassene'. Groeibaan, ook een woord van deze (crisis)tijd !
[Groeibaan, baan met aanvankelijk een klein aantal arbeidsuren (en overeenkomstige lage beloning) dat evenwel geleidelijk
kan toenemen.]

Grijs rijden
Wie geen kaartje koopt of zijn tramkaart niet afstempelt, is een
zwartrijder. Hij rijdt zwart. Maar er zijn ook reizigers die niet
voor het hele traject betalen of hun kaart onvoldoende afstempelen. Dat zijn de grijsrijders. Met de zwart- en grijsrijders wordt
het een bonte wereld in het reizigersverkeer.
[Grijs, (... ) - 5. in de verb. grijs rijden, (bij het openbaar
vervoer) niet voldoende betalen (in 't bijz. door de strippenkaart
niet juist te laten afstempelen).]

Vervoersinformanten
In Nederland worden jongeren 'met behoud van uitkering' in het
openbaar vervoer ingeschakeld om de passagiers op diverse wijzen behulpzaam te zijn. Ze worden vervoersinformanten genoemd (de Volkskrant, 8.12.'83).
[Niet in de nieuwe Van Dale.]

Intern verzuim
Aangenomen wordt dat gemiddeld 6 % van de werknemers zich
ziek meldt : dat is het ziekteverzuim. Maar naast het ziekteverzuim is er ook intern verzuim: iemand zit weliswaar op zijn plek,
maar voert niets uit. Bedrijfspsychologen verdiepen zich in de
vraag hoe intern verzuim kan worden tegengegaan (de Volkskrant, 19.10.'83).
[Niet in de nieuwe Van Dale.]

Transferpunt
Kennis die in universiteiten wordt verworven moet ook worden
doorgegeven aan het bedrijfsleven. Om dat te bevorderen heeft
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de Nederlandse Orde van raadgevende ingenieurs een transferpunt opgericht. De bedoeling van een transferpunt is de universitaire kennis ten dienste te stellen van het bedrijfsleven.
[Transferpunt, (neol.) organisatie, verbonden aan een universiteit of hogeschool die, tegen betaling, wetenschappelijk gefundeerde antwoorden geeft op vragen van het bedrijfsleven (om de
interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven te vergroten).]
W. Penninckx

Boulimie
Onlangs stond in De Telegraaf een heel verhaal over boulimie,
een term die in het Grieks (boulimia, boulimos) geeuwhonger
betekent. In de geneeskunde wordt het woord nu gebruikt voor
een ziekelijke vorm van geeuwhonger, waarbij de patiënt een
verlangen om te vermageren afwisselt met een ongeremde eetlust. Lijders aan boulimie kunnen te dik of te mager zijn. Als
verschijnsel is boulimie verwant met anorexie of anorexia nervosa, ook meidenziekte genoemd, een ziekelijk gebrek aan eetlust
(Taalbeheersing, blz. IV - 432). Het verschilt er echter van doordat lijders aan boulimie soms in het andere uiterste vervallen.
[Niet in de nieuwe Van Dale.]

Zonnebank
Het woord zonnebank wordt de laatste tijd veel gebruikt, zowel
in Vlaanderen als in Nederland, maar we vinden het alleen nog
maar in de recentste woordenboeken. Kramers' Groot woordenboek (1981) verwijst erbij naar solarium, d.i. inrichting voor het
nemen van zonnebaden, zonneterras, of hoogtezoninstallatie,
o.a. in sauna's. Juister lijkt me de omschrijving in het Nieuw
Nederlands handwoordenboek Van Dale (1982) : ligbank waarin
lampen zijn aangebracht die ultraviolette stralen uitzenden die de
huid bruin laten worden. Een zonnebank is dus een bepaalde
vorm van solarium.
[Zonnebank, solarium.]

Trukendoos
In De Telegraaf (2.6.'84) lezen we : 'Maar Lubbers peinst door
en graait steeds wanhopiger in zijn trukendoos'. Het laatste
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woord, dat betekent 'voorraad trucs, d.i. knepen of kunstgrepen', wordt besproken in een artikel van P.M. Nieuwenhuijsen,
Waar de sjieke c niet is te handhaven (Onze taal, mei 1984, blz.
68-69). Deze auteur maakt bezwaar tegen de schrijfwijze met c,
omdat deze letter voor een e als s gelezen moet worden. Nu mag
truc volgens de officiële woordenlijst ook truuk geschreven worden, zodat we met een gerust hart trukendoos kunnen schrijven.
[Truc(en)doos, (fig.) de hoeveelheid trucjes waarover iemand
beschikt: de trucendoos opentrekken, zijn trucjes toepassen.]

Stuken
In hetzelfde artikel vermeldt P.M. Nieuwenhuijsen een ander
woord, stuken, dat ook nog in geen enkel woordenboek is opgenomen. Dit werkwoord is afgeleid van het zelfstandig naamwoord stuc (stuuk uitgesproken), pleisterkalk bestaande uit gips
en kalk. Van stuc komt in de officiële woordenlijst geen andere
vorm voor. Het ervan afgeleide werkwoord, met kuitgesproken,
is volgens Nieuwenhuijsen met c echter 'onschrijfbaar' . Het gelijkvormigheidsprincipe vraagt om stuuk als spelling voor het
grondwoord. Van Dale vermeldt overigens wel een verouderd
werkwoord stukeren, 'stakadoren, stucwerk maken'. Naar analogie hiervan moeten we dus het nieuwe werkwoord, dat nu gebruikt wordt, stuken schrijven, met als vervoegde vormen stuukte, heeft gestuukt.
[Niet in de nieuwe Van Dale.]

Inktbom
Onlangs stond in De Telegraaf (24.5.'84) een artikelInktbom
tegen kledingdieven. Het ging over een kunststofknijper, waarin
patronen met onuitwisbare inkt verborgen zitten die op kledingstukken in winkels bevestigd wordt om diefstal te voorkomen.
Wanneer de knijper door onbevoegden verwijderd wordt, exploderen de patronen (als een bom) en maken met de inkt de kledingstukken onbruikbaar. Dergelijke inktbommen hebben in andere landen kledingdiefstallen in winkels al geweldig doen dalen
en zouden nu ook in Nederland ingevoerd worden.
[Niet in de nieuwe Van Dale.]
F. Claes s.j.
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11. - Termen en wendingen
TAAL IN ONTWIKKELING
We zetten in dit nummer de publikatie voort van een aantal nieuwe
woorden en uitdrukkingen, met tussen vierkante haakjes wat we
over dat woord in de nieuwe Van Dale konden lezen.
Kassière
Hoewel de meeste woordenboeken alleen de Franse vorm caissière vermelden, wordt in Nederland toch hoe langer hoe meer de
vorm kassière gebruikt voor een juffrouw die bij de kassa zit. De
opmerking van Van Dale, al in 1961, bij caissière, 'minder juist
cassière', toont dat de laatste vorm toen al gehoord werd. Koenen en Verschueren hebben trouwens de vorm cassière opgenomen als gelijkwaardig met caissière. In Nederland komt de laatste
tijd ook meer de vorm met k, kassière, voor, waarbij men dit
woord opvat als een afleiding van kassa, dat volgens de officiële
woordenlijst in de voorkeurspelling een k heeft. Zo vinden we
het woord dan ook al in Kramers' Groot woordenboek.
[Cassière, zie caissière.]

Hollanditis
Bij een vergelijkend onderzoek van woordenboeken, in 1983
door het tijdschrift Onze taal ingesteld, werd aan negen lexicografen gevraagd het neologisme hollanditis te beschrijven. Dit
woord, dat volgens de bewijsplaatsen in juli 1981 voor het eerst
gebruikt werd, is gevormd met het achtervoegsel -itis, dat gewoonlijk een ontsteking aanduidt. Het is, met als synoniem Hollandse ziekte, in gebruik gekomen als vertaling van het Amerikaanse 'Dutch disease'. Met dit woord kenmerkten de Amerikanen het Nederlandse verzet tegen kernbewapening als een uiting
van een kortzichtige antimilitaristische en anti-Amerikaanse houding. Het woord hollanditus is intussen al opgenomen in de Klei-

ne Koenen (1983).
[Hollanditis, een door W. Laqueur gemaakte term om het
Westeuropese en m.n. het Nederlandse (als besmettelijke ziekte
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opgevatte) streven naar neutralisme tussen de Verenigde Staten
van Noord-Amerika en de Sovjet-Unie aan te duiden en in 't
bijz. ook om het verzet tegen de plaatsing van (nieuwe) kernwapens in Europa te karakteriseren. Hollandse ziekte: 'Geen man,
geen vrouw, geen cent voor het leger', daar ging het de blokkadegroepen van de munitietreinen om. Antimilitarisme en geradicaliseerde hollanditis.]

Atherosclerose
In de geneeskunde wordt de term atherosclerose sinds enige tijd
gebruikt in plaats van het vroegere arteriosclerose, in de gewone
omgang meestal minder juist aderverkalking genoemd. Het
woord atherosclerose is gevormd van het Griekse athèr, stekel, en
sclèros, hard, en vat als wetenschappelijke benaming allerlei aandoeningen samen die de wand van een slagader vernauwen.
Meestal wordt deze benaming gereserveerd voor kleinere slagaders en niet op de hartslagader toegepast.
[At(h)erosclerose, aderverkalking.]

Hyperventilatie
Het woord hyperventilatie betekent letterlijk 'overdreven luchtverversing'. In de geneeskunde wordt deze term gebruikt om een
versnelde ademhaling aan te duiden die gepaard gaat met een
gevoel van angst en meestal een gevolg is van zenuwoverspanning. Dit verschijnsel, dat in de huidige samenleving vrij veel
voorkomt, kan soms leiden tot een toestand van volkomen bewusteloosheid of coma.
[Hyperventilatie, ziekteverschijnsel veroorzaakt door overmatig diep ademhalen uit angst, wat tot een overmaat aan zuurstof
in het bloed en een tekort aan koolzuur leidt; de ziektetoestand
gaat gepaard met tintelen van de vingers, krampen in de handen,
duizeligheid, hoofdpijn.]

Minkukel
Het woord minkukel werd bedacht door Maarten Toonder, de
onvolprezen tekenaar en schrijver van de stripverhalen met Tom
Poes en heer Bommel. In zijn jargon betekent kukel IQ of intelli11 - 1516
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gentiequotiënt en daarvan leidde hij minkukel af om een lage
intelligentie aan te duiden. Sinds een kleine tien jaar heeft dit
laatste woord ingang gevonden in het gewone spraakgebruik met
de betekenis 'persoon met een lage intelligentie, sufferd, nul,
onbenul'. Zo werd minkukel nu al opgenomen in Kramers' Groot
woordenboek en in de Kleine Koenen.
[Minkukel, (scherts.) dom persoon.]

Spookrijder
Wanneer een automobilist bij vergissing de afrit van een snelweg
oprijdt, gaat hij op de linkerrijbaan tegen de verkeersstroom in
rijden. Dan wordt hij wegens het grote gevaar voor een zwaar
verkeersongeval een echte verschrikking voor al wie in de juiste
richting rijdt. Daarom heeft men zo iemand een spookrijder genoemd.
[Spookrijder, automobilist die op een eenrichtingsweg in de
verboden rijrichting rijdt, m.n. op autosnelwegen.]

Bulkboek
Volgens Koenen gaf de Utrechtse uitgever Theo Knippenberg in
1971 de naam bulkboek aan door hem in krantevorm in de handel
gebrachte boeken. Het woord bulk is al langer uit het Engels
overgenomen met de betekenis onverpakte lading, eigenlijk los
in het scheepsruim gestort. Zo spreekt men van bulkgoederen of
stortgoederen, die 'in bulk' , dj. onverpakt, vervoerd worden. In
bulkboek is de betekenis van 'bulk' uitgebreid, zodat het woord
nu volgens Kramers' Groot woordenboek betekent : boek dat in
massale oplage in zeer goedkope uitvoering wordt uitgegeven,
maar niet minderwaardig van inhoud is.
[Bulkboek, in massa, in zeer goedkope uitvoering vervaardigd
boek, m.n. roman.]

Doodspelen
Koenen is het enige woordenboek dat het werkwoord doodspelen
al vermeldt, met de betekenis: een muziekstuk zo dikwijls spelen dat het al zijn bekoring verliest. In plaats van boeiend en
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levend wordt het dan vervelend en dood. Zo kan men het mooiste stuk doodspelen door het te veel te spelen.
[Doodspelen, (een muziekstuk) zo vaak uitvoeren dat het zijn
aantrekkelijkheid verliest.]

Huiscomputer
De vooruitgang van de computerindustrie heeft uiteraard ook
invloed op de ontwikkeling van de woordenschat. Zo is b.v. een
huiscomputer ontstaan, een kleine computer voor huishoudelijk
gebruik, die o.a. gebruikt kan worden voor het huishoudelijk
beheer, voor een persoonlijke databank en voor gezelschapsspelen, b.v. om te schaken, te dammen of te bridgen.
[Huiscomputer, kleine computer waarop maar door één gebruiker tegelijk kan worden gewerkt.]

Inschatten
Naar het Duitse einschätzen werd in het Nederlands het werkwoord inschatten gevormd, dat de laatste jaren zoveel gebruikt
wordt dat het geen germanisme meer genoemd kan worden. Het
heeft als betekenis: bij een berekening of raming mede rekening
houden met het effect van een bepaalde factor. Zo kan iemand
b.v. zeggen dat hij een zekere vooringenomenheid tegen zijn
plannen moet inschatten. Inschatten wordt vaak echter ook als
een overbodig modewoord gebruikt wanneer men gewoon schatten of beoordelen bedoelt.
[Inschatten, bepalen, afwegen, schatten: wie daarentegen iets
inschat, is iets aan het beoefenen, lijkt het wel; die wekt de indruk
dat hij met een soort apparatuur in de ,weer is (Kweetal). ]

Inseinen
Het werkwoord inseinen is de jongste jaren, evenals inschatten,
een modewoord geworden. Het heeft eigenlijk de betekenis
'door te seinen, b. v. telegrafisch, ergens inlassen, tussenvoegen'.
Nu betekent het echter 'zonder formele opdracht iemand inlichten, op de hoogte brengen'.
[Inseinen, (iem.) voorlichten, informeren, instrueren; - in 't
bijz. (iets) op informele wijze (aan iem.) mededelen.]
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Palmares of erelijst
De woorden palmares en erelijst werden enige jaren geleden nog
in geen enkele betekenis als algemeen Nederlands beschouwd. In
Vlaanderen werden deze woorden weliswaar al lang veel gebruikt voor een uitslagenboekje op school, een lijst van prijswinnaars, van goede resultaten enz. Walter de Clerck heeft palmares
nog in al deze betekenissen in zijn Zuidnederlands woordenboek
(1981) opgenomen. Erelijst vinden we in geen enkel woordenboek. Sinds enige jaren zijn beide woorden nu echter ook in de
Noordnederlandse sporttaal, vooral met betrekking tot het wielrennen, doorgedrongen. Koenen vermeldt, in 1974, palmares,
met het Franse accent op de laatste lettergreep, als algemeen
Nederlands met de betekenis 'lijst van prijswinnaars'. In Taal in
stukjes (1982) geeft Mark Bayens voorbeelden met palmares en
erelijst uit Nederlandse kranten van 1981 en zelf heb ik deze
woorden ook daarna nog in Nederlandse sporttaal aangetroffen.
Ik meen echter dat deze wooden in het Noorden (voorlopig
nog ?) tot de sporttaal beperkt blijven. Het is een van de vele
voorbeelden van Zuidnederlandse invloed op dit gebied, een gevolg van de vroegere overmacht van de Vlamingen in het wielrennen. Van degene naar wie men opkijkt, neemt men gemakkelijk woorden over.
[Palmares, (Belg.) 1. lijst van prijswinnaars (op scholen); - 2.
(sport) lijst van behaalde overwinningen; (alg.) lijst van grote
prestaties. Erelijst, (sport) lijst van overwinningen en knappe
prestaties. ]

Montagefoto of compositiefoto
Een montagefoto is een foto die in elkaar gezet ('gemonteerd')
werd door enige foto's of delen ervan samen te brengen. Omdat
het resultaat een samenstelling of 'compositie' is, wordt als synoniem ook het woord compositiefoto gebruikt. Deze twee woorden worden bij uitbreiding ook toegepast op een afbeelding van
een gezocht persoon, aan de hand van verklaringen van getuigen,
b.v. na een overval of een andere misdaad. In het laatste geval
kan men ook de juistere benaming compositietekening gebruiken. Het woord robotfoto, dat in Vlaanderen met deze betekenissen gehoord wordt, is echter ge~n algemeen Nederlands.
[Montagefoto, foto van een gezocht individu, samengesteld op
basis van gesignaleerde gegevens, compositiefoto.
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Compositiefoto, uit verschillende elementen samengestelde
foto (van een vermiste, verdachte e.d.), montagefoto.
Robotfoto, aan de hand van enkele gegevens geconstrueerde
afbeelding van een persoon wiens opsporing men verzoekt.]

Sloophamer en sloopkogel
Om een muur of een gebouw te slopen gebruikte men allang een
zware hamer of sloophamer. Het laatste woord heeft volgens het
Nieuw Nederlands handwoordenboek Van Dale nu ook de betekenis gekregen van een elektrische machine om te slopen en in
beton en steen te boren. Hetzelfde woordenboek vermeldt ook
het nieuwe woord sloopkogel, een kraan of hijswerktuig met een
zware kogel of bol om gebouwen snel in elkaar te beuken.

[Sloophamer is opgenomen in de nieuwe Van Dale, maar zonder definitie; sloopkogel staat niet in de nieuwe Van Dale.]

Stek, stekkie
Het woord stek, dat oorspronkelijk 'paal, stok, pin' betekende,
wordt de laatste tijd veel gebruikt voor een uitgekozen of geliefkoosd plaatsje, vaak in de verkleinvorm stekkie. Deze betekenis
heeft zich ontwikkeld uit die van plaats waar een visser gewoonlijk aas legt, wellicht omdat hij bij die plaats dan vaak een stokje
in de grond zet. Vandaar is stek of stekkie nu de plaats geworden
waar iemand zich het best thuis voeÎt en als sportterm ook de
plaats waar een speler gewoonlijk opgesteld wordt.
[Stek, (... ) -12. (sportviss.) voerplek die men gemaakt heeft,
plaats waar aas gelegd is; in de spreekt. veelal in de verkl. stekkie; -13. (inform.) (in aansl. bij (12)) steeds in de vorm stekkie:
plaatsje waar men graag en veel vertoeft, vaste plaats in een
café.]

Zeiltreintje
In De Telegraafwas er onlangs sprake van zei/treintjes, een soort
wagentjes met zeilen die men over de zeedijk kan laten zeilen.
Blijkbaar wordt er hetzelfde mee bedoeld als met het oudere
woord zeilwagen. Volgens onze woordenboeken werd de zeilwagen reeds door de Brugse wis-, natuur- en bouwkundige Simon
11 - 1520

Taalbeheersing sept./okt. 1984

Stevin (Koenen zegt in 1609) uitgevonden. Het is een wagen op
wielen die met behulp van een zeil voortgedreven wordt.
[Zeilwagen, wagen met zeiltuig, zoals door S. Stevin uitgevonden.
Zei/treintje staat niet in de nieuwe Van Dale.]

Bloedmooi, bloedlink en bloedvorm
In zijn Signalement van nieuwe woorden (1975) vermeldt
R. Reinsma bloed(je)- als voorvoegsel, voor een bijvoeglijk
naamwoord, met de betekenis: in hoge mate. Als recente vormingen noemt hij zo bloedcommercieel, bloedgei/, bloedheet,
bloed(je) link, bloedmooi, bloedserieus, bloedzeker en bloedzuiver. Nu signaleert C.F.P. Stutterheim in Onze taal 1984 (blz. 83)
ook een dergelijke vorming met een zelfstandig naamwoord:
bloedvorm, in sportkringen inderdaad veel gebruikt voor 'geweldige vorm, topvorm'. Hij merkt hierbij op dat dit woord nog in
geen enkel woordenboek opgenomen is. Dit laatste is echter niet
helemaal juist, want bloedvorm staat reeds als sportterm, 'zeer
goede vorm, uitstekende conditie: in - zijn' , in het Bijvoegsel bij
Verschuerens Modern woordenboek (1979, blz. 2492). De ervaring heeft evenwel geleerd dat het Bijvoegsel heel gemakkelijk
over het hoofd gezien wordt.
[Bloed, (...) - 7. in samenst. als versterkend voorvoegsel
(bloedarm, -ernstig, -heet, -link, -mooi, -nerveus), thans ook met
zn. : met een bloedgang, -vaart, met een geweldige vaart; ergens
een bloedhekel aan hebben, een geweldige hekel (... ). Verder zijn
in de nieuwe Van Dale de volgende samenstellingen als lemma
opgenomen : bloedarm, bloedgang, bloedgei/, bloedheet, bloedjong, bloedlink, bloednaakt, bloedwarm; bloedvorm staat er niet
in.]

Assertief en assertiviteit
Kramers' Groot woordenboek (1981) is het enige woordenboek
waarin assertief, 'zelfbewust, zelfverzekerd', opgenomen is. Toch
wordt deze term, vooral in kringen van psychologen, vrij veel
gebruikt. We zouden de term veeleer omschrijven als 'een zelfstandige houding aannemend, voor zichzelf opkomend, zijn mannetje wetend te staan'. Ook is er een zelfstandig naamwoord
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assertiviteit van gevormd, evenals de samenstelling assertlvlteitstraining, oefening in het assertief zijn, onder leiding van een
psycholoog.
[Assertief « Eng.), zelfverzekerd, zelfbewust, aanmatigend.
Assertiviteit « Eng.), zelfbewuste, psychische weerbaarheid.
Assertiviteitstraining. ]

Op tilt springen, staan
Kramers' Groot woordenboek (1981) en de Kleine Koenen (1983)
hebben de uitdrukking op tilt slaan, springen of staan opgenomen, met als eerste betekenis de toestand waarin een flipperkast
zich bevindt wanneer het mechaniek afslaat en stilstaat nadat de
kast is bewogen. Het Engelse werkwoord to tilt, waarmee deze
uitdrukking is gevormd, betekent hellen, schuin staan, kantelen.
Vanuit de sfeer van de speelautomaten heeft de uitdrukking ook
een figuurlijke betekenis gekregen: niet meer actief kunnen zijn
vanwege een depressie of anderszins, niet meer gewoon kunnen
handelen, zijn emoties niet meer beheersen.
[Tilt, (Eng. to tilt, 'op en neer gaan'), 1. (eig.) op tilt springen,
(van een flipperkast) op nul springen (waarbij de flipperkast lawaai maakt, waarbij de lampjes gaan flitsen); - 2. (fig.) op tilt

springen, - raken, - staan, a) het niet meer zien zitten; - b) door
het dolle heen raken (zijn); woedend worden (zijn); fel protesteren, met de vuist op tafel slaan.]

Daluur en dalurenkaart
Sinds enige tijd zijn er in Nederland dalurenkaarten in gebruik,
nl. goedkopere treinkaarten die alleen geldig zijn op de daluren.
Het woord daluur, dat ook nog in geen enkel woordenboek staat,
is gevormd in tegenstelling met piekuur of spitsuur, en duidt dus
het uur aan met de laagste werkzaamheid of drukte, vooral voor
het verkeer. In de beeldspraak staat hier dal, laagtepunt, tegenover piek of spits, hoogtepunt.
Daluur wordt zowel in Nederland als in Vlaanderen gebruikt.
w. de Clerck heeft het dus ten onrechte opgenomen in zijn Zuid-

nederlands woordenboek (1981).
[Daluur, uur, tijd met minder druk verkeer (tgov. spitsuur).
Dalurenabonnement, -kaart, abonnement, resp. kaart waarmee
alleen buiten de spitsuren gereden mag worden.]
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Tweeverdieners en dubbelverdieners
In Nederlandse kranten wordt de laatste tijd veel gesproken over

tweeverdieners, nl. twee echtgenoten die ieder een betaalde betrekking hebben, die dus met hun tweeën de kost verdienen.
Hiertegenover staat een dubbelverdiener, d.i. één persoon die uit
twee baantjes tegelijk inkomsten heeft. Het laatste woord heeft
W. Verstraete gesignaleerd in Nederlands van nu (1983, blz. 90).
Geen van beide woorden werd tot op heden in een woordenboek
opgenomen.
[Tweeverdiener, gehuwd of samenwonend paar met beiden
een eigen inkomen. Dubbelverdiener staat niet in de nieuwe Van

Dale.]
Dweilen met de kraan open
In Algemeen Nederlands en onderwijs (juni-juli 1984) vestigt
C. Moeyaert de aandacht op de zegswijze dweilen met de kraan
open, nutteloos werk doen, veel werk verzetten zonder tot een
goed resultaat te komen. Voor deze beeldende zegswijze haalt
hij een voorbeeld aan uit de Volkskrant van 14 juli 1984. Hoewel
we deze zegswijze al vaker hebben aangetroffen, staat ze nog in
geen enkel woordenboek of spreekwoordenboek.
[Dweilen, (...) - dweilen met de kraan open, zinloos werk
doen, vergeefse moeite doen; nutteloze maatregelen nemen (omdat mislukking kan worden voorzien) (...)]

Door het lint gaan
In De Telegraaf (augustus 1984) heb ik de uitdrukking door het
lint gaan aangetroffen met de betekenis 'de perken te buiten
gaan, te ver gaan'. Het enige woordenboek waarin deze uitdrukking staat, is de Kleine Koenen (1983). Blijkbaar is ze gevormd
met de gedachte aan een stuk lint dat een afsluiting vormt van
een terrein waarop men niet mag komen.
[Lint (... ) - ook als afsluitring; door het lint gaan, zijn zelfbeheersing verliezen; dronken worden (...)]

Geldloper
Het woord geldloper, dat reeds in enige recente woordenboeken
staat, hebben we de laatste tijd veel in Nederlandse kranten geTaalbeheersing sept./okt. 1984
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vonden als synoniem van bankloper, d.i. loopknecht voor een
geldbank.
[Geldloper, bankloper, loopknecht voor een· bankinstelling.]

Hardmaken
Hardmaken is volgens Twijfelgevallen Nederlands (1983) een 'lelijk neologisme', dat omstreeks 1970 opgedoken is. Het zou vóór
in de mond liggen bij politici en vakbondsmensen die hun tegenstanders uitdagen hun beweringen te staven, met bewijzen de
juistheid ervan aan te tonen. We horen er verder dat deze betekenis niet uit het Amerikaanse Engels komt, 'zoals men zou
denken, want 'to make hard' bestaat niet'. Een andere mogelijkheid is echter wel Duitse invloed, want het Duitse 'eine Behauptung erhärten' betekent ook een bewering staven, bewijzen. De
enige woordenboeken die hardmaken hebben opgenomen, zijn
Verschueren (1979) en Kramers (1981). Hiermee erkennen ze
het feitelijke bestaan van dit, misschien minder mooie, woord.
[Hard, (... ) - een bewering hard kunnen maken, die met sterke argumenten kunnen staven, bewijzen, de waarheid ervan kunnen aantonen; een hard bewijs, onomstotelijk; (... )]

Ophoesten
De grote Van Dale (1976) vermeldt ophoesten alleen in de letterlijke betekenis 'door hoesten opgeven, spuwen'. Koenen (1974)
neemt voor dit woord echter ook een figuurlijke betekenis uit de
spreektaal op, 'onvoorbereid iets te berde brengen'. Deze betekenis wordt in Twijfelgevallen Nederlands (1983) een 'onsmakelijke uitdrukking' genoemd, die men beter vermijden kan door
een omschrijving te gebruiken. Als voorbeeld vinden we er wel
'nieuwe ideeën ophoesten', nieuwe ideeën lanceren. Ook in De
Telegraaf hebben we nog een voorbeeld gevonden: een computer die gegevens ophoest. Al zijn deze verbindingen wel niet fraai
te noemen, toch zijn ze in onze taal gangbaar geworden.
[Ophoesten, (...) - 2. (fig.) (inform., vert. van Eng. to cough
up) (onder zekere dwang, snel) voor de dag komen met: geld -,

de waarheid -, een stukje voor de krant ophoesten.]
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Clicket
In De Telegraaf van 25 augustus stond een heel verhaal over de
Groningse uitvinder van de clicket, een twee jaar geleden bedacht soort plastic speelgoedballetje. Het bestaat uit een magnetisch knikkertje waarop twee plastic schelpjes worden aangebracht die met een soort geluidstrilling aan elkaar gelast kunnen
worden. Per dag werden er een miljoen van dergelijke balletjes
gemaakt. In twee jaar tijd heeft deze uitvinding de wereld veroverd. Er zijn nu al honderden miljoenen clickets verkocht.
Technische moeilijkheden waren een financiële ramp voor de
uitvinder, maar het voorwerp en de naam clicket schijnen wel
definitief ingang te hebben gevonden. Ook in woordenboeken
zal het woord clicket weldra wel opgenomen worden.
[Staat niet in de nieuwe Van Dale.]

