TAALBEHEERSIN6
IN DE ADMINISTRATIE

REDACTIERAAD:
C. Bittremieux. H. Brugmans. P. Buyse.
M. van Nierop. J. Verhasselt

ALGEMEEN

SECRE1~ARIS:

J.

Demo!. W. Pée.

P. Buyse

ADRESSEN:
REDACTIE: Belliardstraat 20, 1040

Brussel~

tel: (02) 12.0975

voor redactiezaken : vrijdag van 13.30 - 17 uur

UITGEVERIJ:
U+G+A+, Stijn Streuvelslaan 73, 8710 Heule, tel.: (056) 158.81

Termen. Wenditlflen

*

11. -- Termen • WeRdillflen
« TEN TITEL V AN ».

Deze onnederlandse uitdrukking schijnt in België wel onuitroeibaar te zijn. In Nederland bestaat ze nog alleen in de oude
formule «Ten titel van dwangsom» die in dagvaardingen gebezigd wordt.

In gewone taal wordt « ten titel van» nooit gebruikt als
equivalent van « à titre de ». Verkeerd zijn dus uitdrukkingen
als : ten titel van proef, inlichting, voorschot ; ten persoonlijken,
uitzonderlijken titel, enz. In plaats daarvan zeggen wij : bij wijze
van, als, op proef ; bij wijze van, als inlichting, voorbeeld, tegemoetkoming ; bij r~,ijze van, als, ter documentatie; bij wijze van
aanduiding, onderscheiding, uitzondering, vergoeding, vergelijking, voorschot, enz. ; als dankbetuiging; als, tot;, ter beloning
voor ... ; als erfgenaam (naar erfrecht, volgens erfrecht); als
privaat persoon (privatim, in privé).
Verder hebben wij als particulier, vreemdeling, landsman
(à t. privé, étranger, national) ; voor zich persoonlijk (à t. personnel) ; in de hoedanigheid van bloedverwant; in dezelfde
hoedanigheid; in enigerlei hoedanigheid de zittingen van de
Raad bijwonen ; in die hoedanigheid, als zodanig ; - in tweeërlei
opzicht., om twee redenen, om een dubbele reden (à un double
t.) ; - naar recht van aankoop (à t. d'achat) ; om niet, kosteloos,
gratis, zonder betaling (à t. gratuit) ; uit dien hoofde (à ce t.) is
hij daartoe gerechtigd; levenslang jaargeld (pension à t. viager) ;
precariobezit (possession à t. précaire) ; tot wederopzeggens (toe),
ter bede bezitten (posséder à t. précaire).
Men wordt vast, in vaste dienst (à t. définitif), voorlopig,
bij u}ijze van voorlopige maatregel (à t. provisoire), tijdelijk (à t.
temporaire) benoemd, aangesteld; krijgt een vaste aanstelling of
een aanstelling in vaste dienst, een voorlopige of tijdelijke aanstelling, benoeming; benoemingen geschieden ook proefsgewi;~e,
eershalve (à t. d'essai, honorifique).
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We hebben nog: 111et (~oed) recht, ook: met aJle, het volste
recht, met goede grond, op (zeer) goede gronden, rechtmatig
(à juste t.) ; ::eer terecbt, ot} verschillende gronden, uit verschil-

lende hoofden" (JIn !fleer drin één reden, in meer dan één op<.icbt
(à plus d'un t.) ; postuuln, llCl overlijden, na zijn dood (à t.
l

posrhun1c), b.v. een ereteken postuum verlenen, na overlijden
geridderd \:vorden.
In de rechtstaal konlcll de volgende uitdrukkingen met

titel)) voor: eigendomsverkrijging, opvolging onder algemene
titel (à t. universeI), onder bijzondere titel (à t. particulier) ; een
«

koop is een overeenkomst, een handeling onder bezu)arende titel
(à t. onéreux) ; onder kosteloze titel (à t. gratuit) over zijn goe-

deren beschikken.

11. - Termen • Wendingen
SCHIKKINGEN - BESCHIKKINGEN

« Naar Britse labour-zegslieden gisteren te Brussel verklaarden, zou hun land uiteindelijk toch de schikkingen van het Verdrag van Rome aanvaarden») - «Sommige beschikkingen van
art. 2 van het ontwerp werden door die Senatoren bestreden... ») « De Regering zal in overleg met de Voorzitters van beide Vergaderingen en met de fractieleiders van de meerderheidspartijen
de nodige schikkingen treffen om de parlementaire werkzaamheden te bespoedigen ».

In de drie gegeven voorbeelden zou in het Frans natuurlijk
« dispositions» hebben gestaan. In het Nederlands had het b.v.
« bepalingen» in de eerste twee citaten, « maatregelen» in het

derde moeten zijn.
In België wordt « beschikkingen » vaak verkeerdelijk gebruikt
voor de bepaling.en, voorzieningen van een wet, een besluit, een
verordening, een artikel, het in artikel ... bepaalde.
« Beschikking» betekent een (inzonderheid rechterlijke of
administratieve) beslissing, een ordening waarbij iets wordt geregeld : laatste beschikkingen treffen, beschikkingen ten voordele
van de kleinkinderen (zie III verder), dat is een wijze beschikking,
testamentaire beschikkingen, een ministeriële beschikking (in Nederland zoveel als ons ministerieel besluit).
« Schikking » is een ordening, een rangschikking (de schikking
der gasten aan de feesttafel, de toneelschikking) ; ook een overeenkomst, waarbij aan weerszijden (onder partijen) ,vat wordt
toegegeven, b.v. : een minnelijke schikking.

de...

In het verband « prendre des (ses) dispositions pour, en vue
(zie 3e voorbeeld hierboven) wordt « schikkingen » als ver-

»
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ouderd en Zuidnederlands aangemerkt. Te vervangen, volgens het
geval, door : maatregelen nemen, treffen ; regelingen treffen, het
nodige doen ; ook : voorzieningen treffen, d.i. maatregelen treffen
om in iets te voorzien, b.v. : Verder zijn voorzieningen op korte
termijn uiterst urgent, om het ogenblikkelijke tekort aan bevoegde
docenten aan te vullen. Passende voorzieningen zouden moeten
worden getroffen om dit evenwicht tussen de strijdkrachten te bewaren. Bij koninklijk besluit zijn voorlopige voorzieningen getroffen omtrent overleg in dergelijke aangelegenheden.

*
**
Verder nog 3 opmerkingen :
Onder « Bes c hik kin gen » - verstaat het Nederlandse
Wetboek van Strafvordering (art. 138) : « de niet op de terechtzitting gegeven beslissingen » ;

J. -

« S c hik kin g » - Als rechtsterm betekent « schikking » het
vrijwillig voldoen aan een door een hogere instantie (b.v. het openbaar ministerie) gestelde voorwaarde, ten gevolge waarvan deze
instantie afziet van vervolging. Dus «schikking» in de strafrechtelijke betekenis van « transaction », niet te verwarren met
« dading », dat met hetzelfde Franse woord in de civielrechtelijke
betekenis overeenkomt.
2. -

3. - « Het b e p a aId e i nar t: 1. .. }) - In 1916 was de stelling van de Nederlandse juristenvereniging: « De uitdrukking
schijnt ons niet juist. Niemand zal zeggen « het medegedeelde in
de dagbladen» of « het vertoonde in de schouwburg ». Men behoort te zeggen « het in art. I bepaalde » of « hetgeen in art. I bepaald is » of « de bepaling(en) van art I ». Dikwijls kan men volstaan met « artikel I )} zonder·· meer ».
De vraag of het gebruik van deze formule thans nog dezelfde
afkeuring verdient, is wel moeilijk te beantwoorden ; in recente
Nederlandse wetteksten komt zij immers zeer veel voor.

P. B.
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11. - Termen • Wendingen
«VOORZIEN»

Wat «voorziet» men al niet in onze wetten- en rapportentaal,
in ons doorsnee-ambtelijk-Nederlands proza, in onze kranten?
Hoogstwaarschijnlijk onder Franse invloed is « voorzien » een
loper geworden; in het Frans heet het toch: « l'amendement prévoit.~. la loi prévoit... Ie déIai prévu... les infractions prévues...
prévoir des crédits » ? Vandaar : « Een der amendementen voorziet de overgang naar Henegouwen... De termijn voorzien in art. 73.
De wet voorziet dat... Het contract voorziet... Het wetsvoorstel
voorziet het verlenen van subsidies aan... De misdrijven voorzien
door art. 115 ... Kredieten voorzien op de begroting ).

Het is onJuIst, « voorzien» als overgankelijk werkwoord te
gebruiken in gevallen waar bedoeld wordt, en dan ook moet staan:
bepalen, voorschrijven, vaststellen, omschrijven, stellen (een termijn, een straf), regelen, in het vooruitzicht stellen (b.v. een subsidie, een verbetering), uittrekken (een krediet op een begroting),
ramen (behoeften), berOlnen (maatregelen, een actie, de middelen
tot iets), ont'lf'erpen (maatregelen enz.), opleggen (een straf).
Dus : de wet, het contract bepaalt dat... ; bij de wet enz.
is bepaald, vastgesteld, voorgeschreven... ; de zwaarste. straf die
de wet oplegt, die de wet heeft bepaald; op dat misdrijf stelt de
wet een zware straf; op dat misdrijf staat gevangenisstraf, hechtenis ; de misdrijven omschreven in art. 115 ; het voorstel~ het programma st~lt in het vooruitzicht... ; een krediet, toelage, bedrag
uittrekken op de begroting ;... hetgeen de wet in dergelijke gevallen voorschrijft ; de in het vooruitzicht gestelde 'leningen, loonsverhogingen, prijsverlagingen; beperkingen in het gasverbruik zijn
in het vooruitzicht gesteld ; er is niets medegedeeld· wat doet ver\vachten, het vermoeden wekt dat... (qui fasse prévoir).

•
••
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In menig geval is het overgankelijke « voorzien » te vervangen
door voorzien in, dat betekent : zorgen voor. Vb. : daarin heeft
de wet niet voorzien (cela n'est pas prévu par la loi) ; daarin
voorziet het contract; de bevelen kunnen niet in ~lles voorzien; het wetsontwerp voorziet in de oprichting van...; het
handelsakkoord voorziet in het ruilen van goederen ; het amendement voorziet in een verbinding tussen... ; het westelijke plan
voorziet in het opstellen van een net van radarschermen. Deze
laatste betekenis vinden wij terug in het afgeleide substantief
« voorziening ».
Als vertaling van het Frans «prévoir» mag «voorzien» alleen
in de betekenis van : vooruitzien, in de toekomst zien gebeuren,
overgankelijk worden gebruikt, b.v. een ongeluk, moeilijkheden
voorzien. In overeenstemming hiermede, 'dus geoorloofd, is het
gebruik van « voorzien » in : behalve in andere bij de wet voorziene (= bepaalde, genoclude) gevallen; onder andere omstandigheden dan die voorzien (== omschreven, aangegeven) in art. 21;
in het legerplan is ook voorzien, is er ook rekening mee gehouden,
dat ,na deze zes jaren een groot deel van de dienstplichtigen naar
territoriale formaties overgaat.

P.B.
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11. - Termen· Wendingen
TUSSENKOMEN EN « TUSSENKOMST» (1).
Uit een boek over economie : « De liberalen zijn tegen Staatstussenkomst » (I).
Uit een geschiedenisboek : « Metternich legde de grondslagen van de politiek van niet-tussenkomst» (2).
Een bericht van een ziekenfonds aan zijn leden: « Voortaan
komt de mutualiteit niet meer tussen in de volgende gevallen

... (3)·
Uit de oorlogsschadewet : « De Staat kent een financiële
tussenkomst toe voor het herstel van de oorlogsschade» (4).
Uit een verslag over een sportwedstrijd : « Doelwachter X
bracht enkele mooie tussenkomsten op zijn actief ... » (5).
Uit een verslag over een partijdebat « De heren A en 0
kwamen in het debat tussen. De tussenkomst van X was zeer
gevat. De heer W kwam tussen voor de belangen van de middenstanders» (6).
Uit een administratieve tekst: « De bestelling van kantoorbehoeften geschiedt door tussenkomst van het C.B.B.» (7).
Een volksvertegenwoordiger aan zijn beschermeling : « Ondanks mijn tussenkomsten bij verschillende diensten ben ik er
niet in geslaagd ... » (8).

••*
Wij zouden met deze reeks van citaten kunnen voortgaan
maar het hier aangehaalde zal wel volstaan om te doen voelen
dat het vage, nietszeggende « tussenkomen », zowat overal, meestal
te onpas, wordt gebruikt. Onze taal is nochtans weelderig rijk
aan heel wat expressiever, kernachtiger en keuriger wendingen.
Zo kan men voor die « tussenkomst» in voorbeeld (I) naar
gelang van het geval : Staatsinmenging, Staatsingrijpen, Staatsbemoeiing enz... bezigen. Wordt met die « tussenkomst» eenvoudig
bedoeld dat het Rijk of enige overheid steun verleent, dan kan
men spreken van Overheids- of Staatssteun of -hulp. Natuurlijk
b(~staan er tussen de hierboven aangegeven synoniemen zekere
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nuances en een verschil in gevoelswaarde. Daarom zal nu eens
aan het ene dan weer aan het andere de voorkeur moeten wordf~n
gegeven. Zo bedoelt men met « Staatsinmenging» meestal hlet
bewust ingrijpen van Staats- en overheidslichamen in de vrije
ontwikkeling der economische verhoudingen, meestal in het raa:m
van een stel maatregelen of van een streven met een verder strekkend doel. Zo huldigen collectivisten het principe van de Staatsinmenging, waartegen de voorstanders van de vrije economie al
even principieel gekant zijn. Wat niet betekent dat bv. bij erge
crisis zelfs de meest doctrinaire liberalen een soms krachtig « ingrijpen » van overheidswege zullen aanvaarden. Waaruit de lezer
reeds zal hebben afgeleid dat men van « Staatsingrijpen » meestal
spreekt wanneer de Staat krachtig en plotseling in het economisch
leven moet gaan optreden om dreigende ineenstorting af te wenden. De term « Staatsbemoeiing », tenslotte, wordt ook al eens
pejoratief gebruikt en is dan haast synoniem voor « bemoeizucht }).
In de diplomatie (voorbeeld 2) spreekt men van «interventie»,
van interventie- of niet-interventiepolitiek d.i. het zich al dan niet
onthouden van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
van een andere Staat.
Het ziekenfonds uit voorbeeld 3 schrijve liefst: Voortaan
verleent het ziekenfonds geen tegemoetkoming meer voor, draagt
het niet meer bij in de volgende gevallen ...
Het zinnetje uit de oorlogsschadewet, aangehaald onder 4,
ware heel wat Nederlandser indien het als volgt was gesteld :
De Staat draagt bij in het herstel van de oorlogsschade, of :
terzake van oorlogsschade wordt een Rijksbijdrage verleend.
Verzorgt U een reportage over een voetbalwedstrijd (voorbeeld 5), dan kan U zeggen, dat doelman X een paar mooie
verrichtingen op zijn actief bracht, dat hij een paar malen prachtig
ingreep, dat hij enkele standjes voor zijn doel opklaarde, enz ... )}.

•••
Zoals men ziet is er over dat « tussenkomen » zoveel te zeggen dat het onmogelijk in één bijdrage is te doen. Wij zullen de
andere voorbeelden uit het begin van dit stukje dan ook een
volgende keer moeten bespreken. Tevens zullen wij dan nog méér
tips aan de hand doen om die, meestal klakkeloos uit het Frans
vertaalde termen te vermijden en ook aantonen in welke gevallen
« tussenkomen» wél mag worden gebruikt, ja zelfs aan te be.J
velen is ...

A.D.
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11. - Termen • Wendingen
« TUSSENKOMEN » en « TUSSENKOMST » (2)
Onze vorige bijdrage besloten wij met een voorbeeld uit de
sportwereld. Met het voorbeeld 6 uit onze reeks zitten wij volop
in politieke en andere congressen. waar men ook iedereen te pas
en te onpas laat « tussenkomen ». Ook hier kunnen velen zich
wellicht volgende wenken te nutte maken. In een verslag over
een debat schrijve men liefst :' De heren X en Y voerden het
woord, traden op als spreker. Hun betoog was zeer gevat. De
heer Z kwam op en brak een lans voor de belangen van de
middenstand.
En hoe dikwijls vindt men in administratieve en andere
teksten niet dat saaie « door tussenkomst van ... » (voorbeeld 7),
dat weliswaar geen fout is, maar in alle geval van weinig woordenschat en verbeelding getuigt. Een greepje uit de talloze uitdrukkingen waarmee zulk een begrip in onze taal kan worden
weergegeven : door toedoen van, door de zorg van, door bemiddeling van ~ .., enz. Al even pover doen uitdrukkingen aan als
« zonder tussenkomst van »), waar « buiten ... om, los van ..., wars
van ... », enz.... toch, als ze met oordeel des onderscheids worden
gebruikt, zoveel levendiger en Nederlandser zijn.
U herinnert zich nog wel die volksvertegenwoordiger met zijn
vruchteloze « tussenkomsten» uit ons voorbeeld nr. 8. Ook hier
staan heel wat kernachtiger en sierlijker woorden en wendingen
ter beschikking. De « stappen » die iemand doet, de pogingen die
hij bij verschillende diensten aanwendt, noemt men {( bemoeiin
gen ». Zo kan men zeggen dat iemand ondanks al zijn bemoeiingen er niet in geslaagd is een zaak in orde te brengen.
l

-

•••
Men begrijpe ons intussen goed. tn alle tot dusver aangehaalde voorbeelden waren « tussenkomen» en « tussenkomst », alles
bij elkaar genomen, toch niet zulke grove fouten.
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Onvergeeflijk wordt het echter als men die woorden gaat
gebruiken in een betekenis die ze in onze taal niet hebben, niet
kunnen hebben, zoals in de onderstaande zinnen het geval is :
- De wijzigingen die sedertdien zijn tussengekomen (die zich
sedertdien hebben voorgedaan, die sedertdien zijn ingetreden).
- De beslissing die is tussengekomen (die genomen, gevallen

is).
- Er is een overeenkomst tussengekomen (gesloten, tot standgekomen, bereikt).
- Zulke omstandigheden komen niet tussen bij de beoordeling van ... (kunnen niet betrokken worden in, spelen geen Tol bij,
kunnen buiten beschouwing blijven 91 gelaten worden bij de beoordeling van ...).

•
••
Sommigen, wellicht oordelend dat « tussenkomen » op zichzelf niet goed klinkt, trachten hun taalgevoel te bevredigen door
er steeds maar « beide » aan toe te voegen. Zo schrijven zij : « Hij
kwam tijdens de bespreking tussen beide. Hier dient dringend
tussen beide te worden gekomen enz.... ). Wél is die uitdrukking
op haar. plaats in zinnen als : « ,Hij kwam tussenfbeide om de vechtersbazen te scheiden », « In een twist tussenbeide komen », d.i. er
zich mede bemoeien om onenigheid bij te leggen bemiddelend,
als bemiddelaar, als tussenpersoon optreden). Terloops zij erop
gewezen dat « tussenbeide » dan aaneen wordt geschreven.

•••
Of wij « tussenkomen » en « tussenkomst » dan helemaal moeten afschrijven? Hoegenaamd niet! Er zijn ook gevallen waarin
ze aanbeveling verdienen, al was het maar om een nodeloos bastaardwoord te vermijden. Zo is er onzes inziens geen reden om
in de rechtszaal te spreken van een « interveniërende partij » en
van haar « interventie ». Hier zijn « tussenkomende » en « tussenkomst» op hun plaats omdat ze precies zeggen wat wordt bedoeld : tussenkomen in een geding, noch min noch meer.

A.D.
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11. - Termen • Wendingen
IN VOEGE
Is het woord voege altijd verkeerd?
Bijna altijd. Slechts in twee gevallen is het goed Nederlands,
en wel in de vaste verbindingen in dier voege en in voege dat.
In die twee uitdrukkingen is een oud Nederlands woord
voeghe, dat « orde, regel, regeling, wijze » betekent, tot woordfossiel versteend.
De geijkte uitdrukking in dier voege betekent « op die wijze,
op die manier, aldus geschikt, zodanig, aldus ». Bijv. « De opbrengst van de boedel werd onder de schufdeisers -verdeeld, in
dier voege dat ieder de helft van zijn vordering betaald kreeg ».
Dit in dier voege is een enigszins ouderwetse, doch vooral
in geschreven taal nog vrij gebruikelijke wending.
Dat kan men niet zeggen van de verbinding in voege dat,
een vrijwel verouderde, bijzonder plechtige omschrijving van het
voegwoord « zodat ». De woordenboeken vermelden het nog,
maar niemand gebruikt het meer.

*
**
Met het goed-Nederlandse fossiel voege heeft het nog welig
tierende in voege echter alleen maar de klank gemeen. Het is een
gallicisme in het kwadraat, want in « in voege »zijn en vogue en
en vigueur tot één « franseling» versmolten. Daardoor worden
niet alleen enige goede Nederlandse woorden en uitdrukkingel,1
buiten werking gesteld, doch ontstaat bovendien vervaging en
verwarring van begrippen.
In de zin : « Deze wet is reeds lang in voege) stemt « in
voege » overeen met het Fr. en vigueur, en dat is heel wat anders.
11 -

11

dan dezelfde uitdrukking in de zin : « Die zegswijze is in N ederland algemeen in voege », want hier heantwoordt « in voege » aan
het Fr. en vogue.

*
**
In het Nederlands is een wet niet «in voege », maar van
kracht,. een zegswijze, die algemeen gebruikt wordt, is niet « in
voege », maar in zwang of in de mode.
Vorig jaar was de twist niet « in voege », maar die dans was
in de mode. Het dansen van de twist was algemeen in zwang.
Die dans maakte overal in de wereld veel opgang. De radio en
vooral de televisie hebben die kronkeldans overal in Zlf)ang (niet
« in voege») gebracht.
Het Fr. en vogue treft men tegenwoordig ook in Nederlandse
teksten aan. Het wordt in dezelfde betekenis gebruikt als in de
mode, maar klinkt « duurder ». De Sabena adverteert met de slagzin: « Sabena-vakanties ... en vogue-vakanties ». Dat heeft een
veel deftiger klank dan « mode-vakanties » !
Het gebruik van en vogue in het Nederlands mocht niet
onvermeld blijven. De vermelding van het woord betekent evenwel geen aanbeveling : het behoort tot het vocabularium van de
snob.
*

**
In administratieve teksten treft men « in voege» veelvuldig
aan als mislukte vernederlandsing van « en vigueur ».
In het Nederlands treedt een nieuwe loonregeling niet
voege » maar in werking.

«

in

\< Volgens de in voege zijnde bepalingen » moet zijn: « Volgens de geldende of de van kracht zijnde bepalingen ».

Men zegge niet: « De oude biljetten van 100 frank zijn niet
meer in voege », maar zijn niet meer geldig » of « zijn niet meer
gangbaar »).
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En niet « Paragraaf 3 van die wet is niet meer in voege »,
maar is vervallen. De overige paragrafen blijven niet « in voege »,
zij blijven van kracht.
Als een wet is opgeheven, zegt men niet dat die wet « niet
meer in voege» is ; ze is buiten werking gesteld, en daardoor
niet meer van toepassing.
Zo zijn ook tarieven, die door nieuwe zijn vervangen, vervallen en niet meer toepasselijk. Ze gelden niet meer.

*
**
In Nederlandse rechtstaal is ook het aan het Latijn ontleende
bastaardwoord vigeren « van kracht zijn, gelden» irigeburgerd.
Men spreekt van « de vigerende wet ; volgens de vigerende bepalingen, voorschriften of reglementen ».
Het gebruik van dit woord neemt echter de laatste jaren
af ten gunste van de Nederlandse termen.
Dat geldt in nog sterker mate voor het aan het Frans ontleende vigueur, in de betekenis « kracht van gelding ». Wetten, rechten,
reglementen of voorschriften « zijn (of: blijven) in vigueur ». Er
is werkelijk geen enkele reden om dit Frans woord te gebruiken
in plaats van « gelden, van kracht zijn, van toepassing zijn » of,
als men aan een meer « gedragen » stijl de voorkeur geeft : kracht
van gelding hebben.
En het heeft geen enkele zin te zeggen, dat iemand benoemd
is « onder vigueur van de oude voorschriften », of, « onder vigueur
van het vroegere reglement »~ wanneer men zoveel duidelijker
kan formuleren : « toen de oude voorschriften nog van kracht
waren », of « toen het oude reglement nog gold ».
Kortom: In voege mag alleen gebruikt worden in de geijkte
woordverbindingen in dier voege en in voege dat. Aan het Fr.
en vogue beantwoordt in zwang, in gebruik, of in, de mode. Met
het Fr. en vigueuT stemt overeen: in werking, van kracht, geldig,
van toepassing, toepasselijk.

M.v.N.
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HET HARDNEKKIG GALLICISME « HOLJDEN AAN

»

In het baanbrekend werk «Distels, proeve van taalzuivering}),
door de Kon. Vlaamse Academie in 1897 bekroond, schreef H.
Meert over « houden aan }) : « Dit is een van de meest voorkomende gallicismen }). Die uitspraak behoudt nog haar volle waarde na
65 jaar, ofschoon die slaafs uit het Frans vertaalde en tegen het
Nederlands taaleigen indruisende wending eveneens wordt afgekeurd in de talrijke handboeken over verzorgd taalgebruik die
sedertdien zijn verschenen. Ook het grote Woordenboek der Nederlandse Taal (Leiden) noemt het « een bij Zuidned. schrijvers
zeer veel voorkomend gallicisme }). Wij beperken ons hier tot
één aanhaling: « Toen wij (...) in het station te Bergen aanlandden, hield oom Leander er aan rechtop te gaan zitten » (lvI. Gijsen,
Telemachus in het dorp, blz. 113).
Door de hardnekkigheid waarmede het zich heeft weten te
handhaven, kan het gelden als een typische illustratie van de
voetangels en klemmen die een tweetalig land, in taalkundig opzicht, onveilig maken.
Als synoniem van gesteld zijn op wordt houden uitsluitend
gevolgd door het voorzetsel van, zoals blijkt uit de volgende citaten :
« De officiële taal houdt ervan zoveel mogelijk allerlei bijzonderheden in een zin samen te persen ». (F.C. Dominicus, Schrijft
u ook zulk Nederlands ?J. « Terrassen hebben mijn liefde; ik houd
ervan daar te zitten en te kijken naar de mensen die voorbijgaan
(S. Carmiggelt, Honderd Dwaasheden).
Onze taal biedt echter nog tal van andere mogelijkheden om
« tenir à}) te vertalen. Zo past de meer verheven uitdrukking
prijs stellen op beter dan de nIeer alledaagse ervan houden in de
zin: « De Koning heeft er prijs op gesteld de honderdjarige te
bezoeken ». In « Spelenderwijs (zuiver) Nederlands » schrijft J.
Veering dat het Genootschap Onze Taal er een is « van leken die
er prijs op stellen dat het Nederlands goed wordt gebruikt }). En
in De Vooys' Geschiedenis van de Ned. Taal lezen we : « Niet
minder dan Hooft stelde Vondel er prijs Op, het levende NederIJ -
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11. - Termen • Wendingen
IN VOEGE
Is het woord voege altijd verkeerd?
Bijna altijd. Slechts in twee gevallen is het goed Nederlands,
en wel in de vaste verbindingen in dier voege en in voege dat.
In die twee uitdrukkingen is een oud Nederlands woord
voeghe, dat « orde, regel, regeling, wijze )} betekent, tot woordfossiel versteend.
De geijkte uitdrukking in dier voege betekent « op die wijze,
op die manier, aldus geschikt, zodanig, aldus ». Bijv. « De opbrengst van de boedel werd onder de schuldeisers -verdeeld, in
dier voege dat ieder de helft van zijn vordering betaald kreeg ».
Dit in dier voege is een enigszins ouderwetse, doch vooral
in geschreven taal nog vrij gebruikelijke wending.
Dat kan men niet zeggen van de verbinding in vC!ege dat,
een vrijwel verouderde, bijzonder plechtige omschrijving van het
voegwoord « zodat ». De woordenboeken vermelden het nog,
maar niemand gebruikt het meer.

***
Met het goed-Nederlandse fossiel voege heeft het nog welig
tierende in voege echter alleen maar de klank gemeen. Het is een
gallicisme in het kwadraat, want in « in voege »zijn en vogue en
en vigueur tot één « franseling» versmolten. Daardoor worden
niet alleen enige goede Nederlandse woorden en uitdrukkinge1.1
buiten werking gesteld, doch ontstaat bovendien vervaging en
verwarring van begrippen.
In de zin : « Deze wet is reeds lang in voege) stemt « in
voege » overeen met het Fr. en vigueur, en dat is heel wat anders.
IJ -
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dan dezelfde uitdrukking in de zin : « Die zegswijze is in N ederland algemeen in voege », want hier beantwoordt « in voege » aan
het Fr. en vogue.

*
**
In het ,Nederlands is een wet niet « in voege », maar van
kracht,. een zegswijze, die algemeen gebruikt wordt, is niet « in
voege », maar in zwang of in de mode.
Vorig jaar was de twist niet « in voege », maar die dans was
in de mode. Het dansen van de twist was algemeen in zwang.
Die dans maakte overal in de wereld veel opgang. De radio en
vooral de televisie hebben die kronkeldans overal in Zu'ang (niet
« in voege ») gebracht.
Het Fr. en vogue treft men tegenwoordig ook in Nederlandse
teksten aan. Het wordt in dezelfde betekenis gebruikt als in de
mode, maar klinkt « duurder ». De Sabena adverteert met de slagzin: « Sabena-vakanties ... en vogue-vakanties ». Dat heeft een
veel deftiger klank dan « mode-vakanties » !
Het, gebruik van en vogue in het Nederlands mocht niet
onvermeld blijven. De vermelding van het woord betekent evenwel geen aanbeveling : het behoort tot het vocabularium van de
snob.
:te

**
In administratieve teksten treft men « in voege
aan als mislukte vernederlandsing van « en vigueur ».

»

veelvuldig

In het Nederlands treedt een nieuwe loonregeling niet « in
voege » maar in werking.
~( Volgens de in voege zijnde bepalingen » moet zijn: « Volgens de geldende of de van kracht zijnde bepalingen ».

Men zegge niet: « De oude biljetten van 100 frank zijn niet
meer in voege », maar zijn niet meer geldig » of « zijn niet meer
gangbaar »).
11 -
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En niet « Paragraaf 3 van die wet is niet meer in voege »,
maar is vervallen. De overige paragrafen blijven niet « in voege »,
zij blijven van kracht.
Als een wet is opgeheven, zegt men niet dat die wet « niet
meer in voege» is ; ze is buiten werking gesteld, en daardoor
niet meer van toepassing.
Zo zijn ook tarieven, die door nieuwe zijn vervangen, vervallen en niet meer toepasselijk. Ze gelden niet meer.

*
**
In Nederlandse rechtstaal is ook het aan het Latijn ontleende
bastaardwoord vigeren « van kracht zijn, gelden» irigeburgerd.
Men spreekt van « de vigerende wet ; volgens de vigerende bepalingen, voorschriften of reglementen ».
Het gebruik van dit woord neemt echter de laatste jaren
af ten gunste van de Nederlandse termen.
Dat geldt in nog sterker mate voor het aan het Frans ontleende vigueur, in de betekenis « kracht van gelding ». Wetten, rechten,
reglementen of voorschriften « zijn (of: blijven) in vigueur ). Er
is werkelijk geen enkele reden om dit Frans woord te gebruiken
in plaats van « gelden, van kracht zijn, van toepassing zijn » of,
als men aan een meer « gedragen » stijl de voorkeur geeft : kracht
van gelding hebben.
En het heeft geen enkele zin te zeggen, dat iemand benoemd
is « onder vigueur van de oude voorschriften », of, « onder vigueur
van het vroegere reglement »~ wanneer men zoveel duidelijker
kan formuleren : « toen de oude voorschriften nog van kracht
waren », of « toen het oude reglement nog gold ».
Kortom: In voege mag alleen gebruikt worden in de geijkte
woordverbindingen in dier voege en in voege dat. Aan het Fr.
en vogue beantwoordt in zwang, in gebruik, of in de mode. Met
het Fr. en vigueur stemt overeen: in werking, van kracht, geldig,
van toepassing, toepasselijk.

M.v.N.
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HET HARDNEKKIG GALLICISME « HOUDEN AAN

»

In het baanbrekend werk «Distels, proeve van taalzuivering»,
door de Kon. Vlaamse Academie in 1897 bekroond, schreef H.
Meert over « houden aan » : « Dit is een van de meest voorkomende gallicismen ». Die uitspraak behoudt nog haar volle waarde na
65 jaar, ofschoon die slaafs uit het Frans vertaalde en tegen het
Nederlands taaleigen indruisende wending eveneens wordt afgekeurd in de talrijke handboeken over verzorgd taalgebruik die
sedertdien zijn verschenen. Ook het grote Woordenboek der Nederlandse Taal (Leiden) noemt het « een bij Zuidned. schrijvers
zeer veel voorkomend gallicisme ». Wij beperken ons hier tot
één aanhaling: « Toen wij (...) in het station te Bergen aanlandden, hield oom Leander er aan rechtop te gaan zitten » (lvI. Gijsen,
Telemachus in het dorp, blz. 113).
Door de hardnekkigheid waarmede het zich heeft weten te
handhaven, kan het gelden als een typische illustratie van de
voetangels en klemmen die een tweetalig land, in taalkundig opzicht, onveilig maken.
Als synoniem van gesteld zijn op wordt houden uitsluitend
gevolgd door het voorzetsel van, zoals blijkt uit de volgende citaten :
« De officiële taal houdt ervan zoveel mogelijk allerlei bijzon-

derheden in een zin samen te persen ». (F.C. Dominicus, Schrijft
u ook zulk Nederlands ?J. « Terrassen hebben mijn liefde; ik houd
ervan daar te zitten en te kijken naar de mensen die voorbijgaan
(S. Carmiggelt, Honderd Dwaasheden).
Onze taal biedt echter nog tal van andere mogelijkheden om
« tenir à» te vertalen. Zo past de meer verheven uitdrukking

prijs stellen op beter dan de meer alledaagse ervan houden in de
zin: « De Koning heeft er prijs op gesteld de honderdjarige te
bezoeken ». In « Spelenderwijs (zuiver) Nederlands» schrijft J.
Veering dat het Genootschap Onze Taal er een is « van leken die
er prijs op stellen dat het Nederlands goed wordt gebruikt ». En
in De Vooys' Geschiedenis van de Ned. Taal lezen we : « Niet
minder dan Hooft stelde Vondel er prijs op, het levende Neder11 -
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lands in volle onlvang te leren kennen om er zijn taal mee te
verrijken ).
Een andere manier om « tenir à» weer te geven is : erop
gesteld zijn. In zijn uitstekend Nederlands-Engels woordenboek
vermeldt Jansonius het volgende voorbeeld: « Ik ben erop gesteld
dat jij ook komt ». Hier is de betekenis dus: iets uitdrukkelijk
willen hebben. Die uitdrukking kan ook synoniem zijn van erg met
iemand ingenomen zijn: hij is zeer op zijn zwager gesteld.
De zegswijze erop staan kan eveneens dienstig zijn ter vertaling van « tenir à ». B.v. je tiens à ce que cet article soit maintenu
= ik sta erop dat dit artikel behouden blijft. Zo ook: de president stond erop het Franse staatshoofd zelf te begroeten.
Tenslotte beschikken we nog over het werkwoord 1.u)ensen.
Honderden keren heb ik redenaars van allerlei pluimage horen
zeggen : ik houd eraan te verklaren ..., ik houd eraan te onderstrepen .. " ik houd eraan de minister te bedanken voor ... Goed
Nederlands is : ik wens te verklaren, ik stel er prijs op de minister
te bedanken, enz...
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat het niet aan
goede en kernachtige wendingen ontbreekt om onze gedachten
met de nodige schakeringen uit te drukken en dat we « houden
aan )} kunnen missen als kiespijn!
Sommigen hebben dit gallicisme afgeleerd en vervangen het
stelselmatig door hechten aan. Zo lazen we : « De minister hechtte
eraan het gemeentebestuur te feliciteren ». « De kardinaal had
eraan gehecht het huwelijk zelf in te zegenen ». Het gebruik van
hechten aan in dit verband lijkt me niet helemaal in overeenstemming te zijn met de taalpraktijk, m.a.w. het wordt aldus niet
gebezigd door degenen die hun taalkennis niet hebben opgediept
uit handboeken over taalzuivering, maar die schrijven en spreken
zoals zij gebekt zijn. Hecbten aan stemt overeen met « être attaché
à)}, « attacher du prix à » en wordt steeds gevolgd door een zelfstandig naamwoord, zoals blijkt uit de onderstaande citaten : « In
ambtelijke stukken hechte men aan de traditionele stijl» (De
Vooys, Gescbiedenis van de Ned. Taal). «Het vergangelijkheidsbesef maakt de mens erop bedacht niet teveel aan het aardse te
11 -
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hechten» (A. Donker, Karaktertrekken der \lûtier!andse Letterkunde). « Zij die aan traditie hechten » (A. Verdenius, In de Nederlandse Taaltuin). Zo zegt men ook: hechten aan een huis, aan
oude meubels, aan geld, aan praatjes, aan netheid, aan een goede
opvoeding, aan een hygiënische levenswijze, aan het leven, aan
iemands oordeel, enz...
Uit de aangehaalde voorbeelden schijnt men dus wel te mogen afleiden dat er tussen hechten aan en houden van een schakering bestaat, welke zij die aan taalverrijking hechten niet uit
het oog mogen verliezen.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat het werkwoord

houden, in een andere betekenis dan die waarvan tot nu toe
sprake is geweest, wel het voorzetsel aan bij zich kan hebben.
Het wordt dan soms ook wederkerend gebruikt : zich aan de bepalingen van een contract houden ; iemand aan zijn \voord houden ; de hand aan iets houden ; zich aan de regels van het spel
houden. Zo schrijft J. Veering in het reeds genoemde werk:
( Maar kunstmatig of niet, het verschil (nameli jk tussen de pers.
voornaamwoorden hun en ben) heeft zich in de papieren taal Vleten te handhaven en iedereen dient zich eraan te houden ». Zoals
men ziet, stemt die wending hier meestal overeen met « s'en tenir
à ». De dag -dat alle Vlaamse ambtenaren « tenir à») niet meer
zullen vertalen door « houden aan », maar door een van de goede
Nederlandse wendingen, waarvan we het gebruik hebben toegelicht, zullen zij een flinke bijdrage hebben geleverd tot het bannen van een taaie taalketteri j.

J. V.

II -

16

11. - Terlnen • Wendingen

1. - TAALGEBRLJIK BIJ TELEFOONGESPREKKEl\'

Er is een essentieel verschil tussen een telefoongesprek en
een gewoon gesprek : bij een telefoongesprek kunnen de betrokkenen elkaar niet zien. Degene die opbelt (de oproeper) weet
niet zeker dat de verbinding tot stand zal komen met de persoon
die hij wenst te spreken, en degene die .opgebeld wordt (de
opgeroepene) weet niet wie met hem een gesprek wil voeren.
Uit deze bijzondere situatie vloeit de eerste regel voort die
bij telefoongesprekken moet gelden : zich direct bekend 1naken.
I. Hoe moet dit gebeuren ? Algemeen wordt aanvaard dat
de opgeroepene zich ,eerst moet melden. De gebruikelijke formule
daarvoor is :

- U spreekt met ...

of gewoon : Met ...

Mannen melden zich alleen met hun naam
- Met Vercauteren.

Dames daarentegen preciseren :
- Met juffrouw V an Stappen.
- Met lnevrouw Vervoort.

Het is wellicht overbodig er op te wijzen dat een mededeling als: « 't Is hier Decort » of « 't is hier Bruggen en Wegen \)~
nu niet precies een beschaafde indruk maakt.
2. In sommige gevallen kan de opgeroepene zich beter met
de benaming van zijn functie of van zijn dienst melden. Dit
geldt met name voor secretaressen die de telefoongesprekken
voor hun chef aannemen, alsook voor ambtenaren van afdelingen
die dikwijls door particulieren worden opgebeld. Wie met een
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bepaalde afdeling van een departement wenst te spreken, is
alleen gebaat met de benaming van de dienst, niet met de naam
van een of andere ambtenaar.

- Met de secretaresse van de heer Vercauteren.
- Met het kabinet van de minister van Onderwijs.
- Met de afdeling Octrooien.
- Met de typekamer.
;. Zodra de- opgeroepenc zich heeft gemeld overeenkomstig
punt I of 2, dient ook de oproeper zich op zijn beurt bekend te
maken:
- Meneer Vercauteren, u spreekt met Decorte, van de dienst
Personeelszaken.
- Juffrouw Van Stappen, u spreekt met mevrouw Terhave, van
de typekamer.
4. Indien de opgeroepene zich niet meldt of alleen maar
« hallo» zegt, begint de oproeper het gesprek met de formule :

- Spreek ik met· de heer Vercauteren ?
- Spreek ik met de afdeling Personeelszaken?
Er kunnen zich dan twee mogelijkheden voordoen:
a) de oproeper is aan het goede adres: de opgeroepene
antwoordt:

- Daar spreekt u mee.
(de formules « 't is hem zelf» en « dat ben ik» kunnen beslist
niet als beschaafd worden beschouwd).
b) de oproeper is aan het verkeerde adres :

- Neen, meneer, u bent verkeerd verbonden.
,. Mocht de oproeper zich niet bekend maken, dan kan de opgeroepene natuurlijk vragen:

- Met wie heb ik de eer (het genoegen) ?
- Met wie spreek ik?
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6. Wanneer verscheidene ambtenaren slechts over één telefoontoestel beschikken (b.v. wanneer zij in dezelfde kamer werkzaam
zijn), gebeurt het dat het gesprek bestemd is voor een collega
van degene die de telefoon opneemt:
- Met de typekamer.
- Juffrouw, kan ik mevrouw Pieters spreken?

- Ogenblik, hier komt ze.
of als de betrokkene niet aanwezig is :
- Mevrouw Pieters is in de kamer hiernaast. Ik zal ze even
roepen. Blijft u aan de lijn?
of

- Mevrouw Pieters is er op het ogenblik niet. Kan ik een boodschap voor haar aannemen of zal ik vragen dat ze u straks
terugbelt?
7. Wanneer de verbinding door de telefoniste tot stand wordt
gebracht, kan het gesprek als volgt verlopen:

- Met Economische Zaken.
- Julfrouw, wilt u me veibinden I1zet de typekalJZeT?

of

- Kan ik de heer Vercauteren, van de afdeling Octrooien,
spreken?

- Mag ik de heer Vercauteren ?
- Mag ik toestel n°

200,

a.u.b. ?

(Niet: binnennummer of uitbreiding).

De telefoniste antwoordt :
- Ogenblik, meneer.
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of
- De heer Vercauteren is er niet, meneer.
- De heer \T ercauteren is in gesprek, meneer. Wacht 11 tot het
toestel vrij is of zal ik 11 verbinden met zijn secret(lreSSe (of:
met een collega) ?

w.

px.

IJ. - VERPLAATSEN EN OVERIJLAATSEN
De werkwoorden verplaatsen en overplaatsen duiden allebei een handeling aan waardoor iets of iemand van plaats veranrl-ert. Bestaat er tussen die t\vec \verkwoorden een verschil in
betekenis en gebruik ?
Laten we vooropstellen, dat er geen verschil in betekenis
behoeft te bestaan op grond van het verschil tussen de voorvoegsels ver- en over-. Verw.,interen betekent precies hetzelfde
als overwinteren, vernachten hetzelfde als overnachten, 'verwinnen hetzelfde als overwinnen.
Wel is er verschil in gebruik: overwinteren en overnachten
zijn gewoon, verwinteren en vernachten weinig gebruikelijk;
overwinnen is gewoon, verwinnen behoort tot de literaire stijl.
Soms heeft de ene Germaanse taal de ene vorm en wordt in een
andere de variant aangetroffen: aan het Nederlands verrassen
beantwoordt het Duits überraschen.
Het voorvoegsel ver-, dat allerlei betekenissen kan hebben,
duidt in verplaatsen op het begrip « verandering ». Dat zelfde
is het geval in verhuizen en verzitten. Die werkwoorden hebben
geen bijvorm met over-. Verplanten daarentegen, dat tot dezelfde groep behoort, heeft overplanten naast zich, weer zonder
verschil in betekenis, en met weinig verschil in ge-bruik : in ongedwongen spreektaal is overplanten wat meer gebruikelijk dan
vcrploltten.
Op de vraag, hoe dergelijke parallellen ontstaan zijn, zullen
we hier niet ingaan. De werk\voorden, die we ter vergelijking
hebben aangehaald, dienen om aan te tonen dat men achter
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het verschil tussen ver- cn over- in 'verplaatsen en overplaatsen
gecn verschil in betekenis moet zoeken. Het is een klankverschijnsel.

•••
De werkwoorden verplaatsen en overplaatsen betekenen
allebei « elders plaatsen, naar een andere plaats overbrengen ».
Er is geen verschil in woordbetekenis, wel in gebruik. Hoe dat
verschil ontstaan is, laten we buiten beschouwing ; het gaat ons
om het gebruik zoals het thans in werkelijkheid is.
Wanneer we ons daar rekenschap van geven, stellen we vast,
dat verplaatsen een ruime, overplaatsen daarentegen een zeer
beperkte gebruiksmogelijkheid bezit.
Iedere verandering van plaats, zowel van levende wezens
als van dingen kan door het werkwoord verplaatsen worden aangeduid. Men kan in zijn huis de meubelen en in zijn boekenkast
de boeken verplaatsen ; de zetel van de regering kan naar een
andere stad, een winkel kan naar een andere stadswijk verplaatst
worden. Het ondergcdonlpelde gedeelte van een schip verplaatst
een zekere hoeveelheid water. Men kan zich in zij'n verbeelding
naar Mekka, maar ook in iemands toestand verplaatsen. Een leerling kan op school naar de achterste bank verplaatst worden. En
als een ambtenaar een andere standplaats krijgt toegewezen, kan
men ook van hem zeggen : « hij \vordt, of. hij is verplaatst ».
Maar met overplaatsen zijn we gauw uitgepraat r In verband met dingen kan dat werkwoord nooit gebruikt worden, doch
uitsluitend waar sprake is van personen. En dan nog in een beperkt aantal gevallen. De leerling die een andere plaats in de
klas krijgt, wordt niet « overgeplaatst », maar eenvoudig verplaatst.
Een leerling kan wel naar een andere klas worden overgeplaatst, een soldaat naar een ander wapen, een officier naar een
ander garnizoen, een telegrafist naar een ander kantoor, een ambtenaar naar een andere dienst of naar een andere stad, een vertegenwoordiger van een handelsonderneming naar een ander
land. Overplaatsing heeft altijd betrekking op personen in verband met de standplaats waar ze hun beroep of functie uitoefenen.

•
••
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In de praktijk duidt overplaatsen, overplaatsing meestal
aan : het geven van een andere standplaats aan ambtenaren en
min of meer ambtelijke functionarissen. Zoals we gezien hebben,
kunnen we in die gevallen ook het werkwoord verplaatsen gebruiken. In het algemeen spraakgebruik valt echter een duidelijke
voorkeur voor overplaatsen te bespeuren.
Dat klinkt wat « humaner» dan verplaatsen, dat immers
ook van alle mogelijke levenloze dingen gezegd kan \vorden. De
uitdrukking een ambtenaar verplaatsen heeft ongeveer de gevoelswaarde van « een pion op het schaakbord verplaatsen ».
Overplaatsen veronderstelt een verplaatsen in « menselijke verhoudingen ».
i

Dat neemt intussen niet weg dat in een stijl waarin dit
soort « gevoelswaarden » geen rol speelt, de overplaatsing van
ambtenaren als verplaatsing blijft aangeduid, evenals bijv. de
« overbrenging» van arbeiders naar een andere verblijfplaats in
verband met hun werk.
Tot die zelfde stijl behoort ook de gebruikelijke term verplaatsingskosten, voor de kosten die men wegens zijn « verplaatsing» naar elders moet maken.
Onder verplaatsingskosten worden ook de kosten verstaan
die men moet maken om elders te \verken, bijv. de kosten van
dagelijkse ritten per trein of bus.

•

**
Verder dan deze term gaat het gebruik van het woord
verplaatsing in de betekenis van « reizen en trekken» in goed
Nederlands echter niet. \XTaarschijnlijk is zelfs aan dat verplaatsingskosten de invloed van het Frans déjJ!aceJnent niet
vreemd. Ook een zinswending als: « ik ben genoodzaakt me
dagelijks tien kilometer te verplaatsen» is zonder se déplacer
niet goed denkbaar.
In gewoon goed Nederlands noemen de ambtenaren hun
« déplacements » van enige omvang echter niet « verplaat:iingen »
doch dienstreizen. Korte dienstreizen, per trarn of bus bijv., heten
dienstritten. En in plaats van het stadhuis\voord « verplaatsingskosten» is het duidelijke en eenvoudige reiskosten algemeen gebruikelijk.
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Tot slot nog een enkel woord over de term « verplaatste
personen ». Dat was de voor het Nederlands taalgevoel zielloze
benanling die na de oorlog in zwang is geweest voor de mensen
die, uit hun vaderland gevlucht of verdreven, in kampen werden
ondergebracht. Het is dan ook geen Nederlands, maar een klakkeloze navorming van het Engels displaced persons. Een Nederlandse ambtenaar heeft toen een and"er woord bedacht, een van
de prachtigste nieuwe woordvormingen van de laatste jaren:
ontheemden, waardoor dat akelige anglicisme « verplaatste personen» (soms zelfs nog verschrompeld tot « die-pie's », D.P.'s !)
volkomen overbodig werd.