Invullen
Volgens Twijfelgevallen Nederlands (1983) is invullen in verschillende betekenissen een 'hinderlijke mode-uitdrukking' en een
'lelijk neologisme'. Toch aanvaarden Van Dales Handwoordenboek (1982) en de Kleine Koenen (1983) invullen in een van deze
betekenissen, nl. op een bepaalde manier ten uitvoer brengen,
realiseren, uitwerken of vervullen. Als voorbeelden vinden we in
deze woordenboeken: 'hoe de functie (van koningin) ingevuld
gaat worden, dat moet ik zelf (prinses Beatrix) ook uitvinden' en
'een plan concreet invullen'. In Van Dales Handwoordenboek
vinden we nog het ervan afgeleide invulling met als betekenissen: 1. het invullen: 'de invulling van het koningschap'; - 2.
toelichting bij, verduidelijking van: 'hij wilde geen invulling geven van zijn keuze'. Deze betekenissen blijken zo ingeburgerd te
zijn dat ze tot het algemeen Nederlands zijn gaan behoren.
[Invullen, (... ) - (oneig.) een inhoud geven aan, bepalen (wat
men onder iets verstaat), preciseren : hun plan moet nog ingevuld
worden, het stelt dus nog niets voor ! (...)]

Opdelen en opsplitsen
De grote Van Dale (1976) beschouwt opdelen als een 'verwerpelijk germanisme' voor 'verdelen (in)'. Andere woordenboeken,
te beginnen met Koenen (1974), geven aan opdelen echter een
eigen betekenis: 'geheel verdelen, zo delen dat er niets overTaalbeheersing sept.lokt. 1984
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blijft' en aanvaarden het als goed Nederlands. Ook voor opsplitsen schrijft Van Dale (1976) : 'ontstaan onder invloed van opde~
Zen, verwerpelijk voor: splitsen (in)'. Kramers' Groot woordenboek (1981) en Van Dales Handwoordenboek (1982) daarentegen aanvaarden opsplitsen met de gewone betekenis van splitsen,
in delen scheiden.
[Opdelen, 1. net zo lang uitdelen tot iets op is : hier, ga jij de

klas maar rond, je mag het hele zaakje opdelen; - 2. iets opdelen
in ... , verdelen in... : de groep werd in vieren opgedeeld. Opsplitsen, (mogelijk ontstaan als contaminatie van opdelen en splitsen
in), (overg. en onoverg.) verdelen : ik heb de klas opgesplitst in
vijf groepjes van vier; jongens, hier moeten we opsplitsen; jullie
gaan rechtdoor en wij linksaf; - ook wederk. : ze hebben zich
opgesplitst in drie groepen.]

Buitenspel zetten
Buitenspel is een term uit de hedendaagse balsporten. Zo staat
een voetballer buitenspel en mag hij niet aan het spel deelnemen,
wanneer hij nog maar één speler van de tegenpartij voor zich
heeft op het ogenblik dat hij de bal van een medespeler krijgt.
Als sportterm staat buitenspel in alle woordenboeken. De uitdrukking buitenspel zetten, die ook een figuurlijke betekenis
heeft, staat echter slechts in enige recente woordenboeken. De
betekenis ervan is : 'iemand uitschakelen, zorgen dat hij geen
invloed meer kan uitoefenen'.
[Buitenspel, (... ) - iem. buitenspel zetten, (fig.) uitschakelen;
( ... )]

Terugfluiten
Het werkwoord terugfluiten heeft als oorspronkelijke betekenis
'(een hond) door fluiten doen terugkeren'. Zoals de Kleine Koenen (1983) schrijft, heeft het ook de figuurlijke betekenis gekregen 'een als fout beschouwde maatregel, beslissing enz. laten
terugnemen'. We hebben het werkwoord alleen met een persoon
als object gevonden: iemand terugfluiten, in de zin van 'hem
berispen, bevelen iets terug te nemen'. Toch geeft het boekje
Twijfelgevallen Nederlands (1983) een voorbeeld met 'zaken' als
voorwerp: 'We kunnen de zaken nu niet meer terugfluiten, d.i.
we kunnen de zaken nu niet meer ongedaan maken'. De auteurs
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van dit boekje noemen terugfluiten een 'mode-uitdrukking die
men beter vermijden kan door de omschrijving te gebruiken'. Dit
standpunt lijkt ons echter moeilijk houdbaar tegenover een term
die de laatste tijd zoveel in gebruik gekomen is.
[Terugfluiten, (... ) - 2. (fig.) (vooral in de politiek) iem.
duidelijk maken dat hij bij zijn vroegere standpunt moet blijven,
zich aan de partijlijn moet houden, dat hij te ver gaat.]

Statent
Naar het voorbeeld van het oudere stacaravan, een caravan met
een vaste standplaats, die als woonverblijf dient, werd ook het
woord statent gevormd. Dit woord, dat we alleen nog maar bij
Koenen (1974) vinden, heeft de betekenis van een grote tent, op
een vaste standplaats opgesteld, die vooral als tweede woning
dient.
[Sta-tent, grote tent, die als tweede woning wordt gebruikt
(vgl. Sta-caravan).]

Nipt
Het woord nipt is via de Zuidnederlandse sporttaal nu ook in het
Noorden gebruikelijk geworden. In de grote Van Dale (1976) en
in taalzuiverende handleidingen (nog in de laatste ABN-gids,
1984, van Paardekooper) wordt nipt als Zuidnederlands beschouwd voor 'krap, op het nippertje'. In het Zuidnederlands
woordenboek (1981) van W. de Clerck werd het echter niet opgenomen. Sinds verscheidene jaren wordt nipt inderdaad ook in de
Noordnederlandse sporttaal gebruikt. Als zodanig is het ook al
opgenomen in verscheidene recente woordenboeken.
[Nipt, (in Belg. en in Nederlandse sportjournalistiek) op het
kantje: de voetbalploeg won nipt; een nipte overwinning, zege.]

Aan de bak komen
Kramers' Groot woordenboek (1981) vermeldt de uitdrukking
aan de bak komen, aan de beurt komen, of ook: vanuit een
minder bedeelde positie naar een meer bevoorrechte -geraken,
met· als voorbeeld: 'de laagstbetaalden willen nu eindelijk ook
weleens aan de bak komen'. In een dergelijke sociale context heb
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ik deze uitdrukking al meer aangetroffen. De Kleine Koenen
(1983) heeft ze ten onrechte alleen met een ontkenning opgenomen : niet aan de bak komen is daar a) niet aan de slag komen; b)
er niet aan te pas komen.
Vermoedelijk komt deze uitdrukking van de bak, een grote
houten kom, waaraan de bemanning van een zeeschip vroeger at.
Er bestond ook een uitdrukking geen slag aan de bak kunnen
krijgen, door het praten van anderen niet aan het woord kunnen
komen, niet aan de beurt kunnen komen. Wanneer 15 à 20 matrozen zich om zo'n eetbak verdrongen, waren er gemakkelijk
matrozen bij die 'niet aan de bak kwamen'.
[Bak, (... ) - aan de bak komen, aan de beurt komen; gelegenheid, een kans krijgen om zijn kunnen te tonen; werk vinden; als
gewoon burger kom je nooit aan de bak, word je niet geholpen,
gewaardeerd enz. (... )]

Op persoonlijke titel
We hebben er vroeger (Taalbeheersing, blz. IV - 351) al op gewezen dat de uitdrukking op persoonlijke titel in Nederland zeker
niet ongewoon is.
De uitdrukking op persoonlijke titel staat nog niet in de woordenboeken. Toch is ze, volgens de voorbeelden van P. Cockx in
zijn Standaardgids voor goed Nederlands (1981), sinds enige jaren gangbaar in de betekenis van : persoonlijk, in eigen naam,
als particulier. We vinden ze overigens ook in het Zuidnederlands
woordenboek (1981) van W. de Clerck als een van de algemeen
Nederlandse equivalenten van het Zuidnederlandse gallicisme
'ten persoonlijken titel' (Frans: à titre personnel) : 'voor zich
persoonlijk, op eigen of persoonlijke titel'.
[Titel, (... ) (Belg.) ten (op) persoonlijke titel, als particulier, als
privé-persoon; (... )]

Modegevoelig en sfeergevoelig
Theissen (Germanismen in het Nederlands, 1978) schrijft dat samenstellingen van een zelfstandig naamwoord met gevoelig soms
als een germanisme beschouwd worden. De grote Van Dale
(1976) b.v. noemt vorstgevoelig een af te keuren verkorting van
'voor vorst gevoelig'. Andere samenstellingen als conjunctuurgevoelig, kleurgevoelig, lichtgevoelig en seizoengevoelig keurt Van
Dale echter goed. Samenstellingen van dit type komen de laatste
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jaren overigens veel voor. Drie ervan die nog niet in de woordenboeken staan, zijn modegevoelig, gevoelig voor, meegaand met
de mode, sfeergevoelig, gevoelig voor sfeer, en symboolgevoelig,
gevoelig voor symbolen.
[Vorstgevoelig, af te keuren woord, verkorting van: voor
vorst gevoelig. Modegevoeligheid, afhankelijkheid van de wisselende smaak. Sfeergevoelig en symboolgevoelig staan niet in de
nieuwe Van Dale.]

Langlaufen en alpine-skiën
Sinds een tiental jaren wordt er, ook in onze landen, een nieuwe
vorm van skiën beoefend, die naar het Duits de langlauf of het
langlaufen genoemd wordt. Zoals we in Van Dales Handwoordenboek (1982) lezen, gaat het hier over een vorm van skiën die
zich op een min of meer vlak terrein afspeelt. Uit de literatuur
erover blijkt dat langlaufen een volwaardige sport is. Het kan al
of niet als wedstrijd beoefend worden. Het kan een snelle en
efficiënte manier van verplaatsen zijn en het is pittiger dan het
gezellige skiwandelen. Er zijn minder risico's aan verbonden dan
aan het alpine-skiën, in bergstreken beoefend, waarbij afdalingen op lange hellingen gehouden worden. De term alpine-skiën
heb ik alleen nog maar in de ABN-gids (1984) van Paardekooper
aangetroffen. Langlauf en langlaufen staan al in de recentste
woordenboeken, maar nog niet het verleden deelwoord gelanglauft en de afleiding langlaufer, evenmin als de termen skiwandelen en wandelskiën, die ik alle in recente Nederlandse publikaties
over dit onderwerp heb aangetroffen.
[Skiën, (...) het alpine skiën, op ski's die met een skibinding
aan de schoen vastzitten (tgov. het langlaufen of skilopen) en
waarmee men hellingen af skiet.
Langlauf, skitocht over een vrij lange afstand, op vlak terrein,
waarbij speciale ski's worden gebruikt, die slechts aan de neus
van de schoen bevestigd zijn. Langlaufen, vorm van langeafstandskiën op vlak terrein, d.m.v. een lopende beweging op
smalle ski's, die slechts aan de neus van de schoen bevestigd zijn.
Gelanglauft, langlaufer, skiwandelen en wandelskiën heeft de
nieuwe Van Dale niet.]
F. Claes s.j.
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Ondervloer (van lichtbeton)

v.

Wat is het juiste Nederlandse woord voor 'chap(p)e' ?
A. Het woord chape is ontleend aan het Frans en wordt in België
gebruikt om een bepaald soort ondervloer aan te duiden, namelijk een ondervloer van lichtbeton, waarop de eigenlijke vloerbekleding (tegels, balatum, linoleum, tapijt) wordt aangebracht.
De verklaring die de nieuwe Van Dale van het Belgische chape
geeft, nl. ondervloer van lichtbeton, lijkt ons én duidelijk én goed
Nederlands te zijn. Meestal zal men kunnen volstaan met de
aanduiding ondervloer.

Opname
V. Op blz. 1084 van rubriek 11 van Taalbeheersing gebruikt u de
term opname (in een ziekenhuis). Van Dale bestempelt dit woord
als germanisme. Uw mening?
A. Het woord opname is volkomen ingeburgerd in onze taal en
wel in verschillende betekenissen, met name in de fotografie, de
filmindustrie en de muziekwereld (grammofoonplaten). In de gezondheidszorg wordt opname algemeen gebruikt voor het opnemen in het ziekenhuis. Dat wordt bevestigd door het voorbeeld
in Van Dale : de dokter achtte opname noodzakelijk. Zoals vele
duizenden andere Nederlandse woorden komt de woordvorm
overeen met de Duitse. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het
Nederlands, zoals het Duits en het Engels, een Germaanse taal
is. Het verdient daarom echter geenszins te worden afgekeurd en
in de nieuwe, driedelige Van Dale is opname dan ook in al zijn
betekenissen vermeld, zonder enige toevoeging of afwijzing.
W. Penninckx
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11. - Termen en wendingen
TAAL IN ONTWIKKELING
Klassebak
Zowel in de Nederlandse als in de Vlaamse sporttaal wordt de
laatste jaren het woord klassebak veel gebruikt voor een
sportsman van grote klasse, een zeer begaafd sportbeoefenaar.
Het woord staat echter nog in geen enkel woordenboek, ook niet
in de nieuwe grote Van Dale (1984).

Kiezelhard en knoerthard
Als synoniem van keihard worden, vooral in de sporttaal, de
laatste tijd vaak kiezelhard en knoerthard gebruikt. Zo spreekt
men b.v. van 'een keihard, kiezelhard of knoerthard schot op
doel'. Knoerthard, gevormd van knoert, iets dat heel groot is in
zijn soort, staat al in enige woordenboeken, maar kiezelhard nog
niet.

Leerhuis
Het woord leerhuis staat in de nieuwe grote Van Dale als een
'Israëlitische' (beter : joodse) term voor' 1. lokaliteit voor bestudering van de godsdienstleer, en 2. theologische studiegroep'.
Van oudsher bestaat het leerhuis, een uit het Hebreeuws vertaald
woord, inderdaad in de joodse gemeenschap naast de synagoge,
als een plaats waar 'geleerd' wordt, vanuit het leven, om het
joodse volk te leiden en richting te geven.
Terecht heeft Koenen echter al in 1974 de betekenis van leerhuis uitgebreid tot een 'studiegemeenschap, veelal van joden en
niet-joden'. In 1975 stond in het progressief-katholieke weekblad
De bazuin een lang artikel: Het leerhuis een kerkelijk nieuwtje.
Hierin werd opgemerkt dat christenen het leerhuis in hun gemeenschap een plaats willen geven om er vragen te stellen, zonder genoegen te nemen met de bekende en traditionele antwoorden. Het is bestemd voor mensen die zich willen laten leren. In
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soortgelijke katholieke progressieve kringen werd in 1980 te Amsterdam een 'Stichting leerhuis en liturgie' opgericht.

Basisgemeenschap
In de nieuwe Van Dale werd voor het eerst het woord basisgemeenschap of basisgemeente opgenomen, eveneens uit progressieve katholieke kringen afkomstig. Dit woord is nu bij katholieken vrij algemeen in gebruik voor een gemeenschap van gewone
gelovigen die zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen
gelovig denken en handelen.

Videospelletje of computerspelletje
Een videospel of videospelletje is volgens de nieuwe grote Van
Dale een 'spelletje waarbij men gebruik maakt van met een videoband op het beeldscherm geprojecteerde beelden, b.v. van
vliegtuigen die men door middel van een druk op de knop kan
neerschieten'. Onlangs heb ik in De Telegraaf als synoniem van
videospelletje het woord computerspelletje gevonden. Er werd
gezegd dat dit elektronische spel na de invoering, twee jaar geleden, voor een ware revolutie had gezorgd. Toen werden nieuwe
fabrieken uit de grond gestampt en maatschappijen opgericht.
Nu echter gaan die spelletjes voor afbraakprijzen de deur uit.
Helemaal uit de mode schijnen ze evenwel toch niet te zijn. De
kleine computers die voor deze spelletjes op een televisiescherm
gebruikt worden, noemen we spelcomputers.

Telematica
In het Supplement (1984) op de Grote Winkier Prins vinden we
als trefwoord telematica, een samentrekking van de woorden telecommunicatie en informatica, waarmee sinds de jaren '70 de in
elkaar overlopende terreinen telecommunicatie en computergebruik aangeduid worden. Telematica omvat dan de overbrenging
van gegevens door middel van telecommunicatie en met gebruik
van computers.
Enige jaren geleden werd in dit tijdschrift geschreven dat het
woord telematica, in Vlaanderen ontstaan, in Nederland doorgaans nog onbekend was. Het werd een Nederlands equivalent
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genoemd dat goed aansluit bij de reeks informatica, cybernetica,
elektronica enz. (Taalbeheersing, blz. 11-1324). Blijkens de bovenvermelde gezaghebbende bron is telematica nu ook in Nederland gebruikelijk.

Teksttelefoon
In 'Algemeen Nederlands en onderwijs' (1984, nr. 2-3, blz. 5)
vraagt G. de Bruycker onze aandacht voor het woord teksttelefoon, 'een nieuw woord voor een nieuw medium'. Er wordt een
telefoon mee aangeduid met een toetsenbord en een leesvenster,
waarvan men de boodschap die men ontvangt ook kan aflezen.
De teksttelefoon is vooral bestemd voor slechthorenden en
spraakgebrekkigen.

MC, CB en bakkie
Een groep zendamateurs waar de laatste jaren heel wat om te
doen geweest is, is die van de MC'ers of gebruikers van bakkies,
Bakkie, zo lezen we in het Winkier Prins-jaarboek 1981, is de
populaire benaming van de radioapparatuur met 27 Me-band of
27 MHz (megahertz). Me is de afkorting van megacycle, een
Engelse frequentieaanduiding. Het gaat hier over het frequentiegebied of de golflengte van 27 megahertz waarbinnen in de Verenigde Staten en West-Europa vrij radioverkeer geoorloofd is, in
België sinds 1979 en in Nederland sinds 1980.
In vele landen, o.a. in België, wordt de MC echter CB genoemd, een afkorting van het Engelse citizens band, een benaming die volgens het Winkier Prins-jaarboek 1980 uit de Verenigde Staten stamt. Ik merk op dat de nieuwe grote Van Dale citizens band heeft opgenomen, alsook de vertaling ervan, burgerband, een anglicisme. De afkorting CB, die er niet in staat, vinden we wel in het Prisma-handwoordenboek neologismen (1984).

Fax of faxapparaat
Fax, eigenlijk een verkorting van facsimile, werd in 1982 voor het
eerst gesignaleerd in Van Dales Nieuw handwoordenboek, als
synoniem van beeldtelegrafie. De volledige naam is eigenlijkfax~
apparaat of facsimile-apparaat, d.i. een fotokopieerapparaat dat
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op telegrafische wijze kopieën kan overzenden naar een soortgelijk apparaat. Een fax is verwant met een telex, een apparaat dat
telegrafisch overgeseinde berichten automatisch op een soort
schrijfmachine registreert, waarop deze uitgetikt worden. Van
fax is ook het werkwoord faxen afgeleid, een tekst per fax overzenden, en de samenstelling faxpost, per fax overgebrachte post.

Groene partij
Vroeger is er in dit tijdschrift al gewezen op samenstellingen met
groen in verband met milieuterminologie. Naar de kleur van de
bladeren van planten heeft groen immers de betekenis gekregen
van 'beplanting', b.v. in groenaanleg, groengordel, groenvoorziening en groenzone (Taalbeheersing, blz. 11-692 en 1383). Nu zijn
degenen die opkomen voor de bescherming van de natuur en het
milieu ook zichzelf groen gaan noemen. Zo is een groene partij
een politieke partij die vooral aan milieuzaken aandacht besteedt
en zijn de groenen de leden van zo'n partij. Het woord groene
partij of groene lijst heb ik alleen nog maar in Kramers' Groot
woordenboek (1981) gevonden, de term de groenen staat met
deze betekenis nog in geen enkel woordenboek.

Rouwdouw of rouwdouwer
Het woord rouwdouw of rouwdouwer wordt in Nederland gebruikt met de betekenis van 'lawaaimaker, ruwen luidruchtig
mens'. Het is afgeleid van het Engelse row-de-dow of rowdydowdy, tumult, gevecht, knokpartij, dat zelf komt van rowdy,
dat als adjectief 'lawaaierig, ruw, wild, ordeloos' en als substantief 'lawaaischopper' betekent. Het grondwoord hiervan is row,
kabaal, herrie, standje.
De schrijfwijze van de Nederlandse ontlening verschilt naar de
bronnen. In De Telegraaf heb ik onlangs gelezen 'van oudsher
zitten er rauwdauwers tussen'. De Kleine Koenen (1983) schrijft
rauwdouwer en de grote Van Dale (1984) rouwdouw, ook rouwdanus. De laatste vermeldt ook het werkwoord rouwdouwen, 'op
ruwe, ongeïnteresseerde wijze tewerkgaan'. Wegens de 0 in het
Engelse row en wegens de associatie met rouw, ruw, zou ik de
voorkeur geven aan de vormen rouwdouwen rouwdouwer met o.
De klemtoon ligt op de eerste lettergreep, maar bij rouwdanus
ligt hij vermoedelijk op da, al zegt Van Dale dit niet.
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Geen chocola van iets kunnen maken
Een eigenaardige wending is de laatste tijd in Nederland in gebruik gekomen : van iets geen chocola kunnen maken of bakken.
Hiermee wil men zeggen dat men ergens niets van begrijpt, er
niets van kan maken of er niets mee kan beginnen, het niet kan
gebruiken. Deze zegswijze is al opgenomen in de nieuwe grote
Van Dale.

Straalstroom
In de weerkunde, zowel in Vlaanderen als in Nederland, is er de
laatste tijd veel sprake van de straalstroom. Het enige woordenboek dat deze term al opgenomen heeft, Kramers' Groot woordenboek, verwijst ervoor naar het Engelse jet-stream. Hier vinden we als verklaring 'de permanente, zeer krachtige (200-400
km per uur), westelijke luchtstroom ter hoogte van ca. 10 km,
vlak onder de stratosfeer'. Deze luchtstroom oefent een grote
invloed uit op het weer in onze streken. Het Nederlandse woord
werd blijkbaar uit het Engelse jet (straal) stream (stroom) vertaald.

Zeilvliegen en deltavliegen
De nieuwe grote Van Dale noemt, zoals de vorige uitgave, zeilvliegen een germanisme voor 'zweefvliegen'. Over dit germanisme zegt Theissen dat het veel terrein verloren heeft en door de
meeste woordenboeken niet meer opgenomen wordt (Germanis-

men in het Nederlands, 1978).
In het Prisma-handwoordenboek neologismen (1984) vinden
we echter een andere betekenis van zeilvliegen, waarvan deltavliegen en deltazeilen synoniemen zijn. Het gaat hier over een
recente vorm van sportbeoefening, waarbij men van een hoogte
(b.v. een toren of een bergtop) naar beneden zweeft met een
zeilvliegtuig of deltavliegtuig, met een Engels woord ook hangglider of glider genoemd. Dit is een toestel bestaande uit een driehoekig ('deltavormig') zeil dat aan een metalen frame bevestigd
is. Naar het schijnt is deze sport in Nederland uit Californië
ingevoerd. Deze nieuwe betekenis van zeilvliegen werd al in 1979
in Verschuerens Modern woordenboek, in 1981 in Kramers'
Groot woordenboek en in 1982 in Van Dales Nieuw handwoordenboek opgenomen.
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De nieuwe grote Van Dale vermeldt nu wel de woorden
hangglider, hangglijder, glijder, deltavliegtuig, deltavliegen en deltazeilen. Bij de laatste twee woorden vinden we als synoniem ook
zeilvliegen, maar bij dit trefwoord komt de nieuwe betekenis ten
onrechte niet voor. Daar staat alleen het verouderde germanisme, nog niet de nieuwe betekenis, die een neologisme is.

Groeimarkt
Een afzetgebied waarvan men voorziet dat het goede perspectieven biedt voor uitbreiding van de markt, wordt in economische
kringen een groeimarkt genoemd.

Nulgroei
Een andere economische term is nulgroei. Hiermee wordt bedoeld dat er geen economische groei is en de economische toestand op hetzelfde peil blijft. Volgens de nieuwe grote Van Dale
werd deze term uit het Engels (zero growth) vertaald en steunt
het begrip op een voorstel van de Club van Rome. De economische en industriële groei zou moeten worden verminderd of stopgezet om de ernstige crisis te vermijden die een ongelimiteerde
groei zou meebrengen. Het Prisma-handwoordenboek neologismen (1984) vermeldt ook nog 'zerogroei' als een alleen in België
gebruikt equivalent van nulgroei.

Stroppenpot
Een minder technische benaming is stroppenpot, de reserve door
een bank aangelegd om een grote financiële tegenslag (een strop)
te kunnen opvangen. Officiëler heet zo'n reserve 'voorziening
algemene risico's', afgekort tot VAR.

Omhoogvallen
Schertsend of ironisch spreekt men de laatste tijd soms van omhoogvallen. De ironie van dit woord is duidelijk wanneer men
ermee doelt op iemand die in een hogere functie of post terechtkomt, zonder dat hij ervoor geschikt is. De nieuwe grote Van
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Dale vermeldt ook nog een schertsende zegswijze met hetzelfde
woord: 'hij is omhooggevallen uit gebrek aan gewicht'.
Zure regen
Sinds enige tijd noemt men zure regen als de oorzaak van verzuring van oppervlaktewater en verwoesting van plantengroei, o.a.
van bossen. Zo'n regen heeft een hoger dan normaal zuurgehalte
en wordt veroorzaakt door luchtverontreiniging. Zuur heeft hier
de betekenis van zwavelzuur, dat bij de verbranding en verwerking van fossiele brandstoffen vrijkomt en door de atmosfeer
over grote afstanden verspreid kan worden.

Tweedekansonderwijs
Onderwijs aan oudere personen die vroeger de kans niet gehad
hebben om te studeren of die hun studie voortijdig beëindigd
hebben, wordt tweedekansonderwijs genoemd. Iemand die deze
vorm van onderwijs volgt, is volgens de nieuwe grote Van DaZe
een tweedekansstudent.

Afstandsonderwijs
Een andere vorm van onderwijs is afstandsonderwijs, dat zonder
onmiddellijk persoonlijk contact gegeven wordt, via televisie,
radio, post enz. Hiertoe behoren dus o.a. schriftelijke cursussen,
radio- en televisielessen.
F. Claes s.j.
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Tijdschema
V. Is het in het Nederlands correct om te spreken van een 'kalender' voor de plaatsing van kernraketten ?
A. Nee. In het Frans heeft 'calendrier' een veel ruimere betekenis dan kalender in het Nederlands. Waar het in dit geval om gaat
is een plan met tijdstippen waarop bepaalde wapens in ons land
zouden worden geplaatst. Daar gebruiken we het woord tijdschema voor. De omschrijving daarvan in Van Dale luidt als volgt:
'tijdschema: plan van de tijdstippen waarop de delen van een
samengestelde handeling moeten plaatshebben, resp. waarop delen van een project gereed moeten zijn of moeten beginnen'. Het
is wel duidelijk dat tijdschema precies weergeeft wat hier is bedoeld. De nieuwsmedia en de politici hebben weer eens klakkeloos een Frans woord vertaald, denkende dat ze dan Nederlands
spraken. Terloops wijzen we er nog op dat tijdschema ook het
juiste woord is voor het - via het Frans overgenomen - Engelse
woord planning, wanneer dit in de hier bedoelde betekenis wordt
gebruikt.