M.v.N.

lIl. - « PERMETTRE» IS NIET ALTIJD «TOELATEN» I
Velen zijn geneigd, uit gemakzucht of onwetendheid, hetzelfde Franse woord altijd en onveranderlijk door hetzelfde Nederlandse woord weer te geven. Zo 'n methode leidt onvermijdelijk tot taalbederf en taalarmoede : ze schaadt de gaafheid van
ons taaleigen en maakt geen gebruik van de rijke schakeringen
die onze taal biedt aan hen, die ze vlot weten te hanteren.
We zullen dat trachten aan te tonen aan de hand van twee
veel gebruikte werkwoorden : « permettre » en « toelaten ». Laten
we dadelijk zeggen dat veel Vlamingen ee.n. geweldig misbruik
maken van « toelaten », dat in hun mond en pen een hele reeks
mooie en kernachtige woorden en wendingen heeft verdrongen,
wat er ontegensprekelijk toe bijdraagt aan hun taal een onnederlands karakter te geven.
« Permettre» kan in de eerste plaats betekenen: in staat
stellen, het mogelijk maken, de mogelijkheid of gelegenheid bieden. het middel aan de hand doen, enz. B.v..: Die verhoging van
de opcentiemen moet de gemeenten .in staat stellen een sluitende
begroting in te dienen. De nieuwe belastingWet doet de regering
het middel aan de hand de financiële toestand van het land te
saneren. Het nieuwe reglement zal een betere werkverdeling
mogelijk maken. De bespreking van dit punt zal de minister de
gelegenheid bieden op enkele leemten in de wetgeving te wijzen.
In al die zinnen zou het stereotiep gebruik van « toelaten» niet
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alleen een teken van taalarmoede zijn, maar ook op een gebrek
aan taalgevoel wijzen. In zijn boek « Het Aigellleen Beschaafd
in Vlaanderen» schrijft J.A. Daman: « De Noordnederlander
moet wel vreemd opkijken bij het gebruik van « toelaten » in de
betekenis van in staat stellen, het mogelijk maken.
Als men de vrijheid neemt iets te doen, gebruikt men niet
« toelaten », maar een ander werkwoord: Sta me toe dat ik u
in de rede val. Mag ik nze veroorloven erop te wijzen dat...
Vergun me zo nu en dan een Latijnse uitdrukking (F. Bordewijk).
Het zij nze vergund uiteen te zetten, hoe ... (Dr. G.S. Overdiep).
Sta me toe, dat ik even glimlach (G. Bomans). Deze uitgang is
in geschreven taal zeker nog niet toegestaan (J. Tacx, Nederlandse Spraakkunst voor ieder pP l1).
« Permettre» kan ook betekenen : wat in overeenstenlming

is met de betanlelijkheid, het fatsoen, wat niet strijdig is met de
wet. B.v. Zich veel veroorloven (se permettre beaucoup). Zulke
dingen zijn hier niet geoorloofd. Ongeoorloofde middelen gebruiken om zijn doel te bereiken.
Tenslotte beschikken we nog over de \verkwoorden dulden
en gedogen: men mag zoiets op een kantoor niet dulden ; zijn
gezondheid gedoogt dit niet langer; de prijzen gedogen geen
verdere kortingen.
Al wat we hierboven hebben gezegd voor« toelaten » geldt
natuurlijk ook voor het zelfstandig naanlwoord « toelating », dat
eveneens te pas en te onpas wordt gebezigd, meestal echter te
onpas.
Als iets uitdrukkelijk wordt toegestaan is toestenlnzing het
juiste woord: hij deed het zonder de toestemming van zijn
ouders ; de verenigingen hebben hiervoor de toestemn1ing van
de politie nodig; nadruk alleen met toestemming van de schrijver.

Verlof en vergunning ,vorden vooral gebruikt met betrekking tot iets wat door de overheid wordt toegestaan : iemand
die wil bou,ven, dient een bouwvergunning aan te vragen. Er
zijn een hele reeks van die samenstellingen : arbeidsvergunning,
overwerkvergunning, verblijfvergunning, verkoopvergunning, vestigingsvergunning. Verlo/ betekent inzonderheid in Nederland
een vergunning als bierslijter. Met uw verlof is een beleefdheidsformule, die overeenstemt met Fr. « Permettez I ».
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Er is ook nog een andere mogelijkheid om het opdringerige
« toelaten» te vermijden en aan de zin een goede Nederlandse

draai te geven. Hier volgen enkele voorbeelden: «. •• ce qui
vous permettra de rattraper Ie temps perdu» = waardoor u de
verloren tijd kunt inwinnen. « ••• ce qui nous permet de conclure» = zodat we mogen besluiten. «... ce qui permet de
réaliser une économie sensible» = waardoor een aanmerkelijke
bezuiniging verkregen wordt.
Dat zijn dus een veertiental manieren om « Rermettre)) en
» weer te geven en wellicht zijn er nog meer. Is het
dan overdreven te zeggen dat zij die in al deze gevallen « toelaten» of « toelating» bezigen, een soort aanslag plegen op de
gaafheid en de rijkdom van onze taal?

« permission

De lezers zullen zich nu afvragen wanneer het gebruik van
» dan wel verant\voord is. In het Nederlands komt het
voor in de volgende betekenissen :

« toelaten

I) Toegang verlenen, binnenlaten: een land in de UNO toelaten; een leerling op de universiteit toelaten; licht en lucht vrij
toelaten; tabak vrij van rechten in een land toelaten.

2) De betekenis die ons hier het meest interesseert is die welke
een lijdelijk gebeuren impliceert, in tegenstelling met toestemmen en vergunnen, waarvan hierboven sprake. Dat is een schakering die aan de meeste Vlamingen ontgaat, om de eenvoudige
reden dat « permettre », zoals we hierboven hebben gezien, voor
alles dienst moet doen. Ter verduidelijking nemen we weer een
paar voorbeelden, in de vorm van citaten van goede acteurs :
« In het kort bestek dat ons woordenboek toelaat » (Voorrede van
Van Dales Groot Woordenboek). « Zij deed veel meer dan haar
krachten toelieten» (M. Scharten-Antink, Sprotje). « Doordat de
menselijke taal veel schakeringen toelaat» (J.A. Meyers, Taal en
Leven). « Als mijn bestek het toeliet ... » (Prof. P. Minderaa,
Herman Teirlinck).
In al deze gevallen is er geen sprake van het geven van een
toestemming, want het voorwerp is altijd een levenloos ding of
een abstract woord, terwijl het onderwerp van toestemmen altijd
een redelijk schepsel is, dat die toestmming verleent op grond
van een verstandelijke overweging. Verdere voorbeelden met toelaten zijn : vrijaf geven voor zover de dienst het toelaat; als het
weer het toelaat; dat laat niet de minste twijfel toe; de tekst
laat slechts een uitlegging toe.
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3) Een laatste betekenis van toelaten is : laten' begaan. Ze kon1t
dicht bij de tweede betekenis, \vant hier is evenmin sprake van
het verlenen van een toestcffiluing. B.v. : iets oogluikend toelaten ; de bCVv"oners mogen niets doen of toelaten dat hinder kan
geven aan de buren.
Men onthoude vooral dat « toelaten» in geen geval mag
\vorden gebruikt in de betekenis van in staat stellen en « toelating ») in geen geval in die van toestemming of vergunning, want
dat zijn de meest voorkomende vergissingen.

J.

V.

VRAAGBAAK

Een correspondent ziet in een. circulaire « reisonkosten en
verblijfsonkosten » staan. Is « kosten » hier niet correcter, vraagt
hij.

•••
Kosten en onkosten worden vaak, en niet alleen hier te
lande, door elkander gebruikt; men zegt en leest: algemene
kosten naast algemene onkosten, kosten maken of bestrijden naast
onkosten maken of bestrijden, op kosten jagen naast op onkosten
jagen ; vandaar dat wel eens verwarring in de geesten ontstaat
en aan het juiste gebruik van een van beide woorden wordt
getwijfeld.
Volgens Van Dale zijn kosten, alleen in het meervoud gebruikt, behalve in verband met « ten)} en in enkele zegswijzen:
datgene waarop een zaak die verhandeld wordt, een handeling,
gebeurtenis enz. die plaats heeft, te staan komt, wat ervoor betaald wordt of moet worden, de prijs ervan, hetzij op zichzelf
beschou\vd, of, gewoonlijk, met betrekking tot een belanghebbend
persoon.

« Onkosten» met de betekenis van : kosten die voor iets
worden gemaakt, noemt hij verouderd en gewestelijk.
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In de algemene opvatting van het bedrag aan geld dat voor
iets betaald wordt, de uitgaven die aan iets verbonden zijn, is
kosten bijgevolg de aangewezen term.
Enige voorbeelden : kosten van spoor en boot, kosten van
overschrijving, kosten van verzending, kosten van levensonderhoud ... ; kosten voor reparatie van schoenen, voor advertentie,
voor telegram van vijf woorden, voor uitrusting ... de kosten
berekenen, dragen op een andere verhalen, iemand kosten besparen, er zijn geen kosten gespaard om, op geen kosten zien, zich
grote kosten getroosten, op eigen, op andermans, op gemeenschappelijke kosten, iemand in de kosten verwijzen (rechtstaal), iemand
in de kosten tegemoet komen ...
Voorts leent « kosten » zich tot een hele reeks samenstellingen waarin het zowel het eerste als het tweede lid kan vormen.
Zo: kostencijfer, kostenpost, kostenraming, kostentarief,
kostenstaat, kostenbesparing, kostenbesnoeiing, kostenverlaging
... ; aankoopkosten, administratiekosten, bedrijfskosten, exploitatiekosten, fabricagekosten, verzekeringskosten, gerechtskosten,
griffiekosten, proceskosten, registratiekosten, vervoerkosten ... en
ook, akkoord met onze correspondent : reiskosten, verblijlkosten
(niet: verblijfskosten).
Onder onkosten verstaan tegenwoordig Het Woordenboek
der Nederlandse Taal, Van Da1e, Koenen, Verschueren, buitengewone of bijkomende kosten, extrakosten, kosten dus die veeleer bezwarend en onaangenaam uitvallen voor degene die gedwongen is ze te maken. In handels- en bedrijfskringen is « onkosten» ook gebruikelijk ter aanduiding van indirecte kosten.
Met die betekenissen komt het dan overeen met de Franse :
menues dépenses, faux fraise

A. V.
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11. - Termen • Wendingen
/. TAAI.JGEBRUIK BIJ TELEFOONGESPREKKEN

In een eerste bijdrage werden bepaalde uitdrukkingen en
formules opgenomen die bij telefoongesprekken gebruikelijk zijn.
Thans komen termen aan de beurt waarvan het algemeen gebruik in het telefoonverkeer aanbeveling verdient.
1. Telefoongesprekken kunnen worden onderscheiden in lokale, interlokale en internationale gesprekken. (In België meestal
nog genoemd: gewestelijke, intercommunale en internationale
gesprekken) .

In de ambtelijke sfeer wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen dienstgesprekken en particuliere gesprekken.
Interlokale en internationale gesprekken moeten meestal
\vorden aangevraagd bij de centrale:
- l\'lag ik een dienstgesprek met I-Iasselt, or

.

- tT wordt gebeld, meneer.
2. Wanneer men iemand \vil spreken die niet aangesloten
is (d.i. die geen telefoon heeft), kan men een gesprek Inet oproepbericht aanvragen. De betrokkene wordt dan gewaarschuwd dat
degene die het gesprek met voorbericht he~f~ aangevraagd met
hem in verbinding wil treden.

- Met nr
, juffrouw. Wilt U een oproepbericht
noteren voor de heer Janssen, Klaverstraat 66 te
Antwerpen?

3. In het interlokale en het internationale telefoonverkeer
kan het aanvragen van een gesprek met voorbericht veel kosten
besparen. Er wordt dan namelijk tegen een geringe vergoeding
nagegaan of de opgeroepene aanwezig is alvorens de verbinding
met de oproeper tot stand wordt gebracht.
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4. Indien de opgeroepene daarin toestemt, kan in het internationale verkeer een gesprek voor rekening van de opgeroepene
worden aanvaard. Men kan ook een gesprek op vastgestelde tijd
aanvragen.

5. De gesprekkosten worden vastgesteld per gesprekseenheid (d.i. per gesprek, ongeacht de duur daarvan) of per
tijdeenheid (meestal per minuut). Men kan bij de telefooncentrale informeren naar de prijs van een interlokaal of een internationaal gesprek (bv. om de kosten ervan te betalen aan de
eigenaar van de. telefoon).
- Ik heb juist met Brugge gesproken. Kunt u me de
kosten opgeven ?
De gesprekkosten komen op de telefoonnota die geregeld
aan de abonnees wordt toegestuurd.
6. Telefoneren in het automatische verkeer is vrij eenvoudig. Men moet eerst de hoorn afnelnen, vervolgens T.eJachten op
de kiestoon, het gewenste nummer draaien (of kiezen) met behulp van de kiesschijf, die men telkens vrij laat teruglopen. i\ls
het gekozen nummer in gesprek is, hoort men een snel onderbroken toon.
.
Als de directeur het te druk heeft, vraagt hij zijn secretaresse de telefoon voor hem aan te nemen (d.w.z. als er opgebeld wordt de hoorn opnemen en later de boodschap overbrengen).
Wanneer een gesprek bestemd is voor een collega, die in
dezelfde kamer is, vraagt men hem of hij even aan de telefoon
wil kO"len.
Als het gesprek afgelopen is, legt men de telefoon neer.
Ook het werkwoord oph(Jn~en wordt in dit verband veel gebruikt.

- Ik hang op want anders wordt (het gesprek) te duur.
Vroeger moest men, in het niet-automatische verkeer, afbellen om te waarschuwen dat het gesprek afgelopen was. Thans
wordt dit werkwoord vooral gebruikt in de betekenis : telefonisch
afzeggen.
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Als de verbinding slecht is, hoort men wel eens dit;

lk versta u niet. ~ri.lt. u \vat luider (of duideli,ker) spreken?
zo ver (d..w.z. uw st.e.rn lijkt van zeer ver te karnen). Er
zijn nog meer mensen op de lijn. Ik kan geen verbinding Á~rijgell.

[] b2nt

7. De officiële naamlijst van de aangeslotenen cp een t;:!cfoonnet heet: telefoongids. \Vie een geheiln nUJIUner heelt, wordt
niet opgenomen in de telefoongids.

Om de juiste tijd te \veten draait men het nummer van Jt
tijdlnelding, beter bekend als « sprekende klok », dat t?vcnw~1
geen algenleen Nederlands is.
8. Ten slotte nog een regel die tevens als een wens bedoeld
De meest gebruikte formule in het telefoonvcrkeer en dan
vooral in telefooncentrales is : « Tot uu' dienst, nzeneer .!J. Het
grappige « 't is niks, meneer » heeft nu wel afgedaan!
lS.

w. px.
P.S.

De redactie zal desgevraagd gaarne van advies dienen bij
het opstellen van instructies op het gebied van het taalgebruik bij telefoongesprekken.

11. - GEBRUIK EN MISBRUIK \l AN

\IOORBt.~ll()LrDEN

Vraag aan iemand, \vat het Franse werkwoord réseroer
in het Nederlands betekent: tien tegen één dat hij zonder aarzelen zal antwoorden : voorbehouden!
Als school-antwoord niet eens zo gek, {naar 0 \vec als het
daarbij blijft, als de vertaler meent dat hij nu maar alle vormen
van réserver door vormen van voorbebouden behoeft \v,-=cr te
geven on1 er algclllccn-bcschaafd Nederlands van te maken!
Dan ontstaat er een ratjetoe van zins\\Tcndingen en uitdrukkingen met voorbehoud en voorbebolldeJl erin, dat slechts ten
dele aan het Nederlands spraakgebruik beant\voordt, doch voor
een groot deel van het Nederlands taaleigen afwijkt.
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[Jat is nu precies \\:tH er gebeurd is ._- en zo zitten we
opgescheept met een hele reeks voorbehouderijen die hun oorsprong vinden in Franse teksten met vormen of afleidingen van
réserL'er, doch die aan de in het N·ederlands gebruikelijke uitdrukkingen vreemd zijn.

'!oorbel,ouden kornt

Ul

het Nederlands in drie. « patronen

»

voor:

-- zelden, in het patroon: ieIJ/and is iets voorbehouden:
algemeen, In het patroon: zich iets voorbehouden;
algemeen. Jn het patroon: (\vijzigingen) voorbehouden.

/ellland is iets voorbebouden betekent: « aan ielnand valt
iets ten deel, iets dat uitsluitend voor hem bestemd is ). Vaak
zal dat «( iets) een eer of een bijzondere taak zijn: « Hem was
de eer voorbehouden, de Koning rond te leiden » - « U is de taak
voorbehouden. in deze to~stand verandering te brengen ).
Volledighcidsh~l!vc rnocst dit patroon vermeld \vorden niet als voorbeeld ter navolging. [)it 'voorbehouden behoort tot
de enigszins gez\'Vollcn stijl. In ge\voon goed Nederlands zeggen
we: « I-lij bad de eer ... » --- « U hebt de taak ... » ; of, iets
plechtiger: « Hem viel de eer ten deel (of: te beurt) ;) -- « Voor
IJ is de taak 'UJeggelegd ... » en dergelijke meer.

Zicb iets voorbeboudcn is algemeen gebruikelijk in verband
met een recbt of een vrijheid die men zich tot iets bedingt: « Ik
behoud IJle voor (cf: ik behoud rne het recht voor), van de bepalingen af te \'lijken I).
Eveneens algen1ecn is het gebruik van voorbebouden als
voltooid decl\voord in geijkte korte zinnen als: onvoorziene
0111standigheden voorbebolldel1, wijzigingen voorbehouden.
Dat \varen de drie patronen, waarin het werkwoord voorbehouden in het Nederlands gebruikt \vordt.

liet zo veel ruirner gebruik van réserver in het Frans heeft
er te onzent toe geleid dat men van voorbehouden een stoplap
heeft gemaakt, onbekend als men \vas met de verschillende uitdrukkingen die in onze taal aan de talrijke Franse verbindingen
{net réserver beantwoorden.
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l\len zegt niet: « Die ~1eg is aan fietsers voorbehouden ;),
of : « Die betrekking is hem voorbehouden » - maar : « Die weg
is alleen voor fietsers, die betrekking is voor hem be.rtelnd ».
r~en

film is niet

«

voorbehouden voor

votwns~cnên »,

doch

(( ril!f'en voor vol",'usscnen·) of « uitsluitend vnor volwassenen

!).

Niet juist is de tekst in een openbare oproep: « Deze plaats
is voorbehouden aan dragers van het technisch diplorna AT » ; dit
moet luiden : « Alleen houders van het diploma AI komen voor
deze betrekking in aanmerking ».
Niet: « Dit examen is voorbehouden aan de leden van ons
personeel », maar: «Alleen de leden van ons personeel worden
tot dit examen toegelaten ».
In een reeks gevallen beantwoordt dus aan het Frans réserver in het Nederlands een zinswending met alleen of uitsluitend, al of niet met het wcrk\voord dat in het verband van de
zin past, zoals toegelaten zijn, in aannlerkin,g komen, bestemd
zijn, enz.
In sommige uitdrukkingen is het bastaa.rdwoord reserveren
tot een vast bestanddeel van het Nederlandse spraakgebruik
geworden. Men kan dat betreuren, men kan ook trachten daarvoor
een Nederlands woord in de plaats te stellen. Hier gaat het ons
echter om het werkelijk algemeen gebruik, en daar behoort ook
in bepaalde omstandigheden het \verkwoord reserveren toe.
Reserveren kan filen gebruiken in de betekenis van « bewaren, besparen, wegleggen (voor later) ». Het bewaren, besparen, wegleggen (voor later) in de partikuliere sfeer kan men
echter het best met die Nederlandse werkwoorden aanduiden ;
het bewaren, besparen, wegleggen van een deel van de winst in
een bedrijf of onderneming wordt echter gewoonlijk reserveren
genoemd, de « weggelegde» bedragen heten de reserves.

Het vreemde woord dient hier - zoals in vele andere gevallen - om een bijzondere gebruikssfeer aan te duiden.
Iets soortgelijks nemen we waar bij het gebruik van reserveren, naast sommige Nederlandse werkwoorden, in verband
met de plaatsen bijv. in een feestzaal.
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Het is arme en bovendien ongebruikelijke taal, te zeggen
dat « de meeste bezoekers een plaats hadden (doen) voorbehouden », en dat « de eerste rij op de tribune voor de leden van
regering en magistratuur was voorbehouden ». Het algemeen
spraakgebruik maakt onderscheid tussen besproken en gereserveerde plaatsen: wie van te voren een plaats gehuurd heeft,
heeft een besproken plaats. De leden van het bestuur, en de genodigden, hebben geen plaatsen besproken; toch zijn er plaatsen
alleen voor hen bestemd : gereserveerde plaatsen.

M.v.N.

111. - WEERHOUDEN

Het is niet voldoende een behoorlijke kennis van twee talen
te hebben om ipso facto een goed vertaler te zijn, evenmin als
het voldoende is veel romans te lezen om zelf een goede roman
te kunnen schrijven. Vertalen eist veel taalinzicht, een grondige
opleiding en een langdu~ige oefening. In sommige kringen heeft
al te lang de opvatting geheerst dat om het even welke Vlaming
die Frans kent als v~rtaler dienst kan doen zonder enige voorbereiding. Die miskenning van de ware aard van het vertalen
verklaart voor een deel dat wij sedert meer dan een eeu\v worden bedolven onder een vloedgolf van min of meer gebrekkige
vertalingen.
Een voorbeeld bij uitstek van slordige vertaling is wel het
werkwoord weerhouden. Van Dales Groot \Y/oordenboek der Nederlandse Taal beperkt zich tot de volgende karige toelichting:
« Weerhouden, == terughouden, tegenhouden, afhouden van : het
slechte weer weerbield JJzij ervan uit te gaan,. zicb door niets
laten ~'eerbouden ». Opmerkelijk is dat in « Le Dictionnaire de
la langue française» van Littré & Beaujean - nochtans minder
uitgebreid dan Van Dale -~ bijna een hele kolom aan het \voord
« retenir» wordt gewijd, dat niet nlÏnder dan 26 betekenissen
heeft! Men merkt dus dadelijk dat het Franse \voord een veel
ruimer toepassingsgebied heeft dan zijn Nederlandse te~et1han
ger en dat het een grove vergissing is het eerste in elk geval door
het tweede te \villen weergeven.
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Correct gebruikt is u)eerhoutien in de volgende zinnen,
naast de reeds aangehaalde uit Van Dale : ik kon me niet weerhouden hem eens flink de waarheid te zeggen; zijn tranen, een
zucht, een gil, zijn toorn weerhouden. lIet is dus altijd in de
betekenis van tegenhouden, inhouden of onderdrukken.
N u kan ieder dagelijks vaststellen dat door het klakkeloos
vertalen van « retenir », weerhouden in de taal van de Vlamingen de plaats inneemt van een hele reeks andere werkwoorden,
in strijd met het Nederlands taaleigen. We laten hiervan enkele
voorbeelden volgen die we hebben opgetekend. De door ons
voorgestelde verbetering staat tussen haakjes cursief :
- Een der vijf volgende films die werden weerhouden zal
de grote prijs van de Unie der Filmkritiek in de wacht slepen
(een van de vijf volgende films komt in aanmerking voor de
grote prijs ...).
- Gezien de incidenten te Bakwanga zullen de journalisten er wel van weerhouden worden nog naar die plaats te
gaan (zich wel voor hoeden, voor '(i)achten).
-- Ik weerhoud uit de rede van de minister (ik onthoud).
- Twee nieuwe elementen weerhouden de aandacht van
de deelnemers aan de ronde-tafelconferentie (houden de aandacht bezig, hebben de aandacht, trekken de aandacht).
- Een der schitterendste proeven werd afgelegd door een
Fransman; zijn kandidatuur werd echter niet weerhouden, omdat hij alleen Frans kent en de voorkeur werd gegeven aan een
viertalige (zijn kandidatuur kwam niet in aanl1zerkirig, werd niet
in overweging genomen, met zijn kandidatuur kon geen rekening worden gehouden).
- Het vroegere krediet is in de begroting niet weerhouden
(niet opgenonzen, niet ingeschreven, komt er niet meer in voorJ.
- Wij ontvingen uw brief die onze volle aandacht heeft
weerhouden (\vaaraan wij onze volle aandacht zullen schenken).
- Het vliegtuig is door de mist in Londen weerhouden
(opgehoudenJ.
- Hij laat zich verontschuldigen door ambtsbezigheden
weerhouden (verhinderd; of: hij laat zich verontschuldigen
wegens drukke ambtsbezigheden).
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- Het Nederlands behoort ook de aandacht van onze overheid te weerhouden (de aandacht te hebben).
- Die dienstjaren worden niet \\!eerhouden voor de berekening van het pensioen (die dienstjaren komen niet in aanmerking, tellen niet mee, er u'ordt geen rekening mee gebouden).
Vooral « retenir l'attention », een zegswijze die in overeenstemming is met « Ie génie de la langue française) maar ,vaar
van de letterlijke vertaling in strijd is met het Nederlands taaleigen heeft hier verwoestingen aangericht. Voor een Nederlander die door het ~rans niet beïnvloed is, behoort « de aandacht
weerhouden » tot een van de onbegrijpelijkheden in de taal van
de Vlamingen. Laten we dus het opdringerige u.leerbouden halt
toeroepen en vervangen door een van de talrijke werkwoorden
of wendingen die het Nederlands ons biedt.

J. V.

IV. - VRAAGBAAK
Een ambtenaar van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur vraagt ons naar het verschil in betekenis tussen
« opheffen» en «'intrekken », onder verwijzing naar artikel 9
van het koninklijk besluit van 19 augustus 1962 houdende vakantie- en verlofregeling in het onderwijs, dat zegt: « Het koninklijk besluit van 22 maart 1961 tot coördinatie van de 'vakantie- en verlofregeling wordt opgeheven, behalve artikel 14, § J,
dat wordt ingetrokken ».
*
**

In het algemeen spraakgebruik - zoals dit met name uit
woordenboeken blijkt - is er geen verschil in betekenis tussen
beide termen zodat zij als synoniem kunnen gelden.
In de door onze correspondent aangehaalde volzin wordt
daarentegen een onderscheid in betekenis bedoeld en wel het
volgende: ophelfen betekent er buiten toepassing stellen voor
de toekomst zonder dat geraakt wordt aan de toepassing 'welke
11 -
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van het opgeheven besluit werd gemaakt; intrekken betekent
ongedaan maken ab initio, dit wil zeggen met terugwerkende
kracht tot de dag waarop de tekst in werking getreden is, zodat
deze geacht wordt nooit te hebben bestaan en nooit toegepast
te zijn. Dit zuiver conventioneel onderscheid blijft tot de Belgische wetgevingstaal beperkt en wordt bovendien enkel gemaakt
in verband met het buiten toepassing verklaren van teksten met
een algemene strekking zoals bi jv. de meeste wetten of zoals
verordenende koninklijke besluiten. Het \vordt eveneens in het
Frans tot uitdrukking gebracht door twee verschillende termen:
« abroger» staat voor opheffen, terwijl aan intrekken « rapporter » (of als zelfstandig naamwoord « retrait ») beant\\Toordt. Ten
slotte kan worden gezegd dat dit verschil in betekenis van vrij
recente datum is en dat in oudere wetten of besluiten soms « ingetrokken» of « rapporter » gebezigd wordt waar eigenlijk de
andere term hoorde.
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat het gebruik van
de termen « intrekken» of « intrekking» met betrekking tot besluiten, beslissingen of maatregelen zonder algemene strekking
niet noodzakelijk de idee van enige terugwerkende kracht insluit. Wanneer er bijv. sprake is van intrekking van een lcurvergunning of van intrekking van een mijnconcessie, bedoelt men
niet een toestand te scheppen alsof die leurvergunning of die mijnconcessie nooit zou hebben bestaan maar enkel dat de overheid
hieraan voor het vervolg een einde wil n1aken. Maar in andere
gevallen zal de overheid die een van haar vroegere beslissingen
« intrekt », wel degelijk deze ab initio hebben willen te niet doen
(zo bijv. bij intrekking van een benoemings- of bevorderingsbesluit dat onregelmatig is). Uit de onlstandigheden of uit het intrekkingsbesluit zelf zal blijken of de intrekking alleen voor de
toekomst is bedoeld dan ~vel of zij de ingetrokken beslissing
vanaf haar ontstaan ongedaan ~vi1 nlaken.

*
**
Gelet op de eisen van een te onzent nu eenmaal gevestigde
\vetgcvingspraktijk lijkt er dus \vel behoefte te zijn aan beide
tcrn1en, nle~ het aangegeven conventionele onderscheid.
De geciteerde tekst is dus zo te verstaan, dat het K.B. in
zijn geheel ophoudt te bestaan voor de toekomst, tnet dien verstande dat één art. (hier 14, § 1) geacht \vordt nooit uit~vcrking
te hebben gehad.
O.D.L.
Ii
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••• - Termen· Wendingen
DE HULPWERKWOORDEN
moeten, hoeven te, dienen te, behoren te
Het juiste gebruik van deze hulpwerkwoorden schijnt voor
velen heel wat moeilijkheden op te leveren.

Moeten drukt de noodzaak, de verplichting, het onvermijdelijke uit : iedereen moet werken voor de kost ; alle mensen moeten
sterven. De betekenis van hoeven te (in de schrijftaal ook : behoeven te) is noodzakelijk zijn. Dit hulpwerkwoord onderscheidt
zich echter door de eigenaardigheid, dat het alleen gebruikt wordt
in ontkennende zinnen of in zinnen met de bijwoorden slechts,
alleen of maar, waarin een ontkenning ligt opgesloten : ik hoef er
niet op te wijzen dat ... ; wij hoeven slechts te ver\vijzen naar ... ;
hij hoeft maar een woord te zeggen en de zaak is geregeld. Een
enkele keer komt hoeven te ook voor in een vragende zin : Hoef
ik u te zeggen dat ... ? Wat hoef ik me daar druk over te maken ?
Maar dat zijn eigenlijk ook ontkennende zinnen die zoveel betekenen als: ik hoef u niet te zeggen; ik hoef me daarover niet
druk te maken. Gewone vragende zinnen worden gevormd met
het hulpwerkwoord moeten : wat moeten we hiermede aanvangen?
Uit het bovenstaande blijkt dat hoeven te verkeerd is in bevestigende zinnen, zoals men die soms bij Vlamingen leest. B.v. :
Een van regeringswege te benoemen commissie hoefde een woordenlijst samen te stellen. Het volstaat niet goede gedachten op te
vatten, men hoeft ze ook te vertolken in een beschaafde taal. In
beide zinnen behoorde nzoeten te staan.

Behoeven kan betekenen: nodig hebben. Het is dan een
overgankelijk werkwoord en wordt ook in bevestigende zinnen
gebruikt: steun, hulp behoeven. In de Geschiedenis van de Nederlandse Stam schrijft prof. dr. P. ,Geyl : « Na een generatie
van godsdienstoorlogen behoefde Frankrijk rust ».
Dienen te drukt uit dat of hoe iets behoort te zijn of te geschieden, ingevolge een plicht, verplichting, voorschrift, een logische of redelijke voorwaarde, een aanbeveling. B.v. : Dat dient
een advocaat te weten. De huurder dient drie maanden van tevoren op te zeggen. Een redenering dient logisch te zijn.
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Het is echter strijdig met het verzorgd taalgebruik aan dienen te de betekenis te geven van genoodzaakt of gedwongen zijn,
zoals bij ons wel gebeurt, bijv. in de volgende zin : De gemeente
diende een bedrag van een miljoen voor te schieten. Hier past
weer het huipwerkwoord moeten. Men kan natuurlijk ook zeggen :
verplicht, genoodzaakt, gedwongen zijn.
Ongeveer dezelfde betekenis als dienen te heeft behoren
te. Door de Vlamingen wordt het weinig, te weinig gebruikt.
Zoals blijkt uit de volgende voorbeelden ligt er dikwijls de bijgedachte van iets betamelijks in opgesloten: Ondergeschikten
behoren dat niet te doen. Ieder behoort zijn plicht te doen. Kinderen behoren niet te laat naar bed te gaan.
Een afwijking van het A.B.N. is de onpersoonlijke uitdrukking {< het behoort aan ... te », gevolgd door een infinitief. Het
is een klakkeloze vertaling van {< il appartient à ... de ». Schrijf
dus niet : Aan de Koning behoort het de wetten af te kondigen.
Die gedachte kan in goed Nederlands op verschillende wijzen
worden uitgedrukt : Aan de KO:ling komt het recht toe, behoort
het recht, de Koning heeft de macht, de bevoegdheid, is ermede
belast de wetten af te kondigen. Aan hetzelfde euvel lijden de
volgende zinnen : Het behoort aan de gemeenteraad ervoor te
zorgen dat ... (het is de plicht, de taak van de gemeenteraad de gemeenteraad behoort ervoor te zorgen). Het behoort alleen
aan het Parlement zich over het regeringsbeleid uit te spreken

(het is alleen de taak van' ..... het kont! alleen aan het Parlement
toe ..., alleen het Parlement is bevoegd om ...).
Bij de hulpwerkwoorden dienen en hoeven wordt in passieve zinnen (te) worden sonlS weggelaten : het dient gezegd, het
hoeft niet gezegd, hierbij dient opgemerkt. Dit blijft echter meestal beperkt tot korte zinnetjes zoals de bovenstaande. Bij sommige
Vlamingen bestaat de neiging die weglating tot een systeem te
verheffen, wat natuurlijk verkeerd is en een verminking van de
stijl tot gevolg heeft. Men zou het met een schilderachtig woord
van de Nederlandse taalgeleerde, Gerlach Royen, {< hakmesstilistiek » kunnen noemen. Wie een verzorgde taal wil schrijven, vermijde dus zinnen van het volgende model: Om de ziekteverzekering te saneren, dienen de volgende maatregelen getroffen.
Eventuele bezwaren dienen aan de voorzitter medegedeeld. Maar
de voornaamste oorzaak moet gezocht in de opvatting van de
staat zelf.
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Als besluit van deze beschouwingen menen we te mogen
zeggen, dat de hierboven besproken hulpwerkwoorden door de
Vlamingen meer en met het nodige onderscheidingsvermogen
zouden dienen gebruikt te worden. Hun stijl zou er veel bij winnen en zij zouden vaak beter in staat zijn hun gedachten met fijnere schakeringen onder woorden te brengen.

J. v.

BERAADSLAGING EN BESLUIT
Onder invloed van het Frans délibération is er in het ambtelijk taalgebruik te onzent een betreurenswaardig misbruik ontstaan van het goede, oude Nederlandse woord beraadslaging:
dat woord wordt gebezigd in een betekenis die het volstrekt niet
bezit en ook nooit bezeten heeft !
Van vele woorden en uitdrukkingen kunnen we alleen maar
zeggen dat het gebruik ervan gewestelijk of verouderd is, dat het

gallicistisch of germanistisch besmet is, kortom dat het niet tot
het algemeen Nederlands van nu behoort; het verkeerd gebruik
van beraadslaging, dat we hier bedoelen, is echter in de meest
volstrekte zin van het woord : fout.
Wanneer in een koninklijk besluit te lezen staat dat de
Koning de beraadslaging van deze of gene gemeenteraad vernietigt, dan is dat klinkklare onzin. Een beraadslaging, die heeft
plaats gehad, kan door geen zes koningen vernietigd worden 1
Al even dwaas is de mededeling dat een bestendige deputatie haar goedkeuring aan een beraadslaging heeft onthouden.
Aan het feit van de beraadslaging kan geen goed- of afkeuring
van wie dan ook iets veranderen.
In die twee en in overeenkomstige gevallen wordt aan het
woord beraadslaging een betekenis toegekend die het niet bezit
en ook nooit bezeten heeft.
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Beraadslaging
Beraad betekent hetzelfde als « overleg» en « overweging »,
d.i. over een zaak nadenken en eventueel met anderen samen
nagaan wat er gedaan moet worden, waarbij het voor en tegen
van de zaak wordt gewikt en gewogen.
Het houden van een beraad heette in het Nederlands vóór
raet slaen. Daarvan werd het zelfstandig naamwoord raetslagh gevormd: « overleg », daarvan het werkwoord raetslaghen
en daarvan beraetslaghen « overleg plegen >). Beraadslagen is dus
precies datgene wat in een democratisch bestel in de volksvertegenwoordiging, in de gemeenteraad en in tal van andere colleges gebeurt, nl. : met elkander ernstig overwegen en overleggen.

1500

Een beraadslaging is dus : een overleg, een bespreking, een
gedachtenwisseling over een bepaald punt, gewoonlijk in een
vergadering. Dat is de enige betekenis van het woord beraadslaging.

Besluit
Het Franse woord voor beraadslaging is délibération. Het is
afgeleid van het Latijn deliberatio, van deliberare « beraadslagen ». Daar zit het woord libra in, dat « weegschaal» betekent.
De grondbetekenis van deliberare, deliberatio is dus: «wikken
en wegen ». Daaraan beantwoordt ons Nederlands beraadslagen
en beraadslaging.
En het Frans délibérer en délibération.
Dat Franse woord délibératîon heeft echter een verruiming
van betekenis ondergaan, die de exactheid van de term niet ten
goede is gekomen. Het heeft een dubbel-zinnigheid gekregen
die aan het Latijnse grondwoord deliberatio niet eigen was, en
die ook aan het Nederlands beraadslaging vreemd is.

Délibération kan namelijk ook datgene aanduiden wat als
resultaat van de beraadslaging tenslotte tot stand komt: de beslissing, het besluit.
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In het Nederlands bestaat die twee-zinnigheid niet, doch
is er een scherpe grens getrokk.en tussen de beraadslaging en het
daarop volgend besluit ; tussen het besluit en de beraadslaging
die daaraan vooraf is gegaan.
De beslissing waartoe men na een beraadslaging komt, die
aan de beraadslaging een « slot» maakt, heet besluit.
Het besluit is het doel en het resultaat van de beraadslaging.

Het besluit steunt op de beraadslaging, doch is er in geen
enkel opzicht mee te vereenzelvigen.
Zolang er nog beraadslaagd, d.i. gewikt en gewogen wordt,
is er nog geen besluit gevallen. Van daar het gevleugelde verwijt :
Deliberante senatu, perit Saguntum : « terwijl de Senaat beraadslaagt (dus, geen besluit neemt 1), gaat Saguntum ten onder ».
De zo geroemde « Latijnse exactheid» is in dit geval wel
bij het Latijn zelf en in het Nederlands beraadslaging te vinden ;
bij het Frans délibération, dat zowel « beraadslaging» als « besluit» kan betekenen, is die ondubbelzinnigheid ver te zoeken !
Wat door de Koning vernietigd wordt, is geen beraadslaging, maar een besluit van de gemeenteraad, een gemeenferaodsbesluit. Datgene waar de bestendige deputatie haar goedkeuring
aan onthoudt, is geen beraadslaging, doch een besluit.
Het is wel duidelijk dat met het juiste onderscheid tussen
beraadslaging en besluit meer gemoeid is dan alleen zuiverheid
van taalgebruik. Het gaat hier niet om een stokpaardje van taalrechters en schoolmeesters; het gaat er hier om, verwarring tussen twee scherp onderscheiden begrippen te voorkomen.

NOTULEN
Als we nu een stuk in handen krijgen dat het opschrift
draagt: « Uittreksel uit het register der beraadslagingen van
(bijv. de Gemeenteraad), dan kan en mag dat alleen maar betekenen dat ons het uittreksel wordt voorgelegd uit het register
van de besprekingen die de Gemeenteraad gehouden heeft. De
besluiten die als gevolg van die besprekingen genomen zijn, worden in een « register van beraadslagingen » niet vermeld !
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Dat is echter stellig niet de bedoeling : het uittreksel behelst
een verslag van de beraadslagingen doch eveneens de mededeling van de genomen besluiten. Er is dus veeleer sprake van
een « register van de beraadslagingen en besluiten », m.a.w. een
verslag van alles wat in de vergadering behandeld, gezegd, besloten en gedaan is.
Welnu, het kort schriftelijk verslag van alles wat in een
vergadering behandeld, gezegd en besloten is wordt in het Nederlands sedert de 17 de eeuw, met een uitsluitend in het meervoud
gebruikt woord, de notulen geheten - met de klemtoon op no-.
Notulen worden gemaakt door de secretaris van een vereniging, ten behoeve van de leden. Een buitenstaander, de verslaggever van een krant bijv., maakt geen notulen, maar een
verslag, ten behoeve van andere buitenstaanders. Tot het
vaste ritueel van de meeste vergaderingen behoort het voorlezen van de notulen door de secretaris. Deze schrijft de notulen
in een notulenboek.

HANDELINGEN
Draagt het verslag van de vergadering niet het karakter van
«( beknopte aantekeningen », doch is er naar een vrij\vel volledige

en woordelijke notulering gestreefd van vrijwel alles wat gezegd
en besloten is, - gewoonlijk stenografisch - dan spreekt men van
handelingen.
Dat is een Latinisme, met oude brieven in het Nederlands.
Acta Apostolorum (de titel van een der boeken van het Nieuwe
Testament) werd in de Statenbijbel vertaald door {( De Handelingen der Heylige Apostelen », met de kanttekening: « Dat is de
historie van het gene de heylige Apostelen gehandelt ofte gedaen
hebben na de hemelvacrt Christi ».
In navolging van datzelfde Lat. acta werd handelingen de
benaming voor : al wat in een vergadering gezegd, afgehandeld
en tot stand gebracht is. En evenals bij dat bijbelboek het \voord
« Handelingen)} ook het boek zelf aanduidde, zo \verd ook in
verband met vergaderingen de betekenis van Han'delingen uitgebreid tot die van : het geschrift, het boekdeel, de bundel \vaarin
het verslag der « handelingen » is opgenomen.
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Zo spreekt men in Nederland van de Handelingen van de
Tweede Kamer, de Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde, de « Handelingen van het Nederlandsch Congres, gehouden te Gent ... Augustus 1849 », de IIandelingen van het Zesde Taal- en Letterkundig Congres, de lIandelingen van de Gemeenteraad.

CONCLUSIES
1. Wie het Frans délibération altijd door beraadslaging vertaalt, verkracht ons Nederlands taaleigen, dat scherp onderscheid
maakt tussen beraadslaging en besluit ;

2. Register der beraadslagingen is geen Nederlandse term
doch een verwarrend gallicisme. Aan registre des délibérations
beantwoordt in het Nederlands notulen (in concreto: notulenboek)
of IJandelingen.

M.v.N.

REVALIDATIE - RECLASSER.ING
De twee bovenstaande termen hebben in feite weinig met elkaar gemeen, behalve dan dat het nieuwe woorden zijn, en men
ze wel eens met elkaar verwart. De betekenis ervan is echter zeer
verschillend.

Revalidatie is volgens Van Dale's Groot \Voordenboek der
Nederlandse Taal: het geheel van medische en sociale lnaatregelen, die ten doel hebben de validiteit van patiënten zo ver mogelijk te herstellen, resp. de invaliditeit te verl1linderen en ,ninder
valide arbeidskrachten weer tot voor hen geschikt werk terug
te brengen.
Revalidatie is dus bedoeld voor degenen die men, eveneens
met een nieuw woord, « gehandicapten» noemt, dat wil zeggen
degenen die ten gevolge van een lichamelijk of geestelijk gebrek
niet over hetzelfde arbeidsvermogen beschikken als andere mensen.
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Naar gelang van de aard van het gebrek spreekt men van
visueel, auditief, verstandelijk of lnotorisch gebandicapten. Een
arts die zich specialiseert op dit gebied noemt men een revalidatiearts. Gehandicapten worden soms tewerkgesteld in beschutte
werkplaatsen, waar speciale voorzieningen voor hen aanwezig
zijn.

•
••
Reclassering daarentegen heeft betrekking op delinquenten

of gewezen delinquenten. De reclassering heeft ten doel de aanpassing van deze personen aan het maatschappelijke leven mogelijk te maken of te bevorderen. De volgende samenstellingen zijn
duidelijk genoeg: reclasseringsinrichting, reclasseringsraad, reclasseringsmaatregelen, reclasseringsbeleid, reclasseringsrapport.

I-Iet onderscheid tussen revalidatie en reclassering is dus wel
zeer belangrijk. Beide termen hebben weliswaar betrekking op
de wederaanpassing, doch in het eerste geval betreft het lichamelijk of geestelijk tuinder validen, ter\vijl het in het tweede
geval om delinquenten gaat. Geheel ten onrechte \vordt de term
reclassering soms gebruIkt in verband met invalide arbeiders,
\vaarschijnlijk als letterlijke, doch onj uiste vertaling van het Franse « reclasscment ».
*

**
Tenslotte kan in verband met de bovenstaande termen nog
worden aangetekend dat leen\voorden dik\vjjls een uitkomst zijn
\vanneer men nieuwe begrippen \vil \veergeven. De term « gehandicapte » heeft een andere inhoud en een andere gevocls\vaarde
dan « gebrekkige ». In de eerste plaats is de term « gehandicapte» ruimer dan «gebrèkk1ge}) alndat hij zowel geestelijk als
lichamelijk mindervaliden alTIVat, doch bovendien is aan genoenlde term een positief aspect verbonden omdat hij in gebruik is
gekomen in verband met het streven naar verbetering van de
maatschappelijke pos1.tie van mindervaliden.
Zo klinken termen als « auditief, visueel of geestelijk ge·
handicapt » gunstiger en positiever dan « doof, blind of z\vakzinnig », terwijl zij er bovendien op wijzen dat er, \vat de ernst van
deze tekortkomingen betreft, heel \vat nuances bestaan waardoor
het gebruik van de vroeger gangbare terrninologie beslist onjuist
zou zijn.
W.Px.
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11. - Termen • Wendingen
LEENWOORDEN MET EEN SPECIFIEKE BETEKENIS

In de volgende zinnen komen twee - cursief gedrukte « leenwoorden» voor, waarvan de betekenis voor iedereen dui-

delijk is.
- Hij werd na de oorlog beschuldigd van collaboratie.
- De ambtenaren van ons departement hebben een coöpe..
ratie opgericht voor het bouwen van woningen.
In feite betekenen deze twee leenwoorden hetzelfde, name..
lijk: samenwerking. Toch zal het niemand ontgaan dat deze
termen in het huidige taalgebruik een eigen gevoelswaarde' hebben gekregen en derhalve niet door elkaar kunnen worden gebruikt.
« Collaboratie» betekent sedert w·ereldoorlog 11: samenwerking met de vijand in het bezette gebied, terwijl onder
« coöperatie» wordt verstaan : samenwerking tussen verbruikers
om, door uitschakeling van tussenpersonen, op voordelige wijze
in hun behoeften te voorzien (I). De taalgebruikers hebben aan
collaboratie en coöperatie een bepaalde betekenis gehecht, waardoor deze woorden slechts kunnen worden gebruikt wanneer een
bepaalde vorm van samenwerking wordt bedoeld.

Het zal bij niemand opkomen de leden van een coöperatie
collaborateurs» te noemen en evenmin zal men horen zeggen
dat iemand beschuldigd werd van « coöperatie ».
«

In deze gevallen is er geen twijfel: de bijzondere betekenis
van genoemde leenwoorden is algemeen bekend en aanvaard.
(1) Soms wordt in dit verband nog de term c coöperatief» gebruikt. Dit is echter een adjectief. Het zelfstandig naamwoord is: coöperatie. B.v.: Vele ambtenaren zijn lid van een coöperatie. Zij doen h.un
inkopen uitsluitend bij de coöperatie. De oprichting van een coöperatieve
bouwmaatschappij wordt overwogen.
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De bedoeling van deze bijdrage is echter de aandacht te vestigen
op sommige leenwoorden waarvan de bijzondere betekenis soms
over het hoofd wordt gezien. Dit geldt met name voor :
- vestiaire - kleedkamer
Een vestiaire is een bewaarplaats voor hoeden, jassen, enz.
Een kleedkamer daarentegen is een vertrek, b.v. in een schouwburg, waar men zich kan verkleden, d.w.z. andere kleren aantrekken. In elke schouwburg is er een vestiaire voor de bezoekers
en kleedkamers voor de acteurs. In een bioscoop is er alleen een
vestiaire, die ook garderobe of jassenkamer kan worden genoemd.
- precedent - voorgaande
Een precedent is een geval dat zich reeds eerder heeft voorgedaan en waarop men zich beroept bij een latere gelegenheid.
- Wij willen geen precedent scheppen.
- Dit kan niet als precedent worden ingeroepen.
Ten onrechte wordt precedent in dit verband soms « vertaald}) door voorgaande, dat slechts als adjectief kan worden
gebruikt in wendingen als : de voorgaande dag, de voorgaande
directeur, de voorgaande aflevering.
- provisie - voorschot
Het verwarren van deze twee woorden kan tot vreemde
situaties leiden: een Noordnederlander, die werd uitgenodigd
op een in België te houden bijeenkomst, keek hoogst verbaasd
toen hij werd verzocht een « provisie}) te betalen voor het reserveren van een hotelkamer. Een provisie is namelijk een bedrag dat men aan. tussenpersonen (makelaars, handelsreizigers,
enz.) betaalt als beloning voor hun bemiddeling. Een voorschot
daarentegen is een bedrag dat vooraf wordt betaald in afwachting
van een latere afrekening.
- locatie - voorverkoop
Misschien omdat in het Frans het verkopen van toegangskaarten vóór de dag waarop zij geldig zijn «location}) wordt
genoemd, gebruikt men in België soms het leenwoord locatie
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i.p.v. het zeer goede en duidelijke Nederlandse woord: voorver-

koop.
- Voorverkoop vanaf vrijdag
10 tot 18 uur.

II

januari, elke dag van

Locatie wordt slechts zelden in het Nederlands gebruikt en
nooit in de betekenis van voorverkoop.
- rapporteur - verslaggever
Volgens het huidige taalgebruik is een verslaggever iemand
die voor een dagblad de berichtgeving over een bepaalde gebeurtenis of uit een bepaalde plaats verzorgt : onze verslaggever ter
plaatse - onze verslaggever te Brussel.
Een rapporteur is iemand die door een bepaalde instantie
(commissie, comité, enz.) belast is met het uitbrengen van een
verslag over een bepaald onderwerp. In een dagblad zou men
dus kunnen lezen :
- Op een vraag van onze parlementaire verslaggever antwoordde de rapporteur van de Commissie voor sociale zaken dat
het wetsontwerp nog deze maand in het Parlement zal worden
besproken.
w. Px.

VERKEERSBRIGADIERTJE - KLAAROVER
VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS - ZEBRAPAD
Nieuwe situaties doen nieuwe woorden
wij tegenwoordig zo verschrikkelijk snel leven
situaties verkeren, is de oogst aan nieuwe
groot. Een paar voorbeelden daarvan zouden
willen brengen.

ontstaan en omdat
en steeds in nieuwe
woorden bijzonder
wij hier ter sprake

Met het steeds toenemende autoverkeer is het vraagstuk
van de verkeersveiligheid de laatste jaren zeer acuut geworden.
Vooral bejaarde personen en kinderen worden dikwijls het slachtoffer van verkeersongelukken omdat zij niet bedacht zijn op de
vele gevaren die hen op de openbare weg bedreigen.
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Om het risico van dergelijke ongelukken zoveel mogelijk
uit te schakelen, worden in de scholen soms kinderen aangewezen
om hun makkertjes bij het verlaten van de school door het drukke verkeer te helpen.
Deze kinderen krijgen meestal een uniform van politieman,
en met een stok of een verkeersteken in de hand regelen zij het
verkeer wanneer een groep scholieren de straat moet oversteken.
Voor deze jeugdige (gelegenheids)agenten heeft men een
naam bedacht. Men noemt ze officieel « verkeersbrigadiertjes ».
Alle verkeersbrigadiertjes van een school vormen samen de « verkeersbrigade » van de school.
De spraakmakende gemeente heeft voor dit begrip echter
nog een ander, beeldrijker woord gevonden, namelijk « klaarovertjes », omdat de verkeersbrigadiertjes, nadat zij het verkeer
hebben stilgelegd, de op de stoep wachtende scholieren toeroepen: « Klaar? Over! ». Vandaar het nieuwe woord: « klaarovertje ».
Een even goede vondst in dezelfde sfeer is de term « zebrapad » voor hetgeen officieel heet : een voetgangersoversteekplaats,
die door gele strepen dwars over de rijweg is afgebakend, en
enige gelijkenis vertoont met een zebrahuid.
Niet alleen ligt « zebrapad » veel gemakkelijker in de mond,
maar het spreekt ook veel meer aan, b.v. in slogans om de verkeersveiligheid te verhogen. Wie kan zich voorstellen dat Via
Secura zou uitpakken met een leuze als « Voetganger, blijf op
de voetgangersoversteekplaats!» Dan klinkt « Voetgangers op
het zebrapad I » toch veel beter!

w.

Px.

STUDIELOON
De democratisering van het onderwijs, die overigens door
iedereen wordt toegejuicht, schept ook problemen, met name
voor degenen die niet over de middelen beschikken om hun studie te bekostigen.
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Dit probleem is de laatste jaren steeds nijpender geworden : meer en meer jongelui uit minder gegoede kringen grijpen
de hun geboden kans aan, ook al moeten zij tijdens hun studie
op eigen gelegenheid in hun levensonderhoud voorzien. Zo is de
figuur ontstaan van de werkstudent, die naast zijn studie, allerlei
werkjes verricht om in zijn behoeften te voorzien. Begaafde studenten kunnen ook in aanmerking komen voor een studiebeurs,
d.i. een som geld om een deel van de studiekosten te dekken.
Men noemt deze studenten beursstudenten of bursalen, hoewel
deze laatste term ruimer is. Een bursaal is iemand die een beurs
geniet : hij hoeft daarom nog niet een volledige studie aaneen
universiteit te doen. Het komt op het ogenblik b.v. veel voor dat
onderdanen van jonge Afrikaanse landen enkele weken of een
paar maanden in Europa verblijven om zich op een of ander wetenschappelijk of technisch gebied te bekwamen. Krijgen zij daartoe een beurs van hun eigen regering of van het land van ontvangst1 dan zijn zij wel bursalen, maar daarom nog geen beursstudenten.
Geheel bevredigend is het systeem van de studiebeurzen
echter niet, evenmin als de combinatie van studie en \verk in
loondienst, die door de werkstudenten wordt toegepast. Er gaan
dan ook steeds meer stemmen op om de studenten een bepaald
inkomen te verschaffen, zodat zij zich geheel aan hun studie kunnen wijden. Voor deze bijzondere vorm van inkomen is reeds
een term gevonden, die in het gehele Nederlandse taalgebied
ingang schijnt te vinden, nl. « studieloon ». De Fransen, die de
kwestie blijkbaar uit een ander gezichtspunt hebben bekeken,
noemen het studieloon: « présalaire », een soort voorsmaakje van
het latere salaris dus !

w.

Px.

GRONDWETTELIJK - GRONDWETTIG
Een Volksvertegenwoordiger schrijft ons: « In nr 3 van Uw
zusterti j dschrift •« Langue et administration» stond een lezenswaardige en opbouwende bijdrage over « Revision constitutionnelle », dat terecht afgewezen werd en verbeterd in « Revision
de la Constitution ». Dat zal de Voorzitter van de Senaat genoe11 -
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gen hebben gedaan. Voor mijn part zag ik graag enkele beschouwingen in Uw blad over « grondwettelijk» - « grondwettig ». Wat is het onderscheid tussen beide, als er een is ? ».

•
••
Bepaalde woordenboeken plaatsen « grondwettelijk»

en

« grondwettig» op één lijn.

Het volgende onderscheid is nochtans te maken :

« Grondwettelijk}) betekent, strikt genomen : van, behorend
tot de grondwet, bij de grondwet bepaald, in de grondwet vastgesteld, omschreven.
« Grondwettig»
grondwet.

betekent: in overeenstemming met de

•
••
Enkele voorbeelden, ontleend aan auteurs zoals Kranenburg « Het Nederlandsch Staatsrecht », Van Der Pot « Handboek
van het Nederlandse Staatsrecht» en Oud « Het constitutioneel
Recht van het Koninkrijk der Nederlanden » mogen dit nog illustreren :

Grondwettelijk
« Hoe staat de rechter nu tegenover de Grondwet? De
GRONDWETTELIJKE bepaling, die deze verhouding beheerscht, is art. 124, al. 2 : « De wetten zijn onschendbaar» ... »
« ••• ook al mocht het voorschrift van art. 183, tweede, Sv.
omtrent de beëdiging van getuigen niet geheel overeenstemmen
met de GRONDWETTELIJKE bepaling over de vrijheid van
godsdienstige belijdenis ... ».
« Men zou aldus een voorstelling van de macht des Konings
hebben gegeven, die noch met het geheel der GRONDWETTELIJKE voorschriften noch met de praktijk van het staatkundig
leven in overeenstemming was ».

11 -
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« Intusschen komt het GRONDWETTELIJK voorschrift
niet tot stand in den vorm dien de Staatscommissie heeft voorgedragen ».
« Want ware zij dat, dan zou het GRONDWETTELIJK
voorschrift alle betekenis komen te missen ».
« De GRONDWETTELIJKE erkenning» dat aan de Kroon
geen zelfstandig regelend gezag met betrekking tot de burgers
toekomt ... ».

Grondwettig
« De rechter mist de bevoegdheid de wet aan de Grondwet
te toetsen; hij heeft zich van elk onderzoek naar de GRONDWETTIGHEID van eenige wet te onthouden ».
« Het lid van het (Amerikaans) Congres bij het uitbrengen
van zijn stem over een wetsontwerp, en de President bij het
uitoefenen van zijn vetorecht mogen eerder de ONGRONDWETTIGHEID van een ontwerp aannemen, volgens die leer,
dan de rechter die van een wet ».
« Pas in de constitutie van het jaar VIII is dit de taak geworden van een afzonderlijk orgaan, den Sénat conservateur,
die echter alleen een beslissing gaf, als tegen de GRONDWETTIGHEID van een wet of decreet bezwaren waren ingebracht ... ».
« ••• op den algemeenen regel, dat de rechter bevoegd en
tegelijk verplicht is ze op haar GRONDWETTIGHEID te
toetsen ...».

« De practijk der behandeling van wetsontwerpen in de
Staten-Generaal leert, hoe de meningen omtrent de GRONDWETTIGHEID van bepaalde voorschriften kunnen uiteenlopen ».

Of zoals Thorbecke het al zegde « Nog minder kan het doel
zijn geweest, vrijheid te geven of zelfs te verpligten tot schennis
der Grondwet door uitvoering eener niet GRONDWETTIGE
en dus niet verbindende wet ».
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OPMERKINGEN
I. - in enkele gevallen kan ook worden gewerkt met samenstellingen op « grondwet(sJ- » : bv. een grondwettelijke bepaling
is ook een grondwet(s)bepaling ; Artikel I van de Grondwet is
een grondwettelijke bepaling, een grondwet(s) artikel, een grondwet(s)bepaling. «Réforme de la constitution» (zie vraag) heet
« Gron'dwet(sJherziening ».

2. - met ontkennende betekenis bestaan wel : ongrondwettig, ongrondwettigheid en niet : ongrondwettelijk(heid) ; vb. het
elektrisch stemmen is niet ongrondwettig, art. 7 van de ontwerpwet is volgens de Raad van State een ongrondwettige bepaling.

3. - vaak voorkomende synoniemen in de Noord-Neder..
landse rechtsliteratuur zijn: «overeenstemming met de grond\\ret>},
« strijdigheid, strijd met de grondwet» en ook « constitutioneel ».

P. B.
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••• - Termen • Wendingen
SYNDICAAT EN VAKVERENIGING
« Er is een nieuw syndicaal statuut voor het rijkspersoneel
in voorbereiding ... ». Deze min of meer officiële mededeling in
de dagbladen bracht de redactie van ons tijdschrift op het denkbeeld, de groep woorden syndicaat, syndicalisme, syndicalist,
syndicaal, syndikeren aan de orde te stellen.

*
**
Dat is al eerder elders gebeurd, o.m. door J. Verhasselt in
De Brusselse Post van 15 januari 1963 en enige jaren geleden
door Dr. J. Grauls in V.E.V.-Berichten. Zie zijn boekje Goed
Nederlands in handel en economie, blz. 142 en volgende. Wij
hebben echter de indruk dat degenen die met « syndicaten» en
({ syndicalisten » te maken hebben, zich· van kritiek op de «syndicale» terminologie weinig aantrekken. Ook zij die heel goed
weten dat de in België gebruikelijke terminologie van die in
Nederland afwijkt, tonen zich in het algemeen niet geneigd, het
in Nederland geldend woordgebruik op dit gebied als richtsnoer
te aanvaarden.

Zowel Paardekooper in zijn A.B.N.-gids als Heidbuchel in
zijn A.B.N.-woordenboek bevelen in plaats van «syndicale beweging» vakbeweging of arbeidersbeweging aan; maar terwijl
de eerste te kennen geeft dat « syndicaat» vakbond of vakverbond zou moeten zijn, beschouwt de laatste « syndicaat» als een
van die officiële Belgische termen « die we wel moeten gebruiken
in afwachting dat ze ook eens een vernederlandsingsbeurt krijgen ».
De heer Verhasselt heeft opgemerkt dat in de elfde uitgave
van het Taalkundig handboek van Grauls, Melis, Peeters en de
ondergetekende het A.B.V.V. een «verbond van syndicaten»
wordt genoemd, hoe\vel een van de auteurs, Dr. J. Grauls, elders het gebruik van « syndicaat» voor vakvereniging beslist
afkeurde! Treedt hier niet enige onzekerheid, een zekere aarzeling aan het licht om de afwijzing van «syndicaat» als « gallicisme» consequent toe te passen?
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Dat ook de ondergetekende die aarzeling niet geheel vreemd
was, blijkt wel hieruit dat hij, als medeauteur van het T aalkundig handboek, bij het nalezen van de drukproeven dat « verbond
van syndicaten» heeft laten staan. Het blijkt eveneens uit het
ontbreken van iedere vermelding van « syndicaat, syndicalisme
enz.» in de mede onder zijn naam verschenen nieuwe uitgave
van Keurig Nederlands in de administratie en elders van Crombrugge en Dooms.
Juist wegens die aarzeling en onzekerheid ben ik er gaarne
toe overgegaan, de bedoelde tern1inologie eens grondig te onderzoeken, met het oogmerk om tot een afdoend besluit te komen,
dat de taalgebruikers in het algemeen, en de opstellers van officiële teksten in het bijzonder, tot vast richtsnoer kan dienen.

Syndicat en Trade Union
Een kleine terugblik in de geschiedenis van de georganiseerde arbeidersbeweging is onontbeerlijk. Die beweging is niet
in Nederland of België ontstaan; ze was in die landen een navolging van buitenlandse voorbeelden - en dat is als vanzelf
ook in de gebezigde terminologie tot uitdrukking gekomen.
De twee klassieke typen van arbeidersorganisatie zijn het
Engelse en het Franse, de Engelse trade union en het Franse
syndicat. Er waren belangrijke verschillen tussen het Engelse
en het F'ranse systeem, vooral in ideologisch opzicht. De zaak
enigszins vereenvoudigend, kunnen we zeggen : de trade unions
waren wat men later « reformistisch» zou noemen, de syndicats
waren revolutionair. Terwijl de Engelse arbeidersverenigingen
in beginselonpolitiek waren en een geleidelijke lotsverbetering
voor hun leden nastreefden, waren de Franse arbeidersorganisaties niet louter onpolitiek doch tegen de staat en tegen het parlementaire stelsel. De trade union trachtte de doelstellingen der
arbeiders door onderhandelingen met de werkgevers te bereiken,
en greep naar de staking als· laatste strijdmiddel ; het syndicat
streefde naar de verwezenlijking van de klassenloze maatschappij door « direkte aktie ~), door veelvuldige stakingen, met de
solidariteitsstaking als hoogtepunt en de algemene staking als
beslissende revolutionaire daad.
Het is hier niet de plaats om de oorzaken van dit verschil
tussen trade union en syndicat te ontleden. Men doet er in ieder
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geval verstandig aan, niet onmiddellijk tot beschouwingen over
« volksaard» zijn toevlucht te nemen, doch denke in

de eerste

plaats aan het verschil in economische structuur tussen het Engeland en het Frankrijk van de vorige eeuw: terwijl Engeland in
hoge mate geïndustraliseerd was, zodat de arbeiders door hun
getalsterkte een grote macht konden vormen, was Frankrijk een
land van kleine burgers en boeren, waar de industriearbeiders
niet konden verwachten dat zij door de macht van hun getal
hun doeleinden konden verwezenlijken.
Het ligt dan ook voor de hand, dat het Franse « syndicalisme » vooral op die landen oversloeg die in economisch opzicht
met Frankrijk vergelijkbaar waren, zoals Italië en Spanje. Ook
in andere landen hebben stromingen bestaan en hebben zich ook
wel groepen gevormd die zich naar het voorbeeld van het Franse
« syndicalisme » richtten. De grote organisaties van de arbeidende
massa in die landen volgden echter - bij alle verschillen van
land tot land - in grote trekken het Engelse systeem. Naar geest
en methode waren het « trade unions » en geen «( syndicats ».
Tot die landen behoren zowel Nederland als België..

Franse naam van niet-frans begrip
Deze inleiding was nodig om duidelijk te maken dat de
« vereniging van werknemers» in Nederland en die in België -

bij alle verschil in ontwikkeling, in omstandigheden en geestelijk
klimaat - in wezen aan het Engelse en niet aan het Franse type
beantwoordden.
In Nederland is dat ook in de benaming tot uitdrukking
gekomen: daar noemde de vereniging van werknemers zich
vakvereniging - wat een letterlijke vertaling is van het Engelse
trade union.
In België echter heefe men niet het type, maar wel de benaming van de Franse « vereniging van werknemers» overgenomen, nl. syndicat. Men gaf een Franse naam aan een niet-Frans
begrip. De vernederlandsing tot syndicaat lag voor de hand. De
Belgische « syndicaten» waren evenmin syndicalistisch als de
Nederlandse vakverenigingen; ze werden alleen maar « syndicaten » genoemd. Onder de naam « syndicaten» zijn de Belgische
vakverenigingen de geschiedenis in gegaan. In elke geschiedenis
van de vakverenigingen in België zal men in een verklarende
voetnoot melding moeten maken van het taalfeit, dat ze welis11 .. 55

waar hun naam met de Franse syndicats gemeen hebben, doch
dat ze behoren tot de kategorie der trade-unions, der Gewerkschaften, der vakverenigingen.

•••
Vóór de tweede wereldoorlog zag men in sommige N ederlandse steden jonge mannen colporteren met een weekblad dat
De Syndicalist heette. Het was het orgaan van het Nederlands
Syndicalistisch Vakverbond, waarin zich enige tientallen « verenigingen van werknemers » hadden aaneengesloten die de vakverenigingen te tam en te burgerlijk vonden en de revolutionaire
- de oorspronkelijke Franse - methode voorstonden. Het is duidelijk dat zij de termen syndicaat, syndicalist, syndicalistisch in de
ware zin van het woord gebruikten. In die zin zullen die woorden in elke in het Nederlands gestelde geschiedenis van de arbeidersbeweging in gebruik blijven en onmisbaar zijn. Om een
bepaalde stroming te onderscheiden.

*.*
Intussen heeft ook in Frankrijk de geschiedenis niet stil
gestaan. De CGT (Confédération Générale du Travail) is niet
meer de oude syndicalistische CGT van 1895 en van Jouhaux, en
daarnaast heeft men de « Force Ouvrière ». Het oude syndicalisme bestaat ook in Frankrijk niet meer. De termen syndicat en
syndicalisme hebben een andere inhoud gekregen, die van « vakvereniging) en « vakbeweging » in algemene zin.
Het spreekt echter van zelf dat de oude termen, met hun
rijke traditie, in gebruik zijn gebleven.
Dat spreekt vanzelf - voor Frankrijk I
Men begaat echter een ernstige vergissing door te menen
dat dit dan ook voor het gebruik van de benaming syndicaat in
het Nederlandstalig gedeelte van België moet gelden I Daar heeft
dat woord - in tegenstelling met Frankrijk - geen normale betekenisontwikkeling doorgemaakt, doch is het als verkeerde benaining in zwang gekomen.
Onze taal maakt een duidelijk onderscheid tussen vakvereniging en syndicaat. Dat behoort tot het Nederlands taaleigen
op dit gebied. Volgens dit taaleigen zouden wij in het Nederlandstalig gedeelte van België niet langer van syndicaten doch
van vakverenigingen of vakverbonden moeten spreken.
II - S6

In een volgende bijdrage zullen we trachten, uitgaande van
Ned. vakvereniging of vakbond », de Nederlandse tegenhangers te vinden voor Franse verbindingen met
syndicat en syndical, die te onzent gewoonlijk nog door letterlijke
vertalingen met « syndicaat» en « syndicaal» worden weergegeven.
M.v.N.
« Fr. syndicat =

VRAAGBAAK
Een lezer schrijft ons:
« In de bijdrage « Proeve van tekstverbetering» in Taalbeheersing nr. 4 wordt de term « opleg» (soulte) af.gekeurd. Het
woord « opleg» komt echter voor in de nieuwe tekst van het
burgerlijk wetboek. Het is mij niet duidelijk wat men tegen
dat woord kan inbrengen. Een gallicisme lijkt het mij niet te
zijn ».

•

**
« Opleg» is inderdaad geen gallicisme en dat is in bovengenoemde bijdrage ook niet beweerd. Met het Nederlandse taaleigen is het stellig niet in strijd want het is correct gevormd.
Een andere vraag is of men hier soms niet met een Zuidnederlands woord te maken heeft. Als we er even onze meest gezaghebbende woordenboeken op naslaan, lezen we :

- bij Van Dale : Opleg (Zuidn.) =
iets toelegt ;

wat men op de prijs van

- bij Koenen: Opleg (België: rechtstaal) = bij te leggen geld
bv. bij ruiling van goederen.
Jansonius van zijn kant vertaalt het woord « opleg» in het
Engels door « laying by (aside)) d.i. datgene wat men op zij
legt, spaart.
Hoe staat het nu met « opleggen », dat mij als werkwoord
hier primair lijkt te zijn. Hier maakt Van Dale een onderscheid.
De aaneengeschreven vorm bijv. in «als ge nog honderd frank
oplegt >} merkt hij aan als Zuidnederlands, terwijl hij de vaneengeschreven vorm zoals in « als ge er nog een gulden op legt» als
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Noordnederlands bestempelt. Kaenen geeft

«

opleggen» in de

betekenis van (< geld bijleggen » zonder enig onderscheid als Zuidnederlands op. Jansonius geeft de vaneengeschreven vorm mede
op in de betekenis van « bijvoegen, verhogen », zoals in « de
bakkers leggen een cent op de prijs ». Hij kent « opleggen » ook
in de betekenis van « ter betaling aanbieden », zoals in « de begiftigde kan in gereed geld opleggen wat de legitimaris toekomt ».
Het laat zich dan ook begrijpen, dat zij die de Nederlandse
tekst van de in onze bijdrage besproken wet op de ruimtelijke
ordening (Staatsblad van 12 april 1962) hebben verzorgd, er voor
teruggedeinsd zijn « soulte» door « opleg» weer te geven en
liefst « toegift)) hebben gebruikt, een term welke zij in de overeenkomstige Noordnederlandse wetgeving hadden aangetroffen.
Voor « opleg» moesten zij op hun hoede zijn, althans onder de
toenmalige omstandigheden.
Want inmiddels heeft zich een nieuw feit voorgedaan waarmee rekening is te houden: de Wetboekencommissie, die o.a. de
Ned. tekst van het B.W. heeft opgesteld, (Staatsblad van 18 mei
1962), heeft het woord «( opleg») gO'ed gevonden en bekrachtigd.
Zij heeft haar standpunt verantwoord in de memorie van toelichting bij de nieuwe tekst van het B.W. Daaruit ziet men duidelijk dat zij· er zich wel bewust van geweest is dat hier een
probleem rees. Al treedt de commissie door bekrachtiging van
de term «opleg» ongetwijfeld taalvormend op - dat blijkt toch
uit de werken die hierboven in verband met dat \voord zijn
geciteerd -, er valt voor haar zienswijze heel wat te zeggen.
Hetgeen hier aan Van Dale, Koenen en Jansonius is ontleend
toont immers dat « opleggen » als werkwoord wél als ABN kan
worden beschouwd. Hiermee is dus voor « opleg » als substantief
meteen een aanknopingspunt met het Noordnederlands en het
algemeen Nederlands taalgebruik gevonden. Daar komt nog bij,
dat het woord « opleg» in Vlaanderen op een lange traditie kan
bogen en dat het zich gemakkelijk laat gebruiken waar « toegift »
het minder goed of een omschrijving het minder kernachtig doet.
Het heeft dus alles om tot ABN te worden. Laten wij hopen dat
het ook in Nederland ingang vindt en dat het ook dáár eenmaal
door de wetgever wordt bekrachtigd. Wij kunnen daartoe bijdragen door ons bij de beslissing van de Wetboekencommissie
neer te leggen, wat wij dan ook graag doen

A.D.M.
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11. - Termen • Wendingen
« SYNDICALE » TERMINOLOGIE
In een vorige bijdrage (*) hebben we getracht aan te tonen
dat onze Belgische verenigingen van werknemers ten onrechte
« syndicaten» worden genoemd. Omdat het Nederlands een
duidelijk onderscheid maakt tussen syndicalistische en niet-syndicalistische verenigingen van werknemers, en omdat onze Belgische werknen1ersverenigingen - evenals de Nederlandse - tot
de laatstgenoemde categorie behoren, die der vakbonden of
vakverenigingen, daarom zou er veel voor te zeggen zijn, de
gehele « syndicale» terminologie volgens dat uitgangspunt te
vernieuwen.
Om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken, zullen
wij ons bewust beperken tot « syndicaat») in de zin van « vereniging van werknemers », dus als term in de sociale beweging.
Wél algemeen-Nederlands, en reeds van oude dätuffi, is het
gebruik van het woord syndicaat als term in het economisch leven, om er bijv. een consortium van handelaren of bankiers mee
aan te duiden. Dat soort syndicaten laten we hier opzettelijk
buiten beschouwing.

*
••
In vele gevallen staat ons voor Franse woordverbindingen
met syndicat of syndical een goed Nederlands equivalent ter
beschikking, dat we kant en klaar aan de in Nederland gebruikelijke terminologie kunnen ontlenen. Soms evenwel zullen
we zelf uitdrukkingen moeten smeden, omdat het vakverenigingswezen in België nu eenmaal niet in alle onderdelen en in al zijn
vormen ten volle met dat in Nederland identiek is.

Mouvement syndical. Wat in het Frans mouvement syndical
heet, \vordt in het Nederlands niet « syndicale beweging» genoemd, doch arbeidersbeweginlj of vakbeweging. Dit laatste is
een verkorting van vakverenigingsbeweging - een mondvol die
wel enige verkorting eiste.
(*)

Zie Taalbeheersing 1L blz. 11..53: Syndicaat en Vakvereniging.
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Syndicalislne. Aan het Fr. syndicalisme beantwoordt niet het
Ned. syndicalisme - dat immers een bepaalde revolutionaire
stroming aanduidt - doch «vakverenigingsbeweging » als stelsel
en streven. Ook in die zin spreekt men van vakbeu,'eging, vakorganisatie, arbeidersbeweging. Het «mouvement syndical») is
de belichaming van « Ie syndicalisme» ; in het Nederlands kan
men in beide gevallen hetzelfde woord vakbeweging gebruiken,
opgevat hetzij als «beweging» hetzij als «idee ».
Action syndicale. Niet « syndicale actie» - maar vakverenigirigsactie of vakbondsactie.
Congrès syndical. Niet «syndicaal congres» - maar vakveren'igingscongres of vakbondscongres.
Direction syndical. Niet « syndicaal bestuur» - maar vakbondsbestuur. De leden van het vakbondsbestuur worden vakbondsbestuurders ot" - als het zinsverband ieder misverstand uitsluit - kortweg bondsbestuurders genoemd. Te kennen gevend
dat de vakbondsbestuurders uit de bondskas bezoldigd worden,
dat zij hun bestuursfunctie als beroep en broodwinning uitoefenen, spreekt men ook van vrijgestelden.
Caisse syndicale. Niet «syndicale kas » - maar vakverenigingskas, korter: vakbondskas, nog korter: bondskas.
Statistique syndicale. Niet « syndicale statistiek », maar vak..
verenigings- of vakbondsstatistiek ; of vakbewegin'gsstatistiek.
Vooral bij veellettergrepige samenstellingen geeft men vaak
de voorkeur aan het kortere vakbonds- boven vakverenigings-.
Als het in het zinsverband wel duidelijk is, wat voor soort
« bond» bedoeld wordt, verkort men vaak verder tot bonds- ;
en in sommige gevallen verkort men ook tot vak-, bijv. vakbeweging (in plaats van vakverenigingsbeweging).

Syndiqué. Het werkwoord « syndikeren » bestaat niet in het
Nederlands. Een lid van een vakbond is geen « gesyndikeerde »
(syndiqué), doch een georganiseerde. De niet-leden zijn de ongeorganiseerden. Aan deze algemeen-gebruikelijke benamingen
ligt het begrip «de organisatie» ten grondslag, opgevat in de
bijzondere betekenis van « vakorganisatie ».
Namen van vakbonden. Bij de naamgeving aan bepaalde
vakbonden is het gewoonlijk wel duidelijk dat een « vereniging
van werknemers» bedoeld wordt; vak- kan dan gerust wegblijven. Zo bijv. Mijnwerkersbond, Landarbeidersbond enz.
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Men vergete echter vooral niet dat dikwijls de voorzetselverbinding met van de voorkeur verdient, vooral als de naam
van de organisatie uit te veel delen bestaat om er een vlothanteerbare samenstelling van te maken. Zo spreekt men liever
niet van een « Spoor- en Tramwegpersoneelsbond » doch van een
Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. Men zegt niet « Handels-,
Kantoor- en Winkelbediendenbond », doch Bond van Handels-,
Kantoor- en Winkelbedienden. In de wandeling zal men zo 'n
officiële naam dan vaak als vanzelf verkorten tot Bediendenbond ; hier is het procédé van de samenkoppeling natuurlijk weer
wel het aangewezen middel om een bruikbaar woord te vormen.
(Om misverstand te voorkomen, wil ik er met klem op wijzen, dat de hierboven genoemde namen van organisaties niet als
pasklare namen voor organisaties hier te lande bedoeld zijn !
Het zijn alleen maar modellen, typen! Er zijn velerlei varianten
mogelijk, en iedere bond moet zelf uitmaken wat hij in zijn naam
tot uitdrukking wil brengen. Maar dan ook zelf, puttend uit de
eigen Nederlandse taalmiddelen en taaltradities, een naam vormen - zonder zich iets aan te trekken van de wijze waarop
anderen met Franse taalmiddelen en taaltradities voor die bond
een naam hebben gevormd ! Geen navolging van Franstalige modellen, maar autonome Nederlandstalige naamgeving 1)

•
••
Wat hierboven tussen haakjes staat, is een hoogst belangrijke
principiële richtlijn, die ook bij de herziening van de « syndicale»
terminologie geen ogenblik uit het oog mag worden verloren.
Die terminologie bestaat van a tot z uit navolgingen van
Franstalige, van Franse modellen. Wil men zich daarvan ontdoen,
dan moeten die « vertaalde ontleningen » door eigen N ederlandstalige naamgevingen worden vervangen. In de meeste gevallen
liggen die eigen benamingen zo voor het grijpen, en wel in de vakverenigingsterminologie zoals die zich in Nederland ontwikkeld
heeft. In sommige gevallen evenwel vindt een begrip of instelling
uit de Belgische « syndicale » sfeer geen gelijkwaardige tegenhanger in het Nederlandse vakverenigingswezen ; in die gevallen kunnen we de benaming van een wel niet precies gelijk maar toch wel
verwant begrip uit Nederland overnemen - ofwel maken we
zelf een nieuwe naam, passend in het geheel van een vernederlandste vakbondsterminologie.
Syndicale delegatie. Zo kent men in Nederland geen instelling die in alle opzichten overeenstemt met onze « délégation
syndicale », « syndicale delegatie» of « syndicale afvaardiging»
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in het bedrijf. Men heeft er weliswaar ondernemingsraden (ingesteld in 1950 bij de Wet op de Ondernemingsraden), doch dit
zijn organen van overleg en advies tussen de leiding van een
bedrijf en de werknemers. In de « syndicale delegatie» ligt de
nadruk sterker op behartiging van de belangen der werknemers
en op het innig verband tussen deze laatsten en hun vakorganisatie. Dat innig verband en die gerichtheid op het arbeidersbelang vindt men in Nederland daarentegen wel bij het instituut der vertrouwensmannen in de bedrijven. Mij dunkt, dat men
de termen « syndicale delegatie» en « syndicale gedelegeerden»
heel goed door die term vertrouwensmannen zou kunnen vervangen - ook al zouden de positie en de taak van de vertrouwensmannen hier niet helemaal dezelfde zijn als die van de vertrouwensmannen in het Nederlandse bedrijf.

Syndicale verkiezingen. Dat er in Nederland ook geen « syndicale verkiezingen » worden gehouden zoals wij die kennen, zodat daar uiteraard ook geen benaming voor bestaat, levert, na
het voorgaande, voor onze naamgeving geen moeilijkheden meer
op ; de term verkiezing(en) van vertrouwensmannen ligt voor de
hand.
Comité de consultation. In de overheidssector beantwoordt
aan ons comité de consultation vrijwel de Nederlandse instelling
die commissie voor georganiseerd overleg wordt genoemd, sedert
in 1919 onder de naam Georganiseerd Overleg de instantie werd
ingesteld die zaken betreffende de rechtstoestand van personeel
in rijksdienst behandelt.

*
**
Dit was geen volledige « syndicale» woordenlijst. Men gelieve de gegeven voorbeelden veeleer op te vatten als proeven
van vernederlandsing van terminologie. Zij die met de zaak zelf
vertrouwd zijn, in dit geval de vakbondsleiders, zullen moeten
uitmaken of de voorgestelde benamingen de bedoelde begrippen
dekken. Maar als de een of andere term de toets van hun deskundige kritiek niet kan doorstaan, laten zij daarin dan geen
voorwendsel zoeken om zich aan de oude « syndicale» terminologie vast te klampen, doch veeleer zelf voorstellen doen. In die
geest willen wij met alle genoegen zowel op kritiek als op voorstellen nader ingaan, en ook die « syndicale » termen onderzoeken
die tot dusver hier nog buiten beschouwing zijn gebleven. Misschien kunnen we dan tenslotte tot de opstelling van een min
of meer volledige woordenlijst van het vakverenigingswezen komen.
M.v.N.
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OP PUNT STELLEN
Let er eens op, lezers, hoe vaak onze journalisten, politici,
ambtenaren, juristen iets « op punt stellen », laat staan hoe vaak
U het zelf doet ...
- De Senaatscommissie voor de Financiën heeft het ontwerp
op de belastinghervorming zoniet op punt gesteld, dan toch aanzienlijk verbeterd.
- In Hertoginnedal zijn de taalontwerpen
gesteld.

.%

en 3 op punt

- Het schepencollege heeft een ontwerp-gemeenteverordening op punt gesteld.
- In deze, hun derde editie, hebben de samenstellers hun
boek werkelijk op punt weten te stellen.
- De belastingcontroleur heeft mijn aangifte zelf op punt
gesteld.
'- Een deskundige heeft mijn camera eindelijk op punt kunnen stellen.
- Na die laatste getuigenissen is het dossier van de beschuldiging werkelijk op punt gesteld.

- De kabinetsraad van gisteren heeft o.m. de houding van
de regering t.a.v. de amendementen op de ontwerp-ziektewet op
punt gesteld.

.**
Is dat dan allemaal verkeerd ? Ja, zo ongeveer. In al die
citaten heeft de schrijver de drie Franse woorden in « mettre au
point, mise au point)} netjes door evenveel Nederlandse vervangen. En dat is heel spijtig, als men bedenkt over hoeveel tegenhangers het Nederlands beschikt. Met de meeste van die vervan..
gingswendingen zijn wij nochtans vertrouwd ; alleen denken wij
er niet aan ze te gebruiken, omdat wij nu eenmaal haast fataal
met dat « mettre au point» op dat Franse blad naast ons of in
dat Franse vakje in onze hersenen zitten. Of « mettre au point»
zelf geen « loper » is, of het systematisch gebruik ervan geen Franse taalarmoede verraadt, laten wij hier in het midden ; dat kan
ons zustertijdschrift « Langue et Administration» eens uitmaken.
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Voor « mettre au point, mise au point », in concrete zin gebruikt, beschikken wij in het Nederlands over:

- stellen, juist stellen, goed stellen: Vb. een juist gestelde
machine, een nauwkeurig gestelde weegschaal.
- instellen, scherp instellen, scherp stellen: Vb. optische
toestellen, d.i. ze zo stellen dat zij voor een bepaald gebruik geschikt zijn: een microscoop, een lens, een kijker, een fotoapparaat
een camera kan men instellen, scherp instellen of scherp stellen.
In die betekenis ook. kan men een instrument, een toestel
justeren, met andere woorden : juist stellen, of nog : bijstellen,
d.i. aldus Van Dale, « de stand (ervan) zo veranderen, verbeteren,
dat het weer goed of op de juiste wijze functioneert. )}
Waar « mettre au point, mise au point », Ïlt abstracte zin
gebruikt, zouden staan, hebben wij :

- nader uitwerken, bijwerken, afwerken, klaarmaken, in gereedheid brengen, voltooien, de laatste hand leggen aan,
nader bepalen :
dat alles kan men doen bij voorbeeld met een ontwerp, een reglement, een boek, e~n studie, een werk, enz.
Zo is, o.m. in Hertoginnedal de laatste hand gelegd aan de taalontwerpen 2 en 3 ; zo heeft dat schepencollege van daarstraks
een ontwerp-gemeenteverordening nader uitgewerkt ; zo ook heeft
de kabinetsraad op zijn jongste vergadering de houding van de
regering t.a.v. de amendementen op de ontwerp-ziektewet nader
bepaald.

- regelen, nader regelen, in orde brengen :
dat zal men doen met een zaak, een aangelegenheid, een probleem, net zoals men een zaak haar beslag kan doen krijgen, of
afwikkelen.

*
**
Van een begrip .zegt men dat het nader wordt ol1zschreven,
nauwkeurig wordt omschreven, nader wordt bepaald, gepreciseerd wordt, precies of nader wordt toegelicht.
Een bericht in de krant, een verkeerde voorstelling, een onjuiste verklaring wordt rechtgezet (d.i. vervangen door het juiste).
Men kan dat bericht ook rectificeren, die voorstelling of verklaring, al naar hetgeen bedoeld wordt, ook verbeteren.
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Een kwestie, een standpunt kan men nader toelichten, een
probleem zal men scherp of scherper, duidelijk of duidelijker
omlijnen.

•
*.
« Oppuntstelling », abstract gebruikt, vervangen wij, overeenkom-

stig het bovenstaande, door :

uitwerking, nadere uitwerking : de regering heeft veel zorg
besteed aan de uitwerking van haar laatste amendementen.
bijwerking: de jongste editie van het boek mag werkelijk
een «bijwerking)} worden genoemd.
afwerking, regeling, nadere regeling, nadere of nauwkeurige
omschrijving, nadere bepaling, precisering, rechtzetting, verbetering, rectificatie, toelichting, nadere toelichting
Vb. Het boek heeft talrijke bijwerkingen ondergaan. Het
plan heeft heel wat verbeteringen ondergaan. Na rechtzetting is
het bericht eindelijk juist. Die nadere omschrijving van het begrip «agglomeratie » ontbrak nog in de wet.
Een paar slotopmerkingen :
I. Na al hetgeen voorafgaat zal een snuggere lezer ons wellicht vragen, hoe men dan in het Nederlands zegt «Mettre les
choses au point» ?

Wel bij voorbeeld:
Precies zeggen waar het op staat.
Juist zeggen waar het om gaat.
Een juiste voorstelling geven van de zaak, van de feiten.

Na die eindeloze redevoeringen heeft de rapporteur, in enkele kernachtige zinnen, gezegd waar het in die ontwerp-wet precies om ging.
2. In het Frans
gebruikt men ook «mise au point» bij
voorbeeld in wendingen als de volgende : « Ce projet a nécessité
de longues mises au point >). Hoe dat dan weergegeven? Bij voorbeeld zo : « De uitwerking van het ontwerp heeft veel tijd, veel
1110eÎte gekost. Aan de uitwerking van het ontwerp is een grondige
studie gewijd. Het ontwerp is de vrucht van lange studie en
bespreking ».
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3. Een enkele maal geeft men « mise au point » ook geheel
anders weer: « Organisation européenne pour la mise au point
et la production de porteurs de missiles ... ,) heet in het N ederlands : « Europese Organisatie voor de ontwikkeling en de vervaardiging van dragers voor ruimtevoertuigen ».
Dit alles moge de lezers aantonen dat « mettre au point,
mise au point» allesbehalve « op punt stellen, oppuntstelling»
is, en hen aansporen hun taalverbeelding even te laten werken
als zij voelen dat zij die wending op de lippen, of in de pen
gaan krijgen.

P.B.
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11. - Termen • Wendingen
... UIT HET BIBLIOTHEEKWEZEN
Vooraf iets over het woord « bibliotheek » zelf. Anders dan
het Franse « bibliothèque» dat ook het meubel aanduidt waarin
boeken worden geborgen, doelt het Nederlandse « bibliotheek »)
alleen hetzij op een verzameling boeken hetzij op de plaats, het
vertrek of het gebouw waar zulk een verzameling is opgesteld.
In een meubelzaak koopt men dus zeker geen « bibliotheek », wél
een boekenkast. Op een veiling daarentegen wordt wel eens de
bibliotheek (de inhoud van een boekenkast) van een advocaat
of van een geleerde verkocht I
Aan bibliotheken heeft men, uit een oogpunt van doel en
strekking : leeskabinetten (meestal partIculiere boekenverzamelingen voor een beperkte kring van mensen toegankelijk), verenigingsbibliotheken (toebehorend aan een particuliere vereniging,
aan een vereniging zonder winstoogmerk), bedrijfs- of fabrieksbibliotheken (van industriële bedrijven of firma's, meestal documentatie bevattend in verband met het bedrijf zelf, ook wel
ontspannings- en andere lectuur bezorgend aan het personeel),
schoolbibliotheken, studiebibliotheken en wetenschappelijke bibliotheken (openbare, particuliere of toebehorend aan geleerde
genootschappen), jeugd- en kinderbibliotheken, Rijksbibliotheken,
volksbibliotheken.
Tegen de term « volksbibliotheek » d.i. een bibliotheek voor
de arbeiders en de kleine burgerij, vooral dus op volksontwikkeling gericht, is door sommigen bezwaar gemaakt. Zij willen boekerijen en leeszalen voor de ontwikkelden, ontwikkelingbehoevenden en ontwikkelingzoekenden uit alle maatschappelijke kringen zonder onderscheid. Men gaat dan ook hoe langer hoe meer
alleen nog van « openbare bibliotheken », openbare boekerijen of
openbare leeszalen spreken, welke begrippen stellig ruimer zijn.
Dat « boekerij » uit de vorige alinea wordt soms, maar dan
geheel ten onrechte, voor een purisme gehouden. Wél een purisme
is « boekenbewaarder » voor bibliothecaris. Daar moeten wij niet
aan meedoen.
Dat « openbare leeszalen» uit dezelfde alinea ~laat daar
niet alleen op de zaal waar gelezen wordt, maar op de instelling
in haar geheel en is dus zoveel als openbare bibliotheek.
In een bibliotheek krijgt men leesgelegenheid, wordt men
van lectuur voorzien (lectuurvoorziening), verschaft men lectuur
(lectuurverschaffing), wordt voor lectuur gezorgd (lectuurzorg).
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Voor de lectuurvoorziening ten plattelande wordt gezorgd door
reizende bibliotheken.
De gezamenlijke boeken van een bibliotheek vormen het
boekenbezit, zoals de gezamenlijke kunst- ol cultuurschatten van
een museum, van een land het kunst- of cultuurbezit (liefst niet het
kunst- of cultuurpatrimonium) uitmaken. Men spreekt van een
goed, een rijk voorziene bibliotheek, van een bibliotheek met een
boekenbezit van 1.000.000 banden. Een bibliotheek mag haar
boekenbezit niet laten uitsterven, maar moet het verjongen.
Ten aanzien van de mogelijkheid om de ter lezing gevraagde
werken een tijd lang naar huis mee te nemen, laten openbare
bibliotheken zich indelen in presentiebibliotheken', waar ter plaatse moet worden gelezen, en uitleenbibliotheken, ook wel leesbibliotheken genoemd, waar men boeken tegen een geringe contributie of leesgeld voor een welbepaalde termijn, de leestijd, in
bruikleen kan krijgen. Ook onder de voornaamste bibliotheken
van eenzelfde land is er leenverkeer, fungeert een bruikleendienst.
Om op dat «uitlenen » nog even terug te komen : op het
uitstalraam van boekhandels ziet men hier te lande naast
« Verkoop » nogal dikwijls « Verhuring » geschilderd staan waar
kennelijk uitlening wordt bedoeld. Nu is een boekhandel uiteraard een zaak waar boeken alleen maar worden verkocht, terwijl
een boekenuitlenend bedrijf, ook al is het een particulier bedrijf,
een leesbibliotheek is. Op ons uitstalraam zou men dus kunnen
volstaan met- boekhandel aan de ene, leesbibliotheek aan de
andere kant.
Een rondleiding in een grote openbare bibliotheek brengt
ons van de « Inlichtingen» en de vestiaire (niet: kleedkamer)
waar we onze overjas, hoed en aktentas in bewaring geven, naar
de « Legitimatie» waar de bibliotheekbezoekers zich legitimeren
door vertoon van hun toegangskaart of lezerskaart en gelegenheidsbezoekers een eendagskaart kunnen krijgen. Vandaar komen
we in de cataloguszaal, interessant genoeg opdat we er ons even
ophouden. Hier staat de alfabetische catalogus (met de klemtoon
op de tweede lettergreep) : in alfabetische volgorde van de titel
(titelcatalogus), van de schrijversnaam (auteurscatalogus) of naar
onderwerpen (trefwoordencatalogus of onderwerpcatalogus) of,
naar de drie gezichtspunten tegelijk, in welk geval men van een
« kruiscatalogus » spreekt. Wat verder staat de « systematische
catalogus », die de werken opgeeft naar het behandelde onderwerp, niet meer alfabetisch, maar volgens bepaalde systemen en
gezichtspunten. Een van die systemen is Dewey's bekende decimale classilicatiesysteem met zijn tien hoofdgroepen, rubrieken
en onderrubrieken. Voor het publiek niet te zien, want alleen ter
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controle van het boekenbezit dienend, is de standcatalogus die
aangeeft waar de boeken in de kasten en leeszalen zich op een
bepaald moment bevinden. In uitleenbibliotheken is er een indicator, een kaartsysteem of een reeks van boekkaarten of uitleenformulieren die voortdurend aangevuld of, zoals men dat in de
vaktaal zó schilderachtig noemt, uitgewied worden. Catalogi zijn
meestal cartotheken, kaartenkasten met laden of loketkasten, vakkasten of kasten met vakindeling, waarin de kaarten (of fiches)
naar het aangenomen classificatiesysteem worden gerangschikt.
De laden of de vakken zijn van verstel- en uitneembare kaartensteunen voorzien. Op de buitenkant zijn etikethouders aangebracht waar men een etiket kan inschuiven.
Het samenstellen van de catalogi geschiedt in de catalogiseerdienst of dienst catalogisering, die natuurlijk nauw in betrekking staat met de dienst aanschaffing, waar de keuze van de aan
te schaffen werken wordt gedaan, en de aangeschafte werken in
een journaal of stamboek worden ingeschreven. Bibliotheken krijgen hun aanwinsten naast directe aanschaffing met eigen geldmiddelen ook uit giften en schenkingen, zeer dikwijls als vrije
bijdragen van de uitgever, in sommige landen als verplichte presentexemplaren.
Van de cataloguszaal komen we in de leeszaal of althans in
één der leeszalen, de algemene, waar we aan leestafels kunnen
gaan zitten en waar in rekken de handbibliotheek of naslagbibliotheek opgesteld staat, een uitgebreide keus van naslagwerke1J en
van handboeken voor dagelijks gebruik. Daar vinden we bovendien tal van bibliografische werken en ook handelsadresboeken
en fabrikantencatalogi. Voor kranten en tijdschriften is een aparte
leeszaal ingericht. Leeszalen liggen gewoonlijk op straatniveau,
op het niveau van de stoep, op de begane gron'd. Is de bibliotheek
tevens uitleenbibliotheek, dan is er veelal een speciale uitleenzaal
met uitleentoonbank. Vaak ook is er een leeszaal voor kostbare
handschriften en voor incunabelen 0/ wiegedrukken~ boeken uit
de allereerste tijden van de boekdrukkunst. Kijk, daar zit iemand
met een leesglas (een vergrootglas met handvat) over een handschrift gebogen !
Voor een prompte, vlugge lezersbedienintg zorgen aan de ene
kant, het leeszaalpersoneel, aan de andere kant, voor ons vrijwel
geheel op de achtergrond blijvend, de magazijnbedienden die de
boeken op boekenwagens aanvoeren uit het enorme boekenmagazijn, een ontzaglijke bergruimte waar voor de veilige bewaring
van het boekenbezit wordt gezorgd, de boeken sto/schoon gehouden en uitgelucht worden en bovendien zó worden geplaatst
dat ze gemakkelijk terug te vinden zijn.
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Het boekenmagazijn met zijn galerijen, midden- en zijgangen,
bestaat veelal uit verscheidene verdiepingen en is soms in torenvorm gebouwd zoals bij de Universiteitsbibliotheek te Gent. Men
heeft dan een boekentoren. Met het oog op hun plaatsing krijgen
de boeken op de rug en aan de binnenzijde van de band een
boeknummer of signatuur. Lang niet altijd worden ze in de magazijnruimte volgens het voor de samenstelling van de catalogus
aangenomen classificatiesysteem geordend. Vaak ook worden ze
eenvoudig naar het formaat gerangschikt en dan bestaat de signatuur uit een kast-plank-en-volgnummer of uit een letter-en-cijfercombinatie daarvoor. In het boekenmagazijn treffen we natuurlijk
vooral boekenkasten en boekenrekken aan, staande of hangende,
met boekenplanken tussen opstaande stijlen, met of zonder tussenschot. Iedereen kent wel het boekenhangertje, het kleine, hangende
boekenrekje van waaruit menigeen zich een omvangrijker bibliotheek heeft opgebouwd. Van zulk een hangertje, en trouwens van
alle aan de wand hangende meubelen, zegt men, dat het tegen
de wand, tegen de muur wordt opgehangen. Als er in een openbare bibliotheek ruimtenood, gebrek aan bergruimte is, kan men
door het vervaardigen van microfilms in een bij de bibliotheek
behorend microfilmatelier een aanzienlijke ruimtebesparing verkrijgen.
Het bibliotheekwezen, d.w.z. al wat met bibliotheken verband
houdt, eist zo een uitgebreide, theoretische en praktische kennis,
dat een speciale wetenschap «de bibliotheekwetenschap » is ontstaan met als belangrijk onderdeel de bibliotheekeconomie, die
zich meer bepaald lnet de huishouding, met het inrichten, het
beheren en administreren van bibliotheken bezighoudt.
Het bibliotheekpersoneel wordt vakkundig gevormd, bibliotheektechnisch geschoold. Voor de opleiding zorgen bibliotheekscholen waar men een-, twee- of meerjarige cursussen kan volgen
en men in opleidingsleeszalen praktische oefening krijgt. Bibliothecaris wordt men gewoonlijk eerst nadat men een aantal jaren
leeszaalassistent is ge\veest. Men kan een cursus volgen ter verkrijging van de bekwaamheidsakte voor het beheren van een
openbare boekerij.
Goedkope leesgelegenheid is niet alleen in bibliotheken te
krijgen. Mensen uit een zelfde milieu, uit een zelfde werkkring
kunnen onder elkaar een leesgezelschap, een leeskring vormen,
een vereniging die voor gemeenschappelijke rekening boeken,
meestal echter tijdschriften, koopt en die in vaste volgorde onder
de leden laat circuleren, vroeger meestal in een leestrommel, thans
vrijwel nog alleen in een daartoe bestemde map, leesportefeuille
genoemd.
A. D. M.
11 -70

ER OP EN ER ONDER OF EROP EN ERONDER?
Er zijn van die kwes~ietjes die taalkundig eigenlijk niet veel
om het lijf hebben, maar die toch menigeen bij het schrijven even
op de penhouder doen bijten. Zo'n vraagje wordt tot uitdrukking
gebracht in het opschrift dat boven deze bijdrage staat. Moeten
we nu er op en er onder schrijven, of erop en eronder, of komt
het er niet op aan ?
Als antwoord zou een verwijzing naar het « groene boekje »
kunnen volstaan, maar zoals in dit tijdschrift te doen gebruikelijk
is, geven we ook in dit geval aan een redelijke uiteenzetting de
voorkeur boven een schoolmeesterlijke uitspraak. We geven liever
inzicht dan alleen maar voorschriften.
In verband met de vraag naar het al of niet aaneenschrijven
van woorden moeten wij ons er rekenschap van geven dat talloze
woorden die nu worden aaneengeschreven, voorheen los naast
elkaar hebben gestaan.
Van twee vrienden,
zeggen we : die twee zijn
onmiddellijk .op, maar na
de gaten. En wie het zelf
wel van horen zeggen te
zijn.

die we altijd en overal samen zien,
onafscheidelijk. Dat valt niet iedereen
enige tijd krijgt jan en alleman het in
nog niet had opgemerkt, komt het dan
weten - dat die twee onafscheidelijk

Zo gaat het ook met sommige paren woorden, die men heel
dikwijls samen aantreft: ze geven een zo sterke indruk van
onafscheidelijkheid, dat we ze als bijeenhorend, als een tweeeenheid gaan zien. Eerst beschouwt iedereen ze nog als twee afzonderlijke woorden ; vervolgens zijn er hier en daar oplettende
taalgebruikers op wie het tweetal een indruk van onafscheidelijkheid maakt (die gaan er op eigen houtje toe over, ze aan elkaar
te schrijven) ; bij anderen ontstaat dan de twijfel, of die woorden
nu werkelijk zo onafscheidelijk zijn dat ze als een tweeëenheid
gespeld moeten worden ; en ten slotte kan het zover komen dat
iedereen tot de aaneenschrijving overgaat. De aaneenschrijving
is dan algemeen gebruikelijk geworden. Misschien heeft een gezaghebbend woordenboek of een officiële herziening van de spelling daartoe de laatste stoot gegeven.
Het ligt voor de hand dat woordverbindingen, die geregeld
in het gewone alledaagse spreken en schrijven voorkomen, meer
kans op een zo nauwe koppeling hebben, dan paren die minder
veelvuldig samen worden opgemerkt. « Langzamer hand» en
« nader hand » komen veel vaker in het gewone taalgebruik voor
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dan « gewapender hand » ; vandaar dat langzamerhand één woord
is geworden, evenals naderhand, terwijl gewapender hand nog in
twee woorden wordt geschreven.
Zo zijn ook in der daad, ter nauwer nood en in tegendeel
tot vaste koppelingen geworden ; en binnen kort, voor waar, op
nieuw, te recht ; en te voren, in tussen, wel dra ,~ en voor aan,

achter in, boven op.
Van het woordje er kan men niet zeggen dat het altijd met
het daarop volgend voorzetsel wordt gekoppeld. Dat (als bijwoord gebruikt) voorzetsel kan bijv. een vast bestanddeel van het
werkwoord zijn en in geen enkele relatie staan tot er. Zo bijv.
in er uitzien, er inlopen, hoe heeft hij het er afgebracht?
Een ander geval is: « hoeveel heb je er meegenomen? »
Ook hier is mee een vast bestanddeel van het werkwoord (meenemen), en er is een oude genitief meervoud, die « daarvan, van
die dingen» betekent.
Maar als ik vraag: « wat heb je ermee gedaan?» dan is
er wel een rechtstreekse relatie tussen er en mee, want er betekent
hier « dat », en ermee: « met dat ».
Men kan deze regel opstellen: als er een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord (het, die, dat) vervangt en het bijwoord
(achter er gezet, dus eigenlijk als « achterzetsel ») de plaats van
een voorzetsel inneemt (< met-dat» wordt « er-mee »), dan worden er en dat bijwoord gekoppeld.
Ook hier heeft het gebruik lang geaarzeld tussen « los en
vast », maar de Spellingcommissie heeft de knoop doorgehakt,
en in haar Woordenlijst o.m. opgenomen: eraan, erachter, erbij,

erom, erboven, erdoor, erheen, erin, ermee, erlangs, erna, ernaast,
eromheen, eronder, ertegen, ertegenover, ertussen, ervan.
Wat niet in de lijst staat, kunnen we gewoonlijk langs de
weg der analogie zelf wel vinden. Zo komt bijv. eroverheen in de
Woordenlijst niet voor. Wel in Van Dale. Doch ook als we het in
Van Dale niet hadden aangetroffen, zouden we geweten hebben
dat het in de geest van de algemene regel zou zijn, niet « er overheen» of « erover heen» maar eroverheen te spellen. Het ligt
immers voor de hand, als we eromheen spellen - zoals de Woordenlijst ons voorschrijft te doen - dat we dan ook eroverheen als
één woord schrijven.