Die - dat (als bepalingaankondigend voornaamwoord)
V. Wat is nu juist: 'mijn boek en dit van mijn dochter' of 'mijn
boek en dat van mijn dochter' ? En ook 'de muziek van Schubert
en deze van Mozart' of 'de muziek van Schubert en die van
Mozart' ? Ik hoor en lees geregeld beide vormen.
A. Dat u beide vormen aantreft, geldt alleen voor België. In
Nederland en in het Algemeen Nederlands hebben we maar twee
bepalingaankondigende voornaamwoorden, namelijk die en dat.
De enige juiste vormen zijn dus :
- Mijn boek en dat van mijn dochter.
- De muziek van Schubert en die van Mozart.
Het gaat hier duidelijk om een 'aangeleerde' fout in Vlaanderen, want in alle dialecten gebruikt men in dit soort zinsconstructies uitsluitend de equivalenten van die en dat.
W. Penninckx
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11. · TERMEN EN WENDINGEN
NOGMAALS RAAD VAN BESTUUR
In een reactie op ons artikel over Raad van bestuur (Taalbeheersing, blz. 11 - 1501) schrijft lezer P. van Bogaert dat hij geen
bezwaar heeft tegen het woord bestuur, maar dat de term Raad
van bestuur nu in België en Nederland voor twee verschillende
organen gebruikt wordt. De Belgische Raad van bestuur zou
overeenkomen met de Nederlandse Raad van commissarissen en
de Nederlandse Raad van bestuur met het Belgische Directiecomité.
Deze opvatting berust op een misverstand. De voornaamste
drie organen van een vennootschap zijn in beide landen in wezen
dezelfde.
Allereerst de algemene vergadering (van aandeelhouders) die
alle bevoegdheden bezit binnen de wettelijk of statutair gestelde
grenzen.

Bestuur en toezicht
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur (in de praktijk ook Raad van bestuur genoemd) in Nederland (zie art. 129
Burgerlijk Wetboek) en door een Raad van bestuur in België
(art. 54 Wetboek van Koophandel).
Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte (art. 130 NBW, art. 54 BWvK). De
statuten kunnen echter bepalen dat die bevoegdheid niet toekomt aan de Raad, maar aan een of meer bestuurders, hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk (art. 130 NBW, art. 54 BWvK).
Het toezicht op het bestuur moet worden opgedragen aan een
of meer commissarissen, al dan niet vennoten (art. 64 BWvK).
De Raad van commissarissen wordt ook Raad van toezicht genoemd (art. 36,4° BWvK).
Volgens art. 140 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek kunnen de statuten bepalen dat er een Raad van commissarissen zal
zijn, bestaande uit een of meer personen. De Raad van commis-
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sarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
bestuur.
Het lijdt dus geen twijfel dat de drie organen van een vennootschap in België en Nederland juridisch dezelfde naam en dezelfde taak hebben, zoals wij in ons artikel betoogden.
Natuurlijk zijn er wel verschillende regelingen in beide landen,
met name wat de bevoegdheden betreft.
Zo is bij voorbeeld de Nederlandse Raad van commissarissen
in grote naamloze vennootschappen en in grote besloten vennootschappen bevoegd tot benoeming van de bestuurders.
Zo zijn er in België nog altijd als wettelijk erkende handelsvennootschappen: de vennootschap onder firma, de gewone
commanditaire vennootschap, de naamloze vennootschap, de
commanditaire vennootschap op aandelen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de coöperatieve vennootschap. In Nederland bestaan er alleen nog naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen (met beperkte aansprakelijkheid).
Een coöperatie is in Nederland geen vennootschap, maar een
vereniging.
In België is er in tegenstelling tot Nederland een uitdrukkelijke regeling voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, dat
samen met de vertegenwoordiging van de vennootschap, wat dat
bestuur aangaat, mag worden opgedragen aan een of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet vennoten, die
alleen of gezamenlijk optreden (art. 63 WvK).
Dit dagelijks bestuur kan gevoeglijk Directiecomité genoemd
worden.
J. Demol

KETERING
Gelet op het kleine aantal keren dat BRT-medewerkers Engelse
woorden als flat, tank, tanken, plannen, gangster en match op z'n
Nederlands uitspreken, ben ik geneigd me af te vragen of de
vermetelen die zich ten dezen niet opstellen zoals de collega's
misschien spitsroeden moeten lopen. Vooral op a-woorden lijkt
een taboe te rusten: computer, soft-ware en play-off hoor ik
althans nooit 'naar de'letter' uitspreken. Er zou dus eens uitge-
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zocht moeten worden wat het (sociaal-)psychologische probleem
is waar de betrokkenen mee worstelen.
De taalpolitieke implicaties van het cultiveren van de bedoelde
letteruitspraak (in sommige opzichten, m.n. bij de oudere woorden, waarschijnlijk van Franse herkomst) zijn namelijk niet gering. Ik denk daarbij dan niet zozeer aan de eenheid van de
Nederlandse standaardtaal op dit moment als wel aan de dingen
die zouden kunnen gebeuren als de spelling van 1954 eens bijgewerkt zou worden.
Vroeg of laat zal dat gedaan worden - onze traditie maakt dat
onvermijdelijk. Of dat binnen afzienbare tijd is weet ik niet,
omdat ik de eigenschappen van de Taalunie-ijskast niet ken en
evenmin heb ik er enig idee van of de veranderingen dan ingrijpend zullen zijn of niet. Maar zelfs als er bij de volgende gelegenheid niet veel veranderd wordt, is de kans groot dat flet, tenk,
tenken, plennen, gengster en metch (metsj ?) e.d. tot de vernieuwingen behoren. Het gaat daarbij om een geringe ingreep, die
een behoorlijke aanpassing van het spellingbeeld aan de standaarduitspraak bewerkstelligt. (Ook ketering, dat aanleiding tot
dit stukje heeft gevormd, laat zien dat zo'n aanpassing erg voor
de hand ligt. Ik heb het overigens in deze vorm alleen nog maar
in een Vlaams weekblad gezien.)
Als de 'Vlaamse' uitspraak op dit moment nog in de mode is,
levert dat in een eventuele nieuwe woordenlijst nieuwe dubbelvormen op of onvoorstelbare herrie... Omdat men nu al vrij
algemeen vindt dat dubbelvormen uit den boze zijn, lijkt het me
niet onwaarschijnlijk dat nieuwe dubbelvormen, die zo duidelijk
een scheiding in de taalgemeenschap zouden markeren, tot elke
prijs vermeden zullen worden. Dan kan er dus geen spellingverandering komen, tenzij een van de partijen overstag gaat...
De situatie brengt de discussies in herinnering die in de jaren
1840-1860 gevoerd zijn over de schrijfwijze van de aa in paard,
staart, haard e.d. Heel wat zuidelijke particularisten wilden toen
niets anders dan peerd, steert, heerd e.d. schrijven, omdat ze
ervan overtuigd waren dat deze vormen hun uitspraak beter
weergaven dan die met aa. En daar hadden ze ongetwijfeld gelijk
in. Alleen: de paardenliefhebbers hebben het toen gewonnen.
En dat heeft ertoe geleid dat niemand in het Nederlandse taalgebied nu nog voorstander is van de spelling peerd enz.; sterker
nog: dat niemand het nog in zijn hoofd haalt om te beweren dat
peerd beter, juister, Vlaamser of wat dan ook is. In deze gevallen
heeft de uniforme spelling voor uniformiteit in uitspraak ge-
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zorgde We mogen daarom misschien ook verwachten dat het
voorschrijven van spellingen als tiet en plennen op den duur hetzelfde resultaat zal hebben.
G. Geerts

DE OPZET OF HET OPZET?
Met opzet heb ik boven dit stukje 'De opzet of het opzet 7' gezet: dat is immers niet hetzelfde. Ik wil proberen dat duidelijk te
maken. Dat is dus mijn opzet, mijn bedoeling, mijn voornemen.
Ik doe dat opzettelijk, expres.
De manier waarop je iets aanpakt, waarop je je plan daarvoor
opmaakt, je planning opstelt, het op-touw-zetten zelf dus of de
wijze waarop dat gebeurt, dat is de opzet daarvan.
Als er iets gebeurt dat niet verwacht werd - tijdens een geanimeerde discussie komt er een mes in de rug van een van de
deelnemers terecht - kan men zich afvragen of er opzet in het
spel is, of er boos opzet mee gemoeid is. Dan kan het alleen maar
over het opzet gaan: is dat mes zonder opzet in de rug gestoken
of willens en wetens, expres, met het opzet om te doden?
Na onderzoek kan dan blijken of opzettelijkheid aangenomen
moet worden of niet.
Als iets zonder opzet gedaan is, heeft het geen zin naar de
opzet te zoeken. Pas als het opzet van een handeling vaststaat, is
het zinvol de opzet na te gaan. Als iemand de bedoeling, het plan
blijkt te hebben gehad dat mes in die rug te ploffen, dan heeft hij
het opzet gehad dat te doen. Dan kunnen we onderzoeken hoe
alles in zijn werk is gegaan, de opzet reconstrueren.
Ik geef nog even een ander voorbeeld : als een minister het
plan opvat een bepaalde sector van het openbare leven te saneren, kan er wel niet aan getwijfeld worden dat hij dat niet toevallig doet: hij doet dat bewust, expres, met opzet (hij wil met iets
- in zijn ogen althans - een verbetering bereiken)." Als hij dan
wil uitleggen hoe hij dat gaat aanpakken moet hij - ook de
minister dus - zeggen : De opzet ziet er zo uit. .. In deze opzet
wordt a ingevoerd, omdat b overbodig is geworden.
G. Geerts
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TAAL IN ONTWIKKELING
Kampeerauto en kampeerbus
Volgens de onlangs verschenen Van Dale van hedendaags Nederlands is een kampeerauto een auto en een kampeerbus een autobus die ingericht is om ermee te kamperen. Als synoniemen van
kampeerbus staan in dit woordenboek de Engelse woorden camper en motorhome. Het woord kampeerwagen, dat we er alleen
vinden als een synoniem van caravan, d.i. een aanhangwagen
waarin men kan overnachten of kamperen, kan m.i. echter ook
een synoniem zijn van kampeerauto. Nog een ander woord voor
kampeerauto, zwerfauto, vinden we in een onlangs verschenen
boekje over verkeersterminologie, De taalberm (1984) van J. van
Haver. Deze vindt dit een goed woord, dat uitstekend past naast
samenstellingen als zwerflust en zwerftocht, maar dat nog niet
ingeburgerd is. Hij schrijft: de toekomst zal uitwijzen of de
zwerfauto het zal halen. Dit woord is nog niet in de woordenboeken opgenomen, althans niet als trefwoord, want in de nieuwe
Grote Van Dale staat het ter verklaring bij het woord motorhome. Het eveneens Engelse woord mobilhome, dat we ook in De
taalberm vinden, is volgens de nieuwe Grote Van Dale alleen in
België gebruikelijk en dus geen algemeen Nederlands.
Pausmobiel
De speciale auto waarin de paus rechtop kan staan terwijl hij bij
een officieel bezoek rondrijdt, wordt pausmobiel genoemd. Veiligheidshalve wordt hij in die auto, zoals andere belangrijke personen, door kogelvrij glas beschermd. Zo omschrijft het Prismahandwoordenboek Neologismen (1984) de pausmobiel dan ook
als een 'kogelvrije auto voor de paus'.
Sleutelpaal en sleutelfiche
Een sleutelpaal is een paal die een doorgang afsluit, speciaal voor
autoverkeer, maar die met een bepaalde sleutel of met een sleutelfiche geopend kan worden. Een sleutelfiche is een magnetisch
kaartje met een bepaalde code, waarmee een sleutelpaal of een
deur opengemaakt kan worden. De woorden sleutelpaal en sleu-
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telfiche zijn al opgenomen in de Van Dale van hedendaags Nederlands, maar ze ontbreken nog in de nieuwe Grote Van Dale en in
De taalberm.
Sergeantsstrepen
In de eigenlijke betekenis zijn sergeantsstrepen strepen op de
mouwen van een sergeant als een teken van zijn rang. Wegens de
overeenkomst met deze strepen wordt het woord nu echter ook
gebruikt voor strepen op het wegdek die aangeven dat men een
verkeerszuil aan beide kanten mag voorbijrijden, of dat een weg
van twee rijbanen naar één enkele rijbaan overgaat. Het woord
sergeantsstrepen staat met deze tweede betekenis al in de Van
Dale van hedendaags Nederlands en in de nieuwe Grote Van
Dale, maar we missen het in De taalberm.
Alleenverdiener
In Nederlandse publikaties wordt het woord alleenverdiener de
laatste tijd geregeld gebruikt voor een persoon die alleen voor
zichzelf en ook voor een of meer anderen de kost verdient. Dit
woord, dat in tegenstelling staat met tweeverdieners (al besproken in Taalbeheersing, blz. 11-1478), is nog in geen enkel woordenboek opgenomen. Het woord tweeverdiener(s) daarentegen
staat nu al in de Van Dale van hedendaags Nederlands en in de
nieuwe Grote Van Dale.
Zonnecel, zonnepaneel en zonnecollector
Een zonnecel is een foto-elektrische cel die o.a. uit een stukje
silicium en een laagje glas bestaat en die zonnestralen kan omzetten in elektrische energie. Door middel van zonnecellen wordt
b.v. energie opgewekt in een zonnecollector, een toestel dat zonnestralen op het dak van een huis opvangt, en in een zonnepaneel, een metalen paneel dat behalve aan een huis b.v. ook aan
een ruimtecapsule bevestigd kan worden.
Klitband of klitteband
Een klitband of klitteband is een stukje band met een ruw oppervlak, bestemd om tegen een ander soortgelijk stukje band ge-
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drukt te worden, dat er dan aan vast blijft zitten tot de twee
stukjes weer losgetrokken worden. Zulke stukjes band worden
nu vaak gebruikt om schoenen of kleren vast te maken. Velen
vinden een sluiting met klitbanden praktischer dan schoenveters
of knopen.

Een punt van iets maken
De uitdrukking een punt van iets maken is de laatste tijd in gebruik gekomen met de betekenis 'op iets staan, erop aandringen', of 'moeilijk doen over iets'. Punt heeft in deze uitdrukking
de meer voorkomende betekenis 'zaak van gewicht, belangrijke
zaak'.

Toesnijden
Het werkwoord toesnijden, dat eigenlijk betekent 'door te snijden de vereiste vorm aan iets geven', wordt de laatste tijd dikwijls in de figuurlijke betekenis gebruikt van 'regelen naar, afstemmen op, toespitsen op'. Zo geeft de Van Dale van hedendaags Nederlands als voorbeeld voor deze betekenis: 'een regeling die toegesneden is op de Nederlandse situatie' en de nieuwe
Grote Van Dale : 'die profielschets is helemaal op hem toegesneden'. Zelf heb ik in de Nederlandse pers nog een ander voorbeeld gevonden: 'de voor jongeren bestemde woningen zijn niet
toegesneden op hun wensen'.

Trendbeleid en trendvolger
Het woord trendbeleid heeft de betekenis gekregen van het overheidsbeleid om het salaris van de ambtenaren de trend of ontwikkeling van de inkomens in het bedrijfsleven te laten volgen. Hiermee overeenkomend is een trendvolger een ambtenaar of bij
uitbreiding ook een loontrekker uit de quartaire sector (d.i. de
niet-commerciële dienstverlening), wiens loon aan de trend van
de inkomens in het bedrijfsleven aangepast wordt (deze betekenis werd al gesignaleerd in Taalbeheersing, blz. 11-1478). Soms
heeft het woord trendvolger echter ook de algemenere betekenis
van persoon die de algemene trend, de heersende strekking of
mode volgt. Al langer in gebruik is het woord trendsetter, ont-
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leend aan het Engels, voor een toonaangevend persoon, iemand
naar wie men zich richt, die de trend of mode bepaalt.
Facetbeleid

Het woord beleid, dat veel gebruikt wordt voor 'het bestuur met
betrekking tot de gevolgde beginselen of gedragslijn', heeft behalve tot trendbeleid ook nog tot verschillende andere samenstellingen aanleiding gegeven. Zo is o.a. het woord facetbeleid gevormd voor een beleid waarbij alleen maar één facet van een
zaak in het oog gehouden wordt, waarbij dus eenzijdig tewerkgegaan wordt.
Zijn pijp is leeg

In De Telegraaf (1984) heb ik de uitdrukking gelezen zijn pijp is
leeg, met de betekenis 'zijn krachten zijn op, hij is volledig uitgeput'. Deze zegswijze is blijkbaar gevormd naar aanleiding van de
familiaire uitdrukking de pijp uit gaan (of de pijp uit zijn), weggaan (weg zijn) of sterven (gestorven zijn). Ze staat nog in geen
enkel woordenboek en het is de vraag of ze algemeen zal worden.
Tekstballon

Een tekstballon is volgens de Van Dale van hedendaags Nederlands een ballonnetje met tekst in een stripverhaal. We kunnen
dit woord vergelijken met denkwolk of gedachtenwolk, dat al
langer in de woordenboeken opgenomen is, met de betekenis
'wolkje of ballonnetje waarin de gedachten van een persoon (of
dier) in een stripverhaal worden weergegeven'.
Spraakversneller

Een ander nieuw woord dat in de Van Dale van hedendaags
Nederlands werd opgenomen, is spraakversneller. Hiermee wordt
een voorziening aan geluidsapparatuur bedoeld, waarmee een
gesproken tekst op hogere snelheid afgedraaid kan worden, terwijl de tekst toch goed verstaanbaar blijft.
J. Claes
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IJ. · TERMEN EN WENDINGEN
DE TAAL VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
In deze artikelenreeks zullen we de terminologie van de informatica en de telematica toelichten. Deze twee sectoren, die een
razendsnelle groei beleven, vormen de grondslag van wat we met
een nieuw woord de informatiemaatschappij noemen. Informatiemaatschappij is al een bekende term, maar toch nog zo nieuw dat
hij niet eens in de driedelige Van DaZe staat, noch in de hedendaagse Van DaZe !
Computer
Met de computer is het allemaal begonnen. Het Engels to compute betekent gewoon: berekenen. Een computer is dus een
rekenaar, een cijferaar, een calculator. Eerst is nog geprobeerd
een Nederlands woord te introduceren (elektronisch rekentuig),
maar dat is een papieren woord gebleven: iedereen heeft het nu
over een computer (uitspr. : kompjoeter). De computer is pas
gemeengoed geworden nadat de transistor was uitgevonden
(1947). De bedrijfszekerheid daarvan was veel groter dan van de
radiobuizen, waarvan de 19 000 exemplaren het zwakke punt van
de eerste generatie computers (1946) vormden.
Chips
Na de transistor kwamen de geïntegreerde schakelingen (Eng. :
integrated circuits), die bestaan uit (zeer kleine) transistors op
een dun laagje halfgeleidend materiaal, nl. een schijfje silicium
(Eng. silicon). Vanwege dat schijfje noemde men het in het Engels: chip (Denk maar aan de gebakken aardappelchips !) en
deze term vond in vele talen ingang, ook in het Nederlands, Door
de invoering van de chips konden de computers weer vele malen
kleiner en krachtiger worden. Op één chip worden verschillende
transistors in een onderlinge verbinding 'gedrukt' : een geïntegreerde schakeling. Er zijn nu al chips waarop meer dan honderdduizend schakelingen worden aangebracht: VLSI-chip = Very
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Large Scale Integration. De micro-elektronica houdt zich bezig
met de ontwikkeling en toepassing van chips.
Minicomputer
De eerste computers waren groot en duur. In de jaren zestig
werden ze kleiner en goedkoper en daarom werden ze minicomputers genoemd, mede om ze commercieel aantrekkelijker te
maken. In capaciteit hoefden ze daarom niet onder te doen voor
de grotere modellen. Tegenover de minicomputers staan de grote
computersystemen, die de naam mainframe-computer opgeplakt
kregen. Nog compacter en goedkoper dan de minicomputer is de
microcomputer. In de handel spreekt men voorts nog van huiscomputers of thuiscomputers, personal computers en hobbycomputers, maar dat zijn in feite allemaal microcomputers met verschillende mogelijkheden: de benamingen hebben meer met de
handel dan met echte verschillen te maken.
Apparatuur en programmatuur
Een computer bestaat uit vele onderdelen, die in twee categorieën kunnen worden ondergebracht : de apparatuur en de programmatuur. De apparatuur, ook nog hardware genoemd, omvat
de apparaten (hardware betekent: ijzerwaren) die samen een
computersysteem of computerconfiguratie vormen.
Om de apparatuur te bedienen moeten instructies worden gegeven. Daarvoor worden computerprogramma's opgesteld, die
samen de programmatuur vormen. Een computerprogramma bestaat uit een aantal logisch op elkaar volgende instructies. Computers kunnen echter (nog) niet lezen. De programma's moeten
daarom in een voor de computer begrijpelijke 'taal' worden geschreven. Dit schrijven noemt men programmeren en de 'taal' is
een programmeertaal. Op dit onderwerp komen we later terug.
Bit - byte - Kilobyte (KB) - Megabyte (MB)
Er wordt weleens gezegd dat een computer heel dom is en dat is
niet helemaal onjuist. De werking van de computer is gebaseerd
op signalen, die vergelijkbaar zijn met het wel of niet branden
van een lamp. Het licht is 'aan' of 'uit'. We kunnen afspreken dat
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'aan' betekent: ja, en 'uit' : neen. Daarmee is het aantal mogelijkheden evenwel zeer beperkt. Als we 'aan' gelijkstellen met 1
en 'uit' met 0 en we meer dan één lamp gebruiken, kunnen we
door combinatie van deze signalen vele verschillende getallen of
letters vormen.
De keuzemogelijkheid tussen 1 en 0 is de basiseenheid om de
capaciteit van een computer te bepalen en die eenheid noemen
we een bit (afkorting van binary digit). Een aantal gegroepeerde
bits (b.v. 8) vormen een byte (b.v. 10010011, 10010010,
01101000). In de meeste complJ.ters wordt gewerkt met bytes van
8 bits, maar er zijn ook 16-bits- en 32-bits-computers. De kracht
en de snelheid van de computer nemen dienovereenkomstig toe,
aangezien de combinatiemogelijkheden veel groter worden. Om
de geheugengrootte van een computer aan te geven, gebruikt
men dikwijls de benamingen Kilobyte (1 KB = 1024 bytes) of
Megabyte (1 MB = 1 048 576 bytes).
Centrale verwerkingseenheid - Intern geheugen - ROM/RAM

Een computer bevat een centrale verwerkingseenheid en een intern geheugen, ook hoofdgeheugen genoemd.
.De centrale verwerkingseenheid (CVE) (Eng. Central Processing Unit - epU), kortweg ook: processor, zorgt voor de bewerking van de gegevens. Daartoe beschikt de CVE onder meer
over een besturingsorgaan en over een rekenorgaan. De gegevens
waarmee de CVE werkt komen uit het 'interne geheugen' (memory, storage).
Aanvankelijk maakten de computerfabrikanten gebruik van
magneetkernen om informatie te bewaren, zodat men sprak over
kerngeheugens, maar tegenwoordig treft men in computers
meestal halfgeleidergeheugens aan. Dit geheugen is opgebouwd
uit halfgeleidersmateriaal (silicium en germanicum). Een chip die
als geheugen dienst doet, noemt men een geheugenchip.
Het bezwaar van de geheugenchips is dat zij na een stroomonderbreking hun informatie verliezen. Dat geldt niet voor het vaste geheugen, waarin de gegevens vast zijn opgeslagen. Deze gegevens kunnen dan evenwel alleen worden gelezen : Read Only
Memory (ROM).
Naast de ROM is er nog het "'erkgeheugen waarin zowel gelezen als geschreven kan worden. Het werkgeheugen noemt men
de RAM (Random Access Memory).
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Randapparatuur
Alle apparatuur die niet tot de CVE (centrale verwerkingseenheid) behoort, maar er mee verbonden is, vormt de randapparatuur of periferie-apparatuur (peripheral devices). Uit de randapparatuur worden gegevens ingevoerd (input), uitgevoerd (output), of opgeslagen. Voor het invoeren van gegevens beschikt
men over een toetsenbord. De gegevens kunnen worden gevisualiseerd op een beeldscherm, of worden afgedrukt door middel van
een afdrukeenheid (printer).

Toetsenbord
Het toetsenbord (keyboard) bestaat uit een klavier, zoals van een
gewone schrijfmachine, en een aantal functietoetsen (function
key). Daarmee kunnen bepaalde instructies aan de apparatuur
worden gegeven. Soms zitten er op het toetsenbord ook programmeerbare toetsen (programmabIe key), waarvan de gebruiker zelf de functie kan bepalen. Het toetsenbord kan numeriek
(alleen cijfers) of alfanumeriek (letters en cijfers) zijn.
Beeldscherm

Het beeldscherm lijkt op de beeldbuis van een televisietoestel.
De in te voeren of uit te voeren gegevens verschijnen op het
beeldscherm, waarop ook 'berichten' van de computer te lezen
zijn.
De cursor is een doorschijnend of oplichtend blokje dat aangeeft waar het scherm kan worden beschreven. De resolutie (oplossend vermogen) van het scherm is de fijnheid waarmee tekens
en beelden op het scherm worden geprojecteerd. Hoe hoger de
resolutie hoe beter de tekst te lezen is.
Met een lichtpen (een penhouder met foto-elektrische cel,
Eng. light style) is het mogelijk op het scherm te schrijven,b.v.
om tekeningen over te brengen. De modernste schermen hebben
een touch screen, waarop met een lichte vingerdruk informatie
kan worden doorgegeven.

Afdrukeenheid
Een ander onderdeel van de randapparatuur is de afdrukeenheid,
ook printer genoemd. Daarmee kan de op het scherm gevisuali-
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seerde tekst worden afgedrukt. Zo'n afdruk wordt in het Engels
een hard copy genoemd.
Er zijn verschillende soorten printers. De tekendrukkers (character printers) drukken teken na teken af, net zoals een gewone
schrijfmachine. Bij een daisywieldrukker zijn de tekens op een
ronddraaiende cilinder aangebracht. De matrixprinter maakt gebruik van pennetjes (dots) die in de vorm van een matrix zijn
gegroepeerd, zodat de tekens uit een aantal stippen bestaan. Het
voordeel van een matrixprinter is de hoge snelheid w':larmee hij
drukt, maar de leesbaarheid van de tekst is minder dan bij andere
printers. Daarom maakt men onderscheid tussen correspondentiekwaliteit en matrixkwaliteit van de afdrukken.
De snelheid van het drukken of printen wordt uitgedrukt in
aantal tekens per seconde (CPS = characters per second). Naast
tekendrukkers zijn er ook regeldrukkers (line printers) die een
hele regel in één keer drukken. Hier wordt de snelheid uitgedrukt in regels per minuut (LPM = lines per minute).
Laserprinters of laserstraalprinters (laser beam printers) onderscheiden zich van andere afdrukeenheden doordat bij het drukken van laserlicht gebruik wordt gemaakt. De printer drukt daarbij hele bladzijden tegelijk af en daarom worden laserprinters
ook wel paginadrukkers genoemd.

Terminal

De terminal (of : eindstation) is het punt in een communicatiesysteem waar in- en uitvoer van informatie kunnen plaatshebben.
Het is tevens de verzamelnaam voor de apparatuur die op dit
punt wordt gebruikt. Een werkstation is een terminal die op een
bepaalde werkpost is opgesteld.