M. v. N.
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11. - Termen • Wendingen
HET WOORD CIRCULAIRE
EN DE VERNEDERLANDSINGEN DAARVAN
Hoe luidt in het Nederlands de juiste,althans de beste benaming van een « brief voor een bepaalde kring van personen » ?
Hoe heet de brief die een minister aan de ambtenaren van zijn
departement laat uitreiken, die de leden van een vereniging van
hun bestuur ontvangen, of die een instelling van liefdadigheid
aan haar weldoeners zendt?

H et gewone woord : circulaire
Als u mij vraagt, hoe zo'n brief in gewone beschaafde omgangstaal, met name in Nederland, meestal wordt genoemd, dan
moet ik antwoorden : circulaire. Daarmee spreek ik geen oordeel
over het gebruik van dat woord uit, doch maak ik alleen maar
het resultaat van een stukje taalwaarneming bekend. Circulaire
is, althans in Nederland, het meest gebruikte woord.
Het is trouwens ook het woord met de oudste papieren. In
een lange periode van gebruik is het in alle kringen der bevolking ingeburgerd, en als een « vreemd» woord het eenmaal zo
ver gebracht heeft, wordt het door de gewone taalgebruiker niet
meer als « vreemd » gevoeld. Keuls water klinkt « vreemder » dan
eau de cologne. De gewone man zegt cadeautje en hartelijk gefeliciteerd ; niet de eenvoudige van geest, doch juist de min of

meer geletterde, die bewust naar een gezuiverd taalgebruik streeft,
zegt geschenkje en ik wens u van harte geluk. In die zin is ook
circulaire het gewone woord, terwijl het gebruik van de Nederlandse synoniemen van circulaire (waarover aanstonds meer) gewoonlijk - althans in Nederland - op een bewuste woordkeus
uit puristische overtuiging wijst.
«( Rondloopende brieven»)

Sinds de 17de eeuw is het woord circulaire in het Nederlands
in omloop. Tot ver in de 18de eeuw kwam het echter alleen als
bijvoeglijk naamwoord voor; men sprak toen van een circulaire
brief, d. i. een « rondgaande brief ». In het Frans-Nederlands
woordenboek van Marin (1786) vinden we het Franse voorbeeld :
Lettres circulaires. Een Nederlands equivalent bestond niet - behalve dan circulaire brief, wat natuurlijk maar een halve vemeU-73

derlandsing was. Marin geeft geen vertaling, alleen maar een
omschrijving : « rondloopende brieven of zoodanige brieven waarbij aan lieden, op verscheidene plaatsen woonagtig, eene en dezelfde zaak berigt wordt. »
Sinds de I9 de eeuw vinden we in geschriften uit Noord en
Zuid de verkorte vorm circulaire; het bijvoeglijk naamwoord
was zelfstandig geworden. Zoals de boer van zijn roodbonte
spreekt, in plaats van voluit van zijn « roodbonte koe », zoals men
in Nederland vijfdaagse werkweek vrijwel onmiddellijk tot de
vijfdaagse verkortte, en zoals véhicule automobile (in het Nederlands sprak men in die tijd van een automobiele 'vigilante, van
een automobiele bran'dspuit) tot automobile, autol120biel (en dit
weer tot auto) verkort werd - zo zei men niet langer (zoals men
twee eeuwen gedaan had) circulaire brie!, maar kortweg : circulaire.
Men moet de dingen zien zoals ze zijn. Het ,voord circulaire
werd niet uit snobisme gebruikt of om met een Frans woord te
pronken, maar eenvoudig omdat het Nederlands daar geen eigen
woord voor bezat. De taalgebruiker was vertrouwd met het woord
circulaire en kende er geen synoniem van.
Uitzendbrief en Loopbrief
Toen in de vorige eeuw in Nederland, maar vooral in
Vlaanderen het streven opkwam en geleidelijk in kracht toenam,
om onze taal van Franse woorden te zuiveren, bleef een woord
als circulaire, dat naar vorm en klank zo onverbasterd Frans was
gebleven, natuurlijk niet onopgemerkt.
Wie dat woord wilde uitbannen, moest er echter eerst in
slagen, er een bruikbaar Nederlands woord voor te vinden, en
vervolgens trachten dat nieuwe woord in het algemeen beschaafd
spraakgebruik werkelijk in omloop te brengen.
Purismen die in het algemeen beschaafd spraakgebruik geen
ingang vinden, kan men vergelijken met doodgeboren kinderen.
Het purisme uitzendbrief, dat Gezelle ter vervanging van circulaire in zijn 1ij~t van « verdietschingen » opnanl, is gebleken zo'n
doodgeboren kind te zijn.
Nu behoeft men niet altijd een nieuw woord te bedenken
om daarmee de strijd tegen een vreemd woord aan te binden.
Men kan het ook met een bestaand woord proberen dat in betekenis min of meer verwant is met het vreemde, dat men kwijt
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wil. Slaagt de poging, dan krijgt het bestaande eigen woord er
een betekenis bij, nl. die welke voordien door het vreemde woord
gedragen werd.
Zo heeft men getracht, circulaire door loopbrief te vervangen. Dat woord bestaat als handelstern1, en duidt een formulier
aan dat alle handelingen vermeldt die uit hoofde van een bepaalde opdracht verricht moeten worden. Heel iets anders dan
een circulaire, maar, \vellicht wegens een zekere begripsverwantschap tussen circuler en lopen, hebben puristen getracht dat loopbrief ingang te doen vinden. Het is niet gelukt.

Omzendbrief
Eveneens een nieuwe, een verruimde toepassing van een
bestaand woord, was de vervanging van circulaire door omzend-

brief.
Dat woord kwam uit de kerkelijke sfeer en was vooral in
het Zuiden in gebruik voor wat thans een brief van de bisschop,
een bisschoppelijk mandement of een herderlijk schrijven wordt
genoemd. Het Woordenboek van de Nederlandse taal (1893)
geeft twee voorbeelden van het gebruik van omzendbrief, beide
uit België: « Bij omzendbrief zijn door den Bisschop eenige
voorschriften medegedeeld » en : « door de gezamenlijke bisschoppen zijn omzendbrieven uitgevaardigd ».
In Vlaanderen is men dat woord omzendbrief ook buiten de
kerkelijke sfeer gaan bezigen, als vertaling van circulaire. « Doch
alleen in Vlaams België », zegt het WNT in 1893, en het haalt
als voorbeeld van het verruimd gebruik aan : « Hebt ge den omzendbrief der Regelingscommissie van het Congres al ontvangen ? »
Het officieel gebruik van ontzendbrief door Belgische instanties, als Nederlandse vertaling van circulaire, heeft aan dit
purisme in ons land een ruime verbreiding gegeven. In Nederland
wordt het sporadisch gebruikt. Het is echter al voldoende doorgedrongen en als vernederlandsing van circulaire aanvaard om
in Van Dale en Koenen vermeld te staan zonder « Z.N. »

Rondzendbrief
In Nederland wordt trouwens ook het oude, wat ouderwets
klinkende werk\voord ontzenden nog wel gebruikt, maar alleen
in « stadhuistaal ». Gc\voonlijk zegt en schrijft men rondzenden.
En daarvan heeft n1en dan met puristische bedoelingen als nieuw
woord rondzendbrief gevormd, dat als vertaling van circulaire
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wel geslaagd is, maar de stroefheid heeft van een beredeneerd
maakwoord. Het « mondt}) niet. Men treft het dan ook voornamelijk in woordenboeken en in lijsten voor taalzuivering aan.
Zoals bijv. in die van het Algemeen Nederlands Verbond,
waarin ter vervanging van circulaire \vorden aanbevolen : I. rondzendbrief ; 2. omzendbrief ,. 3. rondgaande brief. Dat laatste, de
letterlijke vertaling van lettre circulaire, is meer een· omschrijving
dan een bruikbaar woord.
Rondschrijven
In dezelfde lijst, getiteld « Taalzuivering}) (8 stc druk, 1929),
wordt rondschrijven, gevormd naar het Duits Rundschreiben, als
germanisme veroordeeld, en in plaats daarvan rontdzendbrief aanbevolen. In 1935 werd rondschrijven ook door de Raad van Deskudigen van het Genootschap « Onze 1 aal }) afgekeurd.
1

Het wordt thans echter zonder afkeuring (dus als « ingeburgerd }») in de jongste drukken van Van Dale, Verschucren en
Koenen (1960, 1961) vermeld. Niet zonder reden, want volgens
mijn waarnemingen is rondschrijven het enige van de genoemde
vervangwoorden dat zowel in Noord als in Zuid, vanzelf, zelfs
tegen de verdrukking in, in ruime mate ingang heeft gevonden.
Het heeft circulaire niet verdrongen, maar is er wel een algemeen bekend synoniem van geworden.
Samenvatting
Het leenwoord circulaire heeft zich in het ABN als het
meest gebruikte woord gehandhaafd.
Van de vernederlandsingen heeft het germanisme rondschrij-

ven een zo ruime verbreiding gekregen dat het tot de levende
taal is gaan behoren.
Uitzendbrief en loopbrief zijn doodgeboren kinderen.
Rondzendbrief is een verantwoorde vernederlandsing, doch
leidt een papieren bestaan.
Omzendbrief, eveneens een verantwoorde vorm, min of
fileer officieel in gebruik bij Belgische overheidsinstanties, heeft
hier te lande vrij veel opgang gemaakt, doch is in Nederland
nauwelijks doorgedrongen.
Op voortzetting van de pogingen om circulaire door rondzendbrief of omzendbrief te doen verdringen, valt natuurlijk
niets aan te merken. Integendeel.

M. v. N.
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OVER HET ]UI5T.E GEBRUIK V AN HET WERKWOORD
« VOLSTAAN )
Het is opmerkelijk dat tal van Vlamingen het werkwoord
volstaan niet in het juiste verband weten te gebruiken. Zij maken
er dikwijls een overgankelijk werkwoord van, terwijl het in het
A.B.N. geen lijdend voorwerp naast zich duldt. Zo 'noteerden we
de volgende zinnen :
- Het volstaat dat de belangstellenden een korte verklaring
tekenen.
- Het volstaat dat we op het onhoudbare van die toestand
wijzen.
- Het zal volstaan dat ik een beroep doe op uw objectiviteit
opdat u deze rechtzetting zou publiceren.
- Om het geschenk te ontvangen, volstaat het de vereiste
punten in een van onze talrijke ruilcentra aan te bieden.
Al die zinnen zijn verkeerd omdat volstaan hier transitief
wordt gebruikt : er volgt in elk geval een voorwerpszin op, aangekondigd door het voornaamwoord het~ Er zijn drie mogelijkheden om die zinnen te verbeteren. In de eerste plaats kan men
« het volstaat dat » vervangen door « het is voldoende dat », naar
analogie van de volgende zin uit Buitelingen van Godfried Bomans : « Om de fouten van een man snel te kennen, is het voldoende de deugden van zijn vrouw waar te nemen. » We krijgen
dan:
- Het is voldoende dat de belangstellenden een korte verklaring tekenen.
- Het is voldoende dat we op het onhoudbare van die
toestand wijzen.
- Het zal voldoende zijn dat ik een beroep doe op uw
objectiviteit, opdat u deze rechtzetting publiceert.
- Om het geschenk te ontvangen, is het voldoende de
vereiste punten in een van onze talrijke ruilcentra aan te bieden.
Een tweede manier om zich onberispelijk uit te drokken,
bestaat erin « het volstaat dat» te vervangen door het hulpwerkwoord hoeven te, wat P. C. Paardekooper in zijn ABN-Gids
bestempelt als « vlotter ABN » dan « het is voldoende» :
- Belangstellenden hoeven alleen maar een korte verklaring
te tekenen.
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- We hoeven maar op het onhoudbare van die toestand te
wijzen.
- Ik hoef slechts een beroep te doen op uw objectiviteit ...
- Om het geschenk te ontvangen, hoeft men slechts het vereiste aantal punten ...
Een derde mogelijkheid is dat de zinnen zo worden gebouwd
dat op volstaan het voorzetsel met volgt :
- Belangstellenden kunnen volstaan met een korte verklaring te tekenen.
.- We kunnen volstaan met op het onhoudbare van die toestand te wijzen.
- Ik kan volstaan met een beroep te doen op uw objectiviteit ...
- Om het geschenk te ontvangen, kan men volstaan met het
vereiste aantal punten ...
In overeenstemming met zijn intransitief karakter komt het
werkwoord volstaan meestal voor met het voorzetsel met. Het
betekent dan zich beperken tot, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: ik kan' hier volstaan met op te merken dat ... ; met twee
getuigen kan m~n volstaan ; met deze verklaring kan u volstaan.
Hier volgen nog enkele citaten ter verduidelijking: « De P.T.T.
heeft in 1955 al beslist dqt in interne correspondentie kan worden
volstaan met de functie-aanduiding » (Onze Taal). - « Ik kan voor
de lezer van dit boek nu volstaan met nog even te wijzen op ... »
(Prof. dr. A. Verdenius, In de Nederlandse Taaltuin), - « Gouden
Liesje is in Eindhoven al zo bekend dat men 'al kan volstaan
met ... » (Onze Taal).

Volstaan kan natuurlijk ook worden gebruikt zonder voorzetsel of met een ander voorzetsel dan met, maar steeds als een
onovergankelijk werkwoord : die verklaring volstaat ; een voorbeeld moge volstaan ; zo een bladzijde volstaat voor twee ; twee
gevallen volstaan om te bewijzen dat ... In T elemachus in het Dorp
schrijft Marnix Gijsen : « De gezonde lucht van het dorp volstond, zei de burgemeester. »
Men onthoude dus dat men nooit mag schrijven « het volstaat
dat », want hierop volgt noodzakelijkerwijze een voorwerpszin, en
evenmin « het volstaat » gevolgd door een beknopte voorwerpszin,
die niet door dat wordt ingeleid, maar eindigt met een infinitief
voorafgegaan door te (zie de laatste van de vier foutieve zinnen).

J.

V.
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ORGANISEREN - INRICHTEN
Het is bekend dat leenwoorden die in een bepaalde taal
ingang vinden, dikwijls een andere betekenis hebben (of krijgen)
dan in de taal waaraan zij zijn ontleend. Dit geldt niet alleen
voor woorden die uit het Grieks of het Latijn afkomstig zijn,
maar ook voor woorden die de levende talen van elkaar overnemen.
Dit verschijnsel is vooral opvallend in de Engelse taal,
die aan honderden Franse woorden een andere betekenis heeft
gehecht dan deze in Frankrijk zelf hebben. Ook in andere talen,
met name in het Nederlands, kan men deze ontwikkeling waarnemen.
Een voorbeeld daarvan is het werkwoord « organiseren »,
waarbij echter nog kan worden aangetekend dat het gebruik
ervan in het algemeen Nederlands niet steeds overeenkomt met
het taalgebruik in Vlaanderen.
Zowel in het Noorden als in het Zuiden voelt men aan dat
organiseren niet steeds hetzelfde is als inrichten. Van een politieke
partij bijvoorbeeld zegt niemand dat zij goed ingericht is, evenmin als men van een woonkamer kan zeggen dat zij goed georganiseerd is. Op dit punt schrijft het taalgevoel dus zeer duidelijk voor dat wij moeten zeggen : Deze partij is zeer goed georganiseerd en deze woonkamer is smaakvol ingericht.
Uit deze twee voorbeelden zou men de algemene conclusie
kunnen trekken dat « organiseren» eerder abstract is en « inrichten » daarentegen concreet. Deze regel wordt in het algemeen
Nederlands consequent toegepast. In Vlaanderen is inrichten
daarentegen nog dikwijls een vaste vertaling voor het Franse
« organiser ».
De volgende voorbeelden kunnen er misschien toe bijdragen
het verschil in betekenis te doen aanvoelen.

Organiseren
Het ministerie van landbouw organiseert geregeld vergaderingen
van deskundigen.
Het wervingssecretariaat organiseert examens voor bureauchef.

De universiteit van Brussel organiseert tijdens de vakantie verschillende lezingen over wetenschappelijke onderwerpen.
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De directeur heeft deze dienst op doeltreffende wijze georganiseerd.
Het departement zal een cursus over wetgevingstechniek organiseren.
De personeelsvereniging heeft een feestj e georganiseerd.
Elk jaar wordt er te Brussel een jaarbeurs georganiseerd.

Inrichten
Een dergelijke inrichting van de kantoren is zeer belangrijk om
de produktiviteit te kunnen opvoeren.
Deze machine is zo ingericht dat zij aan alle eisen inzake beveiliging tegen arbeidsongevallen voldoet.
Deze zaal is tijdelijk ingericht als vergaderlokaal.
Onze dienst is niet ingericht voor dit soort werk.
Tot besluit kan worden gezegd dat in de ambtelijke taal
het werkwoord « organiseren » veel meer voorkomt dan het werkwoord « inrichten », aangezien dit een eigen betekenis heeft die
in administratieve zaken slechts zelden van toepassing is.

w.

Px.
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11. - Termen • Wendingen
NIET (IN) HET MINST
Het Nederlands kent een tweeta.l bijwoordelijke uitdrukkingen, die maar één woordje van elkaar verschillen, en daardoor
gemakkelijk met elkaar verward worden, nl. niet het minst en
niet in het minst. Ook mensen die in het algemeen hun taal goed
spreken en schrijven, liggen soms met dit tweetal overhoop.
Dit heeft nu eens niets met « Zuidnederlands », niets met
een gewestelijke afwijking van het algemeen taalgebruik te maken ; het is een kwestie van ondoordacht taalgebruik, een gevolg
van onvoldoende inzicht in de betekenis van die twee uitdrukkingen. Men treft het verschijnsel evenveel bij Nederlanders als
bij Vlamingen aan.
Als iemand zegt dat het hem « niet in het minst om geld te
doen is », dan wil hij met die mededeling van zijn onbaatzuchtigheid getuigen, want niet in het minst betekent : « niet in de minste mate, niet in de geringste mate, in het geheel niet, volstrekt
niet ». Zegt iemand daarentegen dat het hem « niet het minst om
geld te doen is », dan bekent hij onomwonden dat hij helemaal
niet onbaatzuchtig is, want niet het minst is een eufemistische
manier om « wel het meest» te zeggen.
In het evangelie van Lucas wordt de profetische tekst aangehaald, volgens welke Bethlehem « geenszins de minste was onder Juda's steden ». Iedereen voelt onmiddellijk dat de profeet
langs een omweg, en daardoor met bijzondere nadruk, wilde zeggen dat Bethlehem eigenlijk als de voornaamste, athans als een
van de voornaamste steden van Juda beschouwd diende te worden.
We gebruiken dagelijks van die eigenaardige uitdrukkingen,
bijv. als we van een werkstuk, een schilderij, een film zeggen:
« Niet slecht! » We geven daarmee een vrij grote waardering te
kennen, we bedoelen : « Heel goed I » Iemand die « niet zo jong
meer» genoemd wordt, is al op tamelijk gevorderde leeftijd. Op
dezelfde wijze zeggen we niet het minst, als we bedoelen: « het
meest, vooral ».

•••
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In een vraaggesprek met een atleet vroeg de sportjournalist :
« Bent u niet bang dat u door het deelnemen aan al die wed-

strijden te veel van uw krachten vergt? » Volgens de krant, antwoordde de ondervraagde: « Niet het minst! Ik beschouw iedere
wedstrijd als een flinke oefening !. Eigenlijk betekende dit niet
het minst, zoals het hier gebruikt werd, « nou en of ! » De atleet
wilde echter juist het tegenovergestelde te kennen geven. Hij bedoelde: « niet in de geringste mate, volstrekt niet », met andere
woorden: niet in het minst.
« Dat het feest zo goed geslaagd is», stond in een andere
krant te lezen, « is niet in bet minst te danken aan de onverdroten
arbeid van de feestcommissie ». Dat was niet vleiend voor die
feestcommissie, want daar stond zwart op wit, dat het welslagen
« niet in de geringste mate, helemaal niet, in genen dele » aan de
feestcommissie te danken was. De bedoeling was natuurlijk, dat
« het meest, in de eerste plaats, vooral» aan de feestcommissie
het succes van het feest te danken was, dus: niet het minst.
« Dit boek zal grote indruk maken, niet in het minst op de
ouders die zelf opgroeiende kinderen hebben ». Ook hier wordt
weer het tegenovergestelde beweerd van wat men eigenlijk zeggen
wil. Er staat dat het boek « helemaal geen » indruk zal maken op
de ouders, terwijl de recensent juist wil voorspellen, dat het
« vooral» (niet het minst) de ouders zal aangrijpen.

Dit zijn voorbeelden uit dagbladen en het zou niet moeilijk
zijn, er nog een tiental aan toe te voegen. Maar niet alleen in
kranten en redevoeringen en in het dagelijks gesprek is men getuige van die ver\varring tussen niet het nzinst en niet in het minst,
ook de opsteller van ambtelijke stukken en de briefschrijver staan
eraan bloot ... tenzij ze steeds goed voor ogen houden, dat niet
het minst betekent : « het meest, vooral » ; en niet in het 11zinst :
« niet in de geringste mate, volstrekt niet, helemaal niet ».

M. v. N.

STOPLAPPEN!
( Er zij opgemerkt »
Een taal te schrijven, vrij van smetten als gallicismen, germanismen, Zuidnederlandse wendingen enz... , is stellig van groot
belang. Niet minder belangrijk is het, daarbij woorden en uit11 - 82

drukkingen te weren die wel goed Nederlands zijn maar te vaag
en te algemeen blijven of, doordat ze voortdurend weerkomen, de
stijl vervelend eentonig gaan maken.
Zulke stoplappen komen vooral in verslagen voor. Tot de
nleest courante behoren wel: « Er dient te worden opgemerkt »,
« Daaruit vloeit of spruit voort », « Dit vloeit of spruit voort
uit ... » en « Het is onbetwistbaar dat ... ».
Om iets speciaal onder iemands aandacht te brengen staan
ons in het Nederlands talloze varianten ten dienste. Vaak echter
is het geheel overbodig dat uitdrukkelijk te doen. Men mag ook
\vel een beetje op het gezond verstand van de lezer speculeren.
Zo is het duidelijk, dat het advies van een jurist over een ont,\erp-besluit vrijwel één en al opmerking is. Soms kan men het
belang van wat men v.'i! zeggen alleen reeds door de .zinsbouw,
d>.~ w(\ordschikking of (' .~ \voordkeuze doen uitkomen. Het ideaal
is uiteraard zijn tek.st 2' te verzorgen, dat hij geheel voor zichzelf
spreel t, maar datvraart ti j cl en ... inspanning.
1

l en gerieve van « haastige» redacteurs wordt hierna een
greep gedaan uit de talloze wendingen waarmee men iemands
aandacht op iets vestigt. Veel bij de keuze hangt natuurlijk af
van de scherpte die men aan de opmerking wil of mag geven,
van degene tot wie men zich richt, van de verhouding waarin
hem staat. Een chef kan zijn ondergeschikte wel « op iets
attent maken ». Met zijn directeur-generaal doet men dat liefst

IT1Cn tot

niet.
Eerst de - overigens correcte- wendingen met « opmerken »
of « f11erken » :

Er zij opgemerkt dat .. Opgemerkt zij dat ...
Er moge worden opgetnerkt dat ... Op te merken valt dat
Hierbij is op te merken dat ... Men merke op dat
Merk wel dat ... Opmerkelijk is dat, is het feit dat

.
.

Het opmerkelijke hierbij is dat, is het feit dat ...

Merkwaardig is dat, is het feit dat ...
Opmerken.rwaardig is dat, is het feit dat ...
(en niet: merkenswaardig I)
/-i et '['erdit:?lt opmerkilli:, dat

.

HierolJ is aan te merke.. l dat

.
(als ITlen iets afkeurends zegt, een bezwaar maakt).
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En nu een hele reeks andere, waarbij natuurlijk telkens op
een nuance is te letten :

Te vermelden is dat, is het feit dat ...
Vermeldenswaard is dat, is het feit dat ...
Niet te vergeten is dat, is het feit dat ...
Te on!houden valt dat, het feit dat '"
Te bedenken is dat ...
Hierbij mag niet over het hoofd worden gezien dat ...
Er zij op gewezen dat ... Er zij gewezen op het feit dat ...
Men lette erop dat ... Men lette op het feit dat ...
Hierbij is aan te tekenen dat ...
Hierbij mag U n1iet ontgaan dat
Aan te stippen valt dat, het feit dat ...
(meestal met de bijgedachte « terloops »).
De aandacht trekt vooral dat, het feit dat ...
Aandacht verdient dat, het feit dat ...
Bijzondere, volle aandacht verdient dat, het feit dat
Wij vragen aandacht voor het feit dat

.

Aandacht vraagt ook dat, het feit dat

.

Aandacht dient men ook te schenken aan het feit dat ...
Ook moet de aandacht hebben dat ...
Wij bevelen in Uw aandacht aan dat (zeer eerbiedig)
Het veel gebruikte « Te noteren valt ... » is \vellicht een contaminatie van het Franse « A noter que », dat wél « A remarquer
que)} betekent. Het Nederlandse « noteren» daarentegen doelt
alleen op het aantekenen, het opschrijven van iets b.v. in een zakboekje.
W el bruikbaar om iemand ergens speciaal attent op te maken
is « Men neme er nota van ... Gelieve er nota van te nemen »
(d. i. goed te onthouden), waarmee helemaal niet bedoeld wordt
dat men het moet « noteren, aantekenen ».

N ola in de zin van « aantekening, notitie » is immers Zuid..
nederlands. lvlen schrijve dus : .aantekeningen, notities maken.
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Niet altijd moet het aandacht vragen als een hoofdzin
vooropstaan. Men kan dat veelal ook midden in de volzin doen
met eenvoudige woordjes als « opmerkelijk, merkwaardigerwijs,
opvallenderwijs (als bijwoord gebruikt) : « Het ontwerp is op dat
punt opmerkelijk vaag.
Ook kan dat wel eens met een tussenzin :
- Dit is, merk wel, geen verwijt.
- Dit is, "zen vergete het niet, aanvullend recht, geen dwingende
wetsbepaling.

A. D. M.

VERWEZENLIJKEN, VERZEKEREN, en ..., OVERGAAN

rOT
Dat de Nederlands schrijvende in België. veelal in het Frans
denkt, bewijst o.m. het onbeholpen gebruik van « verwezenlijken »
en « verwezenlijking » waar het Frans « réaliser » en « réalisation »
bezigt.
Een Vlaming zegt :
- Dat doel is wel degelijk nagestreefd, doch tot nog toe
niet verwezenlij kt.
- De verwezenlijking van die werken heeft vele jaren geduurd.
- Een merkwaardige verwezenlijking, voorwaar.
« Verwezenlijken » betekent: wezenlijk maken, d.w.z.
lijkheid doen worden. Wij kunnen een plan, voornemens
zenlijken, nl. tot werkelijkheid brengen. « Onze hoop werd
zenlijkt}) wil zeggen dat ze werkelijkheid is geworden,
vervuld werd.

geweest

werkeverweverwedat ze

In de gegeven voorbeelden zou het dus correcter zijn
schri jven :

~e

- Dat doel is wel degelijk nagestreefd, doch tot nog toe
niet bereikt.
- De uitvoering van die werken heeft vele jaren geduurd.

- Een merkwaardige prestatie, voorwaar!

u-ss

Bij voorkeur zeggen wij :
werken uitvoeren - het herstel van 's lands economie tot
stand brengen (ook wel: verwezenlijken)- veel goeds tot stand
brengen - winst maken, een winst behalen - iemands wensen
vervullen, bevredigen - mijn voorspelling is uitgekomen - de
verwachting werd (niet) bewaarheid -- van zijn voornemens is
niets terechtgekomen (ses intentions ne se sont pas réalisées) oogmerken, een doel bereiken - een prestatie volbrengen - een
film maken, realiseren - een akkoord, een overeenkomst sluiten,
bereiken, treffen, tot stand brengen - overeenstemming bereiken
- er is op dat gebied veel (moois enz.) gepresteerd, tot stand gebracht - een firma heeft een nieuwe machine, een nieuw toestel
gebouwd, geconstrueerd (== réalisé, mis au point) - Dit is een
grote, merkwaardige prestatie, een groot, mooi werk.
Niet alleen moet in sommige gevallen het Fr. « réaliser» in
het Nederlands anders worden weergegeven dan door de directe
vertaling « verwezenlijken », maar bovendien is vaak het gebruik
van een werkwoord aangewezen waar in het Frans een substantief
bij het werkwoord « réaliser» staat, b.v. : Op de begroting van
N.O. kan en moet bezuinigd worden (Des économies peuvent et
doivent être réalisées ...). Er is gedurende die periode ruim
500 000 F bespaard (Une économie de ... a été réalisée).
Met

«

verzekeren» doet zich ongeveer hetzelfde voor.

Hoe gemakkelijk zegt men niet:
- De kandidaat moet bek\vaam zijn, het bedienen en het
onderhouden van stoomketels te verzekeren.
- Een stoomboot verzekert de verbinding tussen die beide
plaatsen.
- De mailbootdienst Oostende-Dover wordt normaal verzekerd.
- Prompte bestelling, afhaling wordt verzekerd.
- De reizigers moeten zelf het laden en lossen van hun
bagage verzekeren.
... Terwijl het heelwat Nederlandser zou zijn:
- De kandidaat moet bekwaam zijn, stoomketels te bedienen en te onderhouden.
- Een stoomboot onderhoudt de verbinding tussen die twee
plaatsen ...
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- De olailbootdienst Oostende-Dover onderhoudt normaal ...
- Voor prompte bestelling, afhaling wordt gezorgd ...
- De reizigers moeten zelf voor het laden en lossen van
hun bagage zorg dragen.
Het onderhoud, de herstellingen; 'let vervoer en andere dergelijke prestaties worden niet « verzek<'rd }). In het Frans gebruikt
men gaarne verbale substantieven in plaats van werkwoorden ;
men doet ze dan voorafgaan door een werkwoord als : assurer
(l'entretien etc.), procédcr à (l'ex;1men etc.). In het Nederlands
verdient doorgaans een werk\voordcnnstructie de voorkeur:
- Men herstelt, onderboudt enz., or anders kan men het
onderhoud, de herstellingen enz. verrichten, uitvoeren, ervoor
zorgen.
- De orde \vordt door de politie gehandhaafd.
- Voor het goede verloop van iets wordt gezorgd.
- De aflos'sing van een lening is gewaarborgd.
Verzekerd worden wel de openbare rust, 's lands verdediging enz., d.w.z. dat ze « zeker gemaakt }) worden. Deze betekenis
vindt men b.v. in de volgende zinnen:
- Doordat men wist dat thans bevoorrading, afvoer van
gewonden en aflossing waren verzekerd ...
.
- Uitvoeringsorganen zullen de naleving van de afspraken
verzekeren.
- Ik doe een beroep op uw medewerking om .het welslagen
van de geschetste regeling te verzekeren.
Een ander geval waarin het Frans gaarne een verbaal substantief in plaats van het werkwoord gebruikt, is « procéder à »,
zodat wij dan, door contaminatie, ook zo gemakkelijk « overgaan tot zeggen ». Maar hierover meer in een aparte bijdrage.

P. B.
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11. - Ternaea • Wendillfletl
SCHRIFT EN GESCHRIFT

Schrift en geschrift zijn beide onberispelijke Nederlandse
woorden. Het komt er evenwel op aan dat men ze op de juiste
wijze gebruikt~ d.w.z. in de betekenis die deze woorden in de
algemene taal bezitten.
Een veel voorkomende afwijking van het algemeen Nederlands taalgebruik wordt getypeerd door de zin: « Gij hebt een
schoon geschrift ». In gewone beschaafde taal luidt die zin: « U
hebt een mooi handschrift ».
We hebben

gij » in u en « schoon » in mooi veranderd. Dat
« gij » en « u» hier in strijd met het
Nederlands taaleigen zouden zijn gebruikt. De woorden gij en
schoon, als varianten van u en mooi gebruikt, behoren in het
hedendaagse Nederlands tot de « bijzondere », d.w.z. tot de plechtige of tot de dichterlijke stijl. Vroeger was dat anders - maar
thans wordt het gebruik van gij voor u en van schoon voor mooi
in gewone beschaafde taal, zowel in het gesprek als in geschrifte,
als een gewestelijke eigenaardigheid gevoeld.
«

wil echter niet zeggen dat

De verandering van

«

geschrift » in handschrift is echter veel

meer dan een stilistische aanpassing; het is de noodzakelijke ver-

betering van een verkeerd woordgebruik. Iemands wijze van
schrijven is niet zijn « geschrift» maar zijn handschrift. Iemands
handschrift is zijn wijze van schrijven met betrekking tot de uiterlijke vormgeving. Een grafoloog zoekt de eigenschappen van een
persoon te bepalen door de kenmerken van het handschrift van
die persoon te onderzoeken. Sommige mensen hebben een duidelijk, andere een onleesbaar handschrift. Schrijvers van anonieme
brieven verdraaien hun handschrift.
Wij schrijven tegenwoordig ook met de schrijfmachine en
spreken dan van machineschrift. Schrijven in de eigenlijke zin van
het woord gebeurt echter « met de hand ». Daarom wordt handschrift, in de betekenis van « wijze van schrijven ~ vaak verkort tot
schrift. Als we een brief ontvangen, die met de hand geschreven
is, zien we al aan het schrift, wie de afzender is - als we het
schrift van die afzender al vaker onder de ogen hebben gehad
tenminste. We spreken van duidelijk en van onduidelijk of zelfs
onleesbaar schrift, van typisch vrouwelijk of echt mannelijk schrift,
van sierlijk of onregelmatig, van staand en van lopend schrift.
IJ - 88

Iernands wijze van schrijven (met betrekking tot de vormgeving) is zijn handschrift of kortweg zijn scbrift - niet zijn ( geschrift )~.

•
••

Geschrift noemen we datgene wat geschreven is, een geschreven stuk. Dit geschrift, het _stuk dat ik hier met de pen zit
te ttchrijven (in duidelijk schrift, naar ik hoop) is bestemd voor
~ ~raalbeheersing ). Hierboven had ik het over gewone beschaafde
taal, « in gesprek en in geschrifte i). Een geijkte uitdrukking is :
«in woord en gescbrift ~; met {< woord» wordt de gesproken
met geschrift de geschreven taal bedoeld. De traditionele
benaming van een bekend misdrijf is : valsheid in geschrifte; die
valsheid heeft niets met de wijze van letters schrijven (het schrift)
doch alles met het geschreven stuk als zodanig (het geschrift)
te maken.
Nadat een geschreven stuk een gedrukt stuk geworden is,
blijven we het als een geschrift beschouwen. l~o kan geschrift ook
gebruikt worden in de betekenis « werk ~ of ~ werkje~, « boek ..
of (( boekje ~). In die zin spreekt men wel van de verzamelde geschriften van een au~eur, van een waardevol of van een onbelangrijk, van een opmerkelijk, een vreerndsoortig geschrift.

Geschrift wijst altijd op een geschreven (al of niet gedrukt)
stuk als zodanig; nooit op de wijze waarop de letters geschreven

zijn.

•
••
In de geschiedenis van het boekwezen wordt handschrift
ook gebruikt in tegenstelling met « gedrukt boek ). Zo spreekt
men van oude, van middeleeuwse handschriften:. De wetenschap
die zich daarmee bezighoudt heet handschriftkunde.
De grondbetekenis van schrift is .<het schrijven'~; vandaar dat
schrift in de cultuurgeschiedenis ook de ~( schrijfkunst * aanduidt,
als er bijv. van een bepaald volk gezegd wordt da.t het toen en
toen het schrift nog niet kende, of het schrift heeft uitgevonden.
Dicht bij die ooçspronkelijke betekenis, van het in schrift
vastgelegde tegenover het louter gesprokene, ligt de uitdrukking:
~ ienland iets op schrift geven », d.w.z. « zwart op wit », « schriftelijk» tegenover (( mondeling ».
In kerkelijke taal spreekt men ook van de Schrift, de
« het Geschrift » of «( de Geschriften» bij uitstek, nl. de Bijbel aan te duiden. Dit gebruik van
« sc.heifr» in de betekenis van « geschrift» is een oud, cn in die
bepaalde taalsfeer ingeburgerd «( germanisme ».

H. Schrift of de Schriften, om
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De samenstellingen maandschrift, tijdschrift, schotschrift,
vlugschrift, verweerschrift, randschrift enz. laten we hier buiten
beschouwing.
*
**

Wij meenden deze bijzondere opvattingen van het woord

schrift niet onvermeld te mogen laten; Van veel meer belang voor
het dagelijks taalgebruik is echter schrift als het algemeen-gebruikelijke Nederlandse woord voor wat in het Frans (in de taal van
de school) cahier heet.

Schrijfboek is in de algemene taal niet meer gebruikelijk als
er sprake is van een gewoon « cahier ). Veeleer zal men een groot,
dik, stevig gebonden boek met blanco papier als schrijfboek aanduiden, om het te onderscheiden van het gewone «cahier t dat
schrift heet, en waarvan vele samenstellingen zijn gevormd, zoals:
schoolschrift, ruitjesschrift, boekhoudschrift, Tekenschrift, tekenschrift, aantekenschrift, kladschrift en dergelijke meer.
M. v. N.

STOPLAPPEN
HIERUIT VLOEIT VOORT ... DIT VLOEIT VOORT UIT ...
Om de logische samenhang van een betoog of de schakels
van een redenering te doen uitkomen, werkt men vaak met redenaangevende of gevolgaanduidende woorden en wendingen.
Niets echter is zó eentonig als een tekst die een aaneenrijging is van « Hieruit vloeit voort ... bijgevolg ... dus ... dan ook
enz.... ). Zo'n tekst wekt bovendien de indruk, dat men de
lezer onmondig acht, hem een lesje in de logica wil geven.

Is uitdrukkelijke reden - of gevolgaanduiding echt noodzakelijk, dan staat ons daartoe in het Nederlands een uitgebreid
arsenaal van uitdrukkingen open. Op het thema van de reden - en
gevolgaanduiding zijn eindeloze variaties mogelijk, van het eenvoudigste en vertrouwelijkste tot het hoogstwetenscbappelijke, van
« dus» over « bijgevolg) tot « Hieruit is de gevolgtrekking te
maken ... ».

•
••
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Al te gemakkelijk maar vloeit ons hierbij (, voortvloeien»
uit de pen. Hier is er gevaar voor verwatering van de stijl. Voortvloeien betekent zich als gevolg van iets voordoen, maar dan zó
dat een overgang haast niet te merken. is, dat het ene als het
ware in het andere overvloeit. Het beeld in dat woord is wel sterk
vervaagd. Toch gebruiken we het liefst alleen dáár waar we het
hebben over iets dat zich spontaan uit iets anders ontwikkelt.
Beter bewaard is de beeldspraak in : « Dit is een uitvloeisel
va1l ... Een uitvloeisel hiervan is ... ». Hier ziet men de gedachte

werkelijk uitvloeien, openvloeien als inkt op ongegomd papier.

Welig tiert in onze teksten ook « voortspruiten ». « Voortspruiten» of, eenvoudig, « spruiten» betekent zoveel als voortkomen uit : men kan uit een oud geslacht spruiten. De meeste
kinderen spruiten uit een wettig huwelijk. Moeilijkheden, schulden
spruiten uit wanbeheer. « Spruiten» en ~(voortspruiten» kunnen
dus veelal door en voor elkaar worden gebruikt, maar lijkt « voortspruiten » in vele gevallen dan niet wat pleonastisch ?
'leel frisser zijn werkwoorden als « stammen uit, wortelen
il1, stoelen op )). Zo kan men zeggen, dat de filosofie van Descartes
en die van Spinoza beide uit een zelfde rationalisme stammen,
dat ze op dezelfde stam geënt, aan dezelfde stam ontsproten zijn.
Van een betwisting die voortspruit uit, haar oorsprong vindt in
een ander, dieperliggend geschil zegt men dat het daarin wortelt.
Dat diepere geschil heet dan het bodemgeschil.
Nog uit het plantenrijk komt ons het mooie « uitloper »,
in de letterlijke betekenis, een aan de moederplant ontspringende,
op de grond liggende stengel die in knopen wortelt (zoals bij
aardbeiplanten) en, bij uitbreiding en ook overdrachtelijk, datgene waarin iets uitloopt, zich vertakt maar zich daardoor tevens
a/zwakt. «( Vele van onze tradities zijn verre uitlopers van zeden
die vroeger een diepere betekenis hadden ». « Volgt men de draad
van die gedachte op de voet, dan ziet men dat ze eigenlijk maar
een uitloper van een algenlener beginsel is »).
Heeft uitlopen het meer in de lengte, en wortelen meer in
de diepte, ( stoelen »), van zijn kant, heeft het meer in de breedte
en doelt op het op een ruime basis aan iets ontspringen, op het
breed opengroeien en kroppen zoals kolen in de moestuin doen.
Als we zeggen, dat het liberalisme op de Franse revolutie stoelt,
dan bedoelen wij daarmee dat de Franse revolutie een brede
grondslag heeft gelegd, waarop het liberalisme zich heeft kunnen
ontwikkelen. Ook de uitdrukking « stoelen op één wortel )) komt
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nog al eens voor: « Alle kristelijke kerken stoelen op één wortel ~.
In hetzelfde verband, steds met het begrip aarde als oerelement,
kan men spreken van de «voedingsbodem)j : « het leven is de
voedingsbodem van alle kunst »).

Wil men een gevolg aanduiden dat meer door de gezamenlijke werking van een aantal krachten of factoren is teweegg~'"
bracht, dan beschikt men over ~ ,resulteren in» : 4C De Amerikaanse
luchtaanvallen en het Engelse artilleriegeschut resulteerden. in
totale vernieling van het vijandelijk bruggenhoofd ».
Ziet men iets als het gevolg van een aantal factoren of krachten die niet noodzakelijk in dezelfde richting werken maar waarvan sommige elkaar opheffen, andere zich tot een uiteindelijk de
bovenhand halende kracht samenvoegen en is het daarbij zó dat
dit gevolg ook weer niet statisch is maar op zijn beurt gaat doorwerken, dan kan men met een thans sterk in de mode gekomen
term uit de mechanica van f een resulttlnte » spreken I « Het huidige, zich rusteloos wijzigende tijdsbeeld geeft de resultante van een
indrukwekkend aantal stromingen, ideeën en ideologieën te zien ~!

•••
Als we eenvoudig wensen aan te geven, dat iets het gevolg
van iets anders is, hebben we ter vermijding van het tot stoplap
geworden « voortvloeien - de keus uit: «Hieruit volgt
Dit
brengt mee ... Hel gevolg hiervan is ... Dit beteltent dat
Er
volgt uii ... Een noodzakelijk gevolg daarvan is dat ... Als gevolg daaroan ... Met het gevolg dat ... enz.
En om de oorzaak aan te geven: Dit komt doordat ...
Oorzaak hiervan is ... De oorzaak ligt in ... Dat is hieraan gelegen dm ... Dit vindt :ijn oorzaak. in ... Dit was de oorzaak
dilt ... Dit is te wijten IUln ... Dit is hieraan te danken dat ...
(iets positiefs, iets waarover men zich verheugt) enz.
Veel in onze teksten komt ook voor: « Dit heeft voor gevolg *-',een gallicisme voor «tot gevolg hebben, ten gevolge hebbe" (vaneengeschreven I) -. Maar wij hebben ook bv. , Als gevolg hiervan ... ~. dat ons een zinnetje doet besparen.

Wit men het' bij de oorzaak - of gevolgaanduiding met nog
minder '\Voorden en nog eenvoudiger doen, dan kan men werken
met : ~ aus, bijgevolK, dan ooit., ~odat ... diemenKevolge ... » en,
voor de oorzaakaangevende, met: ~ hiefdoor, ddardo(W, door~ Ook kan men wel eens een zin beginnen met : « Vandaar
dat
dat
of vandaar een grote vertraging in ... _.
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Bovenstaande woordjes zijn nog hoegenaamd geen synoniemen en behoren ook niet alle tot dezelfde taalsfeer. « Vandaar»
bv. helt wel enigszins naar telegramstijl over. Ook tussen « dus»
en « dan ook)} zijn nuances. « Dan ook)} is méér reden - dan
gevolgaangevend en staat haast gelijk met daarom ook en met
derbalve, een woord dat wel niet erg mooi is te noemen. « Het
besluit van 10 juli 1945 vindt geen toepassing meer. I-Iet moet
dan ook worden opgeheven ». « Dus » zou het hier minder goed
deen, want een logisch noodzakelijk gevolg van het buiten toepassing geraken is die opheffing toch niet.

Gek « bijgevolg» en « dientengevolge» mogen we niet verwarren ». « Bijgevolg )} is ongeveer synoniem met « dus » en wijst
op een gevolgtrekking \vaartoc men zich volgens de regelen der
logica gerechtigd, ja gedwongen acht: « Er is ijzel gevallen; de
wegen zullen bi;f!,el.:olg gevaarlijk zijn (een niet anders kunnen).
« Dientengevolge j) betekent zoveel als « als gevolg van die zaak,
met die zaak als oorzaak » en legt tussen twee gebeurtenissen een
oorzakelijk verband dat niet bepaald onvermijdelijk hoeft te
zijn: « Hij reed uiterst rechts van de weg en is dienten~evolge
afgeschampt » (het had ook anders gekund).
Liefst niet door elkaar te gebruiken zijn ook « ingevolge )} en
» (aaneengeschreven). « Ingevolge » is meer gaan
betekenen « overeenkomstig, krachtens i). Een uitdrukking als « Ingevolge Uw verzoek ) betekent zeker niet « tengevolge daarvan »,
ten hoogste « als gevolg op, naar aanleiding van », meestal echter
(c overeenkomstig Uw verzoek ».
«

tengevolge van

Uit elkaar te houden zijn verder « gevolg ») en « gevolgtrekEen zin als « Welke gevolgen mag men daaruit trekken »
is, streng gezien, niet geheel correct. Een gevolg is iets objectiefs,
is of is niet. Wat men l!it een aantal gegevens afleidt, is een
gevolgtrekking, iets subjectiefs. Onze zin had dus eigenlijk moeten luiden: Welke gevolKtrekkingen zijn daaruit te maken, wat
iJ daaruit af te leiden )}. Andere bruikbare wendingen met « gevolgtrekking») zijn: De gevolgtrekking is gewettigd dat .,. Hij
verbond daaraan de gevolgtrekking dat ... Tot de gevolgtrekking
komen dat ... Dit wettigt de gevolgtrekking dat ... De gevolgtrekking ligt voor de hand dat ...

king

)f.

A. D. M.
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OVERMAKEN - TOEZENDEN

Overmaken behoort tot de reeks- werkwoorden die in de
administratie dikwijls ten onrechte worden gebruikt, omdat zij in
bepaalde gevallen wel maar in vele andere gevallen niet als de
vertaling van een Frans werkwoord kunnen worden gebezigd.
In de voorgaande nummers van Taalbeheersing werden o.m.
reeds behandeld : toelaten, weerhouden, voorbehouden, en houden aan. Thans is overmaken aan de beurt als equivalent van het
Franse « transmettre ».
Alleen in één betekenis is overmaken de juiste vertaling van
transmettre » namelijk wanneer het gaat om het doen toekomen
van geld of andere betaalmiddelen.

«

- Geld per postwissel overmaken
- Een bedrag per cheque overmaken
- Goud overmaken naar het buitenland

Overmaken is dus een werkwoord dat uitsluitend 1n het
betalingsverkeer thuishoort.
Om het Franse werkwoord « transmettre» weer te geven,
hebben wij in het Nederlands keus te over:
I. in de ambtelijke taal is toezenden het meest gebruikelijke
equivalent van « transmettre » :

- een dossier toezenden aan de betrokken dienst
- de documentatie zal later worden toegezonden
2. wanneer men duidelijk wil maken dat men als tussenpersoon optreedt om iets aan een derde te doen toekomen, kan
men doorzenden, doorgeven of overzenden gebruiken :

-- een verzoekschrift doorzenden (I)
- de stukken doorgeven aan een collega
- de bescheiden aan de notaris overzenden

(1) Doorzenden niet verwarren met wegzenden, d.i. ontslaan. B.v. hij
heeft zijn chauffeur weggezonden.
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3. wanneer men een stuk of een aangelegenheid aan een
andere terzake bevoegde persoon wil doen toekomen, kan men
deze bedoeling \\'eergeven met de werkwoorden voorleggen en
overlexgell :
- dit stuk moet nog aan de directeur worden voorgelegd
- bij elke aanvraag moeten de nodig~ getuigschriften
worden overgelegd.
Let erop dat het verleden deelwoord in deze betekenis
overgelegd» is. Wanneer overleggen wordt gebruikt in de betekenis van overleg plegen, onderzoeken, is het verleden deelwoord : overlegd.

«

- alles was goed overlegd.
4. natuurlijk kunnen ook nog andere werkwoorden worden
gebruikt om aan te geven dat iets naar een andere plaats wordt
overgebracht:

- iemand een boek zenden
- ik zal je een kaartje sturen!
- wilt U me een paar exemplaren van dit boek toesturen?
- een verslag doen toekomen aan de voorzitter.
De taalgebruikers hebben dus ruimschoots de gelegenheid
orn het werkwoord overmaken alleen te gebruiken wanneer dit

in overeenstemming is. met het Nederlands taaleigen.

w.

Px.

I1 - 9.5

11. - Termen • Wendingen
STAATS- EN RIJKSEen lezer vraagt ons, het verschil duidelijk te maken tussen
de woorden rijk en staat, dit in het bijzonder met betrekking
tot samengestelde benamingen als « staatsdienst» en « rijksdienst », « staatsschool » en « rijksmiddelbareschooi », « staatspensioen» en « Rijkspensioenfonds» enz.
Een interessante vraag ! Een vergelijking van de woorden
en de begrippen rijk en staat, van de ontwikkeling en van het
tegenwoordig gebruik van die woorden, van betekenis en gevoelswaarde ervan, zou stof opleveren voor een uitvoerige studie,
die zowel de beoefenaar van het staatsrecht en van de geschiedenis als de taalkundige zou kunnen boeien.
Het Woordenboek van de Nederlandse Taal wijdt 154 kolommen aan het woord Staat en de afleidingen en samenstellingen ervan, en 282 kolommen aan het woord Rijk in zijn verschillende betekenissen, met afleidingen en samenstellingen I
Daaruit blijkt wel, hoe veelomvattend de vraag naar het woordenpaar rijk en staat eigenlijk is. Bij de beantwoording ervan
kan er dan ook geen sprake zijn van volledigheid.
Wij zullen ons beperken tot het gebruik van de woorden

rijk en staat, zoals we dat thans waarnemen, en wel toegepast
op de landen België en Nederland. Daarbij zullen we ons slechts
buiten de grenzen van de huidige taalprak~ijk begeven voor zover dat tot verduidelijking van onze uitleg kan dienen.

•••
In het Woordenboek der Nederduitsche Synoniemen, van
P. Weiland en G. W. Landré, uitgegeven te Antwerpen in 1821,
wordt het onderscheid tussen land, staat en rijk als volgt omschreven : « Land beteekent een gedeelte van de oppervlakte der
aarde, naar deszelfs natuurlijke of staatkundige grenzen; staat,
naar aanleiding der maatschappelijke veteeniging der bewoners ;
rijk wordt alleen gezegd van staten ondere eene eenhoofdige regering. »
Nu zou het wel prettig en gemakkelijk zijn als de betekenissen van zinsverwante woorden inderdaad zo scherp tegen elkaar waren afgegrensd als Weiland en Landré het voorstelden.
Volgens hen « behoorden» er tussen synoniemen verschillen in
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betekenis te bestaan. Het « voorschrift» van Weiland luidde :
In eene tot volkomenheid geraakte taal behooren geene woorden te wezen, welker beteékenis volstrekt dezelfde is ». De willekeur van de studeerkamer stelt zich hier tegenover het « vrije
spel der taalkundige krachten ». Wie van het werkelijke taalgebruik uitgaat, weet dat er heel wat synoniemen zijn die « door
elkaar» gebruikt worden.
«

In de Nederlandse· Grondwet van 1848 is sprake van 's Lands
kas. Bij de herziening in 1887 werd dit veranderd in 's Rijks kas.
Zowel in 1848 als in 1887 werd de Nederlandse staatskas bedoeld. Als in de Staatsregeling van 1806 wordt bepaald : « Het
Rijk ... blijft verdeeld in Departementen, Ringen en Gemeenten »
zou volgens Weiland Rijk hier eigenlijk vervangen moeten worden door Land, en hetzelfde zou moeten gebeuren in het opschrift
van het I ste hoofdstuk van de Grondwet van 1815 : « Van het
Rijk en deszelfs inwoners ». Ook in de vorige eeuw was er niet
zo'n duidelijk verschil in betekenis tussen de woorden land,
staat en rijk als de samenstellers van synoniemenwoordenboeken
wensten.
In de 17de eeuw begon men het woord staat te gebruiken in
de zin van res publica, in tegenstelling met rijk als « een door
een vorst geregeerd land ». In een handleiding voor stuurlieden,
verschenen in 1847, is nog sprake van « de staatkundige verdeling
der landen, in rijken en staten. » Dat dit onderscheid niet, althans
niet meer, zo consequent gemaakt wordt, blijkt wel hieruit dat
we België en Nederland zowel « staten» als « rijken» noemen.

•
••
Uit het voorgaande - slechts enkele voorbeeldjes, die met
vele vermeerderd kunnen worden - moge blijken, dat we bij
de keuze tussen de woor0en staat en rijk ons niet door duidelijke verschillen in betekenis laten leiden. Na zorgvuldige analyse van een groot aantal samenstellingen met rijk en met staat,
zijn we tot het inzicht gekomen dat hier veeleer een verschil
in gevoelswaarde werkzaam is, dat verband houdt met de mate
van « persoonlijk betrokken zijn ».
Ik waag deze vereenvoudigende formules: Als we van
de Belgische staat of van de Nederlandse staat spreken, spreken
we objectief, min ·of meer als buitenstaanders, van België resp.
van Nederland als één staat onder de vele. Spreken we van
het Rijk, dan zijn we. daar persoonlijk bij betrokken, dan bedoelen we België of Nederland als « onze» staat, de staat waar
we toe behoren.
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Er is geen verschil in betekenis tussen staatsbelang en rijksbelang, tussen staatsambtenaar en rijksambtenaar, tussen staatsschool en rijksschool enz. De met staats- gevormde woorden
hebben echter een algemene en objectieve toon en « kleur », de
samenstellingen met rijks- brengen iets tot uitdrukking van ons
verbonden-zijn met de staat waartoe we behoren.

•
••
Het hier gezegde heeft betrekking op het tegenwoordig gebruik van de woorden staat en rijk (met name in samenstellingen) in het Nederlands. Men kan het niet zo maar op min of
meer overeenkomstige woordenparen in andere talen toepassen.
De ontwikkeling die tot dit gebruik geleid heeft, is nauw verstrengeld met de politieke ontwikkelingsgeschiedenis.
Het zal dan ook niemand verwonderen, dat het gebruik van
staat en rijk, zoals hierboven omschreven, zich in Nederland
ontwikkeld heeft, dat reeds twee eeuwen als « staat» bestond,
toen de staat België geboren werd. In de tijd van de Republiek
der Zeven Provinciën sprak men nog van het Land, doch ook
steeds meer van de(n) Staat, dese(n) Staat, onse(n) Staat. Van
Rijk werd het eerst gesproken gedurende het bestaan van het
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon, vooral echter
sedert de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden.
België heeft aan deze ontwikkeling geen deel gehad. Nadat het korte tijd tot het Koninkrijk der Nederlanden had behoord, volgde de sterke oriëntatie, ook in de staatkundige begripsvorming en terminologie (om ons daartoe te bepalen) op
Frankrijk. Daar trof men geen tegenhanger aan van het Nederlandse begrip rijk. Règne, empire, royaume kan men vertalen
door « rijk », maar dan in de welbepaalde betekenis resp. van
« regering, heerschappij », « keizerrijk, imperium », « koninkrijk ».
Het Franse woordenpaar état en nation dekte andere begripsen gevoelscategorieën.

•
••
Als gevolg daarvan kregen Franse woordverbindingen met
de l'Etat en national(e) geen Vlaamse tegenhangers met rijks-,
doch met nationaal of (vooral) staats-. De Nederlandse nuance
staats-/rijks- kwam niet aan bod.
Daarin begon pas veranuering te komen toen men er niet
langer voor terugdeinsde, ook het taalgebruik in verband met
het Belgisch staatsbestel geleidelijkaan te vernederlandsen, dwz.
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de officiële terminologie niet langer uit het Frans te vertalen,
doch deze op het Nederlands taalgebruik te enten. Uiteraard
voor zover dat mogelijk is op grond van het overeenkomstig
karakter der staatsinstellingen van beide landen, en voor zover
dat wenselijk is in verband met sommige 'IerschilIende tradities
of met nu eenmaal bestaande wetsteksten.
Zo vinden we nu bijv. in het Sociaalrechtelijk Woordenboek
van de Benelux Economische Unie (1963) Rijksbijdrage voor
« Contribution de l'Etat », Rijkstoelage voor « Suhvention de
l'Etat », Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (in Nederland:
Rijksarbeidsbureau) voor «Office national de l'Emploi », Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, - voor zelfstandigen ;
Rijksdienst voor sociale zekerheid, - voor ziekte en 'iTWLlliditeit,
- voor jaarlijkse vakantie,. Rijkspensioen naast Staatspensioen;
Rijkspensioenfonds voor Bedienden, - voor Mijnwerkers enz.
Als enige officiële samenstelling met « -staats » : Staatspensioen.
Het behoeft geen betoog dat in het algemene spraakgebruik de talrijke samenstellingen met staats-, al of niet naast
vormen met rijks-, hun functie blijven vervullen. Waar het om
gaat, is het genuanceerd gebruik van rijks- naast staats-, werkelijk vrij en bewust kiezend tussen beide. Dit is een element van
volwaardig Nederlands taalgebruik, thans ook in België tot leven gekomen, nadat het lange tijd verstikt dreigde te worden
door eenzijdige invloed van Franse woord modellen.

M. v. N.

STOPLAPPEN
« REKENING HOUDEN MET ... )

V cel meer dan particuliere ondernemingen, waar meestal
het winstmotief vooropstaat, moeten administratie en overheidsbedrijven de problemen uit verschillende gezichtshoeken tegelijk
bekijken, tegenover elkaar staande belangen afwegen en eventueel verzoenen', alle aspecten onder qe loep nemen, alle factoren
in « rekening» brengen.
Vandaar dat in administratieve. ,meer dan in enige andere
teksten met alles en nog wat « rekening wordt gehouden ».
IJ - 99

Het kan dan ook wellicht zijn nut hebben hier een aantal
varianten op die uitdrukking aan de hand te doen. Dat daartussen soms aanmerkelijke nuanceverschillen bestaan, hoeft wel
niet te worden gezegd. Met wat taalgevoel zal de lezer het nodige onderscheid weten te maken en het woord vinden dat ten
naaste bij weergeeft wat hij bedoelt.
Eigenlijk is « rekening houden met» een gallicisme. Het is
in onze taal echter geheel ingeburgerd. Zonder « met» betekent
het zoveel als « afrekenen, vereffenen : Wij zullen vandaag voor
de koffie eens rekening houden ».
Met

«

rekenen-rekening» enz... heeft men als varianten :

Rekenen met : De advocaat zei, dat met de verminderde
toerekenbaarheid van de beklaagde moest worden gerekend.
Een vooruitziend man rekent met alle mogelijkheden, met alle
omstandigheden. Afrika is een macht geworden om mee te rekenen.
Rekenen buiten of zonder: Het was fout van de Regering
in zo een belangrijke aangelegenheid buiten de oppositie te rekenert! (de oppositie er buiten te laten, er niet bij te betrekkenJ.
In rekening brengen, in zijn berekening betrekken: Bij het
bestuderen van een probleem moet men aUe factoren in rekening
brengen. De misdaad was haast perfect ; alleen dat ene detail
had de moordenaar niet in zijn berekening betrokken en het
werd hem fataal. Die kleine bedragen kunnen gerust buiten rekening, buiten de rekening blijven.
Berekenen" doorberekenen: De nieuwe brug is .op latere
uitbreiding van het verkeer berekend. (= bij de bouw ervan is
rekening gehouden met een latere uitbreiding van het verkeer).
De bijslag voor kosten van levensonderhoud is in het loon, in
de wedde doorberekend.
Meerekenen : Bij aankoop van een wagen moet men ook
het renteverlies over het bestede kapitaal meerekenen. (zie ook
« meetellen »).
Varianten met «tel -tellen» : T el (in tel) : Hij wordt in
die dienst gewoon genegeerd: hij is daar in geen tel «< Van tel »,
<ivan geen tel» door Van Dale als Zuidnederlands aangemerkt).
Tellen: Dit is zo een gering bezwaar dat het nauwelijks
hoeft te teUen. In zo'n bureaucratische staat. telt een mensenleven
haast niet. Hun adviezen tellen maar weinig.
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Meetellen: De zondagen tellen bij de termijnberekening
niet mee. De rapportcijfers voor turnen tellen niet erg mee. Naast
de anciënniteit moet men voor bevordering ook de bekwaamheid
terdege laten meetellen.
Verdere varianten met

« mee- ».

Meespreken: Er zijn aan die betrekking een aantal voordelen in natura verbonden ; dat spreekt ook mee (is ook van belang, in aanmerking te nemen). Als men prijzen gaat vergelijken,
moet men ook de kwaliteit laten meespreken. Nuttigheidsoverwegingen spreken hier stellig een woordje mee, moeten hier een
woordje meespreken. Deze factor moet meespreken.
Meespelen, laten spelen, een rol laten spelen : De belangen
van de wijnbouwers spelen daarbij mee, moet men laten meespelen, spelen ook.
Tot de meest bruikbare varianten behoren wel « in aanmerking nemen, komen, in acht nemen, met inachtn:eming van:
De rechtbank nam als verzachtende omstandigheid in aanmerking dat ... Alleen gesloten ingeleverde aanbiedingen komen in
aanmerking. Men dient hierbij vooral in aanmerking, in acht te
nemen dat. Bij de vaststelling van d'e oorlogsschadevergoeding
komt alleen die schade in aanmerking welke direct door oorlogsgeweld is toegebracht. Tijdelijke dienstjaren komen niet in aanmerking. Met inaanmerkingneming,met inachtneming van die
bezwaren. In acht genomen, dat die gebeurtenissen zich jaren
geleden, hebben voorgedaan.

Nog andere varianten zijn:
Denken aan: Bij de bouw van die schoorsteen heeft men
niet aan hevige stormwinden gedacht. Bij het invullen van zijn
aanslagbiljet moet men aan een hele 'boel dingen denken. Aan
dat bezwaar is hier stellig gedacht ; geheel is er wel niet aan
tegemoetgekomen.
Letten op: Bij benoemingen ware uitsluitend op de bekwaamheid te letten. Op zuinigheid is hier niet in het minst
gelet. Gelet op de omstandigheden ...
Met het oog op : (denkende aan, in aanmerking genomen ...)
De Regering heeft met het oog op de laagconjunctuur een
aantal maatregelen terzake van werkverschaffing vastgesteld (gelet op ...)
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Met « oog» heeft men ook: In het oog houden, niet uit
het oog verliezen.
Om te kennen te geven dat met iets geen rekening wordt
gehouden is de keus al even ruim :
Buiten beschouwing blijven, laten: Deze mogelijkheid kan
buiten beschouwing blijven. Die statistieken zijn onjuist wegens
het buiten beschouwing laten van een aantal belangrijke factoren.
Aanbiedingen worden tot I oktober ingewacht ; later ontvangen
offertes zullen buiten beschouwing blijven.
Voorbijgaan aan, met voorbijgang van, voorbijzien: Aan
het geval dat ... is hier voorbijgegaan. Hij heeft die zaak uitsluitend uit een rechtskundig oogpunt bestudeerd met voorbijgang
van alle feitelijke kwesties. Voorbijgezien, over het hoofd gezien,
niet bemerkt, vergeten is hierbij dat ...
Terzijdelaten, terzijdestellen, terzijdeleggen, naast zich neerleggen: De voorzitter vroeg hem alles terzijde te laten wat niet
direct met het onderwerp verband hield (onbesproken te laten, er
zich niet mee bezig te houden). Hij zette zijn standpunt door
met terzijdesieUing van alle tegenwerpingen en bezwaren. Die
zaak is zo spoedeisend dat ze met terzijdelegging van al het andere werk dient te worden behandeld: De directie heeft het
advies van de rechtskundige dienst gewoon naast zich neergelegd (er helemaal geen acht op geslagen).
Verwaarlozen, veronachtzamen, achterwegeblijven, weglaten: Die verschillen zijn zo klein dat men ze vrijwel geheel
kan verwaarlozen. Met verwaarlozing van de decimalen ... Hij
heeft zich aan die tàak geheel gewijd, zelfs met veronachtzaming van zijn gezondheid. Men mag zijn eigen belangen wel
verdedigen maar men moet die van anderen daarom nog niet
veronachtzamen. Persoonlijke argumenten moeten hier achterwege blijven.
In hetzelfde verband heeft men ook nog: ongeacht, daargelaten dat ..., afgezien van (en ni~t : « onafgezien », een woord
dat niet bestaat en dat, als het wél bestond, precies het tegenovergestelde zou betekenen) enz. ...

A. D. M.
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OVERGAAN TOT
Heeft het U onder het lezen van U\V krant of van enige
andere publikatie nooit getroffen met welke frequentie het door
het voorzetsel « tot» begeleide werkwoord « overgaan» terugkeert?
Was dit verschijnsel eigen aan de journalistiek of aan de
volkstaal bijvoorbeeld, dan zou het weinig pas geven om het
hier tot onderwerp van bespreking te maken ; dat « overgaan tot »
veel in ambtelijke stukken gehanteerd en in menig geval dan
louter als stoplap gebruikt wordt, moge echter een voldoende
aanleiding zijn om dit verbaal substantief onder de loep te
nemen.
« Overgaan tot» gevolgd door de naam van een handeling,
of ook de naam van hetgeen behandeld wordt, betekent (W.N.T.,
Van Dale) : die handeling beginnen te verrichten, te weten
nadat men een andere volbracht heeft.

Dat « te weten » onderstelt dus een continuïteit in de daad,
een doorlopen van de handeling, waardoor de mogelijkheden
tot een correct ge.bruik van « overgaan tot» meteen binnen vri j
enge grenzen teruggebracht worden.
Voorbeelden van juist gebruik :
- Bij het hervatten van de besprekingen verleent de voorzitter
het woord aan de oppositieleider en verklaart nadrukkelijk
dat na diens repliek tot stemming. zal worden overgegaan.
- De jury beraadslaagt, en nadat de zitting weer is geopend,
wordt tot de proclamatie van de definitieve uitslag overgegaan.
_. Tot nu toe heb ik alleen over de schrijver gesproken, thans
zullen wij overgaan tot de inhoud van zijn werk.
Voorts is « overgaan tot» niet foutief:
in een aantal verbindingen van het volgende model « tot de tegenaanval, een tegenactie, een tweede poging, de volgende les,
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een beter leven, strengere maatregelen overgaan » ; het als voorvoegsel dienstdoende voorzetsel « tegen », het telwoord « tweede »,
het bijvoeglijke naamwoord « volgende » en de vergelijkende trap
« beter, strenger» kunnen inderdaad worden geacht op een
voortgezette handeling te wijzen;
in een zin als deze, om dezelfde reden : Het feit dat men thans
tot een, zij het dan zeer geleidelijke, afschaffing van de toelagen
wil overgaan, bewijst dat men ook de onrechtmatigheid ervan
inziet.
Vaak wordt nog gezegd dat tot iets wordt overgegaan, met
de bijgedachte: na een tijd van wachten, van aarzeling, van
onzekerheid.
Voorwaarde in zodanig geval is dat het verbeiden, de
omzichtigheid of de besluiteloosheid uit het zinsverband duidelijk naar voren treedt, bijvoorbeeld in:
- Ten langen leste is de Regering er toe overgegaan een wetsontwerp inzake een verplichte aansprakelijkheidsverzekering
voor eigenaren van motorrijtuigen in te dienen.
- En toch zijn wij in staat in te zien dat de overheid, eer ze
tot een dergelijke arrestatie overgaat, zich zeer nauwkeurig
omtrent de redenen tot arrestatie en de persoon van de gearresteerde op de hoogte stelt.
- Na het voor en tegen andermaal zorgvuldig te hebben afgewogen, kan ik er niet toe overgaan hem te ontslaan.
Op te merken is dat « overgaan tot », ook bij correct gebruik, de zin omslachtiger maakt en haast altijd verzwakt en
daarenboven de stijl in niet geringe mate aan sierlijkheid doet
verliezen. Zij die zich op verzorgd schrijven toeleggen, doen
best een poging om een zodanige constructie uit de weg te gaan.
Een paar voorbeelden mogen aantonen hoe dat kan :
- Verdere versnippering van de wetsvoorschriften terzake moet
worden voorkomen ; wel integendeel verdient het aanbeveling
tot een coördinatie over te gaan (een coördinatie is integendeel zeer gewenst).
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- ... dat tengevolge van de toenemende verscheidenheid in de
taken van het verplegend personeel tot kaderuitbreiding moest
worden overgegaan (kaderuitbreiding niet langer kon uitblijven) - dat de toenemende verscheidenheid ... fot kaderuitbreiding heeft genoopt).
- De Regering zal zich bij het akkoord aansluiten, maar pas
toekomende week tot ondertekening overgaan (maar de ondertekening zal eerst toekomende week volgen, plaats hebben).
Tot slot nog een bedenking bij de zin :
« De X-fabriek zal overgaan tot de produktie van witte pigmentstoffen ».

Wordt bedoeld dat de fabriek de genoemde stoffen zal
voortbrengen naast de gewone produkten, waarom dan niet eenvoudig gezegd: « De fabriek zal voortaan ook witte pigmen'tstolfen produceren)?
Wil men daarentegen te kennen geven dat de voortbrenging
van de vroegere produkten wordt stopgezet en dat alleen nog
genoemde stoffen zullen worden vervaardigd, dan brengen « overgaan op », « overschakelen op » die bedoeling juister onder woorden.

A. V.
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11. - Termen • Wendingen
VAN « CIVIELE BESCHERMING)) TOT, B.B.)
Een lezer uit Brussel schrijft ons:
Op sommige brieven wordt door het Bestuur der Posterijen
volgende melding aangebracht: «Civiele Bescherming met
uw medewerking ». Wat denkt u daarover? - Wat ik zelf
daarover denk? Dat ik veel voel voor «Burgerlijke Bescherming» of «Bescherming Bevolking ». Maar die «Civiele:.
Bescherming, neen ... Nog een stapje verder en het is
« Civiele Protectie» ... Waarom niet?

Tot zover de inzender - met wie wij het eens zijn dat de
door hem gewraakte tekst allesbehalve gelukkig is. We hebben
evenwel het gevoel dat zijn bezwaren en de onze niet helemaal
dezelfde zi jn.
De ergernis van onze lezer wordt vooral gaande gemaakt
door het bastaardwoord « civiele » : vervang het door « burgerlijke » (en niets is eenvoudiger dan dat I) en onze briefschrijver
is tevreden. Dat het voor hem louter een kwestie van « vreemde
woorden» is, blijkt ook uit zijn grapje: « civiele protectie» ...
Nu is het gebruik van het woord protectie in dit zinsverband
inderdaad een dwaasheid - daar heeft de inzender gelijk in ;
echter niet omdat protectie een leenwoord is, maar omdat dit
leenwoord in onze hedendaagse beschaafde taal alleen in een bepaalde zin en met een niet erg gunstige gevoelswaarde gebruikt
wordt. Het woord protectie is ofwel aan het Frans protection ofwel
rechtstreeks aan het Latijn protectio ontleend - dat weten we
niet precies ; het is in elk geval al vier eeuwen in het N ederlands in omloop. Het wordt echter niet meer, zoals vroeger, als
gewoon overbodig, quasi-deftig vreemd synoniem van « bescherming » gebezigd. Zelfs in verband met het economisch stelsel van
beschermende rechten wordt het vrijwel niet meer gebruikt, al
noemen we dat stelsel zelf nog protectionisme. Onder protectie
verstaan we tegenwoordig een heel bepaald soort bescherming,
namelijk de steu~ of de voorspraak van een invloedrijk persoon,
waardoor iemand een betrekking krijgt of bevorderd wordt zelfs ongeacht zijn bekwaamheid of onbekwaamheid.
Het woord protectie vervult dus een eigen functie naast
het algemene bescherming. Protectie is dan ook niet als zodanig
een dwaas woord ; wel zou het dat zijn in verband met de
bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.

•••
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Het woord civiel daarentegen behoeft in dit zinsverband
geenszins misplaatst te zijn. Wie in de sfeer van het recht van
civiel spreekt in tegenstelling met strafrechtelijk of staatsrechtelijk, volgt een reeds eeuwenoud gebruik; evenzo wie civiel
bezigt in tegenstelling met militair.
Laatstgenoemde tegenstelling is hier aan de orde : het gaat
om de bescherming van de burgerbevolking, d.i. van de nietmilitairen, tegen de gevolgen van luchtaanvallen.· De zaak betreft
de burgers, het is een civiele (geen militaire) aangelegenheid.
Het woord protectie is hier (volgens het hedendaags spraakgebruik) misplaatst en onjuist; van het woord civiel kan men
niet hetzelfde zeggen.
Dat nu· het woord civiel de laatste tientallen jaren in vele
min of meer geijkte verbindingen aan het wijken is voor burgerlijk en burger-, kunnen we van harte toejuichen. Bijna niemand spreekt meer van « civiel huwelijk» doch vrijwel iedereen
van burgerlijk huwelijk; het is volstrekt niet meer algemeen van
een « officier in civiel » te gewagen ; officier in burger is tegenwoordig gewoon. Iets minder gemakkelijk laat « civiel» zich uit
de rechtstaal bannen : civiel proces, civiele kamer, civiele partij
en dgl. ; toch winnen ook hier de puristische vormen met burgerlijk veld.
Daarom zijn we het met de inzender eens, dat het volstrekt onnodig en jammer is als een nieuw begrip als dat van
de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen een etiket
met dat oude leenwoord civiel krijgt opgeplakt. Als we « civiele
bescherming » bedoelen, dan is er geen reden om niet van « burgerlijke bescherming» te spreken ; we zeggen immers ook burgerbevolking, en niet (als we zonder aanstellerij spreken) « civiele
bevolking ».
Toch zou de vraag niet zo'n uitvoerig antwoord verdienen,
als het alleen maar om zo'n dooöeenvoudige vertaling van het
Frans civil(e) door het Ned. burgerlijk ging. We zijn er zo in
den brede op ingegaan, alleen maar om allereerst heel duidelijk
te maken, dat die kwestie van « civiel - burgerlijk» een kleinigheid is, een gemakzuchtig aanleunen bij een Frans woord,
waarvoor zelfs het Lilliput-woordenboekje de vertaling aan de
hand doet.

•
••
Als we « civiele bescherming» tot « burgerlijke bescherming» « gezuiverd» hebben, is er dan wel reden om met het
bereikte resultaat tevreden te zijn?
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Met opzet onthouden we ons van vergelijkingen met het
Franstalige model waar dat « civiele» (en al evenzeer dat « burgerlijke ») « bescherming» de tegenhanger van kan zijn. Het kan
niet vaak genoeg herhaald worden: het is niet de taak der
Vlamingen, de namen van Belgische diensten en instellingen uit
het Frans te vertalen,. ze behoren die diensten en instellingen
een Nederlandse naanz te geven.
En als we dan, in het licht van dat beginsel, de benaming
« burgerlijke bescherming» kritisch beschouwen, kan ze ons niet

bevredigen. Het wordt onmiddellijk duidelijk waarom, zodra we
tegenover « burgerlijke bescherming». het voor de hand liggende
tegenovergestelde plaatsen, nl. « militaire bescherming ». Militaire bescherming is niet « bescherming van' militairen» doch
uitsluitend « bescherming door militairen en met militaire middelen ». En nu zou iemand spitsvondig kunnen opmerken, dat
we met « burgerlijke beschermin.g» bedoelen: « bescherming
door burgers en met burgerlijke middelen» - doch dat is wat
de Duitsers « hineininterpretieren» noemen. Het denkbeeld dat
men met de uitdrukking « burgerlijke bescherming» wil weergeven is niet dat van de « bescherming door burgers » doch « bescherming van de burgers ».

•••
Dat begrip « bescherming van de burgers» is in Nederland
tot uitdrukking gebracht, met een voor de hand liggende Nederlandse woordvorming, in de naam van een rijksdienst voor burgerbescherming - waarbij dan stilzwijgend wordt aangevuld :
« in oorlogstijd, in het bijzonder tegen luchtaanvallen ».
Het rijk kan zijn burgers echter niet tegen het geweld van
de moderne oorlog beschermen, als die burgers zelf daaraan niet
medewerken. In feite moet de burgerbevolking, als puntje bij
paaltje komt, die bescherming zelf ter hand nemen. Zo krijgt
die « burgerbescherming », van de burger uit gezien, in belangrijke mate het karakter van « burgerlijke zelfbescherming ». Als
er echter een organisatie tot stand komt die deze taak van
« burgerlijke zelfbescherming» op zich neemt, dan is « zelfbescherming» toch weer een te eng begrip: de leden van die organisatie" beschermen de gehele burgerbevolking, ook dat aanzienlijk gedeelte van die bevolking dat aan het organisatiewerk
geen deel heeft genomen. Aan zo'n organisatie komt dan ook de
taakomschrijvende naam toe : « Organisatie tot bescherming van
de burgerbevolking (tegen de gevolgen van luchtaanvallen en

ander oorlogsgeweld) ».
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Voor praktisch gebruik vraagt zo'n omschrijving natuurlijk
om verkorting. In Nederland is die verkorting geworden: Bescherminfg Burgerbevolking,. en vervolgens, aangezien we, vooral in verband met oorlogsomstandigheden, onder « bevolking »
toch reeds de niet-militairen, de « burgerbevolking» verstaan:
Bescherming Bevolking. En in de wandeling is voor die naam de
verdere afkorting tot B.B. algemeen gebruikelijk geworden. (Pas
later is B.B. in omloop gekomen als « codenaam »van een populaire filmspeelster, en dat heeft wel aanleiding gegeven tot grapjes over die andere B.B., « de B.B.» ... Maar dat doet niet af
aan de bruikbaarheid van die afkorting bijv. in propagandaleuzen
voor « Bescherming Bevolking » !).

*
**
Wij zijn het dus ten slotte geheel eens met onze inzender
die Bescherming Bevolking een heel wat betere benaming vindt
dan « Civiele Bescherming ». Doch niet louter en niet in de
eerste plaats omdat daardoor het bastaardwoord « civiel» vermeden wordt!

We hadden dit antwoord in een tiental regels kunnen geven;
we zijn echter van mening dat het belangrijk is, niet alleen maar
aan te sporen tot overneming van eigen Nederlandse benamingen
omwille van de eenheid in taalgebruik tussen Zuid en Noord,
doch ook en vooral inzicht te geven in de eigen Nederlandse
taalschakering die tot de ontwikkeling van zulke aanbevolen
benamingen geleid heeft.

••*
« Civiele Bescherming met uw medewerking » - Als we tenslotte nog een opmerking mogen maken over die zin, als leus
of slogan bekeken, dan moeten we zeggen dat met uw medewerking onberispelijk Nederlands is, doch dat het in het Nederlands
veel gebruikelijker is, om zulke zinnen in de vorm van een
rechtstreekse aansporing te kleden: « Werk mee aan ... » of
« Word lid van' Bescherming Bevolking!» of, als ook hier de
afkorting een begrip zou kunnen worden : « Werk mee aan de
B.B. ! » Waarom niet?

M. v. N.
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IETS OVER KANTOORBEHOEFTEN
EN KANTOORMEUBELEN
Taalbeheersing onderstelt ongetwijfeld ook enige bekendheid
met de technische taal~ vooral dan met die van de eigen werkkring.
Nu tal van werkzaamheden zich ook in de overheidssector
hoe langer hoe meer gaan automatiseren, lijkt het wel een anachronisme, dat wij van vele kantoorbehoeften nog niet eens de
goede Nederlandse naam kennen.
Het duidelijkst blijkt dat uit de bestelbons voor kantoorbehoeften (en liefst niet: bureelbenodigdheden) . Meestal staat
het gevraagde daar gewoon in het Frans vermeld of, in het beste
geval, met een naar Frans model gefabriceerde benaming. Op
zo'n bon troffen we onlangs nog het woord « richelfarde »
aan, dat de' betrokken ambtenaar op eigen houtje naar het Franse « farde à tringle» had gesmeed ter aanduiding van wat in
goed Nederlands een « map met schuiflatje » heet. Hier treden
we liefst niet taalvormend op : het Nederlands bezit voor ieder
van die voorwerpen een passende benaming.
Bestelbons voor kantoorbehoeften richte men bovendien aan
de « huishoudelijke dienst» (en niet aan het « cconomaat », een
woord dat in het Nederlands niet eens bestaat) of aan de huismeester en niet aan de « econoom », want deze is in het Nederlands zoveel als een economist, een staathuishoudkundige.
Bij het opmaken van onze bestelbons doen wij er goed aan,
te bedenken dat « agrafe» en « agrafeuse» in ABN. onderscheidenlijk « nietje» en« nietmachine~ becbtapparaat of hecbtmachine» heten, dat een « attache» eigenlijk een « clip, een papierklem of (maar dan iets groter) een papierbinder is, dat het toestelletje met veer om papieren bijeen te houden een papierknijper is te noemen, dat men «farde») (een woord dat in het
Frans in die betekenis niet bestaat, want daar spreekt men van
een « chemise ») een « map, een opberg-, verzamel- of toeslagmap)
moet noemen, cn dat « kaft» zoveel als schutblad of omslagvel
betekent, dat « ficbe », al bestaat het in· het Nederlands wel,
meestal door « kaart» kan worden vervangen met als samenstellingen « kaartenstelsel, kaartenhouder, kaartsysteem enz....,
dat « fichier » een, naar gelang van de grootte, een kaartenbakje,
een kaartenkast of een cartotheek is, dat er notitieboekjes en
aantekenboekjes bestaan. (Notaboekje is Zuidnederlands). Voorts
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zijn er blocnotes en notitiebloks. Ook heeft men « schrijfblok ~>
en « tekenblok» d.z. onderscheidenlijk een blok schrijf- en een
blok tekenpapier.
Met ballonpennen wordt op onze kantoren haast niet m·eer
gewerkt sedert vrijwel iedereen met een bolpuntpen, een bolpen
of een balpen (ook wel, schoon volgens VAN DALE af te keuren,
kogelpen of kogelpuntpen) schrijft d.i. een vulpen waarbij de inkt
op het papier wordt gebracht door een kogeltje, een bolletje dat
vrij draait in de uitgang van het inktreservoir. Is de bolpuntpen
leeg, dan steken we er een nieuwe inktpatroon', een hulsje met
inkt in. De penhouder of pennebouder (en niet : pennestok, dat
Zndl. is) vermelden we dus naast pro memorie, naast het inktlap je
of de pennewisser, wat wij op het lijstje van het door scholieren mee te brengen schrijfgerief nog met het omslachtige « vodje
om de pen mee af te vegen » aangeduid zagen. De potloodhouder met een of meer verstelbare staafj es potlood kleurstift die
vervangen kunnen worden als ze op zijn, noeme men geen
« porte-mine » maar « vulpotlood ». Aan potloden heeft men verder nog: aniline-potloden, twee-kleurenpotloden, irlktpotloden.
Andere kantoorbehoeften zijn : het vloeiblok of de drukker, de
onderlegger of vloeilegger, het radeermesje, de datum- of naamstempel met het bijbehorende stempel- of inktkussen, het gomflesje met het gomkwast je, de of het liniaal (en liefst niet het
verouderde: regel). Aan inktsoorten heeft men naast de' gewone
ook de Oostindische inkt (duurzame inkt) die hier ten lande met
een gallicisme « Chinese inkt» wordt genoemd) en onzichtbare
of sympathetische inkt. Ook de kleefband en het kleefpapier mogen we niet vergeten. Bij het bestellen van registers geve men
op of het vastbladige dan wel losbladige (uit losse, uitneembare
bladen bestaande) moeten zijn.
Niet bepaald deugdelijk is ook de terminologie die wij er
voor schrijf-, tel- en andere kantoormachines op nahouden. « Klavier, tabulateur, cylinder, ruban enz.... » zijn hier schering en
inslag. Van de goede Nederlandse term hebben we meestal geen
flauw idee!
Het ware toch gewenst, dat iedere typiste althans de N ederlandse naam van de voornaamste onderdelen van haar schrijfmachine kent. Deze bestaat in hoofdzaak uit een frame, een
A-B-wagen of rolu'agen met schrijfrol, uit typearmen met aan
het ene uiteinde het type, aan het andere de toets, uit een wagenvrijmaker, een papierta/el, een vrijloopknop, een klemrolhefboom, een regelverzetter, een kon/Zijnsteller, een margestop, een
tweekleurig copieerlint, een lintomschakelaar, een lin/wipper, een
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lintspoel, een tabulator of kolommensteller, een toetsenbord met
4 rijen toetsen, tabulator- of kolomtoetsen, een hoo/diettertoets die men kan inschakelen en vastzetten, en een tussenruimte- of spatietoets. Al die termen spreken voor zichzelf en de
me'este zijn vrij gemakkelijk te onthouden.
Interessant voor typisten is stellig ook de JUIste naam van
de meest gebruikelijke papiersoorten : carbonpapier, carbonvellen, doorslagpapier (papier om een doorslag te maken, wat vele
typisten nog « een dubbel» noemen,) dat ook wel eens mailpapier wordt geheten omdat het vrijwel even dun is als het
papier dat men voor luchtpost pleegt te gebruiken).
Hij die de stencilmachine bedient, doet er goed aan te bedenken, dat men in het Nederlands niet « stencileren » zegt,
wél « stencilen» om de eenvoudige reden, dat het woord nie~
uit het Frans maar, zoals « boycotten », direct uit het Engels is
overgekomen. « Stencil », het papier waarop men stencilt of de
afdruk zelf, is bovendien bij voorkeur als onzijdig te gebruiken.
In een volgende bijdrage zullen we een aantal termen in
herinnering brengen vooral ten behoeve van klasseerders, tekenaars enz.... en zullen we het o<;>k meer over de eigenlijke kantoormeubelen hebben.

A. D. M.

BIJSCHOLING - VERVOLGCURSUS - VOORTGEZETTE
OPLEIDING
De wetenschappelijke en technische vooruitgang op elk gebied brengt mede dat iedereen geregeld zijn vakkennis moet aanvullen om (f bij » te blijven in zijn beroep. Een paar termen in
verband met dit bijwerken -van de vakkennis zouden we hier
onder de loep willen nemen.
Wanneer het de bedoeling is de vakbekwaamheid van volwassen handarbeiders aan te vullen en te verbeteren, is de term
«( bijscholing» op zijn plaats. Bijscholingcursussen kunnen zowel
in, als buiten het bedrijf worden gegeven.
Bijschol~llgis natuurlijk iets anders dan omscholing (het
aanleren van een.~,ander vak dan dat waarvoor men aanvankelijk
is opgeleid) eriherscholing (het opnieuw aanleren van het vak
door arbeiders die lange tijd werkloos zijn geweest).
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Terwijl bijscholingcursussen bedoeld zijn voor volwassen
handarbeiders, zijn vervolgcursussen daarentegen bestemd voor
jongeren. Zij sluiten in elk geval aan bij het lager middelbaar
of technisch onderwijs en dragen gewoonlijk een theoretisch
karakter. Het ligt dan ook voor de hand dat zij in de eerste
plaats bedoeld zijn voor hoofdarbeiders, d.w.z. voor degenen die
in hun beroep hoofdzakelijk geestesarbeid verrichten.

De term «applicatiecursus »), die aanvankelijk alleen werd
gebezigd voor een cursus van aanvullend ondef"\vijs voor officie, reo, schijnt ook op andere gebieden, met name in de sociale
sector, ingang te vinden.
Een algemeen begrip dat in het Nederlands veel wordt
gebruikt is « voortgezette opleiding ». \T ooral voor academici en
intellectuele beroepen in het algemeen :is deze term de meest
gebruikelijke. In de n1eeste landen treft men tegenwoordig « centra voor voortgezette opleiding van bedrijfsleiders») aan en ook
voor hogere ambtenaren zijn « cursussen voor voortgezette opleiding» niet ongebruikelijk.
Het zal de lezer die veel met Franse werkstukken en documenten te maken heeft, zeker opgevallen zijn dat in alle hierboven vermelde gevallen het Frans slechts één term gebruikt,
namelijk « perfectionnement » (cours, centre de -). '
In het Nederlands kunnen we daarentegen een keus doen
uit verschillende termen, waardoor we tevens duidelijker kunnen
aangeven wat in feite bedoeld is. Het is dan echter wel zaak
de }uiste term te kiezen. Een combinatie als « bijscholingcursus
voor artsen» is natuurlijk ondenkbaar.
Omdat in het Frans slechts de term « perfectionnement »
wordt gebruikt, zijn we wel eens geneigd daarvoor systematisch
de vertaling « vervolmaking» (vervolmakingcursus, -centra) te
bezigen. Principieel is er geen bezwaar tegen het gebruik van dit
woord, maar met de hierboven vermelde termen is een nauwkeuriger woordkeuze mogelijk. Bovendien zijn samenstellingen
met « vervolmaking » (vervolmakingcursus, -centrum) alleen in
België gebruikelijk.
Kunnen we trouwens wel verwachten dat we door een
bijscholingcursus, een vervolgcursus of zelfs een verblijf in een
centrum voor voortgezette opleiding ooit « volmaakt » zullen wor-

'den?

w.

Px.
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11. ,., Termen en w·endingen
P. EN S.V.P. « SCHERING EN INSLAG» ?
Een lezer schrijft ons:
«In Noord--Nederland zijn page (p.) en s.v.p. schering en
inslag, in plaats van ons echt Nederlands bladzijde (blz.)
en a.u.b. Wat krijgt er nu de overhand?»

De toestand is anders dan de inzender die voorstelt.
Ten eerste vergist hij zich als hij meent dat p. gewoonlijk
als afkorting van het Frans page dienst doet. Het is in verreweg
de meeste gevallen als afkorting van het latijn pagina bedoeld.
Men schrijft nooit page, en ook in de gesproken taal is dit
Franse woord onbekend.
Pagina daarentegen is algemeen ingeburgerd. Het behoort tot
de vele woorden die de drukkers in de 16de en 17 de eeuw, bij
gebrek aan eigen benamingen, uit het latijn hebben overgenomen.
Andere van die woorden zijn bijv. forJnaat lolio,_ spatie, kolom,
j

exelnplaar, corrector.
Tegen het einde van de 16 de eeuw kende Kiliaan nog geen
Nederlands woord voor pagina. Hij omschreef de betekenis met
« bladt aft syde des boecks ». De oudste gedrukte boeken werden
nog per blad, niet per pagina genummerd. Pas later ging men,
ook in het woordgebruik, scherp onderscheid maken tussen blad
en pagina «< één blad heeft twee pagina's )}) en in de IS de eeuw
kwam voor pagina de vernederlandsing bladzijde in omloop zoals trouwens in Duitsland Blattseite, later verkort tot Seite.
Dat bladzijde is in het gewoon algemeen - beschaafd het gebruikelijke woord geworden, ter vervanging van dat oude, vertrouwde pagina. Toch zal dat laatste woord zich niet zo licht
laten uitbannen.
.
In de drukkersvakbond spreekt men vrijwel altijd, de traditie
getrouw, van pagina's. Het nummeren der pagina's heet pagineren. In het nauw-verwante krantenbedrijf heerst hetzelfde spraakgebruik: een krant bestaat uit zo- en zoveel bladen en een blad
uit 4 pagina's. Daarnaast is het woord pagina ook diep geworteld
in \\Tetenschappelijke teksten, in verwijzingen naar boeken en
in titelbeschrijvingen ; vooral in voetnoten die naar boeken in
vreemde talen verwijzen, is de gewoonte om p. te gebruiken, als
afkorting van pagina, vrij algemeen. Bij verwijzingen naar
Franse, Engelse, Italiaanse en Spaanse werken kan die p. ook als
afkorting voor het in elk van die talen gebruikelijke woord voor
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« bladzijde » worden opgevat, zoals men in verWiJZIngen naar
Duitse literatuur vaak S. ziet, afkorting van « Seite ». Volgens dit
stelsel zou men alleen bij verwijzingen naar Nederlandse werken
blz. gebruiken. Natuurlijk zou er niets tegen zijn in alle gevallen
blz. te schrijven (persoonlijk doe ik dat) ; p(agina) heeft echter
een oude traditie, is kort, en in vrijwel alle Europese talen
bekend.
Op de scholen worden de kinderen met bladzijde vertrouwd
gemaakt, en langs deze weg heeft het Nederlandse woord zich
algemeen verbreid. Daarnaast handhaaft zich echter pagina in
het algemeen spraakgebruik, vooral onder invloed van het gebruik ervan in de sfeer van drukwerk, krant en verwijzing.
In sommige gevallen heeft het woord pagina zelfs de alleenheerschappij verworven; zo zal bijv. niemand van de « voorbladzijde » doch iedereen van de voorpagina van de krant spreken.
In het gewoon beschaafd spraakgebruik heeft bladzijde (naar
ik schat) de overhand ; de meeste taalgebruikers wisselen echter
zo nu en dan af met pagina- zonder duidelijk verschil in gevoelswaarde of gebruikssfeer.
En die toestand is geenszins kenmerkend voor Nederland,
doch is in Vlaanderen vrijwel dezelfde. Als er verschillen bestaan,
dan worden die niet door een tegenstelling Noord-Zuid bepaald,
doch veeleer door onderscheidingen van nlaatschappelijke aard
of van beroepssfeer.