Extern geheugen
Het interne geheugen (of : hoofdgeheugen - main storage) heeft
een beperkte capaciteit. Daarom wordt naast het interne geheugen ook gebruik gemaakt van een of meer externe geheugens
(external storage). Andere benamingen zijn hulpgeheugen, of
achtergrondgeheugen (background storage). De capaciteit van
het geheugen hangt af van het aantal bits dat per inch (BPI) kan
worden geschreven. Dat geeft de schrijfdichtheid aan. De snel-
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heid waarmee geschreven wordt, is de schrijfsnelheid, uitgedrukt
in bits per seconde (BPS). De snelheid waarmee de gegevens uit
het hulpgeheugen gehaald kunnen worden, noemt men de leessnelheid, eveneens uitgedrukt in BPS. Technisch gezien gebeuren het lezen en het schrijven met een leeskop en een schrijfkop,
soms gecombineerd tot één lees-/schrijfkop.
De in het geheugen op te slane gegevens kunnen op een magneetband worden vastgelegd. Voor het lezen en schrijven gebruikt men dan een lnagneetbandeenheid (tape unit) die in hoofdzaak uit een aandrijfeenheid en de lees- en schrijfkoppen bestaat.
In toenemende mate worden voor de opslag van gegevens evenwel magneetschijven (disks) toegepast. De floppy disk is al een
bekend begrip geworden, omdat hij als gegevensdrager bij tekstverwerkers wordt gebruikt. Andere namen voor de floppy zijn:
flexibele schijf en diskette. Er bestaan ook mini-floppies of minidiskettes. Als verschillende schijven boven elkaar op een gemeenschappelijke as zijn gemonteerd, heeft men een schijvenpakket (disk pack).
De capaciteit van flexibele schijven of diskettes is beperkt.
Harde schijven (hard disks) hebben een grotere opslagcapaciteit.
De schijven worden in een magneetschijfeenheid (disk drive) geplaatst, waarin de nodige apparatuur aanwezig is - aandrijfmotor, magneetkop enz. - om ze te bedienen. Voor gegevens die
permanent beschikbaar moeten zijn, beschikt men over vaste
schijven (fixed disk) die in de vaste-schijveneenheid (fixed disk
unit) zijn ingebouwd.
W. Penninckx

OPNAMEN VAN EEN CONCERT

Radiostations zenden een concert weleens uit op het moment dat
het plaatsheeft. Dan verzorgen ze daar een directe of een rechtstreekse uitzending van. Onder een beetje informele omstandigheden heet het ook dat het programma live wordt uitgezonden.
Vaak worden er alleen maar bandopnames gemaakt, die dan
later worden uitgezonden. In het Frans gebeurt dat dan 'en (relais) différé'. Volgens het Frans-Nederlands woordenboek van
Van Dale is het AZN-equivalent daarvan 'uitgesteld relais'. Als
'AZN' hier 'bij de BRT' betekent en de omroepers dat daar
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inderdaad gebruiken, zouden zij ongetwijfeld tot het verdwijnen
van dit gallicisme kunnen bijdragen door voortaan de opnamen
van een concert gewoon in het Nederlands aan te kondigen.
G. Geerts
TAAL IN ONTWIKKELING
Met iets uitpakken

Het Woordenboek der Nederlandsche taal schrijft in 1983, weliswaar volgens gegevens tot 1921, dat de wending met iets uitpakken, d.i. pronken met, opsnijden met, inz. in toepassing op het
pronken met kleding, bezittingen e. d., 'alleen in VI. -België en
Zeeland aangetroffen' wordt. De laatste jaren is deze wending
echter ook in Nederland gebruikelijk geworden, zoals we b.v. in
een recente krantekop uit De Telegraaf opmerken: 'Volkstheater pakt uit met voldragen musical'. De Clerck heeft uitpakken
met evenwel nog in zijn Zuidnederlands woordenboek (1981) opgenomen met de opmerking: 'in de standaardtaal in dergelijke
toepassingen uitsluitend met betrekking tot concreta : (trots)
voor de dag komen met iemand of iets (concreets)'.
Zwarlrijderengriftrijder

Het woord zwartrijder is al langer bekend als aanduiding voor
iemand die rijdt zonder autobelasting te betalen (Taalbeheersing,
blz. V-95) of die zonder een vervoerbewijs gebruik maakt van
een openbaar vervoermiddel. Door vergelijking hiermee heeft
men nu ook het woord grijsrijder gevormd voor iemand die te
weinig betaalt voor de autobelasting of voor het gebruik van een
openbaar vervoermiddel. Van deze personen kan men dan zeggen dat ze zwart of grijs rijden.
Matrixbord en adviessnelheid

Een matrixbord is een toestel dat automatisch de drukte op een
autoweg berekent en aan de hand daarvan op een verkeersbord
aangeeft bij welke snelheid men de minste kans op opstoppingen
heeft. Zo'n adviessnelheid, aan automobilisten aangeraden snel·
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heid, wordt soms ook bij stoplichten aangegeven om te laten zien
met welke snelheid men door de groene golf kan komen, d.i. een
reeks op elkaar volgende op groen springende verkeerslichten.

Verkeersdrempel of autodrempel
Een verkeersdrempel of autodrempel is een soort stoepje of kleine verhoging op een verkeersweg, om auto's te dwingen hun
snelheid te verminderen. Zulke verkeersdrempels worden de
laatste tijd veel aangelegd op wegen waar men zo weinig mogelijk doorgaand verkeer wil hebben. Vroeger waren er soms al
soortgelijke drempels om een signaal in werking te stellen, b.v.
voor de toegang tot een parkeerterrein, of om het verkeer te
tellen.

Belbus
Volgens het Prisma-handwoordenboek neologismen (1984) wordt
in Nederland sinds 1979 het woord belbus gebruikt voor een
lijnbus die op een vaste plaats en tijd vertrekt, maar waarvan de
route aan telefonisch binnengekomen aanvragen wordt aangepast. Men moet 'bellen' om met de belbus mee te gaan.

Bestemmingsverkeer
Het deel van het verkeer dat zijn bestemming in een bepaalde
plaats of streek heeft, wordt bestemmingsverkeer genoemd. Dit
staat dus tegenover doorgaand verkeer, dat door een plaats heen
gaat en voor een verder gelegen plaats bestemd is.

Sluipweg en sluiproute
Het woord sluipweg had vroeger al de betekenis 'geheime, verborgen weg' en figuurlijk 'oneerlijk middel, slinkse streek'. De
laatste tijd heeft het speciaal ook nog de betekenis gekregen van
een minder drukke binnenweg of omweg waarop men niet door
stoplichten of opstoppingen gehinderd wordt. Een sluiproute is
een route, d.i. een uitgestippelde weg, langs een sluipweg.
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Kruisfinale
Bij sommige sportcompetities gebruikt men in Nederland de
term kruisfinale voor een eindronde waarbij de winnaar van de
ene reeks eerst uitkomt tegen de tweede van de andere reeks en
omgekeerd. Dit woord staat nog in geen enkel woordenboek.
Doevakantie
Een vorm van vakantie waarbij men actief bezig is, o.a. door
sport te beoefenen, wordt doevakantie genoemd. Dit woord staat
eveneens nog in geen enkel woordenboek. We kunnen het wel
vergelijken met doeschool, volgens de nieuwe grote Van Dale
'een school waar de zelfwerkzaamheid van de leerlingen wordt
bevorderd' .
Toeclip
Het Engelse woord toeclip wordt in rennerstaal veel gebruikt
voor een soort beugel aan de trapper van een renfiets waarin de
punt van de schoen vastgeklemd wordt. Toeclip wordt uitgesproken als 'toklip' en is samengesteld uit de Engelse woorden toe,
teen, en clip, knijper, klemmetje.
Totaaltheater, totaalvoetbal en totaalweigeraar
In 1978 merkte Theissen (Germanismen in het Nederlands, blz.
203) op dat er steeds meer, vooral onzijdige, samenstellingen met
totaal- voorkwamen, maar dat de meeste woordenboeken dit type van samenstelling nog niet wilden aanvaarden. Enige dergelijke samenstellingen die de laatste jaren toch door woordenboeken aanvaard werden, zijn totaaltheater, een vorm van theater
waarbij allerhande technieken worden toegepast om elementen
van verschillende aard in één programma samen te brengen, totaalvoetbal, een systeem van voetbal waarbij iedere speler zo
nodig mee aanvalt of mee verdedigt, en totaalweigeraar, een
dienstweigeraar die niet alleen de militaire dienst, maar ook elke
vorm van vervangende dienstplicht weigert te volbrengen.
F. Claes s.j.

Taalbeheersing maart/april 1985

11 - 1555

Stortgas
Er worden pogingen ondernomen om gas te winnen uit gestort
afval. Het gas dat vrijkomt uit gestort afval heet stortgas.

Partijendemocratie
Geregeld is in het Belgische politieke jargon sprake van de 'particratie', waarmee bedoeld is dat de partijen alle macht aan zich
trekken. Een Nederlandse vorm voor dit belgicisme troffen we
aan in NRCIHandelsblad van 28-1-1985, nl. in een artikel van
prof. dr. S.W. Couwenborg die schrijft over 'de ontwikkeling van
onze parlementaire democratie tot een partijendemocratie, waarin partijen als primaire machtsdragers beslissende elementen
worden in de vertolking van de volkswil en het daarop gebaseerde besluitvormingsproces'.

Arbeidsverrichter - werkverschaffer
De werkloosheid is zo'n ernstig probleem geworden dat allerlei
voorzieningen worden bedacht om de werklozen althans de gelegenheid te geven om te werken, zelfs zonder betaling, maar met
behoud van uitkering. Dat is dus geen echt 'vrijwilligerswerk'. In
Nederland is een regeling in de maak voor 'het deelnemen van
werklozen, op vrijwillige basis, tijdelijk en zonder beloning aan
daarvoor toegestane werkzaamheden'. In het voorontwerp worden deze personen aangeduid als arbeidsverrichters. De instantie
die het werk aanbiedt, is de werkverschaffer of werkverschaffende instantie.

Arbeidshygiënist
Een arbeidshygiënist (een nieuw beroep) is iemand die zich bezighoudt met alles wat de gezondheid en het welzijn van de
werkende mens kan bedreigen (de Volkskrant, 18-1-1984).
W. Penninckx
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11. · TERMEN EN WENDINGEN
TAAL IN ONTWIKKELING
Opm. In een vorige aflevering (Taalbeheersing, blz. 11-1523,
sept.-okt. 1984) heb ik de vermelding van de zegswijze dweilen
met de kraan open in Algemeen Nederlands en onderwijs ten onrechte aan C. Moeyaert toegeschreven. G. de Bruycker vestigt
mijn aandacht erop dat met de afkorting C.M. in dat tijdschrift
mevr. C. Maes bedoeld wordt, lid van de werkgroep onderwijs,
afdeling Oost-Vlaanderen van de Vereniging Algemeen Nederlands.
Ajatolla
In 1979 kwam het woord ajatolla in het nieuws, toen de ajatolla
Chomeini uit ballingschap naar Iran terugkeerde en daar de door
de sjah aangestelde regering omverwierp. Sindsdien kwamen in
Iran ook nog andere ajatolla's in het nieuws. Een ajatolla is een
religieuze leider bij de sjiïeten, een islamitische schriftgeleerde,
die echter ook op politiek gebied leiding geeft. Dit woord werd
nog maar in twee Nederlandse wooordenboeken opgenomen :
het Bijvoegsel op Verschuerens modern woordenboek, in 1979
juist na de machtsgreep van Chomeini verschenen, en het Prisma-handwoordenboek Neologismen (1984) van R. Reinsma.

Dievenpoortje
Om diefstallen van winkelwaren en boeken of andere voorwerpen te voorkomen, is er in warenhuizen, bibliotheken enz. vaak
een smalle uitgang, voorzien van een alarminrichting. Deze geeft
een signaal wanneer iemand met onbetaalde of niet ingeschreven
voorwerpen, waaruit nog een plaatje verwijderd moet worden,
naar buiten gaat. Zo'n beveiligde uitgang wordt dievenpoortje
genoemd.

Fluisterwal of geluidswal
Tussen een snelweg en een eraan grenzende woonwijk wordt
soms een geluidswal of fluisterwal aangebracht, d.i. een geluid-
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dempende wal, een muur of steile dijk. Zo hoopt men de geluidshinder in de wijk te beperken. Toch zal men het autogeronk niet
tot een echt fluistergeluid kunnen reduceren.
Gifwijk

Een andere vorm van milieuhinder vinden we in een gifwijk, een
woonwijk die gebouwd is op een plaats waar giftige afvalstoffen
in de grond zitten. Deze stoffen zijn meestal illegaal gestort en
leveren groot gevaar op voor de bewoners van zo'n wijk. De
enige mogelijkheid tot sanering is de stoffen te verwijderen,
waartoe tijdelijke of definitieve herhuisvesting van de bewoners
noodzakelijk is. Volgens een citaat in het Prisma-handwoordenboek Neologismen zou in 1983 echter ongeveer 70 procent van de
99 gezinnen in de gifwijk Gouderak zich tegen herhuisvesting
verzetten als niet dUIdelijk werd wat er met de wijk zou gebeuren.
Euroverpakking en Europarlement

Met euro als voorvoegsel zijner de laatste jaren heel wat samenstellingen in gebruik gekomen die betrekking hebben op Europa
en meer in het bijzonder op de Europese Gemeenschap. Zo
kennen we b.v. al langer de woorden eurocheque, een cheque
waarmee in Europese landen betalingen verricht kunnen worden, eurodollar, een in dollars uitgedrukt verhandelbaar tegoed,
vooral van Europese kredietinstellingen, eurot(jmmunisme, een
in Westeuropese landen zelfstandig gevolgde vorm van communisme, verschillend van het Russiche communisme, eurocraat,
een ambtenaar werkzaam in de administratie van Europese diensten, en Eurovisie, een organisatie voor gemeenschappelijke uitzendingen door verschillende Europese televisiestations. Verder
is men nu ook gaan spreken van een eurofles of een euroverpakking een fles of een verpakking van groot formaat voor huishoudelijke artikelen, beantwoordend aan afmetingen die voor de
Euromarkt bepaald zijn. Toen in 1979 het Europese Parlement
werd ingesteld, werd dit ook Europarlement genoemd. De leden
ervan kregen in het Winkier Prins-jaarboek 1980 al de naam
Europarlementariërs. Dit woord staat nog in geen enkel woordenboek, maar europarlement vinden we in de Van Dale van
hedendaags Nederlands. Ik zou dit woord, als een eigennaam
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voor één instelling, liever met een hoofdletter schrijven, zoals
ook Euromarkt en Eurovisie. De andere samenstellingen met
euro kunnen met een kleine letter geschreven worden.

Afstandsmoeder en afstandsbaby
Een afstandsmoeder is een moeder die afstand doet van haar
baby om hem te laten adopteren. Zo'n afgestane baby wordt dan
een afstandsbaby of een afstandskind genoemd.

Draagmoeder of donormoeder
Een recent begrip is een draagmoeder, d.i. een moeder die een
kind draagt en ter wereld brengt voor een andere, meestal onvruchtbare vrouw. De Van Dale van hedendaags Nederlands
geeft voor dit woord als synoniemen leenmoeder en donormoeder. Het woord donor wordt in verschillende verbindingen gebruikt voor een persoon die bloed of iets anders uit zijn lichaam
afstaat ten behoeve van anderen, b.v. een orgaan voor transplantatie.

Krachtbal
Het woord krachtbal werd tot nu toe alleen in Verschuerens Modern woordenboek (1979) opgenomen als benaming van een bepaald balspel dat in 1962 in Brugge uitgedacht werd. De daar
gegeven definitie moet evenwel wat bijgewerkt worden. Het is
namelijk een spel dat door twee ploegen van elk vier spelers
gespeeld wordt en waarbij een bal van 1, 2, 3 of 5 kg (naargelang
de categorie) in drie of vier worpen in een doel geworpen moet
worden. Dit spel is alleen nog maar in Vlaams-België bekend.
Krachtbal is echter de enige en goede Nederlandse naam ervoor.

Go-cart of skelter en karting
Een go-cart, cart of skelter is een laag vierwielig wagentje met een
motor, waarmee wedstrijden op racebanen gehouden worden. In
deze betekenis zijn deze woorden, die alle drie uit het Engels
komen, synoniem. Het woord skelter wordt ook nog gebruikt
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voor een trapauto of trapwagen, een wagentje zonder motor dat
door te trappen voortbewogen wordt. In de laatste betekenis
wordt go-cart ook in Vlaanderen gebruikt, maar is het geen Algemeen Nederlands. De wedstrijdsport met carts of go-carts wordt
karting genoemd. Ik merk op dat het laatste woord algemeen met
k geschreven wordt, ondanks zijn Engelse oorsprong. Men beschouwt het blijkbaar als meer ingeburgerd dan cart en go-cart,
die meestal nog met c geschreven worden. De grote Van Dale
heeft deze woorden zowel met c als met k opgenomen, maar in
de Van Dale van hedendaags Nederlands vinden we ze alleen met
c als synoniem bij het woord skelter, maar ze zijn er niet als
trefwoord opgenomen.

Enduro
Enduro is de naam van een sporttak die de laatste jaren vrij veel
in Nederland beoefend wordt, nl. een betrouwbaarheidswedstrijd over een moeilijk parcours. Het woord enduro is afgeleid
van het Engelse to endure, verduren, uithouden. Het is nog in
geen enkel Nederlands woordenboek opgenomen.

Keirin
Een andere sporttak is keirin, een sprintwedstrijd voor wielrenners achter gangmakers op een baan, nu regelmatig als nummer
tijdens de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen
beoefend. Zowel de zaak als de naam ervan is uit Japan afkomstig. Het woord keirin staat in de nieuwe grote Van Dale, maar
(nog) niet in de Van Dale van hedendaags Nederlands.

Informele economie
Een ander begrip dat al in de nieuwe grote Van Dale, maar nog
niet in de Van Dale van hedendaags Nederlands staat, is informele
economie. Hiermee bedoelt men een vorm van economie waarvan officieel geen melding gemaakt wordt, die buiten de officiële
statistieken valt, doordat hij niet of onvoldoende gerapporteerd
wordt.
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Overlegeconomie
Een nieuw woord dat in de Van Dale van hedendaags Nederlands
staat, maar nog niet in de nieuwe grote Van Dale, is overlegeconomie. Dit is een vorm van planeconomie of geleide economie
waarbij de partners met elkaar overleg plegen om de prijzen, het
aanbod enz. te bepalen. Ze zien elkaar dus niet alleen als concurrenten, maar willen samenwerken.

Demo of demobandje
Demo en demobandje worden de laatste tijd gebruikt als verkortingen van demonstratiebandje, d.i. een geluidsbandje waarop
een artiest of artieste bij wijze van proef (als 'demonstratie') een
nummer heeft laten opnemen. Zulke geluidsopnamen kunnen
dan als reclame naar platenmaatschappijen gestuurd worden.

Straathoekwerker
Een straathoekwerker is een welzijnswerker die zich inzet voor
straatslijpers, mensen die doelloos langs de straat lopen en dan
meer speciaal nog voor werkloze en verslaafde jongeren.

Beenwarmers
In een koude winter zoals die welke we nu achter de rug hebben,
dragen vele mensen beenwarmers, een losse warme bekleding
van het onderbeen. De nieuwe grote Van Dale vermeldt dit
woord zonder enige uitleg. De Van Dale van hedendaags Nederlands noemt het een 'gebreid kledingstuk'. Deze toevoeging lijkt
me echter niet noodzakelijk.

Vaderschapsverlof
Sinds enige tijd wil men ook de vader verlof geven, d.i. toestemming om zijn werk te onderbreken, bij de geboorte van een kind.
Een dergelijk vaderschapsverlof kan ook uitgedrukt worden met
de ruimere term ouderschapsverlof, al eerder in deze rubriek
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gesignaleerd (Taalbeheersing, blz. 11-1481) als extraverlof voor
de vader of moeder van een baby.

Door een dal gaan
De uitdrukkingen door een dal gaan en in een (diep) dal zijn
worden de laatste tijd veel gebruikt met de betekenis veel tegenslag hebben, in grote moeilijkheden zitten, een moeilijke tijd
doormaken. In overeenstemming hiermee werden dan ook gevormd uit het dal raken, uit de moeilijkheden komen, en iemand
uit het dal halen, hem uit de moeilijkheden helpen.

Eelt op zijn ziel hebben
Een sprekende uitdrukking die de laatste jaren veel opgang
maakt, is eelt op zijn ziel hebben, a.h.w. een verhard gemoed
hebben, onverbeterlijk zijn, ongevoelig geworden zijn voor
waarschuwingen of argumenten.
Zo komt Jan Splinter door de winter

De voornaam Jan komt in allerlei verbindingen voor om de gewone man te kenmerken. Aloud zijn b.v. Jan en alleman, iedereen, janmaat, een matroos, en janhagel, gepeupel, en minder oud
Jan met de pet, de arbeider, en Jan ltfodaal, de werknemer met
een gemiddeld (modaal) inkomen. Onlangs is nu ook de zegswijze zo komt Jan Splinter door de winter in gebruik gekomen met
de betekenis 'de gewone man moet maar zien hoe hij door de
moeilijkheden komt'.

Voordeurdelers
Een recent woord, dat alleen nog maar in de Van Dale van hedendaags Nederlands werd opgenomen, is voordeurdelers. Sinds
vorig jaar wordt dit woord in Nederland echter veel gebruikt met
betrekking tot belastingen en sociale uitkeringen. Hierbij houdt
men immers rekening met personen die in hetzelfde huis wonen
(= dezelfde voordeur delen) en daarin van dezelfde voorzieningen gebruik maken. Volgens de wetgever hebben ze zo minder
kosten dan personen die op zichzelf wonen.
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Kabelkrant
In de nieuwe samenstelling kabelkrant, d.i. via de televisie verspreide berichtgeving, is de betekenis van krant uitgebreid van
'gedrukt blad met nieuws' tot 'ook ongedrukte nieuwsgeving'.
Deze betekenis uitbreiding werd overigens vroeger al toegepast
in de naam van het populaire Nederlandse televisieprogramma

De Fabeitjeskrant.
Visgraatparkeren
Auto's op de wijze van een visgraat parkeren, nl. zo dat ze schuin
aan weerszijden van een rechte streèp staan, wordt visgraatparkeren genoemd. Dit beeldrijke woord werd opgenomen in Verschuerens modern woordenboek (1979) en in Van DaZe Nieuw
handwoordenboek (1982), maar niet in de nieuwe grote Van Dale
en de Van Dale van hedendaags Nederlands.

Verwijsbord
In De Telegraaf (1985) heb ik de term verwijsbord gevonden voor
een verkeersbord dat ergens naar verwijst, b.v. naar een telefooncel of een museum. Deze term staat echter nog in geen enkel
woordenboek.

Kanon
Een persoon die zeer bekwaam is, het meest op de voorgrond
treedt, een kopstuk op een bepaald gebied is, wordt de laatste
tijd dikwijls een kanon genoemd. Zo spreekt men, wel meestal in
het meervoud, van de kanonnen van een politieke partij, de
economische kanonnen, de grote kanonnen in de wielrennerij
enz.

Hovenier
Het woord hovenier, dat dikwijls, ook nog in de nieuwe grote
Van Dale, beschouwd wordt als behorend tot gewestelijk en litterair taalgebruik, heb ik de laatste tijd toch ook herhaaldelijk in
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de Nederlandse pers aangetroffen. Het heeft dan dezelfde betekenis als tuinman, nl. man die beroepshalve tuinen voor anderen
aanlegt of bewerkt en onderhoudt. Hiertegenover staan dan de
woorden tuinder, persoon die het tuinbouwbedrijf uitoefent en
groenten kweekt voor de handel, en tuinier, persoon die uit liefhebberij een tuin bewerkt.
Pennevriend(in)
Een pennevriend(in) is een vriend(in) met wie iemand alleen
maar in schriftelijk contact staat. Hoewel dit woord al lang in
gebruik is, staat het nog in geen enkel woordenboek.
Eenzaat
Het woord eenzaat, door de nieuwe grote Van Dale verouderd
genoemd voor kluizenaar, door Paardekooper (ABN-gids)
'tekstachtig' voor eenzaam mens en door De Clerck in beide
betekenissen in zijn Zuidnederlands woordenboek opgenomen,
heb ik toch meer dan eens met de tweede vermelde betekenis in
recente Nederlandse publikaties aangetroffen. Ik merk op dat
alleen Verschuerens modern woordenboek (1979) deze betekenis
(eenzelvig persoon, iemand die graag alleen is of eenzaam leeft)
als algemeen Nederlands heeft opgenomen.
Monkelen
Ook monkelen, dat volgens De Clerck en Paardekooper eveneens Zuidnederlands is en niet in de Van Dale van hedendaags
Nederlands staat, wordt de laatste tijd in Nederland gebruikt.
Het staat terecht al als algemeen Nederlands in de laatste uitgaven van Koenen, Verschueren en de grote Van Dale, met de
betekenis fijntjes lachen, uit genoegen of uit spot, glimlachen of
meesmuilen.
F. Claes s.j.
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11. - TERMEN EN WENDINGEN

TAAL IN ONTWIKKELING

In massa
In zijn Zuidnederlands woordenboek beschouwt W. de Clerck de
verbinding in massa als een Zuidnederlands gallicisme in de betekenis 'massaal, gezamenlijk, in groten getale'. Apeldoorn en Pot
noemen deze betekenis in hun Twijfelgevallen Nederlands eveneens een gallicisme, maar geen Zuidnederlands. Zonder een beperkende aanduiding vinden we ze echter bij Jansonius, met als
voorbeelden 'zulk ijzerwerk wordt in massa vervaardigd' en 'zij
liepen naar de Russen over, trokken naar het raadhuis, in massa' ,
en in Verschuerens Modern woordenboek, met als voorbeeld 'iets
in massa produceren, verkopen'. Deze verbinding wordt inderdaad ook in Nederland gebruikt. Behalve in Nederlandse publikaties hebben we ze bij voorbeeld ook in de Grote Van Dale
gevonden bij het woord massaal, al in 1976, '4. in massa geschiedend : het massale goederenvervoer' , en in Koenen bij hetzelfde
trefwoord: '3. in massa: iets massaal fabriceren'.
Oorspronkelijk zal de verbinding in massa wel onder invloed
van het Franse 'en masse' gebruikt zijn, het eerst in de betekenis
'geheel gevormd door verschillende posten, percelen enz.' Hiervoor geeft de Grote Van Dale als voorbeeld 'de goederen worden
eerst in percelen, daarna in massa verkocht'. Het gebruik van
deze betekenis werd bevorderd door de tegenstelling met 'in percelen' of 'in posten'. Daarna kon ook de ruimere betekenis 'in
groten getale, massaal' ingang vinden. Ook deze betekenis is nu
blijkbaar in het Nederlands ingeburgerd.

Scharrelvarken
Het woord scharrelkip is al langer bekend met de betekenis 'kip
die vrij kan scharrelen, die los rondloopt en niet in een legbatterij
opgesloten zit'. D~ eieren van een scharrelkip, scharreleieren genoemd (zie Taalbeheersing, blz. 1-572), zijn smakelijker dan eieren van een kip uit een legbatterij. Nu schrijft G. de Bruycker in
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Algemeen Nederlands en onderwijs (maart-april 1985) dat een
tiental slagerijen in Nederland zogenaamd scharrelvarkensvlees
verkopen. Dat vlees is duurder dan ander varkensvlees en de
naam scharrelvarken is nu in Nederland gedeponeerd. Zo'n varken leeft in betere omstandigheden dan een ander dat aan de
ketting ligt of in een hok opgesloten zit. Het loopt buiten en
wordt anders gevoerd. Ook al 'scharrelt' het niet in de eigenlijke
zin van het woord (dit doen hoenders die de grond omwoelen om
eten te zoeken), toch is het woord scharrelvarken een goede
vondst.

Tsjapka

In Kramers' Groot woordenboek Nederlands vinden we het
woord tsjapka, van Poolse oorsprong, met de betekenis 'muts,
vroeger hoofddeksel van de ulanen met vierhoekig bovenstuk'.
Het is een soort bontmuts die de laatste jaren ook in onze streken
als hoofddeksel in de koude maanden veel gedragen wordt. Het
enige andere Nederlandse woordenboek dat dit woord heeft opgenomen, Verschuerens Modern woordenboek, schrijft sjapka,
maar noemt het woord ten onrechte een ontlening aan het Russisch. Hetzelfde Poolse woord werd reeds in de vorige eeuw in
het Frans overgenomen voor het militaire hoofddeksel naar
Pools model van de lansiers in het Tweede Keizerrijk (18521871). Het Franse woord wordt nu 'chapska' geschreven.