Zoals vele oude naamgevingen in het drukkersbedrijf aan de
Latiniteit » van de klassieke drukkerijen herinneren (denk bijv.
aan Plantijn en Moretus), zo zijn Franstalige beleefdheidsformules overblijfsels uit een tijd toen een heel stelsel van beleefdheidsvoorschriften en het aanleren ervan nog een echt-Franse
aangelegenheid was: niet alleen de « manieren » zelf waren Frans,
ook de bijbehorende formules, waren dat.
Vandaar de algemene verbreiding van woorden als feliciteren,
condoleren, visite, cadeau, galant, enz., van een woord als
etiquette, maar ook van conventionele formules als p.f., p.c.
en ... s.v.p.
Bij de beoordeling van het gebruik van zulke formules vergete
men vooral niet, dat die formules oorspronkelijk in hun Franse
vorm in omloop zijn gekomen - juist zoals bijv. alle voetbaltermen in Engelse vorm.
Later, naarmate men minder onder de indruk was van die
specifiek-Franse « etiquette » (< politesse », « savoir-vivre » enz.),
naarmate men meer tot een eigen ver\verking van de beleefdheid
(wellevendheid, goede manieren) kwam, ging ook het taalgebruik tegen al dat Frans reageren. Dat proces heeft zich thans
«
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zover voltrokken, dat die Franse beleefdheidsformules. nu (in
Nederland) als typisch kleinburgerlijk worden gevoeld, zoals
gefeliciteerd, gecondoleerd, cadeau en visite gewoontjes, alledaags; ik w)ens u geluk, ik. betuig u nzijll deeln:enûllg, géscbenk
en bezoek veel deftiger, voornamer, « duurder » klinken.
Wat hier in het algemeen van Franse beleefdheidsformules
wordt gezegd, geldt in sterke mate voor s.v.p. Het zijn vooral de
ongeletterden en 'de slordige praters die nog wel eens « sivoeplè »
zeggen of « sievoeplee ». In de" gewone beschaafde omgangstaal
zegt iedereen. alstublieft of asjeblieft.
Nu ligt het zeker voor de hand, als n1en alstublieft wenst af te
korten, dit met de letters a.u.b. te doen. Dat gebeurt dan ook
vaak - maar daarnaast handhaaft het oude (en in het beschaafd
spraakgebruik verouderde) s.v.p. zich hardnekkig op geijkte verzoekbordjes als « Voeten vegen s.V.p. », « Deur sluiten s.V.p. »,
« Stilte s.V.p. » en dergelijke meer.
Met « snobisme » of voorliefde voor het Frans heeft dit s.v.p.
niets te 111akcn, eerder met sleur, met verstarring van een vorm
die eens « zo hoorde ». :J\1aar \vaarschijnlijk is er nog een andere
oorzaak \\raardoor dat s.v.p. zijn bestaan blijft rekken. Als ik
tegen iemand zeg: (, Stilte alstuhlieft ! » kan ik dat op een vriendelijk-vragende lnaar ook op een d\vingend-bevelende toon doen.
Maar als ik ergens een bordje neerhang met het opschrift « Voeten vegen a.u.b.» - dan ontbreekt de toon van mijn stem, en
bovendien heeft de afgekorte vorm toch reeds de neiging om de
toon van een woord te verharden. Karton1: « Voeten vegen a.u.b. »
maakt gemakkelijk de indruk van: « Wil je voor de donder je
voeten wel eens vegen ! » De bedoeling is echter: « Zoudt ti zo
vriendelijk \villen zijn u\\' voeten te vegen? » En nu grijpt men
gemakkelijk naar die oude Franse beleef 1heidsformule, juist
omdat die in ons taalgehruik eigenlijk n Je meer bestaat en
alleen maar beleefdheidsformule is, om dat bevel: « Voeten
vegen» te verzachten, orn de pil te vergulden.
Dat behoeft ons er geenszins van te weerhouden, nooit s.v..p.
doch altijd a.u.b. te gebruiken! 1v1en vonnisse echter niet te lichtvaardig iemand die wèl dat s.'V.p. in een bepaalde om'standigheid
bezigt: er zijn hier heus nog wel andere schakeringen in het spel
dan die van de man die « zo graag'met Franse \voorden pronkt! »

1\1. v. N.
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11. ,- Termen en wendingen

Een woord dat ontzaglijk veel wordt gebruikt, tot vervelens toe:
politieke partijen « raadplegen \) elkaar over de grondwetsherziening; vakbonden « raadplegen) hun leden met het oog op de
komende « raadplegingen » met de werkgevers; Ministers « raadplegen :'.) conlmis~ies en deskundigen; zieken ( raadplegen \) hun
dokter; vele belastingplichtigen 1< raadplegen ~) voor het invullen
van hun aangdte een « fiscaal raadgever); boeren die met een
landbol1\vtechnisch prohlecm zitten, gaan een « landbouwraadgever raadplegen ~,; aanstClandc en jonge moeders gaan onderscheidenli,k naar de « prenatale en naar de zuigelt.ngenraadpleging»;
grote firma's hebben tegco\voordig hun eigen « rechtskundig raadgever ,); bij twijfel orntrent de betekenis van een woord « raadpleegt» men een \voordenbock; de advocaat karnt op de griffie
het dossier van zijn cliënt « raadplegen »; in de studiezaal van de
bibliotheken kan men zich uit het archief een' of ander bescheid
« ter raadpleging» laten voorleggen.
Bovenstaande voorbeelden laten zich bij nader toezien indelen
in drie categorieën, waar rnet « raadplegen» onderscheidenlijk
wordt bedoeld: I. overleg plegen, beraadslagen; 2. raad vragen
aan, te rade gaan bi.j; 3. kennis nemen van~ bestuderen.
En dat zijn inderdaad ook de drie betekenissen die het woord

werkelijk heeft.
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat op zinnen als in ons eerste
voorbeeld niets aan te luerken valt. Raadplegen staat daar voor
« overleg plegen) beraadslagen )/. In die betekenis nu is « raadplegen » niet transitief te gebruiken: men raadpleegt met iemand
over iets: de lvlinistcrs hebben er samen (of 1net elkaar) over
geraadpleegd; de raad vergadert tot het raadplegen over de begroting. Hier zouden ~I overleg plegen, beraadslagen, zich beraden » of enig ander synoniem het nochtans beter doen.
Overleg pleegt ook de vakbondsleider die met de werkgevers
besprekingen voert. Zulk een overleg heet vakbondsoverleg. Geschiedt het naar vaste vormen en zijn beide partijen of alleen de
werknemers door een daartoe ingesteld permanent orgaan vertegcn'W oordigd, dan spreekt men van « georganiseerd overleg »,
wat men hier te lande nogal dik\vijls « syndicale raadpleging»
noemt (zie hierover J'aalbeheersing 11, 53).
Als nu die vakbondsleider, vooraleer met de werkgevers verder
te onderhaild~len, '/,111 zijn lastgevers wenst te vernemen welk
standpunt hij daarbij moet innerncn, houdt uf pleegt hij Tugge11 .. 117

spraak met hen d.i. overleg in de verhouding afgevaardigde-lastgevers. Volksvertegenwoordigers bijv. moeten stemmen zonder
ruggespraak met hun kiezers te plegen.
Ministers die zich over een bepaalde kwestie door deskundigen
wensen te laten voorlichten, kunnen stellig een commissie « raadplegen ». Zij kunnen ook het advies inu'innen, het advies vragen
van ..., ter fine van advies voorleggen aan. Men zegt dan dat
die commissie een adviserend lichaam, een adviescollege is, dat
zij adviesbevoegdheid heeft, advies geeft, uitbrengt, van advies

dient, dat ze adviseert, 'als haar advies te kennen geeft dat ...
Ook zijn dokter kan ,men gerust « raadplegen ». Misschien is
dat wel de geschikte gelegenheid om hem te zeggen, dat hij op
de marmeren plaat naast zijn deur liefst « spreekuren van 9 tot 10
en van 2 tot 3» in plaats van « raadplegingen» laat beitelen.
Het samenkomen ter verkrijgen van raad en voorlichting, en
het verlenen daarvan, inzonderheid door een geneeskundige,
noemt men ook wel consult: Dr. A. geeft gratis consult 's morgens
van 8 tot 9.
Consult is er in de geneeskunde ook als een arts met één of
meer andere overleg gaat plegen over de aard van een ziekte
en de behandelingswijze :de dokter heeft een consult gehad met
professor B; een ander, dokter in consult vragen, roepen.
Medische voorlichting' wordt mede verschaft op meestal openbare consultaties, zoals bijv. zuigelingenconsultaties, prenatale
consultaties enz. Een consultatiebureau is een bureau van
voorlichting en raad, bepaaldelijk ter beteugeling van volksziekten
en andere maatschappelijke euvelen: De Liga voor Kankerbestrijding heeft over het gehele land consultatiebureaus.
Advocaten kan men eveneens raadplegen, consulteren, consult
vragen enz. Ook zij verlenen consult en houden spreekuur.
Uw advocaat is uw natuurlijke raadgever op rechtskundig gebied.
Uw raadsman wordt hij eigenlijk eerst als u een geding gaat voeren of er tegen u een wordt aangespannen, als u hem als gemachtigde of verdediger laat optreden.
Terzake van juridische voorlichting of van rechtsbijstand
spreekt men van een bureau van consultatie, dat bestaat uit een
aantal bij een rechtscollege benoemde advocaten die op vaste
tijden geiamenlijk zitting houden om rechtskundige raad en
bijstand te verschaffen of aan onvermogenden een advocaat toe
te voegen.
l

Zijn mening te kennen geven kan iedereen. Advies geven alleen
zij die hetzij ambtshalve, hetzij als deskundige, op verzoek,
schriftelijk of mondeling hun mening, hun gevoelen te kennen
geven over een zaak die in behandeling is. Men noemt hen adII . . 118

viseur, ook wel eens raadgever; administraties en grote firma's
hebben hun eigen rechtskundig adviseur. Op het Ministerie van
Financiën zijn er belastingadviseurs, ambtenaren die de Minister
en de administratie van advies dienen in belastingzaken. Wie in
zulke zaken echter, voor eigen rekening aan particulieren raad
en voorlichting verschaft, hun belastingaangifte invult enz. . ..
noemt men geen belastingadviseur maar belastingconsulent. Er
zijn ook nog andere consulenten, en lang niet altijd geldt het
beoefenaars van een vrij beroep, vaak zelfs gaat het om ambtenaren, althans om door de Staat aangestelde deskundigen. Steeds
echter geven zij advies naar buiten uit, aan particulieren~ aan
landbouwers zoals de landbouwconsulenten, aan industriëlen zoals
de nijverheidsconsulenten.
Op uitdrukkingen als « een dossier, het archief raadplegen» valt
eigenlijk niets aan te merken. Raadplegen betekent, zoals reeds
gezegd is, immers ook: kennisnemen van, bestuderen, inzage nemen van, in'kijken, inzien. Hiermee zijn meteen een aantal synoniemen aangegeven die nlen ter afwisseling kan gebruiken.
Ook « een woordenboek raadplegen » is stellig niet fout. Maar
waarom niet liever gezegd: we zullen er Gallas even op naslaan; we zullen het in Koenen eens opzoeken, we zullen in Van
Dale eens kijken, we zullen even bij Jansonius te rade gaan ...

A. D. M.

« LIDKAART » EN « LIDGELD »
Een lezer verwondert zich erover dat hij in Van Dale het woord

lidkaart als Zuidnederlands en het woord lidgeld helemaal niet
aantreft. Het schijnt dat die benamingen alleen in België in
omloop zijn. Is er eigenlijk iets tegen om die woorden te blijven
gebruiken? Ze zijn toch goed Nederlands? Tot zover onze
vraagsteller.
Laten we eerst even nagaan, hoe we aan die woorden gekomen zijn. lvlen kende de Franse benaming carte de melnbre
en heeft die letterlijk vertaald met « lidkaart }). Naar analogie
van dat aldus verkregen woord « lidkaart» heeft men vervolgens ook het woord « lidgeld » gesmeed en in omloop gebracht.
Het gebruik van het gallicisme lidkaart en van het daarnaar
gevormde lidgeld is tot België beperkt gebleven. In Nederland
kent men die woorden niet. Ze behoren niet tot het Algemeen
Nederlands. U vindt ze dan ook niet in Van Dale, niet in Koenen
of in Weijnen, en evenrnin in Verschueren. Ze behoren zelfs niet
tot de honderden {( Vlaamse » \voorden die in de groene Woordenlijst zijn opgcnonlen.
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f-Ioc kon een \voord als « lidkaart» ontstaan? Alleen maar
doordat men geen eigen Nederlands woord voor het bedoelde
ding kende, er althans niet vertrou\vd mee was, ter\vijl men wél
vcrtrou\\-d \vas olet het Frans {arte de nU:I!zbre. l\1en rneendc
geen eigen woord te bezitten en vertaalde daarom het Franse.
Onafhankelijk van het Frans of van \velke taal ook had het
Nederlands echter een eigen benaming gevormd. \X!ie bij een
vereniging is aangesloten, is lid van die vereniging. Het « lid-zijn »
heet echter niet « lidschap », nlaar lidJllaatscbap. En de kaart,
die iemand in zijn bezit heeft, ten bewijze van zijn lidmaatschap,
die kaart draagt het opschrift: Bewijs van lidmaatscbap. Een
glasheldere, alleszeggende benaming, nietwaar?
Ook in de verzorgde spreektaal is deze benaming gebruikelijk,
en zeker in ge\vone ambtelijke stijl: « Mag ik uw bewijs van
lidmaatschap even zien? » - « Men heeft slechts toegang op vertoon van bewijs van lidmaatschap?» - « I-Iebt u uw bewijs
van lidmaatschap bij u?» - « Laat niemand zijn bewijs van
lidmaatschap vergeten ! »
Daarnaast is eveneens algemeen gebruikelijk: lidlnaatschapskaart, vooral in wat minder scherp formulerende praattaal. Het
bc\vijs van lidmaatschap heeft immers gewoonlijk de vorm van
een kaart; die kaart heeft betrekking op het lidmaatscbap, en
\\Tordt daarom nader bepaald als lidlJzoatscbapskaart.
Be~'ijs vall lidJlzaatschap brengt duidelijk tot uitdrukking wat
de inhoud van het document is ; bij lidlnaatschap.rkaart denken
we meer aan het tastbare ding, aan het « papiertje ». Dit verschil
in accent brengt dan tevens een zeker verschil in stijl mee, het
verschil tussen een stijl die door zorgvuldige en die door wat
minder nau\vkeurige woordkeus gekenmerkt wordt.
In de ene stijl zal men spreken van een bewijs van inenting,
in de andere van een inentingsbeu)ijs of vaccinatiebewijs, of - in
de volkstaal - van een « pokkenbriefje ». In het ene geval: bewijs
van ontvangst, in het andere ont7..'angstbeu)ijs (het « papiertje »).
Een bewijs van toegang en een toegangsbewijs.

Geheel ten onrechte menen sommigen, in hun overigens prijzenswaardige ijver om gallicistische vormen te vernlijden, dat men
woordverbindingen met « van » zoveel mogelijk moet vermijden,
dat een samenstelling als ontvangstbewijs « nederlandser» zou
zijn dan een verbinding als bewijs van ontvangst. In hun vrees
voor het (analytische) Frans leunen ze aan bij het (synthetische)
Duits. In die geestesgesteldheid moet ook de oorsprong gezocht
worden van de belgicismen diensthoofd en beheerraad, tegenover
het in het Algemeen Nederlands gebruikelijke hoofd van dienst
en raad van beheer.
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NIet wat hierboven over verschillen in stij1 en accent gezegd is,
stemt geheel overeen dat zelfs de officiële, ambtelijke benaming
van het spoorkaartje niet « bewijs van vervoer» maar vervoerbeulijs luidt; hier gaat, ook in de zeer nauwkeurige stijl, het denkbeeld « bewijsstuk » geheel schuil achter de voorstelling « kaartje ».
Overheerst daarentegen de idee « bewijsstuk », dan is de samenstelling vrijwel onmogelijk. Zo kan men het gebruik van
bewijs van onvernlogell niet afwisselen met dat van « onvermogensbewijs ,~, Volstrekt onmogelijk is « goedgedragsbewijs » in
plaats van bewijs van goed gedrag.
Hier doet zich trouwens ook de afkeer van het Nederlands
gelden voor samenstellingen die in « lintwormen) ontaarden.
Vergelijk ook nog ons bewijs van goed gedrag met het Duits
Leumundszeugnl;s én lJnbescholtenheitszeugnis; bewijs van onvermogen met Armutsschein enz.
Wat dit betreft, bevindt het Nederlands zich dus tussen het
analytische Frans en het synthetische Duits; het kan twee kanten uit~ zoals ook blijkt uit de synoniemen bewijs van lid"laatscbap cn lid!naatschapskaart.
Als een taal die twee vormen bezit, is het volstrekt onnodig,
met het Fran~ carte de men'lbre voor ogen, en met het Duits
Mitgliedskarte als steuntje in de Germaanse rug, die taal met
lidkaart te \villen « verrijken >).
Sommigen vinden lidkaart zo mooi « kort }). Dat is een poging
achteraf om het woord een verdienste toe te kennen, waar de
vertalers van « carte de mcmbre» geen ogenblik aan gedacht
hebben. En het Nederlands heeft aan die verkorting evenmin
behoefte als aan de verkorting van gemeenschapsleven tot « gemeenleven », of van gereedschapkist tot ( gereedkist ». Zo bang
zijn we nu ook \\yee.r niet voor een samengesteld woord van
vier lettergrepen !
Doch alle redenering terzijde: lidkrlart is een belgicisme; in het
Algemeen Nederlands gebruikt men de vormen bewijs van
lidmaatschap en lidma.atschapskaart.
Een bewijs van lidmaatschap kan ook wel eens de vorm van
een boekje hebben. De « lidkaart )-zeggers zullen als vanzelf dit
boekje een « lidboekje noemen -_. zoals inderdaad in Vlaanderen
het geval is.
In de algemene taal daarentegen zal men ook dit document
bewijs van lid!11aatscfJa.p noemen, als men de inhoud van het
stuk bedoelt en zich van een zorgvuldige uitdrukkingswijze bedient. Denkt men aan het papieren ding, dan ligt, naar analogie
van lidlnaatschapskaart, de benaming lidmaatschapsboekje voor
de hand.
»)
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Ook « lidgeld », gevormd naar analogie van « lidkaart ), is in
het Algemeen Nederlands onbekend. Het algemeen gebruikelijke
woord is contributie.
Dat \voord contributie \vordt reeds ten minste vier ecu\ven
in het Nederlands gebruikt, doch werd lange tijd uitsluitend op
deelneming in de kosten van icts~ en op verschillende vormen van
belasting toegepast. Het is \vaarschijnlijk niet aan het Frans. doch
evenals het Frans cOJltributioll, rechtstreeks aan het Latijn ontleend. Het gebruik van het \\'oord cOlltrihutie in verband nlet het
lidmaatschap van een vereniging, kan men ook hicrcHIl nntl\\'clijks
Frans noemen omdat men in het Frans veeleer spreekt.
van cotisation.
Het bastaard\voord contribulÎc heeft in het NcderlaIlds, juist
in die betekenis in verband met bet lidnlaatschap ener vereniging,
volledig burgerrecht verkregen. fl et is zelfs het cni.ge algcn1c'l'n
gangbare woord. Het is « geleerd)r noch « snohisti~ch i), het is
ge\voon en alledaags, iedereen kent het en begrijpt het.V·cclcer
\vijst het gebruik van een vcrncdcrland~tc vorrn op de bC\lluste
\voordkeus van de geletterde.
Doch niet als men « lidgeld I) voor vernederlandsing van contributie wil doen doorgaan; « lidgeld >} is als purisme ondcugdclijk~
y

omdat het niet op Nederlandse \vijze doch narlf het voorbeeld

van een belgicisme gevormd is. l~en samenstelling met « geld )
volgens Nederlands patroon zou zijn: hd.maatscbalJsgeld.
De gebruikelijke Nederlandse vorm naa,t (o,rdributie is echter

niet een of andere sam~nstelling met -geld }). doch, geheel in
overeenstemming met de Latijnse grondvorm « con-tributio»: biF
drage. Het hangt van de c;scn van het zinsverband af of rnrn
nader preciseert tot bijv. lidlllaalse!Ja/J.r/Jijdagc, l'asfe bijdraf!e,
jaarlijkse bijdrage, "laandelijk.\e bijdrage enz., of dat men de
zaak door bijdrage voldoende vindt aangeduid.
(I

In plaats van « lidkaart), gebruikt rnen dus in het Algemeen
Nederlands: bewijs van' lidJJzaatscba!) of lidmaatschapskaart in
plaats van « lidboekje »: beu)ijs van lidmaal.\chap of lidmaatscbapsboekje; in plaats van « lidgeld »: contributie of bijdrage.
1·
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11. - Termen en wendingen
SOLLICIT~1,NT,.

KANDIDAAT EN KANDIDATUUR

De in België veel gebruikte uitdrukking « zijn kandidatuur stellen~) (Fr.: poser sa candidature) behoort eigenlijk niet tot het
Nederlandse taaleigen.
Wel zegt men in het Nederlands: zich kandidaat stellen, maar
dan vril\\Tel uitsluitend voor functies en an1btcn door verkiezing
\vorden begeven.
- Hij stelt zich te Brussel kandidé1atvoor de socialisten
- Hij wilde zich niet kandidaat laten stelten voor het voorzitterschap
·-Bij algctJlene stelLJlnen werd besloten X' kandidaat te ~tellen
voor deze functie
--_. Onze partij zal geen CigCIl k,llldjdaat stellen
- X werd bij enk.r-:le kandidaatstelling gekozen (X étant 1'unique
candidat, a été déclaré élu)
--, De liberalen kOlf/en met een eigen kandidaat uit

\XI anncer men echter een verzoek doet or11 tot een ambt of een
betrekking te worden benoetJzd, gebruikt nlen in het Nederlands
de uitdrukking: solliciteren naar ...
- I-lij solliciteerde vorig jailr naar een betrekking bij de gelnecnt~>
-- I-lierbij deel ik u mede dat ik \vens te solliciteren naar Je be-

trekking 'van bureauchef die bij de afdelin~ Personeelszaken
vacant is
- l-lebt: u vroeger bi j ons al gesolliciteerd ?
Degene die solliciteert~ noenlt [nen sollicitanT, en het solliciteren
geschiedt lneestal door tniddel van een sollicitatiebrief. Gegüdigden (belangstellenden) voor een betrekking in overheidsdienst
moeten een sollicitatieformulier (acre de candidature) invulleu.
--, Sollicitaties \vorden ingewacht tot ... bij ...
-- Sollicitanten voor deze betrekking zullen persoonlijk ,,,ordt:-n
opgeroepen
.- Sollicitaties kunnen \vorden gericht aan de personeelsdienst
- Wij delen u mede dat aan lnv sollicitatie geen gevolg kan
'\vorden gegeven
- U'w naam kornt nier voor op de sollicitatielijst

- Een sollicitatieforn1ulier kan worden aangevraagd (niet: bekonlen) bij het secretariaat
Wanneer het allernaai niet zo formeel rlloet gaan, kan men
natuurli j k ook andere \vendingen gebruiken:
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- Belangstellenden voor de post van voorzitter van onze vereniging kunnen zich op~even, zich laten inschrijven (echter niet:
zich inschrijven) bij de secretaris
- Gegadigden voor deelneming aan de cursus dienen zich zo
spoedig mogelijk aan te melden

w.

Px.

BEZORGDHEID, BEKOMMERNIS EN ZORG
Al wie in dit land met enig gezag bekleed is, spreekt geregeld
zijn « bekommernis ) uit over een of andere aangelegenheid. Een
minister verklaart dat hij zich zal « bekommeren » om de bouw
van een tunnel, een andere beweert dat hij zich « bekommert »
om de vestiging van nieuwe bedrijven, het taalevenwicht in zijn
departement, enz.
In feite bedoelen deze heren dat zij zich willen inspannen om
een tunnel te doen bouwen, de vestiging van nieuwe bedrijven
te bevorderen of het taalevenwicht tot stand te brengen.
Deze goede bedoelingen worden echter niet op de juiste wijze
weergegeven met het werkwoord « zich bekommeren om », dat
betekent: zicb zorgen maken zonder dat men er eigenlijk iets aan
kan veranderen.
Om te kennen te geven dat men zich zal inspannen om een
hcpaald doel te bereiken, kan men beter een van de volgende
\vcndingen gebruiken:
- De minister zal (er) zorg (voor) dragen dat de tunnel wordt
gebouwd
- Hij zal at/es in het werk stellen om de vestiging van nieuwe
bedrijven te bevorderen
- Het taalevcn\vicht is zijn voornaamste zorg.
- De regering zal ernaar streven, erop toezien dat ...
Nu is het echter wel merkwaardig dat « zich bekommeren om »
wel kan worden gebruikt wanneer men in een negatieve zin wil
beduiden dat iemand geen zorg draagt voor, niets in het werk
stelt om, enz. . ..
- De minister (zegt de oppositie) bekornmert zich niet om de
bouw van de tunnel, de vestiging van nieu\ve bedrijven, enz.
Logisch schij nt dit taalgebruik natuurlijk niet, maar logica en
taalgebruik gaan nu eenmaal zelden hand in hand ...

w.

Px.

RENTESUBSIDIES
In de meeste landen is het gebruikelijk dat de overheid steun
verleent aan bedrijven of bedrijfstakken die om een of andere
reden met bijzondere moeilijkheden af te rekenen hebben.
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Deze hulpverlening kan zeer verschillende vormen aannemen:
kredietverlening, vrijstelling van belasting, enz.
In sommige gevallen verleent de overheid zelfs subsidies,
d. w.z. toelagen in geld, die niet moeten \vorden terugbetaald.
Een vrij recente vorm van hulpverlening bestaat in het betalen
- door de overheid - van een deel van de rente die de betrokken personen of ondernemingen moeten betalen op de lening
die zij bij een kredietinstelling hebben aangegaan. In België is
een dergelijke regeling o.m. ingevoerd bij de wetten van Ij en
18 juli 1959.
In het Frans wordt voor deze vorrn van overheidssteun de
term « bonification d'intérêts») gebruikt. Bij het zoeken naar een
goed Nederlands equivalent voor deze term stuit men op een
onverwachte moeilijkheid. Het blijkt namelijk dat een dergelijke
vorm van indirecte subsidiëring tot nog toe in Nederland niet bestaat: een officiële term is dus nog niet vastgesteld.
Er zijn evenwel andere bronnen. De nieuwe vormen van hulpverlening die in het buitenland ingang hebben gevonden, zijn
namelijk niet onopgemerkt voorbij gegaan aan het Nederlandse
bedrijfsleven en aan de kringen die zich met dit onderwerp
bezighouden.
In publikaties over krediet - en hulpverlening door de overheid 1 wordt dan ook momenteel meestal het volgende onderscheid gemaakt:
- kapitaalsubsidies : wanneer het gaat oln de traditionele vorm
van subsidiëring door middel van bijdragen in geld die rechtstreeks voor het beoogde doel \vorden gebruikt, en
- rentesubsidies: wanneer de overheid een deel van de rente op
de door de betrokkenen aangegane lening betaalt of - indien de
lening bij een openbare kredietinstelling \vordt aangegaan vrijstelling van een gedeelte van de rente verleent.
Ook in de Europese Economische Genleenschap heeft de term
« rentesubsidie») ingang gevonden, zoals blijkt uit de beschikking
van de Raad van de EEG van 12 november 1962 (Publikatieblad
van de Europese Gerneenschappen van 21 november 1962.,
blz. 2.731) inzake de wijze van verstrekking van rentesubsidies.
Misschien kan tot besluit nog worden aangestipt dat de in het
Belgische Frans wel eens in dit verband gebruikte term « subsides») in Frankrijk niet bekend is. De juiste vertaling van het
Nederlandse « subsidie» is in het Frans: subvention.

w.

Px.

1 Zie o.a.: De Middenstandspolitiek in de zes landen van klein Europa,
2 e druk, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, Den Haag, 1962, blz. 39
en volgende.
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VAKBONDTERMINOLOGIE
In aansluiting op de twee artikelen « Syndicaat en Vakvereniging » (Tb. 11, 53-56) en « Syndicale terminologie » (Tb. 11, 59-62)
ontving de redàctie o.m. een lezersbrief van Prof. Dr. H.
Lenaerts van de Rijksuniversiteit te Gent, tevens Belgisch lid van
de Subcommissie voor Eenmaking van de terminologie inzake
Sociaal Recht, die in opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering het Sociaalrechtelijk Woordenboek (Tb. IV, 29-32)
heeft samengesteld.
De redactie spreekt er haar voldoening over uit, dat Prof.
Lenaerts op zo'n interessante wijze heeft willen reageren op het
verzoek van M.v.N. om aan zijn pogingen tot vernederlandsing
van de vakbondterminologie mee te werken; ze hoopt dat nog
andere reacties zullen volgen.
De brief wordt hier in extenso afgedrukt:
« Met grote voldoening heb ik in « Taalbeheersing

» de eerste
bijdragen tot de vernederlandsing van de « syndicale » terminologie gelezen.
Hoewel ik niet behoor tot degenen « die 'met de zaak zelf
vertrouwd zijn », veroorloof ik mij toch door enkele bescheiden
opmerkingen blijk te geven van mijn belangstelling voor het
opzet te komen « tot de opstelling van een min of meer volledige
woordenlijst van het vakverenigingswezen )} (Tb. 11-62).
Wat de termen « vakbond » en « vakvereniging » betreft, moge ik
de aandacht erop vestigen dat in het Sociaalrechtelijk Woordenboek « vakorganisatie » wordt voorgesteld.
De reden hiervan is geweest dat, gelet op het ontbreken van
elk wettelijk statuut der werknemersorganisaties in België, de
samenstellers van het woordenboek het woord « vereniging » hebben willen vermijden, omdat dit ten onrechte het vermoeden
zou doen rijzen, dat men hier te doen heeft met een bepaalde
juridische vorm van een vereniging met rechtspersoonlijkheid,
zoals het geval is met de vereniging zonder winstoogmerk (wet
van 27 juni 1921) en de beroepsvereniging (wet van 31 maart 1898).
Daarom werd de voorkeur gegeven aan het juridisch meer neutrale « organisatie » (zie de eerste uitgave van het woordenboek, blz. 21).
Dat met deze basisterm reeds een groot aantal samenstellingen
mogelijk is, moge blijken uit de volgende in het Sociaalrechtelijk
Woordenboek aanbevolen termen: algemeen erkende centrale organisatie, beroepsorganisatie, centrale organisatie, centrale vakorganisatie, georganiseerde, interprofessionele organisatie, middenstandsorganisatie, ongeorganiseerde, representatieve beroepsorganisatie / centrale organisatie / organisatie / vakorganisatie / werk-
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geversorganisatie / \vcrknemersorganisatie, vakorganisatie, vlerkgeversorgan i ~atie~ \VerkneInersorganisa tie.
Doorgaans kan in cUe termen \vel is\vaar « organisatie) door
(I; vereniging » worden vervangen. In 'olnlnige gevallen is hieraan
nochtans \vel. enig juridisch nez\vaar verhonden.
Zo is de beroepsvereniging in België een bijzondere wettelijke
vorm die door een organisatie van ·\\·'crknerrlers, werkgevers of
ondernemers kan \vorden aangenomen (wet van 31 maart 1898);
elke beroepsurgani'\atir is dus geen beroepsvereniging. Dat anderzijds in de \vctgcv in~ ook behoefte kan bestaan aan de term
« vakvereniging
naast .. vnkorganisatie~) blijkt uit het feit dat
de eerstgenoctndc in een aanta 1. "Nederlandse wetten en het
E.E.G.-verdrag \vordt gehruikt nlcr de welbepaalde betekenis
van vakorganisatie \V;1ar\,"Oor de vonn van een vereniging is ge-'
kozen (Arbeidsgeschi1Jct1\vct 19231 art. 4; i\rbcidswet 1919, art. 28;
Bedrijfsr.ldcl\\vct, arr. ~: f-luisarbeid~\vet 1933, art. 6; Stuwadoors\\let, art. 9: E.E.G.-ycrdrag. art. Jl8 en 124).
~1ijn conclu:~ie uit dc/.c overv.regingen is, dat de term « organisatie »in de rechtsterlllh701ogie de voorkeur verdient boven (, vakvereniging » of é~ vakbond >~.
f1ierrnee is echter niet gezegd! dat voor niet-juridisch gebruik
geen plaats voor beide laatstgeooen1de termen zou zijn; wellicht
zullen zij in het. algerncctl spraakgebruik zelfs gemakkelijker in~'
gang 'linden dan de \\-'('1 ict,vat « stijvere }) organisatie.
Dat de rechtstenninologie niet nltiid yotkotnen met het algetuten spnlakgebruik o\crccnstenlt~ \\'Trd overigens door de sanlenst.ellers van het SociaaJrechtelijk \'Voordenbock niet uit het oog
verloren. Zo \vcrd bijvoorheeld ook gesreld dat lnen er misschien
de voorkeur aan zal geven in het gc\\'üne spraakgebruik voor de
termen « arbeidsovcrctnkutnst voor \verklicden ~) en « arbeidsovereenkomst voor bedienden i) een kortere bcnanling te bezigen. Dit
heeft hen niet belet het gebruik van deze ten11cn in ,vetten en
verordeningen aan te,' bcvel(:n~ ofndat hun voürstellen uitsluitend
zijn ingegeven door <, het streven n~lar een duidelijke en ondubbelzinnige ,ociale \vetstaall~ (blz. 11).
'I)

T.a.v. het voor')tel dl.' tenuen « syndicale delegatie ~) en « syndicale
verkiezingen ,> te vervangen door <j, vertrouwensmannen » en « verkiezing van vertrou\vensmannen J.' lOU ik het volgende onder de
aandacht willen brengen.
De « syndicale vcrki('zingen~) Lijn in de eerste plaats gericht
op de samenstelling van de ondernemingsraden en de veiligheidscomités. « Verkiezing van vertrouwensmannen ) lijkt mij derhalve
te eng en ten dele zelfs onjuist.
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In dit verband heb ik reeds de term « sociale verkiezing » ontmoet, welke naar mijn oordeel de inhoud van het begrip zeer
juist weergeeft.
Zou men dan ook van « sociale afvaardiging » kunnen spreken ?
Principieel zie ik hierin geen bezwaar. Ik meen echter dat deze
term bij de betrokkenen minder gemakkelijk ingang zal vinden
om de door M.v.N. zelf aangehaalde reden dat in de « syndicale
delegatie» de nadruk sterker ligt « op het innig verband tussen
(de werknemers) en hun vakorganisatie» (11-62). Vermoedelijk
zullen de vakbondleiders erop staan dat dit verband ook in de
benaming tot uitdrukking komt. Zulks is het geval noch in « sociale afvaardiging» noch in « vertrou\venSmanneil ».
Daarom zou misschien de term « vakbondafvaardiging » in de
betrokken milieus gemakkelijker burgerrecht verwerven. Zolang
die afvaardiging geen eigen \vettelijk statuut heeft kan hiertegen
ook geen juridisch bezwaar worden aangevoerd. Komt het ooit
tot een optreden van de wetgever, dan zal voor juridisch gebruik
eventueel naar een andere benaming moeten worden uitgezien,
waarbij rekening moet worden gehouden met de eigen kenmerken
die uit het juridisch statuut zullen voortvloeien »
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11. - Termen en wendingen
WINKEI' EN LOKET
Een lezer uit Hasselt vraagt ons om een beschouwing over de
woorden winket en loket. Gaarne voldoen we aan zijn verzoek,
vooral ook omdat we veronderstellen dat er heel wat lezers zijn
die de gebruikswaarde van de woorden winket en loket gewogen
wensen te zien. Er zijn immers vele ambtenaren die dagelijks te
maken hebben met datgene wat in Nederland algemeen loket,
in Vlaams-België daarentegen door velen winket wordt genoemd.
We hebben hier niet een van die gevallen waarin een Belgisch
gallicisme tegenover een eigen Nederlands woord staat. Het zijn
allebei goede en oude Nederlandse woorden, winket en loket. Op
de vraag echter, wat in het Algemeen Nederlands de gebruikelijke
benaming is voor de raamvormige opening in de wand van een
kantoor, waardoor het publiek geholpen wordt, dan moet zonder
enig voorbehoud het antwoord luiden : loket.
Beide woorden kwamen al in het Middelnederlands voor.
Naast de vorm winket, ook wincket en wijnket gespeld, waren
de meest voorkomende vormen wiket, wicket en wycket. Als
wiket werd aangeduid : een deurtje in een muur, een po~rtle ; ook
wel het deurtje in een der zijvleugels van de poortdeur; en ten
slotte: het getralied venster in of boven de kleine deur van cen
poort.
Ook in het Engels treft men uJicket in deze middeleeuwse betekenissen aan. Het Engelse woord is bovendien internationaal
ge\.vorden als aanduiding van de drie paaltjes met twee houtjes
erop, een soort dubbel poortje, bij het cricketspel. Ook de Nederlandstalige criquetspeler bedient zich van dit Engelse woord
wicket.
Waarschijnlijk zijn zowel het Middelnederlands wiket als het
Engels wicket aan het Oudnoordfrans wiket ontleend. Hoe dit
woord ontstaan is, weet men niet zeker; men vermoedt echter
dat het van Germaanse oorsprong is. De Franse vorm van u'iket
is guichet geworden.
In het Nederlands is intussen de oude vorm u'iket verloren
gegaan, terwijl de vorm met tussengevoegde n : u'inket, is gebleven, als aanduiding van een deurtje of een luik in een grote deur
of poort.
\Vaar is die r1 vandaan gekomen die van het u·iket een winket
heeft gemaakt? Die n is waarschijnlijk op de proppen gekomen
onder invloed van een - ander Nederlands woord, dat in sterk
verwante betekenissen werd gebruikt, nl. klinket, in het Middelnederlands clinkel ~espeld.
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Pit clinke! kwam van het Oudfrans clencquet, een afleiding
van clencbe « deurklink », dat op zijn beurt echter weer van dezelfde Germaanse oorsprong is als het Nederlands klink. Onder
het klinket verstaan we vooral de kleine deur in een grote deur of
poort, waardoor men in en uit kan gaan, zonder de grote deur te
openen. In het alledaags spraakgebruik liepen de betekenissen van
wiket en klinket vrijwel door elkaar; zo is het licht te begrijpen
dat wiket, onder invloed van klinket, tot winket is geworden.
Het gebruikelijke woord voor « deurtje in een deur» is thans
nog klinket, het minder gewone woord voor zo'n deurtje, of ook
voor een deurluikje is winket.
We hebben wat meer etymologie erbij gehaald dan in dit tijdschrift onze gewoonte is. Om het goed-Nederlandse woord winket zijn volle recht te geven, leek het ons nuttig dit te doen.
Toen de raamvormige openingen in de wanden van kantoren
in zwang kwamen, vertoonden deze voldoende gelijkenis met wat
als winket werd aangeduid, om het woord winket ook in dit
moderne verband van stations, postkantoren, banken enz. te
gebruiken.
In het Algemeen Nederlands is de benaming van die openingen echter niet winket geworden, doch loket. [Dat het Frans
guicbet de Franse vorm is van het oude winket, is volstrekt
geen reden om te zeggen dat aan een Frans guichet thans een
Nederlands winket zou moeten beantwoorden !] De eigen taalontwikkeling heeft loket opgeleverd, zonder zich aan de oorspronkelijke vorm van het Fr. guichet te storen.
De grondvorm van loket is het Middelnederlands loke, dat
« afsluiting, afgesloten ruimte» betekent. Het staat in verband
met het werkwoord luiken. Met het Romaans achtervoegsel -et,
werd van dat loke reeds in het Middelnederlands het woord
loket gevormd. De betekenis was: « vakje, afgesloten ruimte ».
Loket heeft verschillende toepassingen gekregen. In de huidige
algemene taal is het het meest bekend als benaming voor de
« raamvormige opening in de wand van een kantoor, waardoor het
publiek geholpen wordt ». Niet winket doch loket is het gebruikelijke woord, dus ook de juiste vertaling van het Frans guichet.
Sommige loketten hebben een loketdeurtje. Vaak is een loket
afgesloten met laketgaas. De man die het loket bedient heet
loketbediende, loketbeambte of lokettist. Zijn vrouwelijke collega
wordt ook lokettiste genoemd. Zij behoren beide tot het loketpersoneel.
M. v. N.
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DRIE MOEiLIJKHEDEN VIA HET fRANS

Het Frans gebruikt veel meer \\'ederkerende werkwoorden dan
het Nederlands. \Vij beperken ze meçstal tot de gevallen waarin
de handelende persoon tevens het voorwerp van de handeling is :
ik was me, hij bezeert zich. In het Frans is dat lang niet altijd
het geval ; sommige wederkerende werkwoorden worden geschreven met het voornaamwoord se zonder dat dit een logische functie
vervult: s'en aller, se taire, se moquer, s'attendre à. Als men dat
uit het oog verliest, geeft navolging van de Franse wending aanleiding tot een foutief Nederlands.
Een van de meest voorkomende vergissingen. op dat gebied is
wellicht de letterlijke vertaling van het zinnetje dat boven dit
artikel staat. Het werkwoord stellen kan wel wederkerend worden
gebruikt, zoals in de zin : hij stelde zich op hetzelfde standpunt.
Hier is het onderwerp (hij) tevens het voorwerp van de handeling,
en de zin is in orde. Maar de letterlijke vertaling van de Franse
idiomatische wending « la question sc pose» is een barbarisme
dat vloekt tegen het Nederlandse taaleigen.
Het doel van dit stukje is aan te tonen dat we over een groot
aantal mogelijkheden beschikken om die gedachte correct uit te
drukken. Wij hebben de keuze tussen : de vraag doet zich voor,
de vraag rijst, de vraag komt op, de vraag komt naar voren, de
vraag dringt zich op.
Volgens het zinsverband staan ons nog andere uitdrukkingswijzen ter beschikking. B.v. : Op dit ogenblik is het probleem niet
aan de orde (ie problème ne se pose pas en ce moment). De
kwestie kwam niet ter sprake (la question ne s'est pas posée).
De regering ziet zich geplaatst voor moeilijke problemen (des
~lroblèmes difficilcs se posent au gouvernement).
We geven hieronder een aantal citaten die ons nog nieuwe mogelijkheden aan de hand doen. « Hier wordt nu de vraag gesteld,
in hoeverre de vaderlandse letterkunde op zichzelf als een geheel
kan \.vorden beschou\vJ» CA. Donker, Karaktertrekken van de
Vaderlandse Letterkunde). - « Hiermee zijn we gesteld voor de
vraag wat Bellamy onder de Vrijheid verstaat» (De Nieuwe
1'aalgids). - « Dat er zich na die schokken allerlei nieuwe problemen voordeden» (P. Gcyl, Geschiedenis van de Nederlandse
Stam). - « De verhouding van de kunst tot de samenleving is als
probleem reeds vaak aan de orde gesteld » CG.W. Huygens, De
Nederlandse Auteur en zijn Publiek). - « Verder dringt zich onmiddellijk de principiële vraag op ... » (De Nieuwe Taalgids).
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Het gebeurt ook soms dat « la question se pose de savoir si
»
klakkeloos wordt vertaald (de vraag stelt zich te weten of ).
Onnodig te zeggen dat zulke barbarismen niets te maken hebben
met het Nederlands. Wij drukken die gedachte kort en goed als
volgt uit: de vraag is, of ...

Double emploi
Met de vertaling van « double emploi» wordt veel gesukkeld.
Dat is vooral toe te schrijven aan het feit dat velen zich geen
rekenschap geven van de juiste betekenis van « emploi» in dit
verband. Het stemt namelijk niet overeen met ons woord gebruik, maar is een tenn uit de boekhouding. Robert in zijn
Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue française
(1954) geeft de volgende verklaring : « Action de porter une somme
en recette ou en dépense ». Hij voegt er nog de volgende toelichting aan toe: « Faux emploi: inscription sur un compte d'une
dépense qui n'a pas été faite. Double emploi: somme inscrite deux
fois. Par ext. Faire double emploi: comparter une répétition inutile, superflue - Ces deux hypothèses font double emploi. Substant. Dn double emploi. »
In zijn oorspronkelijke betekenis is « emploi» dus een van de
bedragen voorkomend in een staat van inkomsten en uitgaven,
in een boekhouding, wat wij in 't Nederlands een post of boeking
noemen. « Dn faux emploi » is dus een verkeerde boeking, « double emploi » een dubbel geboekte post.
Naast deze eigenlijke betekenis wordt « double emploi» bij
uitbreiding ook gebruikt in die van overbodige, of onnodige herhaling. Dat lijkt wel de juiste vertaling van die ogenschijnlijk zo
moeilijke Franse wending te zijn. Cela fait double emploi = dat
is een overbodige, onnodige, nutteloze herhaling.
In sommige gevallen zal men echter tot de bevinding komen
dat die vertaling geen bevrediging schenkt. Dit is o.a. het geval
met de bovenaangehaalde zin uit Robert: « Ces deux hypothèses
font double emploi ». Bij een onderstelling kan men moeilijk
spreken van een herhaling. In zulke gevallen dient men niet de
woorden maar de zin te vertalen. In overeenstemming met het
Nederlandse taaleigen· is b.<v. : die twee onderstellingen komen
op hetzelfde neer. Hier wordt tweemaal dezelfde onderstelling
gemaakt.
Het voorbeeld uit Larousse «ce mot fait double emploÎ», kunnen
we weer normaal vertalen: dit woord is een nutteloze herhaling.

J.

V"
IJ - 132

En nog ...

(t

intervention ))

In de nrs 4 en S van Taalbeheersing werd op de bladzijden 11 7-10
reeds gewezen op het foutieve gebruik van de termen « tussenkomen» en « tussenkomst» als vertaling van het Franse «intervenir» en « intervention ».

Als aanvulling op deze bijdragen volgt hier nog een reeks van
voorbeelden waarin tot uiting komt in welke gevallen de term
« tussenkomst» kan worden gebruikt, en hoe het Franse « intervention » en « intervenir» kunnen worden weergegeven wanneer
« tussenkomst» niet op zijn plaats is.
Wanneer kunnen de woorden « tussenkomst» en « tussenbeide
komen» in het Nederlands wel gebruikt worden?
« Tussenkomst)) betekent inmenging of bemiddeling, meestal
in een conflict of in een situatie waarbij reeds andere partijen
betrokken zijn.
- Iemands tussenkomst inroepen in een geschil.
- Door iemands tussenkomst bevorderd worden.
- De gewapende tussenkomst van de V.S. in de oorlog tussen
Noord- en Zuid-Korea.
« Tussenbeid(~ komen » wordt in hetzelfde verband gebruikt.
- De politie kwam tussenbeide om de vechters te scheiden.
In sommige vertalingen treft men zelfs nog het werkwoord
« tussenkomen » aan, als vertaling van « intervenir ». In feite komt
in het algemeen Nederlands alleen het tegenwoordig deelwoord
« tussenkomend» voor, in samenstellingen als « tussenkomende
partij » (in een rechtszaak).
In de ambtelijke taal komen de woorden : tussenkomst, tussenbeide komen, tussenkomen, slechts zelden te pas. Naar gelang van
de betekenis kan men echter wel een keus doen uit de volgende
termen wanneer men in het Nederlands naar een equivalent zoekt
voor « intervention » en « intervenir ».
Une intervention chirurgieale :
L'intervention d'un médecin s'avéra nécessaire:
L'intervention de I'assurance nlaladie s'élève à :

Operatief ingrijpen
Geneeskundige verzorging
bleek noodzakelijk
De uitkering van de ziekteverzekering bedraagt
.
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L'intervention de la police donne
lieu à des critiques :
L'intervention des pouvoirs publics
:
tend à

te

gouvernement interviendra pour
rétablir la paix sociale:

Le gouvernement interviendra pour
arrêter la hausse des prix:
Le ministre promit d'intervenir au..
près de son collègue:
Lïntervention des pouvoirs publics
en faveur de
L'intervention du député en faveur
de
;
L'intervention de l'orateur provo..
qua des applaudissements:
Ol . . . . . . .

:

Après ces diverses interventions,
Ie ministre répondit:
Après les interventions de diffé...
rents députés, ... ,.....

Het optreden van de politie lokt
kritiek uit
Het beleid van de overheid is erop
gericht (of: de overh.?id streeft
ernaar ......... )
De regering zal maatregelen tref...
fen om de arbeidsvrede te herstel...
len
De regering zal ingrijpen om de
prijsstijgingen tegen te gaan
De minister zegde toe bij zijn collega erop aan te dringen
De ( steun) maatregelen van de
overheid ten gunste van
.
Het verzoek van volksvertegen...
woordiger X ten gunste van
.
De rede (de verklaring, het betoog) van de spreker lokte ap...
plaus uit
In antwoord op deze verschillende
sprekers, verklaarde de minister
Nadat verscheidene afgevaardig..
den het woord hadden gevoerd,

En nu maar hopen dat deze derde poging (intervention) om een
keuriger taalgebruik te bevorderen, geen protest (intervention)
uitlokt bij onze Franstalige landgenoten omdat ik het vertalen van
hun taal zo moeilijk maak.
W. Px.
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VRAAG EN ANTWOORD
De heer A.M., controleur van de belastingen te W., richt zich
tot ons met een reeks vragen die wij hieronder beantwoorden :

Blijvende map

V raag : « Permanente farde

», is m.i. een slaafse vertaling uit het
Frans: dossier permanent. Het gaat ter zake om een map waarin
alle stukken gerangschikt worden die niet op een bepaald aanslagjaar betrekking hebben, maar bij ieder aanslagjaar dienen
gebruikt en geraadpleegd te worden: o.a. afschrijvingstahellen,
inlichtingen over onroerende goederen enz. Naar mijn bescheiden
mening is « bestendig bundel » of « bestendige map » (cf. zie Thh.
II -110 : in plaats van farde) beter Nederlands.
Antwoord: De beste term lijkt ons blijvende' map.

Langs hiërarchische we!!,
Vraag: Langs rangopvolgende weg IS m.i. een afschuwelijk purisme.
Antwoord: « Rangopvolgend » is geen Nederlands woord; bedoeld is kennelijk lan'gs hiërarchische weg. Het heeft geen zin
zulke gebruikelijke en sedert lang ingeburgerde woorden te willen
vernederlandsen. Ook in het Engels zegt men « hierarchical » en
in het Duits « hierarchisch }).
Vraag: Wat is de Nederlandse term voor « syndicat d'initiative » ?
Antwoord: Zo'n instelling tot bevordering van het toerisme heet
in 't Nederlands VereniKinK voor vreemdelingenverkeer, vaak
afgekort tot V.V.V.
Vraag: Wat is de vertaling van « indicateur », d.w.z. een register
waarin men de te verzenden briefwisseling noteert.
Antwoord: De Nederlandse benaming is brievenregister. Men
spreekt ook van een register van inkomende en uitgaande brieven.
V raag: Orderregister : register waarin men zijn verplaatsingen
voor de dienst inschrij ft == afwezigheidsregister ; in ditzelfde
register brengt men tevens de verslagen aan van de oversten o~er
het nazicht van de controlewerkzaamheden. M.i. is het woord
orderregister vertaald uit het Frans, en dan nog verkeerdelijk
voor orderegister. Wat is de 'juiste Nederlandse term?
Antwoord : Een reis in opdracht of ten behoeve van een openbaar
lichaam noemen we een dienstreis. De voor de hand liggende
benaming lijkt dus re~ister van dienstreizen.
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Wij hopen de vragensteller een dienst te bewijzen door zijn aandacht te vestigen op enige minder juiste termen in deze laatste
vraag, te meer daar ze .in onze administratieve taal op grote
schaal voorkomen.
« Verplaatsingen voor de dienst » : verplaatsing is een synoniem
van overplaatsing. Een ambtenaar verplaatsen of overplaatsen
betekent: hem een andere standplaats geven. De juiste term voor
wat onze lezer hier bedoelt is korte dienstreizen. (Zie Tbh.
11-20, v.v.).
Wat men bij ons soms « verplaatsingskosten» noemt, heet in
goed Nederlands reis- en verblijfkosten. (Zie Tbh. 11-26, 27). De
juiste betekenis van « verplaatsingskosten» is : kosten die men
moet maken om elders te werken of zich elders te vestigen.
« Verslagen aanbrengen in een register» zouden we verbeteren
in : verslagen opnemen ~I noteren, er aantekening van houden
in een register.
« Oversten» is hier een onjuiste vertaling van « supérieurs "
of « chefs » ; in 't Nederlands spreekt men van meerderen of
hogergeplaatsten.
Overste betekent het hoofd van een klooster (cf. broederoverste, vader-overste, moeder-overste). In Nederland is overste
ook de niet officiële naam en aanspreektitel voor een luitenantkolonel.
« Nazicht» is geen ge,b~uikelijk woord; wel kan men zeggen
het nazien.