Pausmobiel

Bij gelegenheid van het bezoek van de paus aan ons land was er
herhaaldelijk sprake van de in deze rubriek vroeger al gesignaleerde pausmobiel, een speciale kogelvrije auto waarin de paus
rechtop kan staan terwijl hij rondrijdt. Een televisiejournalist
meende toen, steunend op de nieuwe Grote Van Dale, dat dit
woord onzijdig zou zijn, 'het' pausmobiel. Het onzijdig geslacht
is in dit woordenboek echter een vergissing. Pausmobiel is gevormd naar automobiel, dat mannelijk is. Terecht noemen de
Hedendaagse Van Dale en het Prisma Handwoordenboek neologismen pausmobiel dan ook mannelijk.
Ik merk nog op dat in pausmobiel het element auto eigenlijk
verzwegen is. Een automobiel is immers letterlijk een zelfbewe-
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gend voertuig (van het Griekse autos, zelf, en het Latijnse mobilis, beweeglijk) en een pausmobiel is een automobiel voor de
paus.

Vriesdrogen

Vriesdrogen is iets drogen door het te bevriezen en er vervolgens
met behulp van vacuüm waterdamp aan te onttrekken. Het is een
van de woorden die volgens sommigen voor het eerst in de Hedendaagse Van Dale lexicografisch gehonoreerd werden. Toch
stond dit woord niet alleen reeds in de Verschueren van 1979,
maar ook in de Winkier Prins-Encyclopedie, deel 6, van 1968, bij
het trefwoord droogvriezen. Op deze laatste vermelding werd de
aandacht gevestigd in Nu nog XVIII, nr. 4, juli 1970, waar ook
het voltooid deelwoord gevriesdroogd, gedroogvriesd vermeld
wordt.
In de bovenvermelde Winkier Prins-encyclopedie, deel 19, van
1974, werd vriesdrogen als trefwoord opgenomen, met als synoniemen 'lyofiel drogen, sublimatiedrogen en (minder juist) droogvriezen' . Deze synoniemen werden in geen enkel woordenboek
opgenomen, behalve droogvriezen in Verschueren. Ze zijn blijkbaar minder gebruikelijk. In de Hedendaagse Van Dale vinden
we bij vriesdrogen als synoniem wel lyofilisatie, waarbij dan weer
de afleiding vriesdroging werd opgenomen. In de Grote Van Dale
werden lyofilisatie en lyofiliseren opgenomen, waarbij we als synoniemen vriesdroging en vriesdrogen vinden, die echter niet als
trefwoord werden opgenomen.

Superheffing

In de Nederlandse pers is de laatste tijd herhaaldelijk sprake van
de superheffing, een woord dat we ook al in de Hedendaagse Van
Dale vinden. Het wordt er omschreven als een 'boete op het
produceren van melk boven een vastgestelde hoeveelheid door
verlaging van de prijs die voor het overschot betaald wordt (in
het kader van het Europese landbouwbeleid)'. Of, eenvoudiger
gezegd : de Europese Gemeenschap heeft bepaald dat de melk
die boven een vastgestelde hoeveelheid geproduceerd wordt tegen een lagere prijs verkocht moet worden.
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Hete herfst
In navolging van het Amerikaanse 'long hut summer' wordt in
het Nederlands sinds enige jaren gesproken over een lange hete
zomer, d.i. een zomer vol sociale en politieke moeilijkheden,
conflicten, rellen enz. Deze betekenis heeft zich nu uitgebreid tot
verbindingen van heet met jaargetijden die niet in de eigenlijke
zin van het woord warm zijn. Zo wordt er volgens het Prismahandwoordenboek neologismen al sinds 1975 in het bijzonder ook
over een heet najaar of een hete herfst gesproken. Hier heeft het
adjectief heet op zichzelf dus de betekenis gekregen 'vol sociale
of politieke conflicten, rellen enz.'. Toch werd deze betekenis
nog in geen enkel woordenboek opgenomen.

Borrelbus of discobus
Volgens De Telegraaf (juni 1985) is de Nederlandse politie van
plan intensiever jacht te maken op dronken autobestuurders. Uit
vrees dat er daarom minder gedronken zou worden, heeft de
horeca echter een tegenmaatregel voorzien. In Friesland zou in
het najaar een proef starten met een discobus of borrelbus, d.i.
een bus waarmee discotheekbezoekers die graag een borrel drinken van huis naar de discotheek en daarna weer naar huis gebracht worden.

Ladderzat en sop
Ladderzat en sop zijn twee adjectieven die ik onlangs in de Nèderlandse pers gevonden heb met de betekenis van dronken.
Ladderzat is een versterking van 'zat', volkomen dronken, stomdronken (geeft de hoogte van een ladder hier de hoge graad van
dronkenschap aan ?). Sop, dat alleen nog maar in de Grote Van
Dale opgenomen is, wordt daar Bargoens en volkstaal genoemd.

Banaanschot of kromme bal
Bij het voetballen wordt een bal die met een zijwaarts effect
geschoten wordt en via een kromming zijn bestemming bereikt
een kromme bal of een banaanschot genoemd. Deze termen worden in de Nederlandse sporttaal geregeld gebruikt. Toch werd
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kromme bal alleen nog maar in Kramers en de Grote Van Dale
opgenomen en banaanschot nog in geen enkel woordenboek.
Punter en punteren
Een andere voetbalterm, die nu zowel in de Hedendaagse Van
Dale als in de nieuwe Grote Van Dale is opgenomen, is punter,
een trap tegen de bal met de punt van de schoen. Hiervan is het
werkwoord punteren (met de klemtoon vooraan) afgeleid, met
de punt van de schoen tegen de bal trappen.
/}sracen
Een nieuwe tak van sport, die in Nederland ingang gevonden
heeft, is het ijsracen, een snelheidswedstrijd met motoren op een
ijsbaan. Dit woord is nog in geen enkel woordenboek opgenomen.
Dieselen en nadieselen
Het werkwoord dieselen was al vroeger in gebruik voor een motor die 'na het afzetten van de ontsteking door blijft draaien door
de aanwezigheid van gloeiende koolstofdeeltjes' . In deze betekenis wordt nu eveneens de samenstelling nadieselen gebruikt, terwijl dieselen volgens de nieuwe Grote Van Dale ook de betekenis
gekregen heeft 'een auto met een dieselmotor rijden' , als onovergankelijk werkwoord.
Veertigdagentijd
Sinds de verplichte vasten in de periode van veertig dagen van
Aswoensdag tot Pasen in de katholieke kerk afgeschaft werd, is
in katholieke kringen de term vastentijd vervangen door veertigdagentijd. Toch werd dit laatste woord alleen nog maar in Verschuerens modern woordenboek (1979) opgenomen.
Muzak, behangmuziek of muziekbehang

Muzak is een nieuw woord voor achtergrondmuziek in een
wachtkamer, restaurant, winkel, vliegtuig enz. Volgens de Van
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Dale van hedendaags Nederlands heeft dit woord een pejoratieve
of ironische betekenis. Als synoniem ervan vermeldt het muziekbehang, terwijl Reinsma in zijn Prisma-handwoordenboek Neologismen (1984) behangmuziek als synoniem ervan heeft opgenomen.
Rotgang en rotsmoes

In samenstellingen, die in de familiaire omgangstaal gebruikt
worden, kan rot verschillende betekenissen hebben. Al langer
gebruikelijk zijn samenstellingen met de betekenissen 'ellendig,
beroerd, vervelend', b.v. rotwerk, rotvent, rotstreek, rotzooi, en
'heel hard aankomend', b.v. rotklap. Sinds enige tijd komen er
ook samenstellingen voor waarin rot een louter versterkend voorvoegsel is, b.v. rotsmoes, een versterking van smoes, en rotcent,
in de verbinding 'geen rotcent op zak hebben', en samenstellingen met de betekenis 'heel snel', b. v. rotgang, bijzonder snelle
vaart, vliegende vaart. Met het laatste woord vermeldt de nieuwe
grote Van Dale ook een 'vulgaire' uitdrukking: 'je gaat je rotgang maar', als versterking van 'je gaat je gang maar'.
Ondersneeuwen

Het werkwoord ondersneeuwen werd vroeger alleen onovergankelijk gebruikt, in de letterlijke betekenis 'geheel met sneeuw
bedekt worden', gewoonlijk alleen maar in de verleden tijd, b. v.
de weide is ondergesneeuwd. Nu wordt het echter ook, in verschillende figuurlijke betekenissen, overgankelijk gebruikt: 1)
overstelpen, overladen, b.v. zijn directeur heeft hem met werk
ondergesneeuwd, 2) overbluffen, overdonderden, tot zwijgen
brengen, b.v. iemand die met een nieuw plan komt dadelijk maar
ondersneeuwen, 3) op de achtergrond schuiven door aan iets
anders voorrang te geven, b.v. ze hebben het probleem maar
ondergesneeuwd. Het Prisma-handwoordenboek Neologismen
(1984) van Reinsma en de nieuwe grote Van Dale vermelden
alleen de tweede van deze betekenissen, de Van Dale van hedendaags Nederlands alleen de derde.
F. Claes s.j.
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11. · TERMEN EN WENDINGEN

VRAAG EN ANTWOORD

In de prijs inbegrepen of in de prijs begrepen?

V. In zijn Proeve van tekstverbetering (commentaar, blz. 111282) stelt G. Geerts de volgende zin als verbetering voor; ik
citeer: 'Bij al deze schotels zijn brood en boter in de prijs inbegrepen'. Moet dit niet zijn: 'Bij ... in de prijs begrepen' ?
A. Beide verbindingen zijn goed. Een van de gebruiksmogelijkheden van begrijpen dient om uit te drukken dat iets omvat wordt
door, gerekend of geteld wordt tot (zie Van Dale, Groot woordenboek, 'begrijpen 2. : De onkosten zijn eronder (of erin) begrepen, zijn erbij gerekend; in het salaris is de huurcompensatie
begrepen'). Dezelfde betekenis heeft het predikaatswoord inbegrepen. Dat kan absoluut gebruikt worden: de reis kost 3000 yen,
alles inbegrepen; maar ook in verbinding met een voorzetselbepaling : in deze huur is alles inbegrepen. Deze mededeling betekent
dat het bedrag in kwestie niet alleen de kale huur, maar ook
(b.v.) de servicekosten omvat. Vandaar dat men ook kan zeggen : de servicekosten zijn in de huur inbegrepen. Het is niet
uitgesloten dat hier oorspronkelijk contaminatie heeft plaatsgevonden van de servicekosten zijn in de huur begrepen en de servicekosten zijn inbegrepen, maar zeker is dat niet. En op dit
moment wordt in de verbinding in... inbegrepen zeker geen contaminatie (meer) gezien. Het is een equivalent van meegerekend,
meegeteld, inclusief, met inbegrip van: de verpakking is in de
prijs inbegrepen, dat kost dus zoveel, alles inbegrepen, de verpakking inbegrepen, met inbegrip van de verpakking. 'En hoeveel
bedraagt de BTW?' 'Die is erbij inbegrepen!'
G. Geerts

De pijp uit
V. Betekent ik ben de pijp uit dat je de pijp, een smal doorgangsstraatje, verlaat, of dat je doodgaat (de pijp uitblaast) ?
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A. Van Dale geeft aan de zegswijze de pijp uit zijn zowel de
betekenis weg zijn als dood zijn. Ook volgens het WNT kan de
uitdrukking de twee betekenissen hebben. In het WNT wordt het
gebruik van de zegswijze vooral in Zuid-Nederland gesitueerd.
In beide gevallen is de betekenis van pijp smalle doorgang,
zoals in het woord konijnepijp. De gedachte aan pijp in de betekenis van rookgerei ligt wel voor de hand : we kennen in het
Nederlands nl. spreekwoorden met pijp die synoniem zijn voor
sterven, zoals de pijp aan Maarten geven en z'n laatste pijp roken. Het zou dus niet onaannemelijk zijn dat het Nederlands ook
een uitdrukking zou kennen als (bij) hem is de pijp uit. Toch
blijkt pijp in de zegswijze de pijp uit zijn (met de betekenis dood
zijn) niet naar de pijp van Maarten te verwijzen, wel naar de
smalle doorgang.
Behalve de uitdrukking de pijp uit zijn is er nog de pijp uit
gaan. Tussen die uitdrukkingen is enkel een tijdsverschil: in het
eerste geval is de handeling al voltooid, in het tweede geval gebeurt de handeling of moet ze nog gebeuren.
A. Maes

Totalloss
V. Wat is de juiste term voor het Franse 'perte totale' en het
Engelse 'totalloss'?
A. Zoals uit de hedendaagse woordenboeken blijkt, is de Engelse zegswijze total loss in het Nederlands volkomen ingeburgerd.
Uitdrukkingen als 'zijn auto totalloss rijden' en 'de wagen is total
loss' zijn algemeen gangbaar. In het verzekeringsbedrijf wordt de
zegswijze totaal verlies gebruikt als vertaling van het Engelse total
Losse Dat blijkt zowel uit de woordenboeken (Haverkorn R.A.,
Assurantietermen en wetsartikelen, Wyt, Rotterdam 1968, Lexique international d'assurance, Hairs-Wyss, Bern 1959) als uit de
vakliteratuur (o.a. Van Barneveld, Algemene assurantiekennis,
5e druk, Nijhoff, Den Haag).

Bedrijvencentrum
V. In Taalbeheersing (blz. 11-1454) lees ik bedrijfstechnologisch
centrum. Steeds vaker ontmoet ik ook het woord bedrijvencentrum, dat door de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij Limburg gebruikt wordt. Is dit correct ?
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A. De term bedrijvencentrum is in het Nederlands algemeen
gangbaar geworden voor een centrum waar jonge bedrijven over
gemeenschappelijke faciliteiten kunnen beschikken om hun start
vlotter te doen verlopen. De benaming bedrijfstechnologisch centrum, die aanvankelijk in die betekenis werd gebruikt, schijnt het
veld te hebben geruimd voor bedrijvencentrum. Daarnaast komt
ook bedrijvenpark voor. Voor firma's die zich vooral met kantoorwerk bezighouden is her en der een kantorencentrum opgericht.
W. Penninckx

TAAL IN ONTWIKKELING

Een zacht eitje
Een gemakkelijk karweitje, een werkje dat weinig tijd en moeite
kost, noemt men weleens een zacht eitje of een zacht gekookt
eitje. Een eitje zacht koken vraagt inderdaad niet zoveel tijd als
een eitje hard koken. De laatste tijd noemt men nu ook iemand
die al te welwillend, toegevend of krachteloos is een zacht eitje.
Dit is ook in de recentste woordenboeken opgenomen.

Rompstand
Het woord rompstand, eigenlijk 'een bepaalde stand van de
romp', wordt ook in een figuurlijke betekenis gebruikt voor een
persoonlijke blijvende houding of het eigen standpunt van waaruit iemand iets beschouwt. Het gaat dan over een houding die
a.w.h. aangeboren is of die als een tweede natuur geworden is,
niet over een houding die iemand in een bepaald geval eens
aanneemt. Deze figuurlijke betekenis werd nog in geen enkel
woordenboek opgenomen.

Bubbelbad
In.de recente Grote en de Hedendaagse Van Dale vinden we het
wobrd bubbelbad voor een bad waarin luchtbellen gevormd wor-
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den door een krachtige, zeer warme waterstroom, die het lichaam masseert. Een aantal nlensen kunnen gelijktijdig in zo'n
bad baden, dat ook als zwembad gebruikt kan worden. De Hedendaagse Van Dale geeft als synoniem ervoor nog het Engelse
whirlpool en vermeldt als tweede betekenis van bubbelbad ook
nog schuimbad in het algemeen, d.i. bad met schuimend water.

Woongroep

Het woord woongroep wordt de laatste tijd gebruikt voor een
groep alleenstaanden of gezinnen die in één enkel huis, met verschillende gemeenschappelijke ruimten, wonen, een gedeeltelijk
of volledig gemeenschappelijke huishouding hebben en dikwijls
ook gemeenschappelijke (soms politiek gerichte) bezigheden
hebben.

Flossen en tandzijde

Een vrij recente methode om de ruimte tussen tanden of kiezen
schoon te maken is het flossen, ze schoonmaken met een draad
van tandzijde. Hiervoor wordt vloszijde of floszijde gebruikt, d.i.
de buitenste, verwarde zijde van de cocons, ongetweernde zijde.
De woorden flossen en floszijde zijn aan het Engels (floss-silk)
ontleend, terwijl vloszijde al vroeger van het Franse floche, soort
zijde, pluizige stof (nu: zijden kwast), gekomen is. Dit woord
gaat dan zelf weer terug op het Latijnse fluxus, zwak, slap neerhangend.
Monoglas en monofles
Mono, van het Griekse monos, alleen, wordt al lang als voorvoegsel gebruikt met de betekenis 'alleen' of 'één enkel', b.v. in
monoloog, alleenspraak, monopolie, alleenverkoop of uitsluitende bevoegdheid, monotoon, eentoni.g, en monokini, eendelig
zwempak. Sinds kort hebben wij nu ook de woorden monoglas
en monofles voor glazen voorwerpen.Oie maar één keer gebruikt
worden. In feite zijn dit dus synoniemen van weggooi- of wegwerpglas en weggooi- of wegwerpfles.

F. Claes s.j.
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11. · TERMEN EN WENDINGEN
DE TAAL VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPU (2)

Telematica
Het ontstaan van het woord telematica hebben we vroeger al
gesignaleerd (11-1509). Het staat echter nog altijd niet in de
woordenboeken. De betekenis ervan blijkt uit het volgende citaat uit de Volkskrant van 14.4.1984 : 'Door de vervlechting van
computer en telecommunicatie - vaak aangeduid met de term
telernatica - ontstaan er opeens allerlei nieuwe mogelijkheden
rond een telecommunicatienetwerk, zoals het telefoonnet'.
De telematica maakt datacommunicatie mogelijk, d.w.z. het
overbrengen van computergegevens (data) tussen twee computers of tussen een computer en de randapparatuur.

Modem
Om de computergegevens te kunnen overbrengen via een telefoonlijn moeten de signalen van de computer worden omgezet in
signalen die via de telefoonlijn kunnen worden getransporteerd.
Aan het andere einde moeten deze signalen weer geschikt worden gemaakt om in een andere computer of in het televisietoestel
te kunnen worden ingevoerd. Deze twee omzettingen noemt men
modulatie en demodulatie. Uit de twee eerste lettergrepen mo +
dem is de naam van de apparatuur gevormd die voor de modulatie en de demodulatie zorgt, de modem.

Analoog - digitaal
In verband met telecommunicatie is dikwijls sprake van analoge
en digitale apparatuur. Wat is het verschil tussen analoog en
digitaal? Bij een traditionele telefoonverbinding worden trillingen van het ene toestel naar het andere overgebracht : dat is een
analoge overbrenging. Het geluid veroorzaakt trillingen en die
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worden op analoge \vïjze (als trillingen) overgebracht. In de computertechniek \vordt een geheel andere vorm van overbrenging
toegepast. I)e trillingen \vorden onlgezet in cijfers (Eng. digits).
In feite gaat het alleen maar om reeksen nullen en enen. Die
cijfers worden bij aankomst weer omgezet in trillingen: dat is
een digitale overbrenging. Een digitale klok geeft de tijd aan in
cijfers. Een klok met wijzers is analoog. Het telefoonverkeer
wordt steeds meer gedigitaliseerd (Fr. numériser, numérisation).
Glasvezelkabels zijn heel goed voor digitale transmissie, maar
ook andere kabels kunnen ervoor worden gebruikt.

Faxpost - faxen

Naast de telefoon hadden we allang de telex waarmee berichten
letter voor letter worden ingetypt en bij de ontvanger worden
afgedrukt. Met een nieuw soort apparaat, een facsimile-apparaat
(Fr. télécopieur), ook faxapparaat genoemd, kan een tekst of een
afbeelding als geheel worden afgedrukt bij de ontvanger. Een
faxapparaat werkt ongeveer als een fotokopieerapparaat : de
verzender plaatst de tekst of de afbeelding in zijn apparaat en de
afdruk gebeurt op het apparaat van de ontvanger. Er worden bij
het overbrengen geen typefouten meer gemaakt en bovendien
kunnen ook afbeeldingen worden verzonden. Berichten die op
deze manier worden verzonden vallen onder het begrip faxpost.
Het faxen van documenten gaat veel sneller dan telexen.

Netwerk

Wanneer verschillende computers met elkaar verbonden zijn
vormen zij een netwerk. Computers die door middel van telefoonverbindingen met elkaar verbonden zijn, kunnen met elkaar
communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een centrale computer. Staan al deze computers in hetzelfde gebouw, dan spreekt
men van een lokaal netwerk, nlaar netwerken zijn dikwijls veel
uitgebreider.

Baud

De baud is de eenheid van transmissiesnelheid. Eén baud komt
overeen met één bit per seconde (bps.). De snelheid waarmee
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signalen \vorden overgebracht hangt af van soort en kwaliteit van
de lijn. De lijnsnelheid, zoals deze snelheid wordt genoemd,
wordt uitgedrukt in bauds of in bps. (bits per seconde), b.v. 1400
bps., 4800 bps.

Interface
Doordat er vele soorten computers zijn kunnen ze niet zonder
meer met elkaar worden verbonden om communicatie mogelijk
te maken. Daarom heeft men een interface nodig, zodat de door
de ene computer verstrekte informatie kan worden omgezet in
een taal die voor de andere computer begrijpelijk is. Bij grootschalige datacommunicatie spreekt men eerder van een protocol.
Het meest bekende protocol is SNA (Systems Network Architecture) van IBM.

Multiplexer
Een multiplexer is een apparaat waarmee verschillende datacommunicatielijnen worden samengevoegd tot één lijn of, omgekeerd, één lijn wordt opgesplitst in verschillende lijnen. Daardoor kan het aantal verbindingen in een netwerk aanzienlijk worden beperkt. Er bestaan verschillende soorten multiplexer, die
dan nog elk een eigen naam hebben. Een cluster controller b.v.
voegt de invoer en de uitvoer van een groep eindstations (terminals) samen tot één lijn. Een cluster is een groep eindstations,
maar het woord heeft nog andere betekenissen. Een concentrator
kan lijnen met verschillende lijnsnelheden samenvoegen en een
front end processor is een concentrator die rechtstreeks aan de
computer verbonden is en soms zelfs in de computer ingebouwd
wordt.

Besturingssysteem (Operating system)
Een computer kan slechts werken door een besturingssysteem
(operating system) dat het functioneren van de verschillende onderdelen van de apparatuur regelt. Het operating system, zoals
het meestal nog wordt genoemd, bestaat uit verschillende programma's voor de invoer en de uitvoer van gegevens, de indeling
van het geheugen e.d. Dit zijn de monitorprogramma's. Tot het
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besturingssysteem behoren ook de vertaalprogramma's die de instructies van de programmeertaal omzetten in machinetaal (nullen en enen). Ten slotte omvat het besturingssysteem utiliteitsprogramma's voor het verrichten van regelmatig terugkerende
functies, zoals het printen, kopiëren e.d. Het besturingssysteem
vormt de verbinding tussen de apparatuur en de toepassingsprogramma's.

Toepassingsprogramma's
Een toepassingsprogramma (application program) is bedoeld
voor één bepaalde toepassing van~de computer, b.v. tekstverwerking, boekhouding, kostencalculatie, werken met gegevensbestanden enz. De toepassingsprogrammatuur wordt vaak gewijzigd en verbeterd en daarom draagt elk toepassingsprogramma
een versienummer.

Compatibiliteit
Er bestaan vele soorten apparatuur en programmatuur en lang
niet alle onderdelen kunnen bij elke computerconfiguratie worden gebruikt. De vraag of een apparaat of een programma in een
computer gebruikt kan worden is heel belangrijk. Als dat het
geval is, spreekt men van compatibiliteit. Omdat IBM een grote
computerproducent is, wordt in de reclame nogal eens geschermd met het begrip IBM-compatibel om aan te geven dat een
apparaat of een programma in een IBM-computer kan worden
gebruikt.

Formatteren
De informatie wordt op de schijven opgeslagen in concentrische
sporen (tracks) en in sectoren. De indeling die op een schijf wordt
toegepast, wordt formaat of format genoemd. Het formaat is
verschillend per computer en daarom begint het in gebruik nemen van een schijf met het formatteren, d.w.z. het vastleggen van
de indeling in sporen en sectoren. Het formatteren neemt een
gedeelte van de opslagcapaciteit in. De ongeformatteerde capaciteit (vóór het formatteren) is groter dan de geformatteerde capaciteit (na het formatteren).
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Dichtheid
De dichtheid geeft aan hoeveel informatie op een bepaalde plaats
op de schijf kan worden opgeslagen. Sommige schijven kunnen
met dubbele dichtheid (double density) worden beschreven. Gewoonlijk bevat een schijf alleen informatie aan één kant, maar
andere kunnen op beide zijden worden beschreven (double sided).

Parallelle en seriële overdracht
Om de gegevens van het ene apparaat naar het andere over te
brengen moet een verbinding tot stand worden gebracht. Zo'n
verbinding of koppeling noemt men een interface. De gegevens
kunnen op verschillende manieren worden overgebracht. Bij parallelle overdracht wordt een geheel van gegevens (b.v. een byte)
samen overgebracht. Dat vergt echter acht lijnen voor een byte
van 8 bits. Daarom gaat de voorkeur dikwijls naar seriële overdracht (ook sequentiële overdracht), waarbij de ene bit na de
andere wordt overgebracht. Dat gaat wel langzamer, maar het is
eenvoudiger en goedkoper dan een parallelle overdracht. Een
centronics interface (genoemd naar een firma van die naam) is
een standaardkoppeling voor parallelle overdracht.

Inktstraalprinter
Naast de daisywielprinter, de matrixprinter en de laserprinter
(Taalbeheersing, blz. 11-1551) is er ook nog de inktstraalprinter
(ink jet printer), waarbij de inkt met een spuitje op het papier
wordt gespoten. Dit gebeurt vrijwel geluidloos en dat voordeel
heeft de inktstraalprinter gemeen met de laserprinter. Die hebben geen geluidskap nodig, zoals de daisywiel- en matrixprinters.
Het daisywiel wordt overigens ook wel margriet genoemd. Bij
elektronische schrijfmachines kan eveneens een margriet gebruikt worden.

Plotter
Een plotter is een apparaat waarmee zowel tekst als grafische
voorstellingen kunnen worden afgedrukt. Het is een computergestuurde tekenmachine .
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Aanraakscherm
Bij een aanraakscherrn kan informatie worden doorgegeven door
het aanraken van het scherm. Tipscherm is een andere benaming
ervan.