J. V.

11. - Termen en wendingen
OVER HET GEBRUIK VAN (( MOEST» EN «ZOU»

(( Moest ... )'
Het gebruik van het hulpwerkwoord (~ moest ), «( moesten )) in een
onderstellende bijzin is in de schrijftaal verkeerd.
Fout zijn bv. zinnen als:
- Moest de Senaat de moed gehad hebben, de ziektewet zoals
die door de Kamer was goedgekeurd, toch te amenderen, dan
zou men van een echt twee-kamerstelsel in dit land hebben
kunnen spreken.
- Moest ten gevolge van Amerika's houding een liberalisering
van de handel uitblijven, dan zouden de Euromarktlanden hieruit
de nodige conclusies moeten trekken.
- Moesten zij erin slagen, Strauss te weren, dan zou de militaire staf er heel anders uitzien.
- Moest de loop van de geschiedenis een beetje anders geweest zijn, dan hadden wij wellicht het Westvlaams als algemene
cultuurtaal gekregen.
Correct zou zijn:
- Als de Senaat de moed had gehad ... ,. 1ndiell de Senaat
de moed bad gehad ... ; Had de Senaat de moed gehad ...
- Als (indien) ten gevolge van Amerika's houding een liberalisering van de handel uitbleef ... ; Als - of indien - ten gevolge van Amerika's houding een liberalisering van de handel
zou uitblijven ...
- Als (indien) zij erin ~oudell Jlagen. Strauss aan de kant
te zetten ...
- W a~ de loop van de geschieden,is een beetje anders geuleeJf ...
Wanneer het onderstelde feit niet zeer waarschijnlijk is,
gebruikt men ook: MOCHT - b.v. Mocht (en niet: « moest ) !)
ik het vergeten, dan moet je mij daaraan herinneren, mocht (en
niet: « moe~t ») het \\7aar. blijken te zijn dat de aanslag op de
Wangata-bar het werk van provocateurs is, dan zouden wij ons
standpunt moeten herzien.
In een zin als de volgende, waarin alle~n maar ...' beleefdheidshalve») wordt verondérsleld, zou «( mocht(en)) b.. v. niet
op zijn plaats zijn : Moesten alle uitgevers wat m~er moed hebben, dan· zouden slechte auteurs minder of geen kansen krijgen.
Wij verbeteren : Als alle uitgevers wat meer moed hadden, dan ... ;
Hadden alle uitgevers wat meer moed, dan ...
(4
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« Moest.. wordt ook vaak, onder Franse invloed, verkeerd
gebezigd in het volgende patroon : Het Chinese bestuur bracht
een tijdperk van wanbeheer, dat ongeveer twee eeuwen moest
duren (Fr. qui 'devait durer quelque deux siècles).
Wanneer - zoals hier - een feit in het verleden wordt vermeId, dat gevolgd is op een ander zoëven genoemd feit en, van
bet tijdstip van dit laatste uit, als toekomstig wordt gezien, gebruiken wij niet « moest)) maar Zou. De werkwoordelijke vorm
waarin dit hulpwerkwoord voorkomt, heet niet ten onrechte de
verleden toekomende tijd, d.w.z. de tijd die een werking voorstelt als te zullen gebeuren in een tijd, toekomstig aan een reeds
genoemde verleden tijd.
Wij verbeteren ons voorbeeld dan ook zo : Het Chinese bestuur bracht een tijdperk van wanbeheer, dat ongeveer twee
eeuwen zou duren.
Nog een voorbeeld: Het cijnskiesstelsel heeft zo'n invloed
gehad, dat de gevolgen daarvan nog een hele tijd vooral in de
samenstelling van de Senaat moesten nawerken. Het moet natuurlijk zijn: «<.ouden nawerken)).
, Zou ...

11

Onder «MOEST» hebben wij al een geval vermeld waarin
« mocht .. het passende hulpwerkwoord is. Ook in bijvoeglijke bijzinnen van het volgende type is « mocht» het correcte hulpwerkwoord, waar in het Frans de voorwaardelijke wijs wordt
gebruikt om een ondersteld feit aan te duiden :
- De kandidaten die aan het examen zouden deelnemen zonder
de vereisten te vervullen, zouden in geen geval toelaatbaar kunnen
worden verklaard.
- De geschillen die tussen de partijen zouden kunnen rijzen,
zullen aan arbitrage onderworpen worden.
- Alleen indien hij voldoet aan de bijzondere eisen van· geschiktheid welke ten opzichte van de dienst of het korps van zijn
keuze zouden zijn gesteld ...
In het Frans zou er gestaan hebben :
- « Les candidats qui participeraient à l'examen sans ...
- « Les différends qui pou"oient surgir entre les parties
seront ...
- « ••• les conditions particulières qui seraient requises ...
Wij corrigeren onze Nederlandse zinnen zo :
- De kandidaten die aan het examen mochten deelnemen
zonder aan de eisen te voldoen, zouden in geen geval toelaatbaar
kunnen worden verklaard.
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- De geschillen die tussen partijen mochten rij~en, zullen aan
arbitrage onderworpen worden.
- Alleen indien hij voldoet aan de bijzondere eisen van geschiktheid welke t.o.v. de dienst of het korps van zijn keuze
mochten zijn gesteld ...
Tot zover de moeilijkheden in wat wij hier het «( voorwaardelijk ~
verband zouden kunnen noemen. Maar wij Vlamingen lijden
bovendien aan een soort van « conjunctief-complex ~.
Wij bouwen bij voorbeeld de volgende zinnen :
- Alles zal in het werk gesteld worden opdat ons inlormatieblad weldra in gedrukte vorm zou verschijnen.
- Men heeft de beeldengroep van het monument afgenomen
opdat deze een zelfde behandeling zou kunnen ondergaan.
- De partij heeft geëist dat veertien partij functionarissen zouden worden afgezet.
- Opdat de kinderbijslag zou kunnen worden toegekend, vereisen de wettelijke bepalingen ...
- Ten einde te vermijden, dat identieke gevallen op verschillende wijze zouden opgelost worden ...
- Er wordt op aangedrongen, dat de Benelux met kracht de
spoedige uitvoering van dat plan zou eisen.
- Wensen de leden dat het bestuurscomité een tarief opmaken zou?
- Het nieuwe Wetboek van Strafrecht stelt de eis, dat het
vonnis de bijzondere redenen zou opgeven die· de straf hebben
bepaald.
Correcter zou zijn:
- Alles zal in het werk worden gesteld opdat ons informatieblad weldra in gedrukte vorm zal verschijnen - of - kan verschijnen.
- Men heeft de beeldengroep van het monument afgenomen
opdat deze een zelfde behandeling kan ondergaan.
- De partij heeft geëist dat veertien partijfunctionarissen
worden afgezet - of - zullen worden afgezet.
~ Opdat de kinderbijslag kan worden toegekend, vereisen de
wettelijke bepalingen ...
- Ten einde te vermijden dat identieke gevallen op verschillende wijze worden opgelost - of - <.ullen worden opgelost ...
- Er wordt op aangedrongen, dat de Benelux met kracht de
spoedige uitvoering van dat plan zal eisen.
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- Wensen de leden dat het bestuurscomité een tarief opmaokt
- of - opmaken zal ?
- Het nieuwe Wetboek van Strafrecht stelt de eis, dat het
vonnis de bijzondere redenen opgeeft - of - zal opgeven, die de
straf hebben bepaald.
Met deze talrijke citaten wordt bedoeld, een beeld te geven
van het minder juiste gebruik dat te onzent van de verleden
toekomende tijd (met « zou ») wordt gemaakt, namelijk in gevallen die niet beantwoorden aan het normale gebruik van deze
tijd. Dit komt wellicht voort uit de (verkeerde) opvatting dat de
Franse conjunctief in het Nederlands altijd door een bijzondere
vorm moet worden weergegeven.
Wanneer dan de Vlaming de minder gebruikelijk geworden
conjunctief wil vermijden, grijpt hij haast geregeld naar de constructie met « zou» + infinitief. Dit gebruik nu is ook verouderd
en wordt nog zelden aangetroffen, behalve in minder gewone
taal, zoals : Dat uw linkerhand dan niet wete, wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes zou verborgen blijven.
Met de vervanging van « ZOU») door « zal », zoals in de correcties bij de hierboven geciteerde zinnen, zijn de meeste Vlamingen niet vertrouwd. Toch wordt deze constructie in Nederland,
zij het afwisselend met de onvoltooid tegenwoordige tijd (b.v. :
opdat gij weet waaraan gij u moet houden), zeer veel gebruikt.
In sommige gevallen kan invoeging van het hulpwerkwoord « kunnen » de welluidendheid bevorderen, zoals in : opdat ons informatieblad weldra in gedrukte vorm kan verschijnen (zie eerste citaat).
Ligt het vermelde feit in het verleden, dan is het gebC!Jik
van « zou », dus van de verleden toekomende tijd, natuurlijk
gerechtvaardigd: Er werd herhaaldelijk op aangedrongen, dat
de Benelux met kracht de spoedige uitvoering van dat plan zou
eisen, wat dan ook is geschied. Dit alles nu gebeurde, opdat zou
vervuld worden wat door den Heer bij den Profeet voorspeld is.
Over de aanvoegende wijs volgt later nog wat.

P. B.
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VRAAG EN ANTWOORD

Vindt u «( Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur" een
goed gekozen benaming?
Neen, beslist niet. Het ,ronkt dermate, dat men het al verdacht vindt voor men zich van de betekenis rekenschap heeft
gegeven. Bij nader toezien, of toehoren, blijkt dan inderdaad heel
wat meer geluid afgégeven dan zin tot uiting gebracht te worden.
Wie, die onvoorbereid de woorden « nationale opvoeding'~ hoort
uitspreken, stelt zich daarbij ook iets voor? Ten hoogste zal hij
denken aan bv. dat onderdeel van de opvoeding, waarin meer in
't bijzonder het- « nationale» aan zijn trekken zou komen.
Wel is het mogelijk, langs omwegen achter de bedoeling te
komen. Het departement heette vroeger, althans sedert '932,
« Ministerie van Openbaar Onderwijs ). Dat was duidelijk, maar
zeer beperkt. In de loop der jaren was de bevoegdheid van het
departement al aanzienlijk verruimd. Later is een zodanige
schoolwetgeving ontstaan, dat het niet goed mogelijk meer was
alleen nog van het « openbaar ) onderwijs te spreken. Onderdelen
van de jeugdzorg zijn van andere departementen naar « Onderwijs» overgegaan. Ook de « culturele zaken )), die in 19S8 een
eigen departement hadden gekregen, zijn aan ce onderwijs ) toegevoegd. Er werd dus, bU het begin van de huidige regering, dat
is in 1961, naar een nieuwe benaming gezocht. In Parijs bestond
al een « Ministère de l'Education nationale ). In de geest van hen
die die benaming dan maar hebben overgenomen moet de gedachte hebben gespeeld, dat dit « éducation nationale ) bruikbaar
was om de nieuwe schakeringen op te vangen : niet alleen meer
het «openbaar» maar ook het « bijzonder) of « vrij", kortom
alle in de schoolwetgeving betrokken onderwijs ; en niet alleen
meer het « onderwijs» maar alles wat de « opvoeding» betrof.
Met de « culture» erbij was dan de benaming compleet - op
de « vertaling» na.
Een naam vinden die alles zegt en toch bruikbaar blijkt is
intussen niet gemakkelijk. cc Ministerie van Onderwijs, Jeugdzorg
en Cultuur» beantwoordt misschien niet al te slecht aan die eis.
Maar het spreekt van zelf dat een definitieve naam niet zonder
overleg met de betrokken administratieve en eventueel politieke
kringen kan worden vastgesteld.

c. B.
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Een verkeerde « vertaling)) in een schoolboek
In een onlangs verschenen schoolboek, leest men « Het spreken
is niet enkel het vertrekpunt, maar tevens de basis van ons
moedertaalonderwijs ».
« Vertrekpunt» is de letterlijke vertaling van « point de départ », maar het is geen Nederlands woord. Wij spreken van een
uitgangspunt: het uitgangspunt van een reis, van een redenering.
Zo schrijft de Nederlandse taalgeleerde, wijlen Gerlach Royen,
in zijn boek Taalrapsodie : « De levende algemene Noordnederlandse omgangstaal moet kern en uitgangspunt zijn van het' onderwijs in de moedertaal ».
Op dezelfde wijze moet « partir de» in de betekenis van
« prendre comme joint de départ » worden vertaald door uitgaan
van en niet « vertrekken van ». Il part du principe = hij gaat
uit van het beginsel.

Een gel!al van contaminatie
Tijdens de uitzendingen van het B.R.T.-nieuws hoort men geregeld zinnen van het volgende model :
- Het partijbestuur heeft het plan nog niet onder ogen genomen.
- Verscheidene oplossingen werden onder ogen genomen.
« Onder ogen nemen» is geen Nederlandse uitdrukking. Het
is klaarblijkelijk een geval van contaminatie, d.w.z. het dooreenhalen van twee zegswijzen, waardoor een verkeerd geheel ontstaat. Een bekend voorbeeld hiervan is « dat kost duur », een
contaminatie van « dat is duur» en « dat kost veel ».
De bovenstaande twee zinnen zijn waarschijnlijk het gevolg
van het dooreenhalen van de twee wendingen iets onder (de)
ogen zien en iets onder de loep nemen. Beide betekenen onder-

zoeken, bespreken, in ogenschouw nemen.
Juist is dus: Ht partijbestuur heeft het plan nog niet onder
ogen gezien, onder de loep genomen, in ogenschouw genomen,
onderzocht. Verscheidene oplossingen werden onder ogen gezien,
onder de loep genomen enz.

J. V.
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II. ,- Termen en w·endingen
IETS OVER OPENBARE VERKOPINGEN EN VEILINGEN
Het opschrift van deze bijdrage doet als vanzelf de vraag rijzen:
Waarom « verkoping» en niet « verkoop » ? Is er een verschil in
betekenis?
« Vcrkocp ) heeft een ruitncrc gebruikssfeer en ziet, zeer algemeen, op de daad van het verkopen, zoals in « een verkoop sluiten,
een verkoop tot stand brengen ». Zelfs kan men het voor « omzet,
verkochte hoeveelheid~) bezigen : « de verkoop ging de hoogte
in ».
.
« Verkoping » daarentegen doelt vrijwel uitsluitend op een verkoop die openbaar, publiek of althans met een zekere openbaarheid geschiedt, vaak zelfs een officieel karakter heeft : « notarissen
houden verkopingen ; openhare verkoping van ~en groot herenhuis ».
Natuurlijk mag men in die betekenis ook « verkoop » gebruiken:
men spreekt evenzeer van een « openbare, gerechtelijke verkoop »
als van een dito verkoping. Een onderscheid is hier bezwaarlijk
aan te wijzen.
.
Openbare verkopingen zijn meestal veilil/f!,en, d.z. openbare verkopingen bij opbod of afslag. Geveild worden, in' veiling worden
gebracht, aan de veiling kOJJten. aan de veiling worden gebracht,
ter veiling worden aangeboden, op de v('i/ing (vorden f.{edaan de
meest uiteenlopende goederen : men heeft veilingen van vaste
goederen, huizen en landerijen, kunstveilingen (van kunstvoorwerpen), postzegelveilingen, aufoveilingen (van tweedehandsautomobj~len, vgl. het Fr. criée automobile), hOll!-, groenten-, /rllit-, tbee-,
bloemen-, bloeJrtbollenveilingen, tuinbouwveilingen enz. Veiling
noemt men ook de plaats waar wordt geveild : iedere grote stad
heeft haar veiling.
.
Beperkter van beteken; s en van gebruikssfeer is 'vendu, een veiling van mobiliën~ meubilaire goederen, meubelen, huisraad, meestal wegens vertrek naar cIders of wegens sterfgeval.· Een ambtenaar die naar de kolonie vertrekt, kan van zijn inboedel vendu.
!Jouden en wendt zich d3é1rtnc tot een vendubuis, tot een vend/!bouder. De inboedel die in zulke onlstandigheden wordt geveild, onder de hamer komt, onder de banier wordt gebracht, heet
men ook boedel, boel of boelgoed. Het huis, hetzij woonhuis, hetzij sterfhuis, waarvan de inboedel wordt geveild, noemt men
boelbuis. Zowel boclgoed als boelbuis zijn bij uitbreiding ook de
verkoping zelf gaan aanduiden. Vandaar uitdrukkingen als boel·
goed, boelhuis houden (vendu houden), bij boelgoed verkopen.
Andere samenstellingen met « boel » in die betekenis zijn : boeldag
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(dag waarop een boedel wordt geveild), boerenboeldag (als het
gaat om de verkoop van de inboedel, het vee en het gereedschap
van een landbouwer), boedelveiling, boedelverkoping, boedelmeester (ondernemer van zulke publieke verkopingen).
Bij veiling, van welke goederen ook, wordt aan de zijde van
de verkoper altijd beoogd de bongste prijs te bedingen, de !Jooj!,ste biedprijs te yerkrijgen.
Op veilingen bij opbod, meestal van tweedehandsgoederen of
van vaste goederen, wordt gespeculeerd op de prikkeling van het
tegen elkaar opbieden en wordt toegewezen, gegund aan, wordt
tot koper verklaard de gegadigde (== de kooplustige) die het
h~}()gste bod hf~cft gedaan, bet .acrk \te bod !Jee! t {tlten boren, de
hoogste biedprijs heeft voorgesteld, aan de sterkste bieder, aan
de meestbiedende, aan hem die het meest heeft gehoogd. die de
laatste medebieder heeft afgeboden of afgefllijnd d.i. hem door het
stellen van een hoger bod het goed heeft doen ontgaan, doen
ontglippen: ik wou het huis voor 200.000 F kopen, maar men

mijnde mij af, men mijnde het mij af.
Onroerende goederen worden vaak verkocht bij inzet en toeslag: er wordt eerst ingezet d.i. een bedrag gen,-<:nld of bepaald
waaronder niet zal worden gegund, of er wordt een eerste hnd
gevraagd, het huis \voc:3t iJl !J()d gesteld, iJl hod f{c/JraciJl ; bi(:(/li/

gen (meervoud van « bod ») worden gevraagd. Er wordt druk.
levendig, traag, hoog, laag geboden : na enkele minuten, na eeG
kwartier bieden stond het huis reeds in bod voor 200.000 F. Als
de biedingen het hoogste punt bereiken, valt de hamer en roept
de veilingmeester: Verkocht·! (adjugé I). Soms krijgt de hoogstf'
bieder de zaak alleen dan toegewez"en als zijn bod ten minst,
gelijk is aan de kleinste toegelaten marge boven de laatste mede-bieder.
Op de immobiliënmarkt' wordt ook dikwijls geveild bij opbod
en a/slag d.i. bij opbod gevolgd door afslag. De verkoper laat eerst
opbieden om op het prijsidee van de markt te komen, om, zoals
men dat in de vaktaal noemt, een bodem in de markt te leggen.
Bij het hoogste bod voegt hij dan een bepaald bedrag en de aldus
verkregen sonl dier t als aanvangsprijs, als inzet, voor de tweede
fase: het afsla!?n, de afslag.
Lang niet altijd wordt geboden door gegadigden, door kooplustigen, vaak ook door aanwezigen, die ten behoeve van en in afspraak met de verkoper de prijs zo hoog mogelijk willen opdrijven
of hem zo hoog mogelijk willen houden. Als beloning, omdat zij
het hoogste bod bebben gedaan of vóór de afslag het hoogste bod
nog even hebben verhoogd, krijgen zij een bedrag in geld, dat
meestal in verhouding staat tot de waarde van het goed: strijk-

geld, plokgeld, trekgeld of hooggeld. Wat zij doen is plokken,

oP
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trekgeld jagen. Dat spelletje is echter niet geheel zonder gevaar ;

zij kunnen aan hun bod blijven hangen, hUll bod gestand moeten
doen.
Wordt de geboden prijs onvoldoende geacht, dan kan men het
goed ophouden (d.i. niet voor het gedane hod afstaan) of uit de
veiling nemen.
Bij verkoop van onroerende goederen is veelal ook nabod
mogelijk, kan worden nageboden, kan men nabieden: méér bieden
nadat het goed reeds voorwaardelijk is vervreemd, reeds voorlopig is toegewezen (recbt van nabod).
De ter veiling aangeboden goederen zijn verdeeld in kavels, kavelingen, partijen, gedeelten, percelen of kopen, niet in « loten »,
een gallicisme. Zo kan men zeggen: de koffie wordt verkocht bij
kavelingen; het hakhout is in tien kopen verdeeld; het aan te
besteden werk bestaat uit drie percelen.,l-Iet gebeurt wel eens, dat
men voor een vlotter verloop van de veiling partijen van gelijke
kwaliteit samenvoegt. Men spreekt dan van blokvorming, van de
blokpartij, van een blokveiling.
Afgeslagen, geveild bij afslag wordt vooral voor land- en tuinbouwprodukten, voor vis enz... (visafslag-vismijn). Die vorm van
veiling is tot een belangrijke vorm van markt-, van a/zetorganisatie
uitgegroeid, bij zoverre dat men van het veilingwezen is gaan spreken. Hier spelen vooral de veilingveJenÎgÎngen ~en grote rol; dat
zijn meestal producenten- of verkoperscoöperaties, die hun leden
zelfs veilplicht opleggen, verplichten hun produkten over de veiling
te verhandelen, over de veiling om te zetten.
De aangevoerde produkten wordeh eerst -door de keurmeester
or hun kwaliteit beoordeeld. Op de cigenlij'k~ 'veiling worden
daarvan alleen nzonsters getoond. Soms worden de aangeboden
partijen neergezet en krijgen ze een nummer zodat de kopers ze
vooraf kunnen bekijken. Op de veiling zelf wordt dan alleen het
nummer van de partij afgeroepen. Men heeft dan te maken met
een zgn. neerzetveiling.
De partijen worden vervolge~s ingezet tegen een hoge prijs
die geleidelijk wordt verminderd tot zich een koper meldt. Hier
wordt gespeculeerd op de onzekerheid die bij de gegadigden ontstaat doordat een medegegadigde de prijs op een bepaald moment
interessant gant vinden en kan mijnen of afmijnen d.i. door
het roepen van « mijn ) of op een andere manier het eerst te kennen geven dat men de kaveling tegen de aangegeven prijs wil
hebben.
Op grote veilingen is soms moeilijk uit te maken wie het eerst
heeft afge,nijnd omdat verscheidene gegadigden dat haast gelijktijdig hebben gedaan. Om betwistingen te voorkomen heeft men
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veilingklokken, a/mijntoestellen, automatische a/slogerJ bedacht
die precies aangeven van op welke kopersbank is afgemijnd en
voor hoeveel.
Een speciale verhandçlingstechniek die bijv. bij de verkoop
van tabak toepassing vindt, is de zgn. inschrijving (tabakinschrijving). Anders dan op een veiling dragen de aanwezigen hier geen
kennis van elkaars biedingen maar komt de prijs tot stand door
middel van onderhands~ aanbiedingen (inschrijvingen) en wordt
gegund aan hem die de hoogste inschrijving doet, aan de hoogste
inschrijver. Het onderhands karakter van de biedingen neemt
niet weg, dat de inschrijving openbaar kan zijn en meestal ook is,
dat iedereen eraan kan deelnemen, tenzij ze in besloten gezelschap,
bijv. onder makelaars, ,geschiedt.
Een bijzondere vorm van inschrijving is wat men aanbesteding
pleegt te noemen, maar, om geheel precies te zijn, aanbesteding
bi; inschrijving zou moeten heten. Hier gaat het erom, de uitvoering van een werk of de levering van waren op te dragen. Gegund
wordt dan aan de laagste bieder, aan de minstvragende, aan hem
die de laagste vraagprfjs voorstelt, de laagste inschrijving doet,
aan de laagste inschrijver.
Openbare aanbesteding bij inschrijving is voor het Rijk, de provincie en de gemeenten algemene regel en voor de administratie
dus wel de belangrijkste' verhandelingstechniek. Ze zal hier stellig
,vel eens nadere behan~eling vinden.

A.D.M.
VEREREMERI(EN - EEN OVERBODIG PURISME.
Een lezer stelt een vraag over het werkwoord vereremerken. Het
schijnt geen ABN te zijn, schrijft hij, maar je kunt het niet altijd
zo maar vervangen doór decoreren of een ereteken toekennen...
Wat moeten we dan doen?
Vereremerken is inderdaad geen ABN. In het algemeen Nederlands is het woord onbekend, het wordt alleen in België gebruikt. Er wordt niet· i~ts specifiek Belgisch mee bedoeld - wat
het gebruik van een eigen term zou kunnen rechtvaardigen - en
evenmin hebben we hier met een, in Vlaanderen levend gebleven,
oud Nederlat).ds woord te doen of met iets dat tot het een of
ander Zuidnederlands dialeçt behoort. Niets van dat alles.
Vereremerken is een maaksel uit de woordensmidse der Vlaamse puristen. In zijn Woordenboek van Belgicismen (1930) noemt
Constant H. Peeters vereremerken : « Een Zuidnederlands fabricisme ter vermijding van het bastaardwoord decoreren. » Peeters
haalt, als voorbeeld van het gebruik van dat woord, de volgende
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zin aan uit de Verhalen van een Kanonnier, van J. Simons, verschenen in 1920 : « \/ erCerCIJlcr/<.f (TIet het oDr 1ogskruis. )
Het is mij niet bekend, wie het \voord gesmeed heeft. De maker
zal wel zijn uitgegaan van decoratie. Hij zal dat op zijn manier
vernederlandst hebben tot erernerk, en vervolgens, als vertaling
van decoreren. de aflejdin~ vereremerken hebben geconstrueerd.
Verslaggeven van jubilea en huldigingsbijeenkomsten hebben v~cl
tot de verbreiding van « vereremerken », « vereremerking» en
(. vereremerkte » bijgedragen - in België. Het is geen stap over
de grens gekomen, dat « vereremerken », het is een belgicisme
gebleven.
}-lct is d~ v;-aag of de vorOl « vcrcremerken ) de toets van een
strenge taalkundige kritiek kan doorstaan, of het niet veeleer
« beëremerken » of eenvoudig « cremerken » zou moeten zijn. Om
die vraag te kunnen beant\\'oorden, zou men vorming en bete··
kenis van min of meer vergelijkbare woorden moeten bestuderen.
Dat zou ons echter te ver voeren, en bovendien wordt het beslissende woord niet door de taalkunde gesproken, doch door het
algemeen-beschaafd taalgebruik.
Dat dit voor het maakwoord « vereremerken » ontoegankelijk is
geblek~n, valt best te begrijpen. Er bestond namelijk geen behoefte aan dit woord, ook niet bij puristisch gezinde taalgebruikers: het algemeen Nederlands biedt aan degenen die liever niet
decoratie en decoreren zeggen, genoeg mogelijkheden om hetzelfde
met Nederlandse woorden tot uitdrukking te brengen.
Zoals in veel van die gevallen, is ook hier het misverstand in
het spel geweest dat het Nederlands alleen de woorden decoratie
Lil decoreren k'..'nde, en dat cr dus nodig een nicu\v \voord in
elkaar geknut~eld moest worden. De ijver der puristen \vcrd vaak
vooral aangewakkerd door hun onwetendheid omtrent de rijkdonlmen van het algemeen-beschaafd taalgebruik.
Dit taalgebruik kent, in elk geval sinds de vorige eeuw, de
woorden decoratie en decoreren. Waarschijnlijk zijn die woorden
het eerst in de militaire sfeer gebruikt, waarin reeds lang een
groot aantal aan het Frans ontleende \voorden burgerrecht heeft
verkregen, van soldaat, officier, luitenant, generaal tot kanon.
m.:trailleur, barricade, en excerceren, Illobiliseren en degraderen.
De spraakmakende gemeente heeft die militaire woorden tot de
h~re gemaakt en gebruikt ze zonder een zweem van deftigdoenerij.
Vermoedelijk zijn de woorden decoratie en decoreren langs diezelfde weg in de algemene taal gekomen.
Er is echter geen sprake van dat ze daarin de alleenheerschappij
zouden voeren.
Het algemeen gebruikelijke woord voor « decoratie) is ridderorde. Een ridderorde was oorspronkelijk een vereniging van
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ridders. Vcrvolg~ns \\TrJ dt; onJcrschcidin~ die een vorst, als
~r()()tmcestcr van een ridderorde. aan iemand toekende, ridderordc' ~cnocmd~ cn ook het teken. het uiterlijk versiersel van die
onderscheiding. Zo kan' lcrnand een ridderorde krijgen. aan
iernánd kan eert ridd(,.,()rdt'lll~()rden toegekend, ienland draagt een
ridderorde op de bol. .",t. ot i n het knoopsgat. of zelfs een hele rij
;idderordes.
Er bestaat ook een werkwoord ridderen in de betekenis van
iemand een ridderorde scbenken, met een ridderorde begiftigen.
Bij Vondel lezen we al : « Riddert vrij met kousebanden ... »)
Van iemand die een ridderorde heeft ontvangen, zegt men vaak:
u hi i is geridderd i>. I~n natuurlijk ook: « hij heeft een ridderorde
~ekregen ) of « ontvtlllgen i).
Eenvoudiger, meer hescheiden, maar tevens vager en meer algenlccn, zegt en schrijft men dat de jubilaris een onderscheiding
heeft gekregen, vaak nader bepaald als koninkliike, kerkelijke onderscbeiding. De man is dan onderscheiden.
De volle nadruk leggend op de uiterlijke vorm waarin die
onderscheiding is toegekend, zegt men dat iemand dit of dat
ereteken heeft gekregen, of nleer omslachtig en plechtig, dat hem
de versierselen van de Leopoldsorde zijn uitgereikt, of : op de

borst gespeld.

.

In losse omgangstaal spreekt men ook van een lintje: « Hij
heeft een lin1tje gekregen») is hetzelfde als « hij heeft een ridderorde gekregen» of (. hij heeft een onderscheiding gekregen») of
« hij is onderscheiden I).
Als aan de vooravond' van Koninginnedag in Nederland de
honderden uitverkorenen worden bekend gemaakt die een koninklijke onderycheiding hebben gekregen, noemt men dat « de
jaarlijkse lintjesregen »). Vele dagbladen zetten dat woord zelfs
als kop boven die bladzijde vol namen.
Het algemeen Nederlands beschikt - over een rijke voorraad
synoniemen en variatiemogelijkheden voor decoratie en decorerpl1! ()ok een puristisch gezind taalgebruiker vindt te kust en
te keur en behoeft' \\Taarlijk zijn toevlucht niet te nemen tot
niCLrv,'c baksels als « eremerk », « vereremcrken» en « verere(nerkte », die niet tot de -algclncne taal behoren en waar iemand,
die met het ABN overweg k'1ll, niet de geringste behoefte aan
gevoelt.
Men nloet trouwens niet van het Frans « décorer »), « décorarion )) en «"décoré » uitgaan, maar met de mogelijkheden die onze
eigen taal ons biedt (met de .gebruikelijke woorden dus) weten
te werken. We zijn geen' vertalers, maar taalgebruikers I Geen
« vervangers» van Franse, maar gebruikers van Nederlandse

woorden.

M. v. N.
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VRAAG EN ANTWOORD
Een lezer uit Wevelgem stelt ons enige vragen.

Is « tot al wat dienen kan» de juiste vertaling van «ti toutes
fins utiles ) ?
Het komt ons voor dat de Franse wending «à toutes fins utiles»,
die voornamelijk in de adlninistraticve taal wordt gebruikt, een
soort stoplap is die eigenlijk niet veel betekent en in talrijke
gevallen dus wel overbodig zal zijn. Als men ze toch wil gebruiken, lijkt tot al wat dienen kan ons de juiste vertaling ervan
te zijn.
« Globalisatie van de inkomsten» wordt sinds de belastinghervorming algenzeen' gebruikt voor saJllenvoeging of samentelling
van de inkomsten. Ik meen nochtans te weten dat dit woord in
het Nederlands onbestaande is. Globaal = benaderend, ongeveer,
en zeker niet zoals nu gebruikt: in totaal.
Het is juist dat « globalisatie» geen Nederlands woord is.
« Globalisation » vindt men trouwens evenmin in een Frans woor..
denboek.
Wat de Nederlandse term betreft, is da~rbij uit het oog verloren
dat globaal in onze taal niet betekent « totaal» maar ruw berekend, ongeveer, zoals de vragensteller terecht opmerkt : een globale schatting is een ruwe schatting ; een som van globaal 1000 fr.
is een som van ongeveer 1000 fr. of in ronde cijfers 1000 fr. ;
Het is dus wel duidelijk dat « globalisatie» in het Nederlands
niet bruikbaar is in de betekenis van samenvoeging of samen-..
telling.

Wat zegt men: lee/kame1" 0/ woonkamer?
.
De kamer waarin het gezin gewoonlijk verblijft, heet in het
Nederlands woonkamer of huiskamer. « Leefkamer» is kennelijk
gevormd naar het Engelse « living-rooln », dat vele landgenoten
hebben overgenomen in de verkorte vorm « living ». De vergissing
is blijkbaar ontstaan, omdat uit het oog verloren is dat « to live »
de dubbele betekenis heeft van leven en wonen; « to live in a
house» vertalen wij niet door « in een huis leven ». maar door
in een huis wonen. Daarom ook is de juiste vertaling van « livingroom » woonkamer of huiskamer en niet « leefkamer ». (een anglicisme, waarschijnlijk via het Frans ingevoerd).

« Je vous saurais gré de» wordt wel vertaald met : ik ~ou U
dank weten. Is dat geen gallicisme?
De uitdrukking iemand dank weten voor iets is inderdaad
ontleend aan het Frans ; het is een illustratie van het bekende
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feit dat een taal niet alleen vreemde woorden opneemt, maar soms
ook hele wendingen. Een ander voorbeeld hiervan is het hof
maken (faire la cour). Ze zijn vertalend overgenomen uit het
Frans en daarom kunnen ze niet verklaard worden op grond van
het Nederlandse taaleigen. Beide uitdrukkingen zijn echter sedert
lang ingeburgerd en staan vermeld in alle woordenboeken. Tegen
hun gebruik bestaat dus niet het minste bezwaar.
«( Contre-assurance}) is een verzekering voor rechtskundige bij-

stand. Is de juiste vertaling tegenverzekering ?
Tegenverzekering. betekent hetzelfde als herverzekering: een
verzekerd bedrag wordt geheel of gedeeltelijk weer bij een andere maatschappij verzekerd, om het risico minder groot te maken.
Het is dus niet' hetzelfde als verzekering voor rechtskundige
bijstand, waardoor duidelijk wordt uitgedrukt wat bedoeld is.
De lezer die ons de bovenstaande vragen stelt, begint zijn brief
als volgt : « Bede mij in de mate van het mogelijke, wenselijk
langs Uw geëerd m,aandblad, de juiste nederlandse term of vertaling te geven van ... ).
Het lijkt ons nuttig bij die tekst enkele kanttekeningen te
maken.
I. Het is niet gebruikelijk een Nederlandse brief te beginnen met
het woord « bede }). Het Franse « prière », waarvan het blijkbaar
de vertaling is, stemt overeen met ons verzoeke of gelieve.
2. « In de mate van het mogelijke » is de letterlijke vertaling van
« dans la mesure du possible ». Het Nederlandse taaleigen eist
hier het voorzetsel naar: naar de mate van zijn krachten. De
genoemde Franse uitdrukking geven wij kort en goed weer met
de woorden zo mogelijk; men kan ook zeggen : voor zover doenlijk of voor zover het mogelijk is.
3. « Wenselijk» is een synoniem van gewenst; het past niet in
het zinsverband.
4. « Langs uw maandblad » : dit is een dialectisch gebruik van het
voorzetsel « langs »), dat bij de Vlamingen veel voorkomt, maar
niet in overeenstemming is met het A.B.N. De juiste betekenis
van langs is : in de lengte van, bezijden (zij liepen langs de rivier;
het schip voer langs de kust). Veel Vlamingen gebruiken in dit
verband « langsheen », een totaal overbodige samenstelling, omdat langs precies uitdrukt wat zij bedoelen. In andere gevallen
duidt langs de richting aan die wordt gevolgd: het vervoer langs
de weg ; ook overdrachtelijk wordt het in dit verband gebruikt :
langs een andere weg zijn doel trachten te bereiken. Men zegt
echter niet : langs een krant, langs de pers, maar in een krant, in
de pers.
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5. Volgens de voorschriften van de Woordenlijst worden de van
aardrijkskundige namen afgeleide bijvoegl1jke naamwoorden met
een hoofdletter geschreven: Nederlandse term.
Rekening houdend met die vijf verbeteringen ziet de tekst er als
volgt uit: « Verzoeke (of: glieve) mij zo mogelijk in uw maandblad de juiste Nederlandse term of vertaling te geven van ... ~.

De h. R.B., beambte bij het minlsterie van Financiën, vraagt
antwoord op de volgende vragen :

Moet men schrijven «( Als gevolg op uw brief ... ) of « alsgevoll
flan ... )'

?

Die wending heeft haar ontstaan te danken aan Franse invloed. In het Nederlands is ze niet gebruikelijk, noch met
noch met aan. In onze taal zegt men: in (of: als) antwoord
uw brief, naar aanleiding van uw brief delen. wij u mede ...
In een ander verband beschikken we over de uitdrukking
gevolg geven aan iets. Ze betekent : gehoorzamen, voldoen aan"
ingaan op, inwilligen, toestaan, ten uitvoer brengen enz. : gevolg
geven aan een bevel, dagvaarding, oproep, uitnodiging, eis, wens,
verzoek, raad, wenk, opdracht e.d. Het spreekt echter vanzelf dat
gevolg geven aan niet overal de plaats mag innemen van al de
genoemde werkwoorden, \"ant dan wordt het een echte stoplap.
Geen verder gevolg geven aan een zaak betekent « classer unc
affaire ». Die specifieke betekenis heeft het wcrk\voord klasserel1
niet in onze taal, alleen de algemene van het opbergen van bescheiden en dossiers, zodanig dat ze gemakkelijk geraadpleegd
kunnen worden.
De uitdrukking als gevolg van is synoniem met ten gevolge
van: als gevolg van (ten gevolge van) deze maatregel stegen de
prijzen.
Ingevolge betekent: overeenkomstig, op grond van.
Tenslotte past het hier een waarschu\ving te laten horen in
verband met een op zeer grote schaal voorkomend gallicisme,
nl. « voor gevolg hebben » (avoir pour conséquence). Men kan het
dageli jks lezen in onze pers en horen in onze radio en televisie,
terwijl het Nederlands hier de voorzetsels tot of ten eist: tot
gevolg, ten gevolge hebben.

0",

0'

Is de afkorting van uur u of h ? Ik heb steeds geleerd dat het
u moest zijn, maar nu ziet men meestal h en ook mijn z,oontje
op school schrijft h.
Er dient hier een onderscheid te worden gemaakt : u. is een
afkorting en zoals alle afkortingen ,vordt ze met een eindpunt
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geschreven ; IJ is geen afkorting maar een symbool en krijgt
geen punt.
De symbolen o.a. voor de lengtematen, inhoudsmaten, eenheden van gewicht, oppervlakte, tijd en munt werden vastgesteld
op een internationale conferentie te Parijs in 1948. De bedoeling
was ze eenvormig te maken voor alle talen, wat ongetwijfeld
grote voordelen biedt, voornamelijk op het gebied van techniek
en wetenschap.
Voor uur en dag werden h en d gekozen, d.w.z. de beginletters
van de Latijnse woorden « hora» en « dies ». Verdere symbolen
zijn: km, m 2, mm 3 , t (ton) en F (frank).
Door het Belgisch Instituut voor Normalisatie werden de aanbevolen eenheden en symbolen als norm voorgeschreven onder het
nummer NBN 1;6 (december 1961).
Is het Brussel-4 ofl Brussel 4 ?
Een vaste regel is hiervoor moeilijk te geven. In de Leidraad
van de Woordenlijst lezen we op blz. LXIV dat het koppelteken
o.a. wordt geschreven « in geografische en andere namen, bestaande uit een eigennaam met een daarvoor of daarachter gevoegd
onverbogen of onbuigbaar bepalend woord» (B.v. AntwerpenOost, Amsterdam-Zuid). Drs. P. Tacx schrijft in zijn Nederlandse Spraakkunst voor iedereen (blz. 279) : « Indien grote steden
een postindeling in wijken hebben wordt deze vermeld ». En hij
geeft o.a. als voorbeeld Rotterdam-21 (met koppelteken).
In De Post tot uw dienst, een uitgave van de «Public Relations»
van de Belgische Posterijen, leest men op blzz. 7, 17 en 19 : Brussel-4, Brussel-; en Brussel-I7. Op blz. 20 staat: « Schrijft dus
Brussel-4, niet Brussel IV».
Het lijkt ons ook raadzaam in zulke gevallen het koppelteken
te gebruiken, omdat het geheel dan een hechtere eenheid vormt
dan wanneer het cijfer los achter de naam van de stad bengelt.
Als men b.v. boven aan een brief schrijft: Brussel 15, 15 juli 1964,
maken die twee losse cijfers een eigenaardige indruk. Dat wordt
verholpen als de eerste 15 door een koppelteken aan het woord
Brussel vastzit, waarmede het in feite een welbepaalde eenheid
vormt.

J. v.
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11. - Termen en wendingen
IN HET GESPROKEN WOORD ...
Het is een gemeenplaats geworden te beweren dat de omroep in
dit land een kapitale bijdrage levert tot de verspreiding van een
verzorgde taal. Bij nader toezien mag op de taal van onze
BRT-mensen heel wat aan te merken vallen, beschaafd klinken
doet ze bepaald. Ze klinkt zo heel anders dan wat uit veler
Vlamen mond komt. Ergens wordt dan toch een demonstratie
van fatsoenlijk taalgebruik gegeven. En dat is van enorm belang
in een land, waar een dergelijk voorbeeld zelfs van menig hoogleraar niet verwacht mag worden. De lijst van fouten en tekortkomingen is ongetwijfeld indrukwekkend. Dat neemt niet \veg dat
men zich soms afvraagt waar de BRT al die behoorlijk sprekende
losse en vaste medewerkers - en het zijn er heel wat! - vandaan
blijft halen.
Ligt het BRT-gemiddelde dus aanmerkelijk boven het nationale, dan neemt zulks ondertussen niet weg dat dit Instituut ook
dag aan dag bijdraagt tot het instandhouden .van een stel verwerpelijke Belgicismen. Het is nu eenmaal een prodUKt van die be-·
paalde gemeenschap. De BRT is het aan zijn status verplicht veel
aandacht te besteden aan officiële plechtigheden. In dergelijke
berichten wemelt het nog van fouten die nochtans in geen enkel
taalhandboekje ontbreken. Die bepaalde nuance van « doorgaan

»

blijft menig verslaggever ontgaan. « Doorgaan

»

en « plaats-

vinden » worden door elkaar gebruikt, alsof het synoniemen waren. Indien iets geschiedt of voortgang heeft, in ÜZl(!CrliVil van
moeilijkheden die eerst overwonnen moesten worden, dan pas
en dan alleen kan er van « doorgaan» sprake zi j n. Je moet er
haast een « toch! » kunnen bijdenken : en toch vindt de betoging
plaats, ze gaat door, ook al hebben sommigen gepoogd ze te
doen verbieden.
In dit soort verslagen worden er steevast gebouwen, bruggen,
scholen enz. ingehuldigd, ook al hebben de taalpuristen tot in den
treure herhaald dat dit werkwoord alleen met betrekking tot
personen gebruikt mag worden. Een nieuwe school wordt ingewijd, een nieuwe brug voor het verkeer opengesteld, een installatie
in gebruik genomen.
Soms heeft men warempel de indnlk dat sommigen in « inwijden » een klerikale valstrik vermoeden. Dat ze dan bedenken
dat alleen kerken, auto's, medailles, priesters of ook de zee worden gewijd, omdat bij die handeling werkelijk « wij\vater» te
pas komt.. Hiermee bedoelen we dat ze met een godsdienstige
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t~rs zonder voorzetsel gewijd worden. Wie zich tot het gebruik van
dit voorzetsel. laat verleiden, heeft ook aan wat anders gedacht.
nL aan het werkwoord « benoemen ».
Omdat in officiële toespraken en communiqués kwistig gebruik
gemaakt wordt van de wending «faire appel à », is in NoordBelgië « beroep doen op» natuurlijk niet van de lucht. Dit is
niet alleen een ongeoorloofde weglating van het onbepaald lidwoord. Zelfs met dat lidwoord blijft het een loperwoord. Het
wordt te pas en te onpas in de tekst geschoven. In bepaalde gevallen richt men zich beter tot iemand, of men spreekJ hem aan,
d.w.z. men verzoekt hem een bepaalde taak te vervullen. Een
atleet kan beter eens zijn laatste krachten aanspreken. Daarbij
komt dat deze « beroepsmensen )} vaak geen oog meer hebben voor
het verschil tussen « een beroep doen op » en « zijn toevlucht nemen tot ». Men neemt zijn toevlucht tot een list. Wie zijn toevlucht tot iets neemt, probeert iets in de hoop er baat bij te
vinden. Wel zou ik een beroep doen op iemands steun, hulpvaardigheid, vriendschap, op zijn beurs. In beide gevallen wendt men
zich tot iemand. Wie een behoorlijk ontwikkeld taalgevoel bezit,
zal voelen wanneer hij het ene dan wel het andere behoort te
~cbruiken.

Met het lidwoord wordt trouwens wel meer gesukkeld. Het
wordt vaak vergeten in « op een afstand houden » en «in de as
leggen ». Aan de andere kant duikt het - natuurlijk weer onder
Franse invloed - op in « met voeten treden » (fouler aux pieds).
Bestaat er sedert de artsenstaking een gewettigde hoop dat het
onderscheid tussen een syndicaat en een vakbond of vakvereniging, 0'akcentrale en dies meer nu eens en voor altijd duidelijk is
geworden ? Wie het eerste dag aan dag in verband met geneesheren hoort gebruiken, zal nu misschien toch wel ~ven aarzelen,
voordat hij die zelfde term op werknemers gaat toepassen. Een
dokterssyndicaat, een kolensyndicaat duidt op een organisatie van
zelfstandigen, van werkgevers. Een « syndicat d'initiative » is een
« V.V.V.» of Vereniging voor vreemdelingenverkeer. Die heeft
voor de arbeider alleen maar belangstelling voor zover hij er als
toerist op uittrekt.
A décharge moet gezegd worden dat dergelijke fouten tegen het
Nederlandse taaleigen meestal voorkomen in teksten die van anderen worden overgenomen. Snel als ze nu eenmaal werken, moeten de BRT-journalisten bijna psychologisch geconditioneerd zijn
om die foute woorden en wendingen dadelijk als dusdanig te herkennen en, onwillekeurig a.h.w., door goed Nederlands te vervangen.
Om dit doel te bereiken wordt sedert drie jaar een actie gevoerd. Het hoogste gezag laat de fouten die tegen de uitspraak,
het woordgebruik, de zinsbouw en de stijl worden gemaakt, sys-
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tematisch optekenen. De schuldige wordt er op attent gemaakt.
Telkens en telkens weer. Totdat hij tot automatische substitutie in
staat is. Terzelfdertijd ontstaat een collectief zondenregister, waaruit dan op geregelde tijdstippen lijsten gepuurd kunnen worden.
Deze lijsten bieden het voordeel dat ze aansluiten op de eigen
interne taalrealiteit, zodat niemand ze naast zich kan neerleggen
met de opmerking dat dit goed is voor ... anderen. De betrokkenen weten maar al te goed dat die lijst tal van woorden bevat,
waarvoor zij zelf van hogerhand nominatim ter verantwoording
werden geroepen. Dat het andermans tekst gold, wordt als alibi
niet aanvaard. Het is de bedoeling al wie voor microfoon of
camera komt een zendingsbewustzijn bij te brengen. Men zou met
recht en reden van een taalkundig doelwachtersethos kunnen
spreken. Zaak is het dat een bepaald isme of brouwsel, niet voor
de zoveelste maal de ether ingaat. Wie dit verhinderen kan, doet
het, ongeacht de herkomst van de vergissing. Wegens het samenleven onder één dak met Franssprekenden werd dit typische radiowoord « ether» tot voor enkele jaren trouwens bijna nooit gebruikt in het Vlaamse omroepbedrijf. Het was al « antenne » wat
de klok sloeg. Men « ging »oP antenne, men « was » en « bleef »
erop, men vroeg de antenne aan, kreeg ze prompt en. gaf ze ook
wel eens aan anderen. Nu komt men in de ether. Men blijft erin
tot middernacht en, bij belangrijke gebeurtenissen, verdwijnt men
pas in de vroege uurtjes uit de ether. In plaats van de Franse
gaat nu goddank de Noordnederlandse inv:loed overwegen. Bijgevolg wordt ether vaak vervangen door « lucht ». De aanwezigheid van Rijksnederlanders in de redactiekantoren van het
weekblad « Humo» dat zijn positie, na de opheffing van het
BRT-huisorgaan, als programmagids verder wist te verstevigen,
is aan die verheugende evolutie wel niet vreemd. Men hoort nu
in Vlaamse omroepkringen warempel de vraag stellen of de
draadomroep (teledistributie, foei t) zo maar buitenlandse programma's « uit de lucht mag plukken? ».
Nu we het toch over de eigen terminologie van dit bedrijf met
zijn « buitenopnamen » (in plaats van « captatie » dat van een in
die zin onbekend Frans woord « captation» is afgeleid) en zijn
« beeldbandopnamen » hebben, moge tot besluit uiting worden
gegeven aan de verwachting dat het lelijke neologisme « reaiisator» mettertijd ook door een Nederlandse term zal worden
vervangen, en dat het papieren woord « wederuitzending » plaats
zal maken voor « herhaling », wat dus toch heel wat anders blijkt
te zijn dan een « repetitie ».

K. H.
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EXPL01TI~:{.

HXPLOITAT/ON, EX·PL()JTANT

1

1 cr vertaling van deze Franse \voorden hebL,cn de
purismen « uitbaten », « uitbating » en « uitbater }}
Zij
gebruiken die ook vaak in gevallen waar het Nederlands ons een
hele reeks woorden en \vendingen aan de hand doet om dit begrip
weer te geven. Het is verkeerd de kwestie te willen herleiden tot
een keuze tussen de leenwoorden exploiteren, exploitatie, exploitant en de genoemde purismen.