Muis
De muis is een apparaat waarmee de cursor over het beeldscherm kan worden verplaatst. Gewoonlijk wordt de cursor (het
oplichtend blokje dat aangeeft waar het scherm wordt beschreven) bewogen door het indrukken van een toets, maar een muis,
een lichtpen en het aanraken van het scherm vormen eveneens
middelen om informatie op het scherm aan te brengen.
W. Penninckx

VRAAG EN ANTWOORD
De ISO-code

v. Kan ti het eens hebben over de zgn. IS()-code die thans meer
en meer gebruikt wordt in economische teksten om namen van
valuta's af te korten (BEF, USD, DEM... ) ? Waarvan is 'ISO'
trouwens de afkorting ?
A. Gezien de snelle ontwikkeling van de informatiemogelijkheden in de afgelopen decennia zijn er compatibele systemen voor
internationale uitwisseling van gegevens noodzakelijk. Wie een
programma voor informatieverwerking op wereldschaal op het
oog heeft moet op genormaliseerde principes kunnen steunen.
Normalisatie op internationaal vlak is een absolute noodzaak,
zowel aln praktische als om financiële redenen.
lJNISIST (Intergovernmental programme for co-operation in
the field of scientific and technological information), onder
auspiciën van UNESCO, wil die normalisatie stimuleren en
werkt met het oog daarop samen lnet ISO.
ISO (International Organization for Standardization) is de gespecialiseerde internationale organisatie voor normalisering, die
de nationale normalisatie-instituten van een negentigtal landen

overkoepelt.
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ISO zorgt voor de bevordering van normalisatie over de hele
wereld met het oog op het vergemakkelijken van internationale
uitwisseling van goederen en dienstverlening en het tot stand
brengen van samenwerking op het gebied van intellectuele, wetenschappelijke, technologische en economische activiteiten.
ISO verenigt de belangen van producenten, consumenten, regeringen en wetenschappers via internationale normen.
De ISO-normen worden over de hele wereld vrij algemeen
toegepast binnen zo\vat elk deelaspect van de technologie, of als
zodanig, of in de vorm van identieke national~ normen.
De ISO-normen over een bepaald vakgebied zijn samengebracht in boekvorm. Zo is er het ISO Handbook 1 -- Information
Transfer (2de uitgave 1982, Genève. ISBN 92 67 10058 0). In die
publikatie zijn de normen i.v.m. bibliotheekwetenschap en docuInentatieverwerving, terminologie en documentenreproduktie
samengebracht. Onder bibliotheekwetenschap en documentatie
valt ook de norIn: ISO 3166-1981 (2de uitgave) : Codes for the

representation of names of countries.
De behoefte aan universeel toepasbare codes voor namen van
landen wordt met de dag groter. De codes in ISO 3166-1981
steunen grotendeels op de voertuigregistratietekens, zoals bepaald door de regeringen die aangesloten zijn bij de Conventions
on Road Traftic. Uitgangspunt was de visuele associatie tussen de
code en de naam van het land (of de geopolitieke 'entiteit') in het
Engels en het Frans (uitzonderlijk ook in een andere taal).
Indien enigszins mogelijk wordt associatie met de politieke
status van het land vermeden.
De internationale norm omvat 3 soorten codes voor elk land :
een basiscode die uit 2 letters bestaat: de ISO-Alpha-2-code; een
code voor speciale doeleinden die uit 3 letters bestaat : de ISOAlpha--3-code; een numerische code bestaande uit 3 cijfers. De
Alpha-2··codes kunnen ook in cOITlbinatie met andere tekens worden gebruikt voor specifieke toepassingen, zoals afkortingen
voor valuta's (USD, BEI~, DEM... ).
l)e nornl ISO 3166-1981 omvat:
1. een lijst met de namen van de landen in het Engels in alfabetische volgorde, de officiële namen, de Alpha-2-code, de AIpha-3-code, de numerische codes en opmerkingen;
2. hetzelfde in het Frans;
3. de Alpha-2-codes in alfabetische volgorde en de overeenkomstige narnen van de landen in het Engels en in het Frans;

Taalbeheersing maart/april 1986

II - 1581

4. de Alpha-3-codes in alfabetische volgorde en de overeenkomstige naam van de landen in het Engels en in het Frans;
5. de nummers bestaande uit drie cijfers in numerische volgorde
met de overeenkomstige namen in het Engels en in het Frans.
De ISO-normen liggen ter inzage in de bibliotheek van het
BIN: Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29,
1040 Brussel (inlichtingen in Nederland: Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft) (NNI).
Het ISO Standards Handbook kan via BIN of NNI worden
besteld of rechtstreeks bij ISO Central Secretariat, Case postale
56, eH-1211 Genève 20, Zwitserland, tel. : (022) 34 12 40. Telex
23887 ISO ch. Er bestaat ook een Franstalige versie van het boek.
R. Temmerman

Plooien en vouwen en harmonica-enveloppes

V. Wat is het goede Nederlandse woord voor de enveloppen die
bij de verkiezingen worden gebruikt om de kiesbiljetten in te
stoppen? In het Frans heet dat: enveloppes à soufflet.
A. Wat enveloppes à soufflet zijn staat precies beschreven in het
algemeen kieswetboek, meer bepaald in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1894, gewijzigd door het KB van
16 juli 1976 : 'Het omslag is vervaardigd uit karton, overdekt met
ondoordringbaar linnen. Het onderstuk is 25 centimeter breed,
40 lang en 2 millimeter dik, linnen inbegrepen. Het bovenstuk
bestaat uit 4 panden van 23 centimeter breed, 38 lang en 1 millimeter dik linnen inbegrepen, die overeenkomen bij het sluiten.
Zeer stevige repels in stoffe, 2 centimeter, vormen band, omgeven het omslag en komen op het bovenstuk bijeen, waar zij
geknoopt en met lak vastgezegeld worden op het bovenpand van
het gesloten omslag'.
In dit KB wordt dit soort enveloppen alleen aangeduid met een
omschrijving, nl. omslag met plooien. In de 'Praktische handleiding voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen' (E.
Jonckheere en J. van Oosterwijk, UGA, Heule) wordt behalve
over omslagen ook over harmonica-omslagen gesproken.
Omslag met plooien is zeker geen verdedigbare vertaling van
enveloppe à soufflet. Sinds 1894 is meer dan eens gewezen op het
verschil tussen plooi en vouw (Taalbeheersing, blz. V-21), beide
te vertalen met het Franse pli. De dubbele betekenis van dat
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Franse woord is duidelijk de reden van de veelvuldige verwarring
tussen vouwen plooi. Toch resulteert de verbetering van plooi
door vouw niet in een goede Nederlandse vertaling die we zoeken: elke enveloppe heeft vouwen; een envelop met vouwen
zegt derhalve niets over het specifieke van een enveloppe à soufflet.
Harmonica-envelop(pe) of -omslag, je zou kunnen zeggen een
letterlijke vertaling van het Franse enveloppe à soufflet, is daarentegen wel verdedigbaar. Er zijn een aantal samenstellingen
met harmonica als eerste lid, waar harmonica-omslag of harmonica-enveloppe harmonieus bij kan aansluiten. Zo staan bij Van
Dale woorden als harmonicabed, -plooi, -deur en -wand. In al die
gevallen staat harmonica voor de eigenschap van 'inschuifbaarheid en uitrekbaarheid' , net zoals dat bij de betreffende omslag
het geval is. Hoewel dat woord noch bij Van Dale, noch in juridische woordenboeken terug te vinden is, is harmonica-omslag of
-envelop(pe) m.i. de beste vertaling voor het Franse enveloppe à
soufflet.
A. Maes

De lezers worden venocht te reageren
V. In het, overigens interessante, artikel van Eric Cuypers staat
(Taalbeheersing, blz. 1-1039) : 'Ook worden de vertalers geregeld
om advies gevraagd'. Is dit correct? M.i. moet er staan: 'Ook
wordt de vertalers ... '.
A. 'Ook worden de vertalers geregeld om advies gevraagd', of
'Ook wordt de vertalers geregeld om advies gevraagd' ? Beide
constructies zijn mogelijk, hoewel sommigen de eerste vorm niet
zuiver op de graat vinden.
Louter technisch bekeken is de tweede (met 'de vertalers' als
meewerkend voorwerp) misschien de meest juiste, maar de eerste klinkt vlotter . Wellicht heeft dit eufonisch aspect ertoe geleid
dat hij ingeburgerd raakte.
Op blz. 1052 van de Algemene Nederlandse spraakkunst wordt
gezegd dat naamwoorden in een passieve zin als grammaticaal
onderwerp of in hun oorspronkelijke functie optreden.
Soortgelijke gevallen zijn:
- De heren werd/werden verzocht mee te komen.
- De automobilisten wordt/worden aangeraden hun parkeerschijf te gebruiken.
E. Cuypers
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TAAL IN ONTWIKKELING

In of·voor open doel scoren

Bij het voetballen spreekt men van een open doel wanneer de
doelman niet in het doel is. In of voor open doel scoren is dan op
een gemakkelijke manier een doelpunt maken en een winstpunt
behalen. Deze uitdrukking wordt nu ook met een figuurlijke
betekenis gebruikt: op een gemakkelijke manier succes behalen,
b.v. het in een debat gemakkelijk halen, omdat de tegenpartij
slecht argumenteert. In de nieuwe grote Van Dale vinden we
deze figuurlijke betekenis bij het woord scoren. De letterlijke
betekenis staat er bij het woord doel, met ook een figuurlijke
betekenis van de andere uitdrukking in eigen doel schieten, nl.
zichzelf benadelen.

Gipsvlucht

Een speciale vlucht van een chartervliegtuig waarmee gewonde
beoefenaars van wintersport terug naar huis gebracht worden,
wordt een gipsvlucht genoemd. Die gewonde wintersporters hebben dan immers meestal een gipsverband om hun gebroken armen of benen.

Kickboksen
Kickboksen is een nieuwe Japanse vechtsport, waarbij elementen
van judo, karate en boksen worden toegepast. Het eerste lid van
het woord is het Engelse kick, dat schop of trap betekent. Kickboksen is dus een soort boksen waarbij, zoals bij karate, ook
bepaalde trappen gegeven worden. Het enkelvoudige kick wordt
in het Nederlands echter alleen maar in een andere betekenis
gebruikt, nl. voor een opgewekt en opgewonden gevoel, vooral
een aangename gewaarwording ten gevolge van het gebruik van
drugs.
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Klitband of klitteband

Als sluiting, b.v. van schoenen of misgewaden, gebruikt men de
laatste tijd veel klitband of klitteband, d.i. een soort band met
een ruw oppervlak waarvan twee stukjes, tegen elkaar gedrukt,
aan elkaar vast blijven zitten tot ze weer losgetrokken worden.
Het woord klitband is gevormd met klit of klis, dat als eerste
betekenis een purperen bloemhoofdje aanduidt, gevat in een omwindsel met fijne haakjes. Zo'n klis blijft gemakkelijk aan de
kleren hangen. Kinderen gooien er graag mee. Een zegswijze
luidt aan elkaar hangen als klissen, altijd bij elkaar zijn, elkaar
niet loslaten.

Plaatje
Het verkleinwoord van plaat, afbeelding, plaatje, heeft de laatste
tijd verschillende nieuwe betekenissen gekregen. Al enige tijd in
gebruik is de betekenis 'foto, kiekje'. De verbinding 'plaatjes
schieten' wordt door de grote Van Dale nog als een anglicisme
beschouwd, maar is toch zeer gebruikelijk. Ook al een tijdje
bekend is de betekenis 'mooi, aangenaam, aantrekkelijk tafereel', b.V. dat paartje staat er als een plaatje. Recenter is evenwel
de betekenis 'plan, overzicht, schema van werkzaamheden, met
vermelding van de personen die ze moeten uitvoeren'. Volgens
het Prisma handwoordenboek neologismen (1984) dateert deze
betekenis uit de tjjd van de kabinetsonderhandelingen in Nederland in 1977. Het geeft er twee voorbeelden van, een uit 1978, 'de
'plaatjes' vliegen over de tafel, maar geen ervan is een streling
voor het oog' (uit: Dagboek van een onderhandelaar), en een uit
1983, 'In de volgende bijeenkomst, die eind januari zal plaatsvinden, zal een eerste 'draaiboek' met een financieel plaatje gereed
kunnen zijn'. Een tweede recente betekenis van plaatje is 'totaalbeeld, algehele situatie', d.i. overzichtelijk beeld van een geheel.
Hiervoor geeft hetzelfde woordenboek o.a. als voorbeelden:
'het plaatje van de ontwikkeling van de VAR gedurende de laatste tien jaar', uit 1982, en 'Het totale financiële plaatje ziet er een
stuk beter uit dan we hadden aangenomen', uit 1983.
M.i. ten onrechte vat de Hedendaagse Van Dale de laatste
twee betekenissen samen als 'regeling, ontwerp', waarvoor hij
ook de samenstellingen inkomensplaatje en koopkrachtplaatje
vermeldt (die hij niet als trefwoord opneemt). De laatste samenstellingen, vroeger al in Taalbeheersing (blz. 11-1451-1452) gesig-
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naleerd, betekenen 'beeld van de inkomensontwikkeling' en horen alleen bij de laatste betekenis van plaatje.

Basisschool

Het woord basisschool wordt sinds het begin van de jaren '60
gebruikt in de betekenis van 'lagere school' , school waar basisonderwijs of onderwijs in de eerste beginselen gegeven wordt. Nu is
basisschool in Nederland echter de naam van een nieuw type
school geworden, in 1985 ingevoerd, voor onderwijs van vier- tot
twaalfjarigen, een samenvoeging van de vroegere kleuter- en lagere scholen.

Het wel kunnen schudden

Recentelijk in gebruik gekomen is de zegswijze het wel kunnen
schudden, geen reden tot hoop meer hebben, het wel kunnen
vergeten, er niet meer op kunnen rekenen. Wellicht is deze zegswijze ontstaan door de gedachte dat men met iets dat leeg is wel
kan schudden, maar dat er toch niets meer uit kan komen, ofwel
door de zegswijze 'iets van zich afschudden', het idee laten varen,
want men heeft er toch niets meer aan.

B-wegen, A-wegen en E-wegen
B-weg is een term die volgens recente woordenboeken in Nederland gebruikelijk is voor een, meestal onverharde, weg die
slechts bereden mag worden door voertuigen met een bepaalde
maximumbreedte en wieldruk. De hiertegenover staande term
A-weg, autoweg, verharde weg voor motorrijtuigen is echter alleen in Verschuerens Modern woordenboek (1979) opgenomen.
Daarnaast vinden we bij Verschueren en in de Hedendaagse Van
Dale ook de term E-weg, Europese weg, onderdeel van het Europese net van autosnelwegen.

Speaker

Het Engelse woord speaker, dat vroeger in Nederland alleen
gebruikt werd in de typisch Engelse betekenis van 'voorzitter van

II -1586

Taalbeheersing maart/april 1986

het Lagerhuis', heeft daar nu ook de betekenissen 'luidspreker'
en 'persoon die mededelingen doet via een geluidsinstallatie, b.v.
bij sportmanifestaties', gekregen. Hierbij merk ik op dat de eerste twee betekenissen wel Engels zijn, maar de derde niet. Deze
is vermoedelijk via het Frans en via de Vlaamse sporttaal in
Nederland doorgedrongen. In de betekenis 'omroeper of presentator voor radio of televisie' blijft het gebruik van het woord
speaker echter (nog) tot het Vlaamse land beperkt.

Moraal
Vroeger werd moraal in de betekenis van 'het moreel', d.i. de
goede mentale instelling, karakter, als een Zuidnederlands gallicisme beschouwd (zie Taalbeheersing, blz. 11-747 en 11-938, het
Zuidnederlands woordenboek van De Clerck en nog de nieuwe
grote Van Dale). De Hedendaagse Van Dale noemt moraal in de
betekenis 'instelling, karakter, moreel' nu echter terecht een
sportterm, zonder een andere aanduiding, en geeft er als voorbeeld bij: 'op moraal winnen, niet in de eerste plaats door kracht
of inzicht'. Deze betekenis is in de sporttaal, ook in Nederland,
de laatste jaren inderdaad vrij algemeen geworden, oorspronkelijk onder invloed van de Vlaamse sporttaal, waarin ze wel als
een gallicisme ontstaan is, door de verwarring van twee bijna
gelijkluidende Franse woorden: le moral, het moreel, en la morale, de moraal.
Gekwetst

Op dezelfde wijze als moraal voor moreel is ook gekwetst voor
gewond in de sporttaal van Nederland ingeburgerd geraakt. Tot
voor kort werd gekwetst in de betekenis 'gewond, geblesseerd' als
regionaal, 'Zuidnederlands' beschouwd. Algemeen Nederlands
was het alleen in de betekenis 'innerlijk gewond, gegriefd, gekrenkt, beledigd' (zie Taalbeheersing, blz. 11-382 en 11-707 en het
Zuidnederlands woordenboek van De Clerck). Als sportterm heb
ik gekwetst in de betekenis 'gewond, geblesseerd' de laatste tijd
echter herhaaldelijk in Noordnederlandse kranten aangetroffen.
Ik merk op dat de nieuwe grote Van Dale het werkwoord
kwetsen ook in de betekenis 'verwonden' als algemeen Nederlands vermeldt, maar gekwetst niet afzonderlijk heeft opgenomen, ook al verwijst hij ernaar. De Hedendaagse Van Dale
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noemt gekwetst en gekwetste eveneens algemeen Nederlands,
maar met dezelfde bewoordingen als de vroegere grote Van Dale
en blijkbaar zonder meer daaruit overgenomen. Ik meen evenwel dat deze termen alleen in de sporttaal algemeen Nederlands
geworden zijn.

Voorlangs
Een bijwoord dat de laatste jaren in de sporttaal van Noord en
Zuid veel gebruikt wordt, is voorlangs, met de betekenis 'aan de
voorkant langs (iets)' ,meestal 'voor het doel (bij een balspel)
langs'. Als voorbeeld heb ik enige jaren geleden al uit De Telegraaf opgetekend: 'de midvoor schoot de bal voorlangs'. De
nieuwe Grote en de Hedendaagse Van Dale hebben dit woord
opgenomen.

Deelgemeente
Het woord deelgemeente werd het eerst in Verschuerens .lvlodern
woordenboek (1979) opgenomen als een officiële Belgische term
voor een vroegere gemeente die nu, als deel van een grotere
gemeente, voor sommige zaken nog een min of meer zelfstandig
karakter heeft. In België wordt deze term vooral sinds de grootscheepse samenvoeging van gemeenten op 1 januari 1977 gebruikt. In Nederland werd dezelfde term echter al eerder gebruikt voor een deel van een gemeente met eigen bestuursorganen waaraan de gemeente bepaalde bevoegdheden gedelegeerd
heeft. Het Prisma Handwoordenboek neologislnen (1984) geeft
hiervoor al voorbeeld uit 1974 : 'In Rotterdam bestaan op het
ogenblik drie deelgemeenten'.

Dat is ver van mijn bed
Een zegswijze die de laatste tijd in gebruik gekomen is : dat is ver
van mijn bed, geeft duidelijk aan dat de spreker ergens helemaal
niets mee te maken wil hebben, dat hij vindt dat het hem in het
geheel niet aangaat.
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AlleL'ibrander
Een allesbrander is een soort kachel waarin vaste stoffen als hout
en kolen en ook afvalstoffen gestookt kunnen worden, maar geen
synthetische stoffen. Alles mag hier dus niet in de absolute zin
opgevat worden. Blijkbaar hebben reclamedoeleinden bij het geven van deze naam meegespeeld.

Doordrukstrip
Een doordrukstrip is een aluminium strip waarin tabletten enz.
verpakt worden. Zo'n strip heeft gaatjes waarin de tabletten passen en die afgedekt zijn met doorzichtig plastic. De aluminium
folie breekt open als men op het plastic drukt. We kunnen ook
spreken van doordrukverpakking, stripverpakking of blisterverpakking (het Engelse blister betekent eigenlijk blaar, bladder of
trekpleister) .

Dwarsverband en dwarsverbinding
Het woord dwarsverband wordt al langer als scheepsterm gebruikt voor het geheel van de verbindingsdelen die een schip
voldoende weerstand moeten geven tegen krachten die van opzij
komen. Vrij nieuw is echter een figuurlijke betekenis van dwarsverband en ook van dwarsverbinding, een opvallende en verrassende verbinding of relatie tussen personen of elementen die op
het eerste gezicht niets met elkaar te maken schijnen te hebben.
Het Prisma Handwoordenboek neologismen (1984) geeft al een
voorbeeld uit 1974, waarin het gaat over een nieuwe dwarsverbinding van vrouwen uit groepen die jarenlang ver van elkaar af
hebben gestaan en die nu blijken te gaan samenwerken. Het
figuurlijke gebruik van dwarsverband, dat ook al ingeburgerd is,
werd nog in geen enkel woordenboek opgenomen.

Een dwarsstraat noemen
Een dwarsstraat is een zijstraat die dwars op een hoofdstraat
uitkomt. Dat het over een minder belangrijke straat gaat, heeft
aanleiding gegeven tot de zegswijze een dwarsstraat noemen, een
willekeurig, niet uitgekozen voorbeeld geven.
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Bescheurkalender

Het werkwoord zich bescheuren (van scheuren, vgl. zich te barsten lachen) betekent uitbundig lachen, schaterlachen. Daarmee
is nu de samenstelling bescheurkalender, scheurkalender met
moppen, gevormd. Door de betekenis scheurkalender heeft deze
samenstelling waarschijnlijk gemakkelijker ingang gevonden. De

Hedendaagse Van Dale geeft als voorbeeld 'de bescheurkalender
van Van Kooten en De Bie'. De Grote Van Dale bedoelt hetzelfde wanneer hij het woord omschrijft als 'scheurkalender van
Koot en Bie'.

Katvanger

Onlangs was er in een Nederlandse krant sprake van een katvanger. Dit is eigenlijk een Bargoens woord voor een stroman of een
handlanger van misdadigers. In het bijzonder wordt het woord
gebruikt voor iemand die op verzoek van koppelbazen optreedt
als directeur van een besloten vennootschap, waardoor illegale
praktijken van die koppelbazen gedekt worden. De nieuwe Grote Van Dale noemt zo'n katvanger een 'handlanger van misdaadfiguren' , maar Van Dale Nieuw handwoordenboek (1982), dat het
woord het eerst had opgenomen, noemt hem 'een slachtoffer van
geraffineerde praktijken van koppelbazenorganisaties' .
Afmaker

Een afmaker is iemand die iets afmaakt, in verschillende betekenissen, o.a. een slachter, vilder of een persoon die vlug, beslist
handelt. In de sporttaal heeft afmaker sinds enige jaren ook de
betekenis gekregen van speler die door zijn doelpunten een wedstrijd kan beslissen, die aanvallen kan afwerken, veel doelpunten
maakt.
F. Claes s.j.
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11. - TERMEN EN WENDINGEN

VRAAG EN ANTWOORD

Bestuurder - directeur
V. Ik werk in een bankinstelling en moet er o.a. op toezien dat de
ondertekende brieven en documenten steeds de 'hoedanigheid
(functie) van de ondertekenaar' vermelden.
Onlangs ontving ik een document dat als hoedanigheid van de
ondertekenaar 'bestuurder' vermeldde.
Ik maakte daarvan een kopie, streepte 'bestuurder' door en
verving dit door 'directeur', met de opmerking dat 'een bestuurder iemand is die b.v. een voertuig bestuurt' (cfr. Heidbuchel,
Hoe zeg en schrijf ik het), en zond dit aan afzender terug.
Als reactie daarop ontving ik de 'Nieuwe terminologie i.v.m.
vennootschapswet' , duidelijk met de bedoeling dat men mij er
opmerkzaam op wilde maken dat bestuurder (als hoedanigheid
van ondertekenaar) wel degelijk juist was.
Ik weet uiteraard dat ook een bedrijf en/of een vereniging
bestuurd worden (wordt).
Vandaar mijn vraag: mag men onder de handtekening, als
hoedanigheid (functie) van de ondertekenaar van brieven en/of
documenten, 'bestuurder' vermelden of mag, of moet het zijn
'directeur' ?
A. Alles hangt af van de functie die de ondertekenaar binnen de
vennootschap bekleedt. Is hij wat in de vroegere terminologie
een beheerder genoemd werd (Fr. administrateur), dan is zijn
titel thans bestuurder. Die titel is vastgesteld in de vennootschapswet van 5 december 1984. Voordien bestond van die wet
alleen een vertaling, nu is de Nederlandse tekst authentiek door
de wetgevende macht vastgesteld. Bestuurder is de benaming die
ook van oudsher gebruikelijk is in het Nederlandse Wetboek van
koophandel. De betekenis van bestuurder is dus veel ruimer dan
u er aan de hand van Heidbuchel aan schijnt te geven. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij vormen samen de raad van bestuur, d.i. zo
ongeveer de uitvoerende macht van de vennootschap.
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Ook in het openbaar bestuur (staat, provIncIe, gemeente)
staan de bestuurders tegenover de bestuurden.
Is de ondertekenaar echter degene die veeleer een administratief-technische taak heeft, dan kan hij directeur worden genoemd
(Fr. directeur). Volgens artikel 63 van de vennootschapswet kan
het dagelijks bestuur immers worden opgedragen aan een of
meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet
vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden. Hun benoeming,
ontslag en bevoegdheid worden bij de statuten geregeld. Indien
de ondertekenaar werkelijk de of een directeur is, kan het gebruik van de term bestuurder allicht te wijten zijn aan het feit dat
in de vroegere Nederlandse tekst van dat artikel 63 niet 'directeur', maar wel 'bestuurder' stond, terwijl de tegenwoordige bestuurder dus toen beheerder heette.
Een laatste opmerking : Is het dagelijks bestuur aan een van
de bestuurders gedelegeerd, dan kan deze als gedelegeerd bestuurder tekenen, een term die nu ook in de laatste uitgave van
Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal is opgenomen.

Vennootschapswet

V. De wetteksten die betrekking hebben op de handelsvennootschappen zijn gebundeld in het Wetboek van Koophandel,
boek I, titel IX. Deze tekst is eigenlijk een coördinatie van verschillende wetten (KB 30 november 1935, Staatsblad 5 december
1935). De wetgever duidt deze 'wet' aan met 'gecoördineerde
wetten betreffende de handelsvennootschappen'. Wij notarissen,
die om de haverklap naar die tekst moeten verwijzen, zoeken
naar een kortere aanduiding van die wetteksten. Het bemoeilijkt
immers onnodig de lectuur van de akten wanneer men steeds
moet schrijven 'zoals bepaald in artikel ... van de gecoördineerde
wetten betreffende de handelsvennootschappen'. Dit maakt onze
notariële akten, die om tal van andere redenen reeds bombastisch zijn, alleen nog hoogdravender. Om deze redenen wil ik u
verzoeken mij de juiste van de volgende termen aan te duiden:
Vennootschapswet of Vennootschappenwet en schrijft men dit
met een hoofdletter (eigennaam van een wet ?) of kan het ook
met een kleine letter ?
A. De Belgische wetgever zou goed doen op dit stuk het voorbeeld te volgen van de Nederlandse wetgever, die in vele wetten
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met een min of meer lang opschrift een zogenaamde citeertitel
vastlegt. Zo luidt art. 100 van de Nederlandse 'wet houdende
bepalingen tot beperking van de arbeidsduur in het algemeen en
tot het tegengaan van gevaarlijke arbeid' : 'Deze wet kan worden
aangehaald onder de titel van 'Arbeidswet' met bijvoeging van
het jaartal van het Staatsblad, waarin zij zal worden afgekondigd'. En de wet van 25 april 1951 , houdende vaststelling van een
regeling betreffende het voorkomen en het bestrijden van silicose
en andere stoflongziekten, bepaalt in het laatste artikel : 'Deze
wet kan worden aangeha~ld onder de titel Silicosewet' .
Indien u, zonder vrees voor een vormgebrek of voor verwarring, een verkorte verwijzing wenst te gebruiken is de juiste
vorm : vennootschapswet, naar analogie van vennootschapsbelasting, vennootschapscontract, vennootschapsleven, vennootschapsrecht, vennootschapsvorm.
Er is natuurlijk ook een tussenoplossing mogelijk, in die zin
dat bij de eerste verwijzing gebruik gemaakt wordt van de formule : 'art. X van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen, hierna genoemd de 'vennootschapswet' .
Hoofdletter of kleine letter ? Aangezien de verkorte aanduiding vennootschapswet niet de eigennaam van de wet is, niet
wettelijk vastgelegd is in de wet zelf, zoals de Nederlandse citeertitel, lijkt het geraden geen hoofdletter te schrijven.

Volgestort
V. Wat is de juiste term: Het kapitaal van de vennootschap is
volledig volstort of volgestort ? Men maakt immers een onderscheid tussen het geplaatste kapitaal (= het kapitaal dat door de
vennoten onvoorwaardelijk beloofd is) en het gedeelte daarvan
dat werkelijk door de vennoten reeds ter beschikking van de
vennootschap is gesteld, dat gestort is. Wanneer het gehele geplaatste kapitaal gestort is, zegt men dan dat het kapitaal geheel
volstort of volgestort is ? In dezelfde lijn spreekt men van aandelen die gedeeltelijk of volledig vol(ge ?)stort zijn.
A.Volstorten is een scheidbaar samengesteld werkwoord. Het
eerste lid, vol, kan in bepaalde gevallen worden losgemaakt van
het werkwoord en krijgt de klemtoon. Dus: vólstorten, vól te
storten, stortte vól, vólgestort, vólstorting. Een volgestort aandeel betekent, zoals het in Van Dale staat, dat het gehele nominale bedrag daarvan voldaan is, m.n. gezegd wanneer er aanvankelijk slechts een deel van gestort is en de rest later wordt bijge-
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stort. U kunt dus spreken van gedeeltelijk of volledig gestort
(kapitaal, aandeel). Volledig gestort is vólgestort. Gedeeltelijk
volgestort is een contradictie.
J. Demol

u ... u

of u ... zich

V. Welk persoonlijk voornaamwoord (u of zich) moet ik gebruiken in volgende zinswending als ik mij tot een groep richt: 'Wij
verzoeken u... voor te bereiden op de vergadering van ... '.
A. Het persoonlijk voornaamwoord u heeft niet alleen verschillende functies te vervullen (onderwerp in een zin als U spreekt
goed Nederlands, lijdend voorwerp in Ik heb u gemist, meewerkend voorwerp in Hij heeft het u gegeven), het is bovendien zowel
enkelvoud als meervoud (zonder context is uit de drie zinnetjes
hierboven niet op te maken of u betrekking heeft op een enkele
of op meer personen) en in bepaalde opzichten gedraagt het zich
niet alleen als 'tweede', maar ook als 'derde persoon'. (Dat men
voor de aanspreking ook een derde persoon kan gebruiken blijkt
o.m. uit het Duitse Sie.) Vandaar dat u niet alleen met werkwoordsvormen van de tweede (u kunt), maar ook van de derde
persoon aangetroffen wordt (u kan). Een en ander betekent dat
het reflexivum dat bij u hoort zowel u (tweede) als zich (derde
persoon) kan zijn. De taalgemeenschap heeft op dit stuk dus nog
geen definitieve keuze gemaakt, zodat de taalgebruikers dat telkens weer zelf moeten doen. Uit observaties van het taalgebruik
valt af te leiden dat zich de voorkeur krijgt als het reflexivum
onmiddellijk op u volgt en/of als u met een werkwoordsvorm van
de derde persoon verbonden is, en dat men in andere gevallen
zowel u als zich gebruikt: Vergist u zich niet? U is zich wel
bewust van de gevaren, neem ik aan. Ik denk dat u zich vergist.
Deze voorbeelden ontleen ik aan de Algemene Nederlandse
spraakkunst (1984, blz. 180-181) en ik maak van de gelegenheid
gebruik om erop te wijzen dat de bedoelingen van de ANS goed
waren, maar dat een slordigheidje de uitleg t.a.p. ontsiert: i.p.v.
'het gebruik van u heeft (eveneens) de voorkeur... ' leze men dus
'het gebruik van zich heeft (eveneens) de voorkeur'.

Voorzitter (aanspreekvorm)
V. Op school leerde ik : Mijnheer de Voorzitter. Regelmatig lees
ik : Geachte Voorzitter of Geachte Heer Voorzitter (wat mij
persoonlijk wel aanstaat en ook mijn baas). Wat is correct?
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A. We zeggen, afhankelijk van de mate waarin de situatie in
kwestie formeel is : Mevrouw de voorzitter (formeler) of Voorzitter (minder formeel); is de voorzitter toevallig een man, dan
uiteraard mijnheer i.p.v. mevrouw. Het spreekt vanzelf dat men
in bepaalde omstandigheden ook weleens kan beginnen met
(zeer) geachte voorzitter, maar die formule is in het algemeen
toch alleen toepasselijk als aanhef van een toespraak(je).
Als de voorzitter aangeschreven wordt, is de laatst genoemde
verbinding juist wel de gewone; de eerste veronderstellen meer
vertrouwelijkheid dan afstand. (Geachte vrouw voorzitter is onmogelijk; geachte heer voorzitter is ongebruikelijk - of een
vrouwelijke voorzitter (ook) voorzitster genoemd mag worden, is
geen taalkundige kwestie; men wende zich daarvoor tot feministen en vrouwenhaters.)

Aj7cortingen (genus)
V. Indien men firmanamen of werkgroepen afkort, welk bepaald
lidwoord is dan van kracht (b.v. het CCI of de CCI ?). En indien
men deze afkorting vervangt door een persoonlijk voornaamwoord, gebruikt men dan 'hij' ?
A. Meestal is het genus van afkortingen ons net zo bekend als het
genus van boek en eenoudergezin: ... VBO, ... ACW, ... BSP,
... BRT, ... PVV, ... ABVV, enz. - ik ben ervan overtuigd dat
niemand ook maar een miscroseconde heeft geaarzeld. Soms weten we niet waar de afkorting voor staat en dan weten we evenmin of het een de- of een het-woord is : ... NFO, ... NGL, ...
NNI, ... NCBO; juiste oplossing de, het, het en de. Hoe weet ik
nu wat u niet weet? Wel, ik kijk in Van Dale (12) en ik zie dat
NFO een federatie is, NGL een genootschap, NNI een instituut en
NCBO een bond, vandaar... In de regel is het genus van een
afkorting dus dat van het kernwoord (het belangrijkste zelfstandig naamwoord) van de woordgroep waar de afkorting voor
staat. En dat geldt vanzelfsprekend niet alleen voor de keuze van
het lidwoord (het of de), maar ook voor die van de vervangende
voornaamwoorden (het, dat, zijn enz., hij, die, zijn enz., zij, die,
haar enz.).
De vraag of bij afkortingen die het- of hij-woord zijn ook haar
mag is in Taalbeheersing in de administratie 201, blz. 1-877-890
(1983) uitstekend (!) behandeld.
G. Geerts
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TAAL IN ONTWIKKELING

Grossieren
Een vrij recent werkwoord is grossieren, afgeleid van grossier,
groothandelaar, koopman die alleen in het groot verkoopt. Letterlijk betekent grossieren als grossier handel drijven. Het wordt
echter meer in een figuurlijke betekenis gebruikt voor iets op
grote schaal verzamelen of iets veel doen. Zo vinden we in de
nieuwe Grote Van Dale als voorbeeld 'grossieren in gemeenplaatsen' , erg veel nietszeggende mededelingen doen, en in de Hedendaagse Van Dale 'hij grossierde in titels', hij behaalde er zeer
veel.

Ligfiets
Een nieuwe soort fiets waarop men in liggende houding kan trappen op pedalen die het voorwiel aandrijven, wordt ligfiets genoemd. Zo'n fiets wordt bestuurd met twee handels die opzij van
het zadel zijn aangebracht. Het stuur, dat zich onder het zadel
bevindt, is door kabels met het voorwiel verbonden.

Hypnotherapie
In een Nederlandse krant was er onlangs sprake van een hypnotherapeut. Dit is een beoefenaar van hypnotherapie of iemand die
hypnose als therapie toepast. Door een patiënt op kunstmatige
wijze onder hypnose te brengen tracht hij hem dus te genezen. Ik
merk op dat de Hedendaagse Van Dale als verklaring van hypnotherapie alleen het woord slaaptherapie vermeldt, maar dit woord
niet als trefwoord opneemt. In feite zijn slaap en hypnose echter
niet hetzelfde, zodat slaaptherapie en hypnosetherapie ook twee
verschillende dingen zijn.

Geramd, gebeiteld of gebakken zitten
Geramd, gebeiteld en gebakken zitten zijn drie uitdrukkingen die
de laatste tijd soms gebruikt worden met de betekenis 'in een
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gunstige, vaste of veilige positie zitten'. De werkwoorden waarvan de verleden deelwoorden geramd, gebeiteld en gebakken afgeleid zijn, wijzen op het stevig vastzetten van iemand, om te
voorkomen dat die zijn positie zou verliezen.

lets uit de losse pols doen
Vrij nieuw is de zegswijze iets uit de losse pols doen, iets zonder
enige moeite, heel gemakkelijk doen. Ze komt overeen met de al
langer gebruikelijke verbinding uit de losse hand, eigenlijk zonder hulpmiddelen, inzonderheid bij het tekenen, maar verder
figuurlijk ook gezegd voor iets dat men zonder steun of zonder
moeite verricht. We kunnen deze zegswijzen ook nog vergelijken
met de uitdrukking met losse handen rijden (in Vlaanderen gewoonlijk: 'zonder handen'), d.i. zonder de handen aan het stuur
(van een fiets) te houden.

Vitrocultuur en reageerbuisbaby
Vitrocultuur is het op kunstmatige wijze buiten het organisme
brengen en kweken van levende weefsels of delen van organen,
om ze te bestuderen of om experimenten uit te voeren. Een
synoniem van vitrocultuur is explantatie, een woord dat in Kramers (1981) als trefwoord staat, maar in de Grote en in de Hedendaagse Van Dale alleen als verklaring of als synoniem bij het
trefwoord vitrocultuur opgenomen is.
Bij vitrocultuur kan men een eicel uit het lichaam van de moeder overbrengen in een reageerbuis, d.i. een cilindervormig glazen buisje waarin scheikundige reacties teweeggebracht kunnen
worden. Een bevruchting van zo'n eicel in een reageerbuis wordt
een in-vitrobevruchting of reageerbuisbevruchting genoemd. Met
een minder juiste benaming wordt dan ook gesproken over een
reageerbuisbaby, d.i. een baby geboren uit een eicel die in een
reageerbuis bevrucht is, maar daarna in de baarmoeder van de
aanstaande moeder overgebracht. De eerste reageerbuisbaby
werd in 1978 te Oldham in Engeland geboren.
Een schot in de roos
De roos is een ronde plek in het midden van een schietschijf, het
voornaamste doel bij het schieten. Wanneer men de roos treft, of
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in de roos schiet, heeft men precies zijn doel getroffen. Een schot
in de roos heeft ook de figuurlijke betekenis van iets dat zeer
doeltreffend is, dat raak is, een voltreffer, of iets dat een groot
succes geworden is.

Opsteker
Opsteker had vroeger, vooral in de verkleinvorm, de betekenis
van 'iets dat men opsteekt, meeneemt', nl. buitenkansje, voordeeltje. Nu wordt het woord ook vaak gebruikt in de betekenis
'prikkel, aanmoediging', b. v. 'dat succes is een echte opsteker
voor hem', en 'woord van lof, compliment', b.v. 'hij kreeg een
opsteker van zijn leraar'. De laatste betekenis staat alleen nog
maar in het Prisma Handwoordenboek neologismen (1984) en in
Verschuerens Modern woordenboek (1979).

Makke
Makke, dat in het Bargoens 'slag, klap' betekent, heeft in het
huidige Nederlands vaak de figuurlijke betekenis 'moeilijkheid,
probleem', b.v. 'hij heeft de makke dat hij te klein is'. Ook
bestaat de zegswijze niets (geen cent) de (te) makke hebben, helemaal geen invloed hebben, niets in te brengen hebben. Dit
woord makke heeft dus helemaal niets te maken met makkie, dat
afgeleid is van gemakkelijk en onzijdig is, met de betekenis 'een
gemakkelijk werk', b.v. 'ergens een makkie aan hebben', of 'een
rustige dag', b.v. 'vandaag heb ik een makkie'.

Over de rooie zijn
Rood wordt dikwijls beschouwd als een teken van gevaar. De
rode of de rooie is dan een streep die gevaar aangeeft. Volgens de
Grote Van Dale was vroeger stoom op de rooie geven zo hard
stoken dat de wijzer van de manometer op de rode streep kwam
en er dus maximumdruk op de ketel stond. Vandaar komt de
uitdrukking over de rooie zijn, over zijn toeren zijn, van streek of
overspannen zijn. Iemand over de rooie jagen is dan hem ophitsen, prikkelen, ofwel angst aanjagen, intimideren.
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De rijen sluiten
De rijen sluiten heeft dezelfde betekenis als het al langer gebruikelijke de gelederen sluiten, een aaneengesloten rij vormen, vooral van soldaten gezegd die in een rechte lijn naast elkaar gaan
staan of voortgaan. De uitdrukking de rijen sluiten heeft daarnaast nu ook een figuurlijke betekenis gekregen, nl. eensgezind
handelen, in overeenstemming met elkaar optreden.

In iemands straatje komen
Al langer betekent in iemands straatje zijn of passen met diens
bedoelingen of opvattingen overeenkomen. Sinds enige tijd heeft
men naar het voorbeeld daarvan ook de uitdrukking gevormd in
of op iemands straatje komen, d.i. juist als de ander gaan redeneren of handelen.

Op rij
De uitdrukking op rij, achtereenvolgend, na elkaar, werd in 1975
in het tijdschrift Onze taal (blz. 43) vermeld als een voorbeeld
van Zuidnederlandse invloed op de Noordnederlandse sporttaal.
Volgens het Prisma Handwoordenboek neologismen (1984) is het
gebruik van deze uitdrukking in Nederland nu niet meer tot de
sporttaal beperkt gebleven, maar ook ruimer, in de algemene
taal, in gebruik. Ik merk nog op dat Verschuerens Modern woordenboek (1979), het eerste woordenboek dat deze uitdrukking
heeft opgenomen, ze ten onrechte een gallicisme noemt.

Afgetekend en met afstand
Samen met op rij wordt in Onze taal (1975, blz. 43) ook afgetekend, duidelijk, met een duidelijke voorsprong, in Nederland
een ontlening aan de Zuidnederlandse sporttaal genoemd. Het
Prisma Handwoordenboek neologismen (1984) vermeldt ook dit
woord, maar dan alleen met voorbeelden uit de sporttaal. Het is
ook in Nederland daartoe beperkt gebleven. Als synoniem ervan
vermeldt dit woordenboek ook nog met afstand, met als voorbeeld 'Jan Kooiman is ook dit seizoen met afstand Nederlands
beste marathonschaatser'.
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De sterren van de hemel spelen
Sterren worden hoog aan de hemel gezien. Vandaar betekent de
uitdrukking de sterren van de hemel spelen of zingen bijzonder
goed, bijzonder mooi spelen of zingen. Ze wordt vooral gebruikt
wanneer men het heeft over sportlui, zangers, toneelspelers enz.

Tweedrank
Een tweedrank is een soort frisdrank, dus een niet-alcoholische
dr~rik, die met twee verschillende soorten vruchten klaargemaakt is en bijgevolg naar twee verschillende vruchten smaakt.

Klapschaats
In De Telegraaf werd begin 1986 meer dan eens geschreven over
de klapschaats, 'het nieuwste van het nieuwste op schaatsgebied' .
Het is een nieuw soort schaats, waarvan de hiel los van het onderstel beweegt. Kenners zeggen ervan : 'zo kun je langer afzetten'
en 'de klapschaats heeft de toekomst'. We zijn benieuwd of dit
gloednieuwe woord voor deze gloednieuwe schaats inderdaad
een blijvertje zal zijn.

Op de barricaden gaan voor iets
In Nederland gaat men de laatste tijd veel op de barricaden voor
iets, d.i. men wil ervoor vechten, ervoor in het geweer komen.
Alleen de Van Dale van hedendaags Nederlands heeft deze zegswijze al opgenomen, in de vorm voor iets op de barricaden gaan
staan: '(figuurlijk) ergens voor willen knokken'. Hier speelt de
gedachte mee aan de oorspronkelijke betekenis van barricade,
nl. straatversperring van vaten (van het Franse 'barrique', okshoofd, ton, komt het woord barricade), kisten, karren, meubels
enz., vooral bij rellen. Bij een straatgevecht kon men bovenop
zo'n versperring gaan staan : vandaar de uitdrukking.

Betonrot
De laatste jaren wordt er veel gesproken over betonrot, bederf
van beton doordat een te dunne betonlaag te weinig dekking
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biedt voor de bewapening van gevlochten staaldraad, die dan
gaat roesten. Herhaaldelijk worden op die manier flatgebouwen
ondermijnd, zo lezen we in Nederlandse kranten. Het woord
betonrot, dat in de laatste twee nieuwe Van Dales staat, wordt
ook door G. de Bruycker gesignaleerd in het tijdschrift Algemeen
Nederlands en onderwijs (november-december 1985).

Loongolf
In hetzelfde tijdschrift signaleert G. de Bruycker nog een ander
actueel woord, loongolf. Deze term wordt gebruikt voor een
reeks spontane, vrij algemene loonsverhogingen die in een bedrijfstak beginnen waar spanningen zijn in de arbeidssituatie.
Zo'n loonaanpassing kan dan ook in andere bedrijven afgedwongen worden waar minder verdiend wordt. Op deze wijze wordt
echter de evenwichtige groei van de economie gebroken. Het
woord loongolf, dat in 1985 in de Volkskrant gebruikt werd, staat
nog in geen enkel woordenboek.

Ijsbreker en hekkesluiter
G. de Bruycker signaleert in hetzelfde tijdschrift nog twee andere
woorden in een betekenis die nog in geen enkel woordenboek
staat en die in 1985 in De Telegraaf gebruikt werd. Het woord
ijsbreker, volgens de Grote Van Dale in een figuurlijke betekenis
al gebruikt voor een baanbreker, wegbereider, heeft nu ook de
betekenis gekregen van een opwarmertje om het publiek in de
juiste stemming te brengen, d.i. 'een leuk en spits zinnetje dat
het publiek wakker maakt en de oren doet spitsen om met sympathie naar de spreker te luisteren'. Het complement van een
ijsbreker is een hekkesluiter, eigenlijk de laatste in een rij of
categorie, maar nu ook gebruikt voor een verrassend slot, het
besluit van een toespraak, voorstelling of uitvoering. Een ander
woord dat al vroeger deze betekenis had, is uitsmijter.

Knuffelmuur
Een nieuw gevormd, beeldend woord is knuffelmuur, voor een
verwarmde muur waartegen men zich na het zwemmen kan drogen. Dit woord, dat al in de Van Dale van hedendaags Nederlands
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staat, geeft de behaaglijkheid weer die men op dat ogenblik kan
ondervinden.

Luchtfietser
Een ander beeldend woord is luchtfietser, een familiare term voor
een fantast, iemand met een rijke verbeelding, die geen onderscheid maakt tussen verbeelding en werkelijkheid. Zo iemand
leeft immers toch ook met zijn hoofd in de wolken.

Loopfiets
Een loopfiets was oorspronkelijk een voorloper van onze huidige
fiets, een fiets zonder trappers, waarvan de berijder zich telkens
met de voeten tegen de grond moest afzetten. Een bepaalde
soort loopfiets werd ook draisine genoemd, naar de Duitser Freiherr Karl Friedrich Drais von Sauerbronn, die ze in 1817 te
Mannheim uitvond. Nu wordt het woord loopfiets ook gebruikt
voor een nieuwe soort fiets zonder trappers, waarmee bij revalidatie oefeningen in het lopen gehouden kunnen worden.

Gedoogsteun en gedogen
In de politiek gebeurt het soms dat een minderheidsregering een
gedoogsteun krijgt, nl. een overeenkomst sluit met een partij die
geen deel uitmaakt van de regering. Deze partij zal dan de regering gedogen, d.i. voorwaardelijk steunen, zich er niet tegen verzetten, b.v. door op beslissende ogenblikken zich van stemming
te onthouden of geen motie van wantrouwen in te dienen. Het
werkwoord gedogen wordt in Nederland nu ook dikwijls in deze
betekenis gebruikt.

Lijstverbinding
Een lijstverbinding is in Nederland een tijdelijk verbond van politieke partijen bij verkiezingen, met de bedoeling de kans op
zetelwinst te verhogen. In België wordt zo'n tijdelijk verbond,
met een gemeenschappelijke kandidatenlijst, met het Franse
woord 'kartel' aangeduid.
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Duizendpoot
In de woordenboeken staat het woord duizendpoot al in een
figuurlijke betekenis als een schertsende benaming voor een
werktuig dat voor allerlei werk gebruikt kan worden, en voor een
dienstmeisje dat voor allerlei diensten gebruikt wordt. Ik heb het
nu ook in Nederlandse kranten aangetroffen om iemand aan te
duiden die vlug en handig is in het verrichten van allerlei zaken,
voor iemand dus die zeer bedreven is.

Driepuntsgordel en oprolgordel
Voor twee nieuwe soorten autogordels worden nieuwe woorden
gebruikt. Een driepuntsgordel is een autogordel die op twee punten vastzit en op een derde punt door de inzittende wordt vastgemaakt. Een oprolgordel is een autogordel die eerst afgerold
wordt en die vanzelf oprolt nadat hij weer losgemaakt is. Het
eerste van deze twee woorden staat al in de twee nieuwe Van
Dales, maar het tweede alleen nog maar in de grote Van Dale.

Okselfris
Met de letterlijke betekenis, zonder kwalijke geur in de oksels,
staat okselfris al in enige woordenboeken. In Nederlandse kranten heb ik dit woord nu echter ook in een figuurlijke betekenis
gevonden, nl. 'fris, fit, uitgerust, geen vermoeidheid voelend',
b.v. in de zin 'de atleet kwam niet okselfris aan de start'.

Dubbelen
Het werkwoord dubbelen is een Zuidnederlands gallicisme (naar
het Franse 'doubler') in de betekenis van 'een klas overdoen,
blijven zitten, doubleren') (zie Taalbeheersing, blz. 11-1055) en
oorspronkelijk ook in die van 'inhalen en voorbijrijden of -lopen'
(zie Taalbeheersing, blz. 11-881), of 'een ronde vóór komen, lappen, op een ronde achterstand zetten'. In de sporttaal van het
Noorden is de laatste betekenis nu echter ook gebruikelijk geworden. Terecht wordt ze dan ook in de twee nieuwe Van Dales
als een algemeen gebruikelijke sportterm opgenomen.

Taalbeheersing mei/juni 1986

11 - 1603

Kwijtspelen
Ook kwijtspelen wordt als Zuidnederlands beschouwd in de betekenis kwijtraken, verliezen, verspelen. Nu heb ik dit woord ook
in de sporttaal van het Noorden aangetroffen in de betekenis 'in
een wedstrijd voorbijgaan zonder weer ingehaald te worden'.
Alleen de Van Dale van hedendaags Nederlands vermeldt deze
sportterm met als omschrijving '(iemand) voorbij spelen, passeren zonder dat men ingehaald kan worden'. In de algemene betekenis kwijtraken blijft kwijtspelen in het Noorden echter onbekend.

Rolski
Sinds drie jaar bestaat er in Nederland een Langlauf- en Rolski
Federatie. Over langlaufen, lange-afstandskiën, heb ik vroeger al
geschreven (Taalbeheersing, blz. 11-1529). Rolski's zijn ski's op
wieltjes (te vergelijken met rolschaatsen), waarmee men op een
gewone weg ofwel op een afgesloten baan kan rijden. Het rolskiën werd voor langlaufers ingevoerd om 'de grote handicap, het
gebrek aan sneeuw in Nederland, te compenseren'. De woorden
rolski en rolskiën heb ik alleen nog maar in de nieuwe Grote Van
Dale gevonden (die echter ten onrechte 'rolskieën' schrijft).
Daarnaast verdienen ook de woorden rolskiër en rolskiester voor
beoefenaar(ster)s van deze sport opgenomen te worden.
F. Claes s.j.
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11. - TERMEN EN WENDINGEN

TAAL IN ONTWIKKELING

Beschuitijs
Tijdens de Elfstedentocht in Friesland klaagden de deelnemers
soms over beschuitijs. Dit soort ijs heeft niets te maken met
beschuitjes of met consumptie-ijs. Het is niets anders dan natuurijs op sloten of kanalen dat door winderig weer zo hobbelig
geworden is als een beschuit. Op zulk ijs kan zelfs een ervaren
schaatser niet goed uit de voeten en wordt ook voor hem de
Elfstedentocht een ware martelgang.

Kaarttelefoon
In toeristische plaatsen langs de Nederlandse kust werd de kaarttelefoon ingevoerd, d.i. een telefoon, voornamelijk in een openbare cel, die uitsluitend meteen soort strippenkaart gebruikt kan
worden. In april 1986 werden zulke telefoons het eerst in Vlissingen geïntroduceerd, vooral ten behoeve van buitenlandse toeristen, die niet altijd over de nodige Nederlandse munten beschikken. Een tweede reden om zulke kaarten in te voeren is het
tegengaan van vandalisme en diefstal. De aanwezigheid van veel
munten in een telefooncel kan immers de begerigheid van oneerlijke mensen opwekken.
Zo werden er tegen de zomermaanden in de Nederlandse kuststreek kaarttelefoons geïnstalleerd : 22 in Zeeland, 25 in Zuiden Noord-Holland en 21 op de Waddeneilanden. In sommige
Belgische steden werden soortgelijke telefoons al eerder ingevoerd. Ook hiervoor zou het woord kaarttelefoon een zeer geschikte benaming zijn.

Pendel, pendelen en pendelaar
De woorden pendel, pendelaar en pendelen worden o.a. als Zuidnederlands opgenomen in het Zuidnederlands woordenboek van
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De Clerck en als gewestelijk in de laatste grote Van Dale, met de
betekenissen 'wichelroede, wichelroedeloper en met de wichelroede lopen'. Nu blijkt men echter, ook in de Noordnederlandse
vaktaal, een onderscheid te maken tussen een pendel en een
wichelroede. Terwijl een pendel een gewicht aan een draad of
ketting is waarmee men raadgevingen tracht te krijgen of opsporingen tracht te verrichten, is een wichelroede een gaffelvormige
tak van een wilg of hazelaar, of een stok van hout of· metaal
waarmee men voorwerpen onder de grond tracht te ontdekken.

Baanloos en baanloze
In deze tijd van grote werkloosheid heeft het adjectief baanloos
ingang gevonden. Het wordt gezegd van iemand die geen baan of
betrekking heeft. Voor zo iemand wordt nu ook het substantief
baanloze gebruikt.

Nitwit
Het Engelse woord nit betekent eigenlijk neet, luizeëi, maar
heeft ook de figuurlijke betekenis van stommeling, uilskuiken
gekregen. De samenstelling nitwit, met wit, verstand, heeft dezelfde figuurlijke betekenis en werd in het Nederlands overgenomen met de betekenis van iemand die niet genoeg weet of kan
voor de functie die hij bekleedt of voor de taak die hem opgedragen is, iemand dus die zijn functie of taak niet aankan.

Zoetwaren
Zoetigheden, d.w.z. allerlei zoete versnaperingen, lekkernijen
die vooral buiten de maaltijden genuttigd worden, noemt men nu
ook zoetwaren. Deze term lijkt wel naar het Duitse Süsswaren
gevormd te zijn. Toch is ook invloed van de Nederlandse woorden zoetigheden en suikerwaren mogelijk.

Afroepcontract en afroepkracht
Het tijdschrift 'Algemeen Nederlands en onderwijs' van de afdeling Oost-Vlaanderen van de 'Vereniging Algemeen Nederlands'
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vestigt in zijn. eerste nummer van 1986 de aandacht op de nieuwe
termen afroepcontract en afroepkracht, die in verband staan met
de thans toenemende deeltijdarbeid. Een afroepcontract is een
contract waarbij een deeltijder met een werkgever overeenkomt
om telkens na een oproep aan het werk te gaan. Iemand die met
zo'n contract werkt, wordt een afroepkracht genoemd.
Beslisboom

Deze term wordt gebruikt voor een grafische voorstelling, in de
vorm van een vertakte boom, van alle factoren die van belang
zijn bij het nemen van een beslissing. Zo'n voorstelling is een
toepassing van de besliskunde, de leer die zoekt naar de beste
beslissing in de gegeven omstandigheden, op grond van een
waarschijnlijkheidsrekening. Deze leer wordt o.a. in de bedrijfsleiding toegepast, maar ook een dokter kan een geval aan de
hand van verschillende verschijnselen analyseren. Alle elementen die in verband staan met een ziekteverschijnsel en met de
behandeling ervan tekent hij op als takken aan een boom : het
zijn factoren dîe van belang zijn bij het nemen van zijn beslissing.
Een beslisboom is voor hem en voor de patiënt een middel om
een zo goed mogelijke behandeling te kiezen.
Ramkoers

In De Telegraaf (5 juni 1986) lezen we de titel 'Minister op ramkoers met eigen adviescommissie mensenrechten'. Het woord
ramkoers vinden we alleen in de grote Van Dale met de betekenis
'koers waarbij men opzettelijk recht op een tegenligger toe vaart
of vliegt, om die te rammen'. In de bovenstaande tekst heeft dit
woord de figuurlijke betekenis gekregen van een eigengereide en
onverzoenlijke houding die conflicten uitlokt. De minister over
wie het gaat, legde rapporten van de commissie naast Lich neer,
waardoor er een 'ernstige aanvaring' tussen hem en de commissie
dreigde te ontstaan. De figuurlijke betekenis van aanvaring, meningsverschil, discussie is al in de grote Van Dale opgenomen.
Indikken

In De Telegraaf hebben we ook gelezen dat een Utrechtse hoogleraar wegens de teruggang van het aantal uren geschiedenisles
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op de middelbare scholen een ingedikte versie van een leerboek
voor geschiedenis bezorgd had. Hiermee werd bedoeld dat het
leerboek ingekort werd en dat de stof meer geconcentreerd, van
sterker gehalte, gemaakt werd. Deze figuurlijke betekenis van
indikken staat nog niet in de woordenboeken. We begrijpen ze
echter door de letterlijke betekenis van het woord, 'door koken
verdikken, dik maken of dik worden', b.v. van stroop of gelei
gezegd. De grote Van Dale geeft nog een andere figuurlijke betekenis ervan, uit de studententaal, van groenen gezegd, nl. dichter
op elkaar gaan zitten en daardoor meer ruimte maken.

Kansrijk
Het woord kansrijk staat tegenover kansloos, niet, zoals men op
het eerste gezicht zou denken, tegenover kansarm. Dit laatste
wordt alleen in maatschappelijke zin gebruikt, sociaal-economisch misdeeld (zie hierover Taalbeheersing, blz. 11-1496-1497).
Kansrijk wordt gezegd van iemand die veel kans op succes heeft,
b.v. een kansrijke verkiezingskandidaat, die veel kans heeft om
verkozen te worden, en een kansrijke spelfase in een voetbalwedstrijd, waarbij er een grote kans bestaat dat er een doelpunt
gemaakt zal worden. Hierbij merk ik op dat hetzelfde woord
kansrijk in Vlaanderen al langer soms gebruikt wordt met de
betekenis 'gelukkig, met geluk tot stand gekomen', als een afleiding van kans als gallicisme in de betekenis van geluk.
Hondsgevaarlijk en hondsmoe
Honds- wordt vaak als versterkend voorvoegsel voor een adjectief geplaatst. Zo kennen we b.v. al langer hondsbrutaal, buitengewoon brutaal, uiterst onbeschaamd. Het thans ook gebruikelijke hondsmoe kunnen we ook verklaren als 'zo moe als een hond,
buitengewoon moe'. Louter versterkend is het voorvoegsel echter in woorden als hondsgevaarlijk en hondsmoeilijk, waar de
adjectieven niets meer met een hond te maken hebben en de
woorden alleen maar betekenen 'uiterst gevaarlijk, uiterst moeilijk' .
Groeigroep

Een groeigroep wordt gevormd door mensen die geregeld samenkomen om zich te bezinnen op de mogelijkheden tot groei of
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ontplooiing van de persoonlijkheid van ieder van hen. Volgens
de Hedendaagse Van Dale gaan de deelnemers hierbij uit van
ideeën uit de humanistische psychologie.

Integraalhelm
Een valhelm die het hele gezicht omsluit, waarbij de hoofd- en de
kinbescherming één geheel vormen, wordt een integraalhelm genoemd. Zulke helmen worden o.a. door motorrijders gedragen.

Medelander
Iemand die een andere nationaliteit heeft dan die van het land
waarin hij woont, wordt de laatste tijd medelander genoemd. Dit
woord nodigt wel meer uit tot contact dan de woorden vreemdeling of immigrant. Het is ook algemener dan gastarbeider.

Regelneef
Een persoon die alles tot in de puntjes wil regelen, vooral voor
anderen, wordt spottend weleens een regelneef genoemd. Volgens de grote Van Dale werd dit woord in de jaren '80 door Koot
en Bie gelanceerd. Het Prisma-handwoordenboek Neologismen
(1984) geeft drie voorbeelden met dit woord uit de jaren 1982'83, o.a. 'Ik weet niet welke regelneef ooit op het onzalige idee
gekomen is de Nederlandse aardrijkskundige namen anders te
gaan spellen'.

Wervelbad
Een wervelbad is een klein zwembad met warm water, waarin
van beneden af een stroom hete lucht of heet water geblazen
wordt. Hierdoor wordt het water in een wervelende beweging
gebracht en de baders worden geprikkeld door een aangenaam
aandoende vorm van massage.

Ziekenfondsbrilletje
Een ziekenfondsbrilletje is een eenvoudige bril met een stalen
montuur, zoals die vaak door een ziekenfonds verstrekt wordt. In
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de vorige grote Van Dale werd aan de omschrijving nog toegevoegd 'en thans uit snobisme door bepaalde (jonge)lieden gedragen'. Deze subjectieve (onder)waardering werd in de nieuwe uitgave gelukkig door een objectievere zinsnede vervangen : 'thans
door sommigen ook wel uit eigen keus gedragen'.

Brilstand en dubbelblanke stand
Wanneer er in een sportwedstrijd geen doelpunten gemaakt zijn
en de stand dus 0-0 is, spreekt men normaal van een nulnulstand
of een nulstand. Dit laatste woord betekent eigenlijk 'stand op
het nulpunt of het beginpunt'. Men spreekt nu echter ook van
een brilstand, omdat de twee nullen aan twee brilleglazen doen
denken, en van een dubbelblanke stand. De laatste term werd
vroeger al bij het dominospel gebruikt ,voor een dominosteen met
twee blanke helften.

Thuisfluiter
Een scheidsrechter die in het voordeel van de thuisclub fluit,
wordt een thuisfluiter genoemd. Dit woord wordt meestal als een
scheldwoord gebruikt door de spelers of aanhangers van de club
die bij de thuisclub op bezoek komt. Gewoonlijk zijn de aanhangers van de thuisclub, die op haar eigen terrein speelt, talrijker
en luidruchtiger, zoals het begrijpelijk is dat de scheidsrechter
zich soms door hen laat beïnvloeden.

Sneeuwsurfen
In februari 1986 lezen we in een Nederlandse krant dat er in
Beieren sinds twee jaar wedstrijden gehouden worden om de
Europacup sneeuwsurfen. Deze recente sport is, zoals het woord
het zegt, een soort surfen op sneeuw, nl. zich op swingbo's, een
soort ski's, van een helling naar beneden laten glijden. Swingbo's, eigenlijk een verkorting van swingboards, zijn heel korte,
vooraan en achteraan ronde ski's, die aan elkaar verbonden zijn,
zodat ze ook enige gelijkenis met skateboards vertonen. Sneeuwsurfen wordt een kruising genoemd tussen skiën, surfen en skateboarden. De Hedendaagse Van Dale, het enige woordenboek dat
sneeuwsurfen al heeft opgenomen, schrijft de verleden tijd ervan
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m.i. ten onrechte met d in plaats van met t (sneeuwsurfte, wegens
de stemloze f) en vermeldt swingbo of swingboard nog niet.

Hakbal of hakje
Een hakbal of hakje is een met de hak of hiel achterwaarts getrapte bal bij het voetballen.

Een-tweetje
Een andere nieuwe term bij het voetballen is een een-tweetje, nl.
een combinatie waarbij een speler de bal doorspeelt naar een
medespeler, die hem onmiddellijk terugspeelt naar de eerste, die
intussen al snel vooruitgelopen is. In de Vlaamse sporttaal, die
vroeger voor zo'n combinatie het woord 'dubbelpass' gebruikte,
begint het woord een-tweetje nu ook door te dringen.

Lamleggen
Een nieuw trefwoord in de laatste Grote Van Dale is lamleggen,
als een term 'in Belg.' voor stilleggen, platleggen (2), d.i. (een
fabriek, de zaak, het werk) stilleggen door in staking te gaan. In
dezelfde Grote Van Dale is bij het woord lam echter ook nog uit
de vorige uitgave zonder een beperkende aanduiding, dus als
algemeen Nederlands, ongeveer hetzelfde overgenomen: 'lam
leggen (ook aaneengeschreven), de functionering onmogelijk
maken van het genoemde', met als voorbeelden 'dat de vijand
het regeringscentrum zou lam leggen (L. de Jong); het verkeer
lam leggen'. Deze betekenis, die bij lamleggen (in één woord)
b.v. ook in de Van Dale van hedendaags Nederlands, Kramers en
Verschueren staat, is wel algemeen Nederlands en niet beperkt
tot het Nederlands in België.

Inklappen
Het nieuwe werkwoord inklappen heeft als eigenlijke betekenis:
naar binnen klappen, met een klap invouwen, b.v. 'een vouwstoeltje of klapstoeltje inklappen', de zitting ervan dichtklappen.
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Zo is dit werkwoord overgankelijk: In een figuurlijke betekenis
wordt het onovergankelijk gebruikt. Dan betekent het instorten,
sterk verminderen, b.v. de markt klapt in, ofwel afknappen, bezwijken, het begeven, b.v. door de spanning zou hij inklappen.

Wegloophuis en bliff-van-mijn-liff-huis
Een wegloophuis is een huis waar mensen die uit een inrichting of
jongeren die van huis zijn weggelopen, worden opgevangen. Een
hiermee verwante instelling is een blijf-van-mijn-lijf-huis, een opvangcentrum voor vrouwen die, al of niet met hun kinderen,
wegens mishandeling voor hun partner gevlucht zijn.

Afhaalrestaurant en meeneemrestaurant
Een restaurant waar men maaltijden kan bestellen om ze af te
halen en mee te nemen, wordt afhaalrestaurant of meeneemrestaurant genoemd. Een persoon die klaargemaakte spijzen en
maaltijden aan huis bezorgt, heet uitzendkok, zoals al vroeger in
Taalbeheersing (blz. 1-538) werd gezegd. Hoewel het Franse
woord 'traiteur' in enige woordenboeken zonder een beperkende
aanduiding werd opgenomen, is het volgens De Clercks Zuidnederlands woordenboek 'in de standaardtaal zo goed als onbekend' (zie hierover ook Taalbeheersing, blz. 11-515).

Hangpunt
Een hangpunt is een punt dat nog hangend is, waarover nog geen
beslissing genomen is of waarover nog gediscussieerd wordt.

Domino-effect
Een domino-effect is in de eigenlijke betekenis het effect dat de
achterste (of voorste) van een rij achter elkaar staande dominostenen op al de andere van de rij heeft, wanneer hij door te vallen
ook de andere een voor een doet vallen. In figuurlijke zin wordt
domino-effect nu ook gebruikt met dezelfde betekenis als
sneeuwbaleffect, nl. voor een verschijnsel dat steeds verder om
zich heen grijpt of zich onhoudbaar verder ontwikkelt.
F. Claes s.j.
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11. -

TERMEN EN WENDINGEN

VRAAG EN ANTWOORD

De vorm van het meewerkend voorwerp
V. Wat is de juiste formulering: de gemeenschappen en de zei
hen/hun/aan ze/aan hen/aan hun toegewezen bevoegdheden ?
A. Deze vraag geeft me de kans over de vorm van het meewerkend voorwerp iets meer te vertellen.
Als het meewerkend voorwerp een substantiefgroep is, is de
enige relevante vraag of die groep ingeleid kan worden door aan.
Dat kan bij het ww. toewijzen, waarvan de lezer zich afvraagt of
er niet iets bijzonders mee aan de hand is.
Het Groot woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale
geeft bij toewijzen de volgende aan-voorbeelden; 'aan de best
geplaatste vereniging wordt de hoofdprijs toegewezen' en 'een
schilderij dat door beroemde experts aan Vermeer was toegewezen' (= toegeschreven).
Zoals bekend, mag het meewerkend voorwerp zonder aan gebruikt worden als het voor het lijdend voorwerp geplaatst wordt.
Vergelijk: 'De voorzitter reikte de hoofdprijs uit aan de best
geplaatste vereniging' met 'De voorzitter reikte (aan) de best
geplaatste vereniging de hoofdprijs uit'.
De Algemene Nederlandse spraakkunst wijst erop (blz. 846)
dat een meewerkend voorwerp met aan (vrijwel) uitgesloten is
bij de werkwoorden beletten, benijden, (be) sparen, gelasten, inboezemen, smeken, telefoneren, toeroepen en vergeven. Voorts
wijst de ANS erop dat een meewerkend voorwerp met aan 'veelal onmogelijk' is, als het lijdend voorwerp een abstract substantief is, of als het gezegde met het lijdend voorwerp het karakter
heeft van een werkwoordelijke uitdrukking. Vergelijk:
- (2a) Ivanhoe gaf de schurk een flink pak slaag.
- (2b) Ivanhoe gaf aan de schurk een flink pak slaag. (uitgesloten)
- (2c) Ivanhoe gaf een flink pak slaag aan de schurk. (uitgesloten)
De vraag van onze lezer of 'men heeft aan de gemeenschap
vele bevoegdheden toegewezen' juist is, mag dus bevestigend
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beantwoord worden. Omdat 'bevoegdheden' evenwel niet helemaal een concrete zaaknaam is, verdient het niettemin aanbeveling aan hier weg te laten. Als het meewerkend voorwerp in
kwestie evenwel achteraan in de zin geplaatst wordt, moet aan
gebruikt worden. Van de drie mogelijke formuleringen is dus die
zonder aan de gewone, die met aan bij het achtergeplaatste meewerkend voorwerp in bepaalde contexten de enig mogelijke en
die met aan midden in de zin de minst gebruikelijke.
Als het meewerkend voorwerp een voornaamwoord is, geldt
hetzelfde, maar dan rijst de vraag welke vorm het voornaamwoord in kwestie moet krijgen. Dat is uiteraard de objectsvorm,
dus me, ons, hem, haar enz. : 'Na de scheiding werden haar/hem/
mij de kinderen toegewezen'.
Nu stelt onze lezer in dit verband ook nog de vraag wat in de
volgende verbinding het juiste voornaamwoord is : hun of hen, al
dan niet verbonden met aan : 'de gemeenschappen en de aan ?
hen? hun? toegewezen bevoegdheden'.
In de eerste plaats moet dan gewezen worden op het uitgesloten zijn van hun na aan; na aan wordt uitsluitend hen gebruikt.
Met betrekking tot de vraag of hen en hun overigens onderling
verwisselbaar zijn, stelt de ANS (blz. 171) het volgende: 'Meestal worden hen en hun zonder onderscheid gebruikt, met dien
verstande dat hen stilistisch hoger gewaardeerd wordt. Als opschrift op een monument voor oorlogsslachtoffers is b.v. alleen
denkbaar: Aan hen die vielen. In gesproken taal komt hun echter
meer voor dan hen'.
De vraag of hen en hun ook door de gereduceerde vorm ze
vervangen kunnen worden, beantwoordt de ANS positief. Maar
daar wordt, wellicht ten overvloede, aan toegevoegd 'uiteraard
in onbeklemtoonde positie'. Voorts moet daar ook bij opgemerkt
worden dat ze stilistisch lager gewaardeerd wordt, zeker in geschreven taal. En bovendien zal men het niet altijd eens zijn over
het al dan niet beklemtoond zijn van een bepaalde positie. 'De
gemeenschappen en de ze toegewezen bevoegdheden' lijkt mij
zonder meer uitgesloten, net zoals 'mijn vader en de 'm toegewezen woning'. Maar 'binnen de me toegewezen ruimte kan ik dat
probleem niet volledig behandelen' vind ik niet onaanvaardbaar.
Het is duidelijk dat 'positie' niet uitsluitend bepaald wordt door
de plaats van het meewerkend voorwerp, maar evenzeer door de
informatieve waarde: bij het uitdrukken van een tegenstelling
hoort beklemtoning en dus geen onbeklemtoonde voornaamwoorden. Dus: 'Jij kreeg tijd genoeg, maar binnen de mij toege-

11 - 1614

Taalbeheersing nov.ldec. 1986

wezen tijd kon dat niet'. Ten slotte kan men zich nog afvragen of
hen en hun en ze door haar vervangen kunnen worden. Dat kan
niet meer. Een enkele keer zal men dit haar toch nog aantreffen,
maar dan uitsluitend met betrekking tot vrouwelijke persoonsnamen in (als) archaïsch (bedoeld) taalgebruik.

De IJ van ij
V. Hoe ziet de hoofdletter ij eruit?
A. Zoals bekend, is de (Griekse) y één letter en als dusdanig de
25ste letter van het (Latijnse) alfabet. De y staat dus tussen de x
en de z en in dat verband wordt de i-grec altijd uitgesproken zoals
onze ij.
Onze ij lijkt uit twee letters te bestaan, een i en een j. Vandaar
dat onze woordenboeken de ij-woorden niet bij de y behandelen,
zoals in Nederlandse telefoongidsen en encyclopedieën gebruikelijk is, maar bij de I, en wel tussen de woorden i-grec en ik (zo is
het althans in het Groot woordenboek der Nederlandse taal van
Van Dale). Toch heeft dat gebruik er niet toe geleid dat woorden
die met een hoofdletter ij geschreven moeten worden met een
hoofdletter i beginnen, zoals woorden die met een ei aanvangen
met een hoofdletter e beginnen: Eisden, nooit Elsden ! De
hoofdletter ij is dus IJ, nooit Ij.
Interessante beschouwingen over deze kwestie kan de belangstellende lezer vinden in het artikel 'De (Nederlandse) PTT en de
(Griekse) y' van A. Sassen, in De nieuwe taalgids 71-2, 1978,
149-151.

Het hof waarbij ...

v. Is 'Het hof waarbij de zaak aanhangig is gemaakt' wel juist?
A. De vraag is ingegeven door de overweging dat 'het hof' uit een
aantal personen bestaat - en, om naar personen te verwijzen is,
zoals bekend, alleen in minder formeel taalgebruik een voornaamwoordelijk bijwoord mogelijk ...
Welnu, de 'inhoud' van het hof doet er niet toe: hof is een
zaaknaam en om naar zaaknamen te verwijzen is uitsluitend een
voornaamwoordelijk bijwoord bruikbaar: 'het hof waarbij' is
dus de enige mogelijkheid (zie voorts de Algemene Nederlandse
spraakkunst, blz. 386-387).
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Stukken van Paganini ?
V. Leerlingen die aan de muziekacademie openbaar examen
moeten afleggen, leggen aan de jury hun programma voor, dat
meestal bestaat uit: een verplicht stuk (alle leerlingen in dezelfde
graad MOETEN dit stuk spelen), een keuzestuk (gebeurt meestal in overleg met de leerkracht), een repertorium van enkele
stukken.
Iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt. Het is echter de gebruikte terminologie die mij dwars zit. Daar is vooreerst het
gebruik van het woord 'stuk'. Ik meen dat dit een gallicisme is
(pièce), dat ik graag vervangen zag door 'werk'. Is dat juist ?
Volgt dan de term: opgelegd stuk. Zoals hiervoor reeds verduidelijkt, moeten ALLE leerlingen van dezelfde graad dit stuk
spelen. Wat is hier de juiste term: opgelegd of verplicht? Ik geef
de voorkeur aan 'verplicht', omdat dit woord sterker de bedoeling van dit examenonderdeel weergeeft.
Tenslotte: stuk naar keuze of keuzestuk ? Wat moet het zijn?
A. De term stuk voor muziekstuk is geen gallicisme. Er is dus
geen enkele reden om het woord stuk in dit verband te vermijden
en altijd muziekstuk of werk te gebruiken.
Voorts vraagt de lezer zich af of 'opgelegd stuk' (bij een examen) correct is. Aangezien opleggen o.m. verplichten betekent
(zie de bet. 9 van opleggen in het Groot woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale), zou men geneigd kunnen zijn de
verbinding 'opgelegd stuk' als het equivalent te beschouwen van
'verplicht stuk'. En dat is niet juist.
In de onderwijssfeer is met betrekking tot taken, oefeningen
e.d. de term verplicht gebruikelijk : verplichte vakken, verplichte
oefeningen, verplichte stof. Voorts heeft men het bij schaats- en
gymnastiekwedstrijden altijd over de verplichte figuren.
Het werkwoord opleggen komt overwegend voor in verbinding
met woorden als straf, boete, rijverbod, belasting en eed, waaruit
blijkt dat het in een andere gebruikssfeer zit dan verplichten.
Bij een examen heet het stuk dat iedere deelnemer moet spelen dan ook verplicht stuk (ook al noemen de Duitsers dat een
Pflichtstück, wat sommigen bij ons tot het germanisme 'plichtstuk' blijkt te verleiden !).
Tegenover het verplichte stuk staat het vrije stuk, het keuzestuk
of het stuk naar keuze.
G. Geerts
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TAAL IN. ONTWIKKELING

Vlinders in zijn buik hebben

Met de recente zegswijze vlinders in zijn buik hebben wil men
zeggen dat iemand een onrustig gevoel heeft, a.h.w. in de maagstreek, dat hij vlinderachtig, ongestadig of zenuwachtig is, maar
in het bijzonder dat hij onrustig is van verliefdheid.

Edelslager en keurslager

De woorden edelslager en keurslager werden in Nederland al een
tiental jaren geleden gevormd als benamingen van slagers die
(fijne) vleeswaren verkopen (in het Frans 'charcutiers'). In deze
benamingen speelt de gedachte door dat ze 'modelslagers' zijn en
dat hun vleeswaren van uitgelezen kwaliteit zijn. Het woord edelslager, waaraan M. van Nierop ooit een 'taaltuin' gewijd heeft in
De Standaard, is als handelsnaam aangenomen door een Nederlandse winkelketen. Verschuerens Modern woordenboek (1979),
het enige woordenboek dat deze twee woorden heeft opgenomen, had bij edelslager ten onrechte niet vermeld dat het een
merkenrechtelijk beschermde naam was. Toen deze winkelketen
de uitgever van dit woordenboek hierop wees, werd dit alsnog in
het bijvoegsel op het tweede deel ervan toegevoegd.
Dat merknamen in een woordenboek opgenomen worden, is
evenwel normaal: denken we maar aan woorden als aspirine,
balatum en nylon, die als merknamen toch algemeen gebruikelijk geworden zijn.

Bottenkraker en bottenkraakster

Chiropracticus of chiropractor is de officiële naam van iemand
die een vorm van krachtige massage toepast om hernia, rugklachten en andere soortgelijke kwalen te genezen. In de gewone
omgangstaal wordt zo iemand de laatste tijd echter meestal een
kraker, kraakster, bottenkraker of bottenkraakster genoemd. De
laatste twee woorden vinden we tot nu toe alleen in de Hedendaagse Van Dale (1984).
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Donsdeken
Donsdeken is een vrij jong woord voor een met dons gevuld
bovenbed of dekbed. Zoals Koenen (1974) zegt, bestaat zo'n
donsdeken uit een gevulde, al of niet doorgestikte zak, en heeft
ze dus een heel andere vorm dan een gewone deken.

Drieletterwoord
De term drieletterwoord slaat eigenlijk op elk woord van drie
letters. Omdat echter sommige schuttingwoorden, d.i. onnette
woorden, uit de seksuele sfeer, uit drie letters bestaan (Kramers
vermeldt kut, pik, lul), wordt deze term nu in het bijzonder op
die woorden toegepast.

Demotiveren en demotivatie
Het werkwoord motiveren werd vroeger in dit tijdschrift al vermeid (1-215) met de betekenis 'gronden aanvoeren voor, met
redenen omkleden'. Daarnaast betekent het ook 'van een drijfveer, beweegreden, prikkel voorzien, doen besluiten'. De afleiding motivatie wordt ook al langer gebruikt met de betekenis
'geheel van beweegredenen om iets te doen of te laten', in het
bijzonder als term in de psychologie voor 'het geheel van drijfveren die iemands gedrag bepalen'. De laatste jaren zijn nu ook de
hieraan tegengestelde termen demotiveren, de drijfveer of prikkel wegnemen, en demotivatie in gebruik gekomen. Ik merk op
dat de Hedendaagse Van Dale (1984) alleen het werkwoord demotiveren en de grote Van Dale (1984) alleen het bijvoeglijk
naamwoord demotiverend opneemt en geen van beide de afleiding demotivatie.

Denivelleren en denivellering
Allang bekend is het werkwoord nivelleren, vlak, gelijk maken,
op hetzelfde niveau of peil brengen, met de afleiding nivellering.
Beide woorden worden zowel in een letterlijke als in een figuurlijke betekenis gebruikt. De laatste tijd wordt in het bijzonder
veel gesproken over 'nivellering van de inkomens', d.i. het ver-

11 - 1618

Taalbeheersing nov./dec. 1986

kleinen van de verschillen tussen grote en kleine inkomens. Het
tegenovergestelde hiervan wordt nu uitgedrukt door de woorden
denivelleren en denivellering, d.i. een nivellering ongedaan maken, een (groter) verschil aanbrengen, inz. in de inkomens. Ik
merk op dat 'déniveler' in het Frans al langer bestaat in een
letterlijke betekenis, in niveau of hoogte ongelijk maken, maar
dat deze betekenis in het Nederlands ongebruikelijk is.

BOV-vader en tweerelatie
Vroeger werd in dit tijdschrift (IV-369) al geschreven over bomvrouwtjes, waarin bom = bewust ongehuwde moeder, waarmee
vrouwen bedoeld worden die het huwelijk afwijzen, maar niet
het moederschap. Als synoniem van bomvrouw wordt nu ook
bommoeder gebruikt en als tegenhanger ervan BOV-vader. Hierin betekent BOV bewust ongehuwde vader en hiermee wordt dus
een man bedoeld die het huwelijk afwijst, maar niet het vaderschap. Het laatste woord staat nog niet in de woordenboeken.
De relatie van twee (al of niet met kinderen) ongehuwd samenwonende personen wordt een tweerelatie genoemd, een
woord dat ook nog niet in een woordenboek is opgenomen.

NON-ouders

Op de bovenstaande woorden met een afkorting gelijkt een ander, dat ook nog niet in een woordenboek staat, NON-ouders.
NON betekent hierin 'nu of nooit' en is eigenlijk overgenomen
van het Engelse 'nowor never'. Hiermee worden ouders bedoeld
die al bij de veertig zijn en nu moeten beslissen of ze al dan niet
kinderen willen.

Fietsbus
In juni 1986 was er in de Nederlandse pers sprake van een nieuw
experiment, de fietsbus, een autobus waarin de reizigers hun fiets
kunnen meenemen. Voor de fietsers hopen we dat zowel de zaak
als het woord een blijvertje zal zijn. Dan komt dit woord ook wel
in de woordenboeken.
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Fitnesscentrum en fitnessclub
Omdat iedereen erop uit is fit te zijn en velen ook door lichamelijke oefeningen hun conditie op peil willen houden of brengen,
heeft men de laatste jaren heel wat voor de 'fitness' gedaan. Met
dit Engelse woord, dat als zodanig in het Nederlands niet gebruikelijk is, werden heel wat samenstellingen gevormd : men doet
fitnessoefeningen, fitnesstraining, er is een fitnessrage, er zijn fitnessfenomenen, men richt fitnessclubs op en bouwt fitnesscentra.
In België heeft men een aantal jaren geleden voor zulke oefeningen het ongelukkige woord 'fitometer' ingevoerd. Juister zou
het hier zijn over 'fitheidsmeter' te spreken, of 'fitheidsoefeningen' , als men het Engelse 'fitness' wil vermijden.

Flesseschraper
Volgens een Nederlandse advertentie van enkele jaren geleden
wordt een instrument om een fles, b.v. een yoghurtfles, helemaal
leeg te maken, een 'flesseschraper' genoemd. In overeenstemming met andere samenstellingen met fles, b. v. flessemelk, flessebakje, flessemand, spreken we toch liever van een flesseschraper. Dit woord staat nog in geen enkel woordenboek. In Verschuerens Modern woordenboek (1979) vinden we wel een ander
woord, econoom, als een schertsende benaming voor hetzelfde
voorwerp. Dit woord hadden we een tiental jaren geleden van
een Nederlander gehoord.

Huidtherapie
De huidtherapie, de behandeling en genezing van afwijkingen en
problemen betreffende de huid, wordt sinds 1976 in Nederland
als een afzonderlijk vak beoefend. Het staat tussen het vak van
schoonheidsspecialisten en dat van dermatologen en werd in januari 1987 opgenomen in de HBO-opleiding (hoger beroepsonderwijs). Degenen die dit vak uitoefenen, worden huidtherapeut
of huidtherapeute genoemd. Deze woorden staan nog in geen
enkel woordenboek.
F. Claes s.j.
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