We zullen dat hieronder aantonen.
« Exploiter » en « exploitation » hebben een zeer ruime gebruikssfeer. Zo gebruikt men ze bijvoorbeeld voor gronden. « Mettre des
terres en exploitation » stemt overeen met gronden ontginnen of
gronden in cultuur brengen. l\1en zegt ook: bossen, mijnen, steenkolen ontginnen ; bodemontginning, duinontginning, ontginning
van koperlagen enz.
In vele gevallen is « exploitation }) hetzelfde als bedrijf of onderllelning : landbouwbedrijf (exploitation agricole), tuinbouwbedrijf
(exploitation horticole), bosbedrijf (exploitation forestière), mijnonderneming (exploitation minière).
In tal van samenstellingen drukt bedrijf eveneens hetzelfde uit
ais « exploitation » : bedrijfsfactoren (facteurs d'exploitation), bedrijfskosten (Erais d'exploitation), bedrijfsmaterieel (matériel d'exploitation), bedrijfsuitkomsten (résultats d'exploitation), bedrijfsvoorwaarden (condi tions cl' exploi ta tion), bedrij fszcte I (siège d'exploitation) e.d.
De \vijze van bebouwing die de grond uitput, bijv. door onvoldoende bemesting, heet in 't Frans « exploitation dévastatrice »
en in 't Nederlands roofbouw.
Er zijn verder verscheidene takken van de menselijke bedrijvigheid waar de hier besproken Franse termen worden gebezigd en
er geenszins behoefte bestaat aan een letterlijke vertaling.
« Exploiter un rnagasin » geven we weer door een winkel houden, « exploiter un commerce ,) door een zaak drijven of voeren,
<~ une cxploitation industrielIe » door nijverbeidsonderneming.
« Exploitant» stemt dikwijls overeen met ondernemer: autobusondernemer, bioscoopondernemer, circusondernemer, taxi-ondernemer, ondernemer van publieke vermakelijkheden. Sommigen
spreken van « uitbater van een herberg », « uitbater van een hotel » ; waarom hier niet herbergier en hotelhouder gebruiken?
Tenslotte wijzen we nog op twee bijzondere gevallen. « Exploitation télégraphique» kunnen we weergeven door telegraafverkeer en de zin « la ville va exploiter eHe-même l'usine à gaz » door
« de stad zal de gasfahriek in eigen beheer nemen »•

.1,

\J.
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OVER AANBESTEDINGEN EN BESTEKKEN
De gebruikelijke nlanier om een beroep te doen op de concurrentie voor de uitvoering van een werk of de levering van benodigdheden, inzonderheid in de publieke sector, bestaat erin dat werk
of die levering aan te besteden, d.w.z. de prijzen van de inschrijvers (soumissionnaires) te vergelijken en het werk of de levering
daarna toe te vertrou\ven aan de inschrijver, \viens voorwaarden
het gunstigst zijn voor de aanbesteder (adjudicateur) - voor bouw\verken ook bouwbeer, (maître de l'ouvrage), opdracbtf!,ever genoemd. Een synoniem van inschrijver is f!,cgadif!,de, een in Nederland veel gebruikt woord; gegadigden zijn personen die een werk
of levering willen uitvoeren of die dingen naar een betrekking.
Verder spreekt men van inschrijvingsbiljet (bulletin de soumission)
en van inschrijvingssom (montant de la soumission).
Een werk aanbesteden stemt overeen met « mettre en adjudication des travaux », aanbesteding bij inschrijvinf!, met « adjudication par sournission ». Bij openbare aanbesteding wordt ieder tot
inschrijving toegelaten, bij onderbandse (de gré à gré) alleen zij
die daartoe uitgenodigd zijn.
De uitvoering van een werk toewijzen heet ook een -aanbesteding gunnen: het werk gunnen aan de laagste inschrijver. Gunning betekent hier toewijzing van de aanbesteding.
Hij die het werk toegewezen krijgt (adjudicataire) is de aannemer, b.v. de aannemer van de levering van vlees (l'adjudicataire
de la fourniture de viande).
Het belangrijkste stuk bij een aanbesteding is wat in 't Frans
« cahier des charges » wordt genoemd. Hierin vinden de inschrijvers of gegadigden alle inlichtingen over het uit te voeren werk,
de technische bijzonderheden, de wederzijdse verplichtingen van
aanbesteder en aannemer enz. In onze administratieve diensten
heeft men die benanlÎng letterlijk willen vertalen in plaats van na
te gaan hoc dit stuk in Nederland heet; zo ontstonden verzinsels
als lastenkohier, lastkohier, lastboek, lastenboek. Juist is bestek.
In het Bouwkundig Woordenboek uitgegeven onder de hoofdredactie van L. Zwiers (Van Holkema & Warendorf, Amsterdam)
leest men dat bestek een « nauwkeurige beschrijving is 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. » Op zodanig bestek en de bijhorende tekeningen worden de kosten van het werk begroot en is het contract
van aanneming gegrond. Het bestaat gewoonlijk uit drie afdelingen : I. beschrijving van het werk ; 2. voorschriften voor de uitvoering; 3. voorwaarden van algemene aard.
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Naast bestekken voor bOLl\Vv,:erken zijn cr ook bestekken voor
leveringen. Het hestek ligt ,ge\voonlijk ter inzage van de belangstellenden of kan tegen een bepaalde pri is verkregen worden.

In België zijn op iedere aanneming gewoonlijk de algemene
bepalingen van « Lc cahier général des charges, clauses et conditions » van toepassing. In Nederland spreekt men van « Algemene
Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken »,
\\Taarvoor de afkorting A.V. algemeen gebruikelijk is.
De handeling waarbij de aannemer het aangenomen werk hetzij
voor een deel, hetzij voltooid, aan de bouwheer toont en overdraagt, heet in het Frans « réception» en in het Nederlands
oplel:erÎng. « Réception définitive » is eindoplevering, en niet bepaalde aanvaarding. In alle bestekken worden ook opleveringst erJJlijnen (délais de réception) gesteld.
Tenslotte nog een woord over het verschil tussen ondernemer en
aannemer. Wij hebben al gezien dat aannem?r op het gebied
van de aanbestedingen overeenstemt met « adjudicataire ». In
ruimere zin verstaat men onder aannemer iemand die zich verbindt een werk uit te voeren voor een vooraf bepaalde prijs, aannemingssom (montant forfaitaire) genaamd. Zo spreekt men van
aannemer van werken (entrepreneur de travaux) ; aannemer van
een huis, van een school, van een brug, van havenwerken enz.
De aannemer van een onderdeel der werkzaamheden die voor
de uitvoering van een \\rerk vereist zijn, noemt men onderaannemer (sous-traitant) in tegenstelling tot de boofdaannemer (entrepreneur principal). Het bij ons vaak gehoorde koeterwaals « hij
\verkt in entreprise » heet in het Nederlands: « Hij werkt bij
aanneming» of « Hij werkt als aannemer )}.
Zo zegt men: gebou\ven zetten bij aanneming ; een kanaal graven bij aanneming. Verder vermelden we nog: aanneming van
leveringen (entreprise de fournitures), aanneming van onderhoud
(entreprise d'entretien), aannemingsmaatschappij en -werk.
Het verschil tussen een aannemer en een ondernemer ligt voornamelijk hierin dat deze laatste zich niet verbindt een \verk voor
een bepaalde som ~it te voeren, maar een beroep of bedrijf voor
eigen rekening uitoefent. Zo zijn er ondernemers van vervoer,
verhuizingen, begrafenissen enz. Soms stemt ondernemer overeen
met, Fr. « exploitant » : ondernemer van busdiensten (exploitant
d'autobus); bioscoopondernemer (exploitant de salles de cinéma),
circusondernemer, ondernemer van publieke vermakelijkheden e.d.
En niet « uitbater » !
J. V.
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II. .. Termen en wendingen
TWEE STOPLAPPEN: KARAKTER EN ASPECT
I. Karakter
« Het karakter hebben, dragen, bezitten, aannemen van ... » zijn
volkomen correcte uitdrukkingen. Erg oorspronkelijk en elegant
kan men ze toch niet noemen.
Vaak zelfs hebben ze weinig of niets te betekenen. Wat is
een gebouw met een « tijdelijk karakter» wel anders dan een
tijdelijk gebouw, een bepaling met een dwingend karakter anders
dan een dwingende bepaling? \Y/aarom dan niet eenvoudig: dat
is een tijdelijk gebouw, dat is een dwingende bepaling of -herhaling is soms ook een goede stijlfiguur- dat gebouw is een tijdelijk
gebouw, die bepaling is een dwingende bepaling.
Als men zegt : « die maatregel heeft geen verordenend maar.
een individueel karakter, die maatregel heeft niet het karakter
van een verordening maar van een vergunning )}, dan bedoelt men
toch alleen maar : dit is een individuele, geen verordenende maatregel, die maatregel is er een die vergunt, niet verordent.
Wil men bijv. nader aangeven waarin dat « dwingend karakter» bestaat, of waaruit dat « tijdelijk karakter» blijkt, dan kan
men heel eenvoudig zeggen : het dwingende van, in die bepaling
ligt hierin ... , dat dit een tijdelijk gebouw is blijkt hieruit...
In de meeste gevallen waar « karakter >) niets aan de tekst toevoegt, is het dus vrij gemakkelijk weg te werken met een veel
gewoner wending.
Zelfs als dat niet mogelijk of niet wenselijk is, kan men allicht
nog buiten « karakter )}. Een goede wending - al mag men er
ook weer geen misbruik van maken - is wel van ... aard met het
adjectief daartussen in, of van aard ... met een adjectief direct
daarna, zoals in: « die maatregel is geheel van tijdelijke en
plaatselijke aard; die maatregel is geheel tijdelijk en plaatselijk
van aard. » Soms is « karakter » ook te vervangen door strekking ...
kracht ... waarde, naar gelang van het geval : « die bepaling
heeft geen normatieve strekking en kan dus vervallen ; dat voorschrift heeft geen dwingende kracht ».
Soms echter wil men met « karakter» een nuance weergeven
die van essentieel belang is. Dat is bijv. het geval in de onderstaande zinnen :
- Die muziek heeft een sterk religieus karakter.
- Dat zijn overeenkomsten die het karakter van arbeidsovereenkomsten vertonen.
- De expeditionair mag geen stukken openen die het karakter
van persoonlijke correspondentie dragen.
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In de eerste zin heeft men eigenlijk niet met religieuze muziek
te maken, maar met muziek die sterk religieus is beïnvloèd, die
een sterke religieuze inslag heeft, met sterk religieus getinte
muziek.
In het tweede geval is karakter wellicht gebruikt <?mdat men
niet zo maar durft te beweren, dat het .werkelijk om arbeidsovereenkofilsten gaat ; men wenst alleen maar te kennen te geven,
dat die overeenkomsten alle eigenschappen, alle kenmerken daarvan vertonen. Waarom dan niet: overeenkomsten die de kenmerken, het kenmerk van arbeidsovereenkomsten dragen?
De expeditionair uit het volgende voorbeeld moet niet alleen
de persoonlijke stukken, de stukken die duidelijk persoonlijke
correspondentie zijn, gesloten laten, nlaar ook die waarvan, te
oordelen naar het uiterlijk, op goede grond kan worden aangenomen dat ze het zijn. Ook hier kan men dus zeggen: stukken die
het kenmerk van persoonlijke correspondentie vertonen.

11. Aspect
Om aan te geven, hoe iets zich vertoont of hoe men het beschouwt, staan ons in het Nederlands heel wat mooier en treffender wendingen ter beschikking dan die· met « aspect ».
Het aspect van een stad, een landschap, een dorp, een straat
is het stads-, het landschaps-, het dorps-, het straatbeeld : «De
hoge flatgebouwen zijn het stadsbeeld geheel aan het veranderen.
Verminking van het landschapsbeeld door voortschrijdende lintbebouwing moet volstrekt worden tegengegaan. Sedert de laatste
open gedeelten zijn toegebouwd, is het straatbeeld geheel veranderd, geeft de straat een geheel ander beeld te zien ».
Andere synoniemen voor « aspect» zijn: voorkomen, uitzicht,
aanblik, aanzicht, aanzien: De gelijke bou,vtrant geeft die wijk
het voorkomen van een tuindorp. De vezeltjes van druiventrosjes
hebben het uitzicht van, zien er uit als fijne borsteltjes. De zaak
krijgt daardoor een ander voorkomen, een geheel andere aanblik,
een geheel ander uitzicht. De industriële omwenteling heeft de
aanblik van ons land geheel veranderd, ons land een heel ander
aanzien gegeven. Een desolaat landschap, dat een troosteloze
aanblik biedt. Koolstof komt in de natuur in talloze vormen voor.
Een probleem kan verschillende facetten vertonen. Oorspronkelijk doelde « facet », in de figuurlijke betekenis, alleen op de
schone aanblik, op de mooie kant van iets. Letterlijk betekent
het immers: elk der geslepen vlakken van een edelsteen. Men kan
ook zeggen, dat het probleem naast een theoretische een praktische
zijde vertoont: «hij heeft het probleem van alle zijden, van oUe
kanten bekeken, bestudeerd ».

A. D. M.
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VRAAG EN ANTWOORD
Vragen gesteld door J.B., Wildert-Essen :

V. Wat is juist:
- een grondig onderzoek instellen
- een onderzoek ten gronde instellen ?
A. Een grondig onderzoek instellen. Met het voorzetsel te bestaan
in het Nederlands alleen de volg~nde uitdrukkingen : te gronde
gaan en te gronde richten.

V. Wat is juist:
- beschadiging ingevolge een verkeersongeval
- beschadiging die het gevolg is van een verkeersongeval?
A. De laatste wending is de goede ; men kan ook zeggen : beschadiging ten gevolge van een verkeersongeval.
Ingevolge kan hier niet worden gebruikt, omdat het betekent :
overeenkomstig, gevolg gevend aan, naar aanleiding van, op
grond van (ingevolge uw verzoek, uw bevel, het besluit, de wet,
het bepaalde in art... enz.).
De beschadiging is het gevolg van het verkeersongeval, daarom
is hier ten gevolge van vereist.
Ingevolge stemt overeen met « conformément à, d'après, suivant,
en ver~u, en application de » ; ten gevolge van met « par suite de ».

V. Wat is juist:
- met betrekking tot of op de organisatie ?
A. De vaste uitdrukking is met betrekking tot en betekent aangaande, nopens. Het is een zogenaamde voorzetsel-uitdrukking,
omdat ze uit drie woorden bestaat die samen een vaste! uitdru~
king vormen.
Men zegt wel : betrekking hebben op. B.v. Betrekkelijke voornaamwoorden hebben betrekking op het antecedent.
V. Wat is juist:
- Ter of bij gelegenheid van een klacht ?
A. Zoals in de vorige vraag hebben we hier te doen met een
voorzetseluitdrukking bestaande uit drie woorden : ter gelegenheid van.
Bij gelegenheid wordt in een ander verband gebruikt. B.v. Bij
deze gelegenheid zal ik een klacht indienen. Kom me bij de eerste
gelegenheid opzoeken. Breng me bij gelegenheid het boek mee.
Bij gelegenheid zal ik erover spreken. Bij gelegenheid zal ik u
dat vertellen.
11 - 161

v. Wat is juist:
- de stationchef van Essen
- de stationchef te Essen ?
A. Aangezien er in Essen maar één stationschef is, gebruiken we
hier het voorzetsel van. Vergelijk: de burgemeester van Essen,
de politiecommissaris van Essen. Als er meer personen zijn die
hetzelfde beroep uitoefenen, is te of in vereist : koopman te (in)
Essen, onderwijzer te (in) Essen, stationsbeambte te (in) Essen.
We voegen er nog aan toe dat alle samenstellingen met station
een verbindings-s krijgen: stationschef, stationsgebouw, stationsklok, stationsplein, stationsstraat enz.
V. Mag « eventueel» gebruikt worden als bijwoord en als bijvoeglijk naamwoord?
A. Ja. Als bijwoord betekent eventueel: in voorkomend geval,
mogelijkenvijs (eventueel kan ik morgen komen; met één exemplaar kan eventueel volstaan worden). Als bijvoeglijk naamwoord
is de betekenis: kunnende gebeuren, mogelijk, (bij eventuele
moeilijkheden; om eventuele fouten te voorkomen).

v. Wat zegt men: dergelijke, zulkdanige of zulke zaken?
A. In de eerste plaats dienen we erop te wijzen dat « zulkdanige »
geen Nederlands woord is, ofschoon het ten onzent veel wordt
gebruikt. Juist is zodanig.
Er is een duidelijk verschil tussen dergelijke en zodanige. Dergelijke (eertijds ook diergelijke) betekent: daarop gelijkend,
overeenkomend met iets dat van te voren genoemd is. B.v. Deze
en dergelijke argumenten ; een paspoort of een dergelijk stuk ;
in dit en andere dergelijke gevallen. Zodra we dergelijk bezigen,
moet er sprake zijn van een vergelijking. Zulks is niet het geval
bij zodanig, dat doet denken aan de versterking van een zekere
gegeven eigenschap. B.v. Het kasteel verkeert in een zodanige
staat van verval dat besloten is het te slopen.
Zulke tenslotte betekent hetzelfde als zodanige vóór een meervoud ; vóór een enkelvoud schrijft men zo'n of zulk een. In de drie
bovenstaande voorbeelden kan men dus· ook zeggen : het kasteel
verkeert in zo'n (zulk een) staat van verval; brieven van zulke
afmetingen; er heerst zo'n (zulk een) janboel.
v. Wat is juist:
- bijgaande nota mag worden ingehouden
- bijgaande nota mag worden afgenomen ?
A. Als hiermede wordt bedoeld dat degene die de nota ontvangt;
ze niet hoeft terug te sturen of te geven, is het juiste werkwoord
inhouden in de betekenis van terughouden.

J.

V.
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II. ,. Termen en wendingen
NOGMAALS: STAATS- EN RIJKSInspecteur-generaal M. Spreutels, Korpschef van de Inspectie van
Financiën, schrijft ons: « De auteur M.v.N. komt tot het besluit
dat voor « Staat» en « Rijk» slechts een verschil in gevoelswaarde bestaat ; hij wijst erop dat « Belgische Staat » in objectieve
zin \vordt gebruikt, terwijl het « Belgische Rijk » bedoelt dat wij
er persoonlijk bij betrokken zijn en dat het « onze» Staat is.
Mag ik uw aandacht vragen voor de voetnota die te vinden staat
in het Parlementair stuk met de Nederlandse vertaling van de
Grondwet door een Commissie onder de leiding van Prof. Van
Dievoet. Het gaat om het verslag 420 van 17 januari 1956 van de
Kamer der Volksvertegenwoordiger~.
Door de Commissie - Van Dievoet werd in de tekst van de
Grondwet de volgende houding aangenomen: Rijk wijst het
grondgebied aan, in een meer abstracte en juridische betekenis
wordt de voorkeur gegeven aan het woord Staat : staatsrekeningen, -ontvangsten, -uitgaven.
Ik dacht een basis te bezitten en nu ben ik weer aan het
zweven ».
Tot zover de brief van de heer Spreutels.
Het is ongetwijfeld een interessant feit, waar de inzender ons op
opmerkzaam maakt, een feit dat in mijn bijdrage over staats- en
rijks- (Taalbeheersing 11, 96-99) niet onvermeld had mogen blijven, en dat ik dan ook gaarne in deze aanvullende bijdrage in het
volle licht wil plaatsen. Ik bedoel het feit dat de Commissie Van Dievoet in het hierboven aangehaalde stuk een poging heeft
gedaan om het gebruik van de woorden staat en rijk nader te
omschrijven.
We moeten er echter met grote nadruk op wijzen, dat dit in
een nauwkeurig bepaald verband en met een zeer bepaald oogmerk geschiedde. Het ging om deze vraag: Als in de Franse
tekst van de Grondwet het woord Etat voorkomt, hoe moeten
we dat dan in de Nederlandse tekst van de Grondwet weergeven?
De moeilijkheid school hierin dat aan het Frans Etat in het
Nederlands zowel Staat als Rijk beantwoorden. Wanneer moest
Etat nu door Staat, wanneer door Rijk vertaald worden?
De Commissie heeft gemeend zichzelf daarvoor een vaste
richtlijn te moeten geven. Die kwam cr dan als volgt uit te zien:
« In artikel 3 wordt de uitdrukking Lilflites de l' Etat weergegeven door « grenzen van het Rijk >}, omdat aldaar gesproken wordt
van het grondgebied ».
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En : « Waar de term in een meer abstracte, juridische betekenis

voorkomt, wordt, in overeenstemtning met de aan het recht eigene
terminologie, dc voorkeur gegeven aan het \voord Staat)}.
Aldus de richtlijn volgens welke de Comnlissic bij de vertaling
van het Fransc\voord Etat in de Nederlandse tekst van de
Grond\\-Tet is te \\7erk gegaan.
Mijn uitgangspunt (en dat van de vraagsteller op wiens vraag
mijn bijdrage een antwoord was) was een geheel ander dan dat
van de Commissie: de Commissie ging uit van het Franse woord
état ,. onze uitgangspunten waren de Nederlandse woorden staat
en rijk.
De Commissie zocht naar een vertaling van état ; wij vroegen
ons af of er verschil in betekenis, gevoelswaarde of gebruik bestaat
tussen de woorden staat en rijk en zo ja, welk. \V/ij zijn uitgegaan
van de betekenis en het gebruik van staat en rijk, zoals wij die
in de taalwerkelijkheid menen waar te nemen ; de Commissie
daarentegen besloot, in een bepaald stuk, aan de woorden staat
en rijk die en ,die bepaalde betekenis of gebruiksmogelijkheid toe
te kennen.
Het moge iedere lezer duidelijk zijn dat deze toewijzing van
betekenissen aan de woorden rijk en staat in beginsel alleen de
Commissie zelf bindt, en dan nog uitsluitend in verband met die
bepaalde vertaling van de Grondwet ; en dat die betekenistoekenning in geen geval algemeen-bindende kracht bezit voor het
gebruik van de woorden rijk en staat!
Daarvan was de Commissie zelf zich trouwens ook bewust.
Ze schrijft namelijk : « Het is hier niet de plaats om te dien aanzien (ten aanzien van het gebruik van de woorden rijk en staat.
M.v.N.) regels voor te schrijven ... ».
tIet is dan ook onjuist, uit een en ander een regel of voorschrift te willen afleiden, zoals de heer Spreutels heeft gedaan,
blijkens zijn bekentenis: « Ik dacht een basis te bezitten ... ».
De Commissie - Van Dievoet heeft zichzelf voor haar vertaalwerk een basis gegeven ; voor de taalgemeenschap in het algemeen bestaat er echter geen andere basis dan het werkelijk
taalgebruik.
In luijn bijdrage schreef ik : «Na zorgvuldige analyse van een
groot aantal samenstellingen met rijk en met staat, zijn we tot
het inzicht gekomen dat hier veeleer een verschil in gevoelswaarde
werkzaam is, dat verband houdt met de mate van "persoonlijk
betrokken zijn" ». En verder: « Er is geen verschil in betekenis
tussen staatsbelang en rijksbelang, tussen staatsambtenaar en rijksambtenaar, tussen staatsschool en rijksschool enz. De met staatsgevormde woorden hebben echter een algemene en objectieve toon
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en « kleur »), de samenstellingen met rijks- brengen iets tot uitdrukking van ons verbonden-zijn met de staat waartoe wij
behoren »).
Dit lijkt mij nog steeds een vrij geslaagde formulering van een
niet zo heel gemakkelijk te beschrijven nuance. Het is in elk geval
een ernstige poging om een stukje taalwerkelijkheid te beschrijven.

De wijze waarop de Commissie haar besluit omtrent de woorden
rijk en staat toelicht, is nogal eigenaardig en allerminst overtuigend. Na vooropgesteld te hebben: (< Etat wordt in het Nederlands weergegeven door Rijk of door Staat », merkt ze op : « Het
onderscheid tussen beide is niet vast... » Dat stemt overeen met
onze eigen bevindingen : dat er geen verschil in betekenis is, alleen
een schakering in « toon}) en « kleur ».
Maar dan gaat de tekst verder :« ..• en het schijnt wel dat in de
laatste tijd, onder invloed van Nederland, het « Rijk » de « Staat »
heeft verdrongen in tnenigvuldige gevallen waar de laatste term
beter paste ». Dat is een stoute sprong t Hier vernemen ,vij plotseling dat in menigvuldige gevallen de term staat « beter past»
dan rijk. Dat beter-passen berust echter niet op een werkelijk
onderscheid tussen beide - dat is immers (< niet vast» - doch op
het onderscheid dat een paar alinea's verder zal worden aangenomen. Een petitia principii.
Vervolgens wordt erkend : « Het is hier niet de plaats om te
dien aanzien regels voor te schrijven... » Akkoord. Dan volgt, zoals
te ver\vachten, een « maar ». Die « maar » had kunnen luiden :
« maar we zitten nu eenmaal met een vertaalprobleem, en zullen
daarom de knoop moeten doorhakken». Er staat echter iets hec!
anders : « ••• maar het behoort tot de taak van de Commissie,
daar \vaar het woord Etat voorkomt, de juiste term te kiezen, mits
deze niet al te zeer tegen het algemeen gevestigde gebruik indruist ». Ook hier wordt "veer, ondanks de onvastheid van het
onderscheid, van het bestaan van (< de juiste term » (dus ook van
een onjuiste term) uitgegaan.
lTit de volgende twee alinea's blijkt dan eindelijk dat aan rijk
de concrete opvatting van (< grondgebied») wordt toegekend, en
dat staat (< in een meer abstracte, juridische betekenis)} wordt
gebruikt.
De toepassing van deze richtlijn heeft tot het resultaat· geleid,
dat in artikel 3 sprake is van het Rijk, en dat verder overal
(in de artikelen 6, 16, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 121 e.a.) de term
Staat \vordt gebezigd.
In art. I staat de naam België : « België is ingedeeld in provincies ». In art. 3 \vordt de Landsnaam niet herhaald, doch ver11 .. 165

vangen door de aanduiding: het Rijk: « In de grenzen van het
Rijk, van de provincies en van de gemeenten, kan geen verandering of correctie worden aangebracht dan krachtens een wet ».
Waar vervolgens sprake is van « De Belgen en hun rechten »,
« De financiën» en dergelijke, daar wordt het Rijk België de
Staat genoemd.
Volgens de toelichting staat in art. 3 het Rijk {( omdat aldaar
gesproken wordt van het grondgebied ». Toch herken ik hier
tevens die « bijtoon » die mij voor het gebruik van Rijks- tegenover Staats- als kenmerkend is voorgekomen: « onze» staat,
« ons » land, de staat opgevat als eigen land, als vaderland. Waar
verder van de Staat sprake is, valt de « meer abstracte en juridische betekenis» van de Commissie vrijwel samen met mijn
« algenlene en objectieve toon en kleur ».
Er is in deze tekst inderdaad niets dat « al te zeer tegen het
algemeen gevestigde gebruik indruist ». Geen bezwaar dan ook
tegen het gebruik van de woorden rijk en staat in de Belgische
Grondwet, volgens de tekstbewerking van 1956. Ook geen bez\vaar
tegen het gebruik in het algemeen van staat als term met « meer
abstracte, juridische betekenis ).
Wél bez,vaar tegen de zinsnede in de toelichting, die de indruk
zou kunnen wekken (en bijv. bij de heer Spreutels inderdaad de
indruk gewekt heeft) dat rijk alleen gebruikt zou « mogen » worden als er gesproken wordt van het grondgebied!
In Nederland kent men vele tientallen verbindingen met rijk
en koppèlingen met rijk, waarin zeker niet speciaal aan « het
grondgebied» wordt gedacht I Dat men dergelijke benamingen
met rijks- in België lange tijd niet kende, komt doordat men
daar zijn termen niet zelf koos doch ze, met behulp van het
vertalend woordenboek, uit het Frans haalde. Men vond daar
état en vertaalde dit door staat.
De Commissie - Van Dievoet heeft voor het woord rijk de
deur op een kier gezet, maar dan op een heel klein kiertje. Anderen hebben de deur wagenwijd opengegooid, zoals bijv. de
commissie die het Sociaalrechtelijk Woordenboek (1963) heeft samengesteld, waarin in ruime mate voormalige Belgische samenstellingen met Staats- door samenstellingen met Rijks- zijn vervangen - aansluitend bij het gebruik in Nederland.
Een verheugende stap verder op de weg der ontfransing, op de
weg der vernederlandsing, op de ,veg naar eenheid van terminologie - en déze eenheid op de grondslag van de enige echt-Nederlandse taaltraditie op dit gebied, die in Nederland.
M.v.N.
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AANDUIDEN, AANWIJZEN
Het werkwoord aanduiden wordt door vetl Vlamingen gebruikt
in een betekenis die het niet heeft in het Nederlands, namelijk
in die van aanwijzen, vermelden, aangeven, opgeven.
De verwarring is vooral groot tussen aanduiden en aanwijzen.
Het eerste werkwoord betekent: iets kenbaar maken door het
opgeven van bepaalde kenmerken of bijzonderheden; het wijst
vaak op iets tamelijk vluchtigs en oppervlakkigs, zoals duidelijk
blijkt uit de volgende citaten: « Zoals dikwijls bij Rilke, zijn deze
verzen op een antithese gebouwd die wij kortweg kunnen aanduiden met « chaos - kosmos » : de overgang, vice versa, van orde
in wanorde» (S. Vestdijk, Lier en Lancet). « Maar wij kunnen
in algemene trekken aanduiden op welke gebieden de « Cultuurserie » uitmunt» (P.I-I. Ritter jr.~ Lezen maakt ons rijk en gelukkig). (, Als men sterk vereenvoudigend de krachten \vil aanduiden, die het Nederlandse volk hebben gevormd, dan kan men
zeggen: het water en de bijbel» (A. Donker, Karaktertrekken
van de Vaderlandse Letterkunde). Dezelfde schrijver gewaagt van
een « met enkele "roorden aangeduid natuurbeeld ».
Dit laatste betekent dat het natuurbeeld door n1iddel van
woorden wordt opgeroepen, voorgesteld. Zo ook duiden wij onszelf en anderen aan met woorden die we op school als persoonlijke
voornaamwoorden hebben leren onderscheiden ; in dit verband
spreken we van voornaamwoordelijke aanduiding. Ook deze betekenis zullen we door een drietal voorbeelden verduidelijken:
« Als wij spreken is het ons niet om de "voorden als woorden
te doen, maar om hun inhoud, om hetgeen met die \voorden
wordt aangeduid, betekend » (G. Royen, Taalkundig Inzicht voor
School en Leven). « Het is een algemene neiging van de menselijke geest, in een woord meer te zien, dan een teken voor de
aangeduide ~aak » (J.A. Meyers, Taal en Leven). « Wij gebruiken
ook tal van 'lloorden die we tot de bijwoorden rekenen, om 'n
eigenschap op '0 bepaald ogenblik aan te duiden » (E. Kruisinga,
Het Nederlands van nu).
De meeste vergissingen komen voor als het gaat om de aan\vijzing van personen voor het bekleden van een bepaalde functie:
in die gevallen is aanw.'ijzen het juiste \voord. Zo lazen we in een
krant: (< Het aanduiden van de leden van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht is al verscheidene keren uitgesteld ». Er is hier
geen sprake van de opgave van kenmerken of bijzonderheden,
maar van de beslissing wie deel zal uitmaken van de Commissie.
In het TV-nieuws hoorden \VC gewagen van de « aanduiding van
een bemiddelaar » in plaats van aanwijzing of benoenlÏng van een
bemiddelaar. Een ander bericht luidde: « De fractie ging over
tot de aanduiding van de heer X als kandidaat voor de Raad
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van State ,). Hier ging het weer over de aanwijzing van een kandidaat.
Dezelfde opmerking geldt voor de volgende zin uit Joachim
van Babylon van Marnix Gijsen : « Elk jaar worden zij weer door
het volk aangeduid als rechters ). De betekenis is hier aarrwijzen,
benoemen of aanstellen. Zo ook zegt men : een erfgenaam, een
scheidsrechter, een plaatsvervanger, een voorzitter, een opvolger,
de leden van een commissie aanwijzen.
Soms wordt aanduiden ook verkeerd gebruikt in andere betekenissen. Bijv. : « Gelieve naam, voornamen en beroep duidelijk
leesbaar aan te duiden ) (i.p.v. te verlnelden, aan te geven~ op te
geven). Op het formulier dat de telefoonabonnees nu ontvangen
voor de betaling van hun telefoonkosten, komt de volgende zin
voor : «In geen enkel geval mag het bedrag aangeduid op dit
formulier gewijzigd worden ). De verbetering is dezelfde als
hierboven.
Zo zegt men evenmin: de klok duidt de juiste tijd aan, maar
wijst de juiste tijd aan. Verder: De thermometer wijst 25 graden
aan. Iemand de weg aanwijzen. Iemand een stoel aan,vijzen. Dag,
uur en plaats aanwijzen. Zegels plakken op de daartoe aangewezen
(of bestemde) plaats. Het schip werd gelost in de aange\vezen
haven. De stukken werden opgemaakt door de daartoe aange..
wezen ambtenaren. Iemand een taak, een speciale opdracht
aanwijzen ».
In een recensie van een Vlaamse criticus over de jongste roman
van S. Vestdijk lazen we : « Ieder jaar wordt een 15-jarig meisje
door het lot aangeduid, aan de god geofferd ». De juiste uitdrukking is door het lot aanwijzen : « de af te lossen obligaties
worden door het lot aangewezen ; de twee leden van het bestuur
die jaarlijks aftreden, worden door het lot aangewezen ».
« 11 est l'homme tout désigné pour cette fonction » luidt in het
Nederlands: « hij is de aangewezen man voor dat ambt ».
Het bovenstaande zal wellicht aan tal van lezers hebben
aangetoond dat het werkwoord aanwijzen veel meer gebruikelijk
is in het A.B.N. dan zij vermoedden.

J. V.
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IJ. ,.- Ternlen en w'en,dingen
WONING EN WONINGBOUW
De lezer late zich niet afschrikken: hij krijgt hier geen technische
uiteenzetting, geen opsomming van vaktermen. Doel van deze
bijdragen is alleen, hem over een onderwerp waarmee hij ongetwijfeld al eens te maken heeft, een aantal zeer algemene en
algemeen gebruikelijke woorden en wendingen aan de hand te
doen en hem tevens attent te maken op enkele van de vele gallicismen en Zuidnederlandse termen die bij ons in het bouwbedrijf nog in gebruik zijn.
In die zin wordt hier achtereenvolgens gehandeld over : het
bouwterrein ; de woningtypen ; de aankoop van een \voning en
de financiering daarvan ; de architect, het bouwplan en de bouwvergunning ; de aannemer en de gang van het bouwwerk.
Allereerst moge echter een en ander ,vorden gezegd over het
woord « bou\ven» zelf, over de afleidingen daarvan, de samenstellingen daarmee.
Bouwen en bebouwen hebben, zoals men weet, een dubbele
betekenis: men kan op een stuk grond een huis, maar ook
tarwe, tabak enz. bouwen; een perceel bebouwen kan men
ofwel door er gebouwen op te zetten ofwel door het te bewerken
om er vrucht van te trekken. Vandaar dat « bouw» in vele
samenstellingen nu eens de ene, dan weer de andere betekenis
heeft, ja dat het in sommige beide betekenissen kan hebben,
zodat alleen het tekstverband uitsluitsel geeft. Eén daarvan is
bouwgrond. Als een landbouwer zegt : {< dat is hier goede bouwgrond )}, dan bedoelt hij, dat de bodem daar zeer geschikt is
voor het winnen van veldvruchten : hij gebruikt « bouwgrond )}
als stofnaam. De kandidaat-woningbouwer ziet het heel anders :
bouwgrond is voor hem een stukje grond dat door zijn eigenschappen en ligging zich tot bebouwing, tot het erop zetten van
gebouwen leent : hij gebruikt het woord als soortnaam.
Bouwland daarentegen heeft niet zo'n tweeledige betekenis
en doelt altijd op een stuk grond, dat voor akkerbouw dient.
Men gebruike het dus nooit ter aanduiding van een bouwterrein,
van een stuk bouwgrond.
Eigenlijk is het zo, dat bouwgrond als soortnaam (en daaronder is in de ruimste zin ook industriegrond te rekenen), economisch gezien, tegenover cultuurgrond staat d.i. grond die voor
cultuur-, voor landbouw-doeleinden is bestemd, terwijl bouwland, agrarisch, veeleer in tegenstelling tot wei- of hooiland
wordt gezien.
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Ons interesseert hier verder nog alleen « bouwen» in de betekenis van « een gebouw tot stand brengen », en in die betekenis
heeft het een aantal interessante afleidingen.
Aanbouwen bijv. is nieuwe huizen of gebouwen bouwen bij
de reeds bestaande: « in die wijk zijn momenteel vijf huizen
in aanbouw, (d.i. er \vorden vijf nieuwe huizen gebouwd»> of
aan een huis, aan een gebouw een nieuw gedeelte, veelal met
een bepaalde, afzonderlijke bestemming vastbouwen : « hij heeft
aan zijn huis een garage aangeboulR)d », en \vél zo, dat het als
een aanhangsel daarvan, gc\\roonlijk lager van hoogte, voorkomt.
Het aangebouwde gedeelte noeme men liefst niet de aan}bouw,
want dat is een germanisme. Als substantief ter aanduiding van
het aangebouwde bestaat wel « aanbouwsel », maar dat is, zoals
trou\vens ook « bouwsel » zelf, meestal minachtend bedoeld : aanbouwsels die het hele achterterrein ontsieren.
Bijbouwen is door bou\ven aan het bestaande toevoegen, maar
niet noodzakelijk zó, dat het daarvan duidelijk te onderscheiden
blijft zoals bij aanbouwen het geval is : « hij heeft een vleugel,
een paar kamers laten bijbouwen », of ook niet noodzakelijk
zo dat het eraan vast m.oet zijn: «hij heeft bij zijn huis een
grote bedrijfsruimte laten bijbouwen ».
Hetgeen bij een huis behoort, de erbij behorende (en niet de
erbij horende !) gebouwen noeme men niet « afhankelijkheden »,
zoals men hier bij ons in advertenties leest, maar aanborigheden.
Men kan ook spreken van een huis met den aankleve vandien,
van een huis met annexe bedrijfsgebou\ven, van een fabriek met
opslagterreinen annex (d.i. met annexe opslagterreinen), van
een huis annex stalhouderij (d.i. met een stalhouderij erbij).
Afbouwen is het gebouw voltooien, afwerken : « het huis is
afgebouwd, klaar, gereed, klaargekomen, gereedgekomen ».
Uitbouwen is buiten de oorspronkelijke begrenzing bouwen,
met uitsteeksels: « een diep in de tuin uitgebouwde vleugel ».
Toebouwen of dichtbouwen is de open gedeelten door bouwen
sluiten: « de drie percelen die nog open lagen, zijn nu toegebouwd ».
V albouwen heeft weer twee betekenissen: scheidbaar, betekent het « geheel met huizen bebou\ven» zoals in : « de straat is
nu volgebouwd » (en niet volbouwd) ; onscheidbaar, is het zoveel
als « een gebouw voltooien » gelijk in het bekende spreekwoord:
« als het huis volbouwd is, breekt men de steigers af».
Dat op bovenstaand lijstje «ombouwen » niet voorkomt is
echt geen vergetelheid. Dat is immers een af te keuren germanisme voor verbouwen, een' gebouw veranderen : « men heeft dat
herenhuis tot een \vinkelpand verbouwd door bijtrekking van
de gang ».
l
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In Vlaanderen zegt men wel eens: « Hij heeft daar een fameuze bou\v gezet )}. Dat is niet correct. Bouw doelt in het ABN
alleen op de handeling van het bouwen, niet op hetgeen daardoor tot stand is gekomen. De algemene term hiervoor is gebouw, bouwwerk. Veel gebruikt wordt ook pand: een nijverheids-, een bedrijfs-, een winkelpand.
Een nieuw gebouw richt men op, brengt men tot stand,
sticht menl.
Bouwlustigen komen voor de aankoop van een stuk bouwgrond
veelal terecht bij een bouu'grondl1zaatschappij (de goede Neder!.
naam voor {< société immobilière »), een vennootschap die een
complex door haar aangekochte woeste grond door er \vegen met
de nodige openbare-n'utsvoorzieningen (leidingstelsels enz.) in
aan te leggen als bouwgrond exploiteert, als bou:ceJgrond gereedmaakt, er gereed bouwterrein van maakt, de grond voor bebouwing geschikt maakt, of, zoals men dat in onze taal zo treffend zegt, bouwrijp maakt. Het hele stuk ,vordt dan in kavels
van verschillende grootte gelegd, verdeeld, verkaveld. Als men
er vlug bij is kan men zijn perceel soms tegen de lancerings- of
introductieprijs krijgen, d.i. tegen een lagere prijs door de verkavelaar toegestaan om de grondverkoop op gang te brengen.
In het grondbedrijf (het kopen en verkopen van bouwgrond)
gaan ook de gemeenten langzamerhand een grote rol spelen.
Enkele hebben reeds een speciale dienst Gemeentelijk Grondbedrijf, die het niet zelden omvangrijke grondbezit dat de gemeente
meestal door onteigening heeft verkregen, zelf bouwrijp maakt
en dan als bouwgrond of als industriegrond ofwel uitgeeft in
erfpacht ofwel overdraagt in eigendom. De gedragslijn die de
gemeente hierbij volgt is haar grondbeleid, haar grondpolitiek.
Deze is erop gericht grondspeculatie, speculatieve opdrijving van
de bouwgronldprijzen, het opkopen van gronden door particulieren
met het vooruitzicht van een hoge bouwterreinwaarde tegen te
gaan en tevens te zorgen voor een degelijke ruimtelijke ordening,
een economisch verantwoorde grondbestelnming. Er gaan hoe
langer hoe meer' stemmen op tegen de steeds voortgaande
onttrekking van cultuurgrond aan zijn bestemming, tegen onteigening van hoogwaardige cultuurgronden, tegen lichtvaardige
opoffering van cultuurgrond, tegen de voortschrijdende bebouwirt'g
van akker- en weiland buiten noodzaak, tegen het zonder dringende reden onttrekken van cultuurgronden aan bedrijven ten
behoeve van de woningbouw of de industrievestiging, tegen het
steeds kleiner worden van het areaal landbouwgrond.
Bij het kiezen van een stuk bouwgrond lette men vooral op
de grondgesteldheid, op de draagkracht van de grond : de grond
moet draagkrachtig zijn, opdat men geen speciale funderings11 '" 171

methode, bijv. paalfundering, moet gaan toepassen. Ook kieze
men het stuk grond liefst aan een straat'leJeg, aan een verharde
weg, of althans zó, dat er water en elektra bij het terrein zijn.
Men geve bovendien de voorkeur aan een zuidterrein, aan een
met de achterkant zuidelijk gericht terrein, vanwege de bezonning.
De advertenties van bouwgrondmaatschappijen laten hier te
lande taalkundig en terminologisch nogal wat te wensen over :
« Te koop nog drie loten, inhoud elk 6 are,
F per ,
,vegenis inbegrepen >).
« Loten >} is hier een gallicisme : letterlijke vertaling van het
Franse «lot ». Goed Nederlands is : drie percelen, drie stukken
bouwgrond, drie kavels bouwgrond te koop.
Een «inhoud >} hebben percelen niet, wél een oppervlakte.
Hier is weer aan het Franse « contenance >) gedacht. In advertenties en notarisakten pleegt men de oppervlakte van een perceel
aan te geven met « groot 6 are; geheel groot (d.i. in totaal) 6 are ».
Dat « wegenis inbegrepen >) is alweer klakkeloos uit het Frans
vertaald (voirie comprise), met een \voord (wegenis) dat in ABN
niet bestaat. Bedoeld wordt, dat de bijdrage van de koper in de
kosten van de straat- of \vegenaanleg in de prijs is doorberekend.
\Y/ aarom dan niet: kosten straataanleg inbegrepen of inclusief
bijdrage kosten' straataanleg. Soms ook moet de koper die bijdrage apart betalen per strekkende (niet per lopende) lneter
perceelsbreedte aan de straat.
Het gebeurt wel eens dat een stuk grond, niet breed genoeg
voor twee, maar te ·diep voor één huis of villa, zó wordt verkaveld dat er een voorterrein ontstaat en een achterterrein (in het
Frans: terrain de fond), met een afzonderlijke toegang op zij.
Heeft men zijn keuze op een bepaald perceel laten vallen,
dan wordt met de verkoper een voorlopig koopcontract (Fr. compromis de vente) opgemaakt en betaalt de koper gewoonlijk een
bepaald bedrag als handgeld (als godspenningen, d.i. als een
soort onderpand) in afwachting dat de kooppenningen, de koopsom, de koopprijs geheel wordt voldaan, met name bij het verlijden van de notariële of notarisakte, de eigenlijke koopakte.
I-Iet perceel wordt dan door een beëedigd landmeter (en niet
meetkundige) nog eens precies opgemeten.
Tot de grondkosten waarmee men moet rekenen, behoren de
grondprijs, de kosten van" opmeting en de overdrachtskosten. Een
stuk bouwgrond wordt meestal schuldvrij aangekocht, al is ook
krediet mogelijk.

Wie nu zo'n stukje grond heeft, noeme zich daarom nog
geen grondeigenaar of grondbezitter ... dat onderstelt toch meestal
een omvangrijker grondbezit.

A. D. M.
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BEGEVEN
In aansluiting op de nieuwsuitzendingen van de B.R.T. wordt
op sommige dagen een mededeling van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening omgeroepen, dat een reeks betrekkingen « te
begeven zijn ». Een gemeentebestuur meldt dat de post van secretaris « te begeven is ». Een ziekenhuis brengt ter kennis dat
twee plaatsen van verpleegster « te begeven zijn ». In een school
is, volgens een advertentie, een vacante betrekking leraar wiskunde
«te begeven ». In al die gevallen is het \verkwoord begeven
strijdig met het normaal taalgebruik.
Begeven met betrekking tot ambten wordt nog maar zelden
gebezigd en alleen in de betekenis van « aan iemand schenken,
toevertrou\ven ». Het gaat om een gebru!k dat nu grotendeels
verdwenen is, namelijk de toekenning van bedieningen of titels,
waaraan inkomsten waren verbonden. Zo zei men b.v. : « De
Koning had die post te begeven ». Degene die de ambten begaf,
\vas de begever, de daad werd begeving genoemd en het recht
begevingsrecht. In het Frans spreekt men van «collateur» en
« collation ».
Een synoniem van begeven is vergeven. In Bij Gaslicht schrijft
F. Borde\vijk : « Gelukkig maar voor een ambtenaar dat er nog
bij banen op de wereld waren en mensen om ze te vergeven ».
In een brief uit Londen van de Nederlandse journalist Daan van
der Vat lezen ,ve : « De Engelse eerste-minister heeft heel veel
hoge posten te vergeven ».

Wat is nu de gebruikelijke terminologie in advertenties \vaarbij personeel wordt gevraagd? Er zijn hiervoor in het A.B.N. een
hele reeks woorden en uitdrukkingen, die ten onzent zelden worden gebruikt, omdat ze blijkbaar alle worden verdrongen door
« begeven ». In stede van b.v. «de plaats van bedrijfsleider is
te begeven » kan men zeggen : « wij hebben gelegenheid tot plaatsing van een bedrijfsleider, wij hebben plaats voor een bedrijfsleider, in onze onderneming kan een bedrijfsleider worden geplaatst ».
Veel gebruikt worden ook de woorden vacant en vacature:
<~ in onze onderneming is de plaats vacant van correspondent, in
belangrijke machinefabriek bestaan vacatures voor ervaren tekenaars, voor de centrale inkoop in ons bedrijf is te vervullen de
vacature van inkoper, wij hebben twee vacante betrekkingen
van stenotypiste ».
Er zijn nog andere formules: «firma roept gegadigden (of:
sollicitanten) op voor de functie van vertegenwoordiger, onderneming verzoekt belangstellenden te solliciteren naar de functie
van ingenieur ».
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Er zijn dus tal van mogelijkheden om de in de aanhef vermelde
zinnen met « begeven >} door keurig Nederlands te vervangen:
« De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening deelt de volgende
openstaande betrekkingen mede of deelt mede dat de volgende
betrekkingen vacant zijn. Het gemeentebestuur roept gegadigden
op voor het ambt van secretaris ; in de gemeente X kan een
secretaris worden geplaatst, bestaat gelegenheid tot plaatsing van
een secretaris. In ons ziekenhuis zijn twee openstaande (of vacante) betrekkingen van verpleegster. Er is een plaats open van
leraar \viskunde ; een vacante betrekking van leraar wiskunde
is te vervullen >}, e.d. Men kan natuurlijk ook heel eenvoudig
zeggen: «gemeentebestuur vraagt (of zoekt) secretaris, school
vraagt (of zoekt) leraar wiskunde >}.
In de administratieve sfeer hebben velen de neiging « emplois
à conférer >) steeds te vertalen door « te begeven ambten ». Ook
hier zal men een ander werkwoord kiezen, waarbij men kan
steunen op de Nederlandse tekst van ons Burgerlijk Wetboek:
in artikel 107 is sprake van « een voor het leven verleend ambt >),
in artikel 431 van « ambten toevertrouwen' >}. Elders in dat wetboek beantwoordt aan «conférer >}: geven (volmacht geven),
toekennen (bevoegdheden toekennen), opdragen (een functie opdragen), maar nergens «begeven >}.
Een afwijking van het A.B.N. is eveneens het gebruik van
« begeven >) als het gaat om zetels in een vergadering. Bij
verkiezingen leest men geregeld in onze pers dat « zetels te
begeven zijn >). Parlementszetels worden niet begeven, maar toegewezen of toegekend.
Met «begeven >} doet zich nog een andere ontsporing voor van
een bijzondere aard, b.v. in zinnen van het volgende model: ik
vrees dat de muur zal begeven; het ijs begaf onder zijn voeten;
de storm was zo hevig dat de dijk begaf. In zulke gevallen mag
het voornaamwoord het niet ontbreken, want het vormt met
begeven een staande uitdrukking : het begeven betekent instorten
of bezwijken: « de muur zal het begeven, het ijs begaf het, de
dijk begaf het >}.
Er zijn meer zulke werkwoorden die een andere betekenis
krijgen als ze vergezeld zijn van het woordje het, o.a. halen en
afleggen. Het halen kan betekenen: er kunnen komen (we hebben nog maar drie liter benzine, maar halen het wel), slagen (deze
kandidaat zal het wel halen), het er levend afbrengen (de zieke
haalt het nog wel). Het afleggen kan eveneens verscheidene betekenissen hebben : sterven, het opgeven, het onderspit delven,
niet slagen. Vergelijk: « een examen afleggen en het op een
examen afleggen (= zakken) ; de wagen heeft 100.000 km afgelegd en de wagen heeft het na 100.000 km afgelegd (= is niet
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meer te gebruiken) ». Die voorbeelden tonen duidelijk aan dat
door de bijvoeging van het onbepaald voornaamwoord het de
betekenis van de werkwoorden begeven, halen en afleggen een
grondige wijziging ondergaat.
In plaats van met het onbepaald voornaamwoord het, kan
begeven ook voorkomen met een persoonlijk voornaamwoord
in de betekenis van verlaten, in de steek laten : « zijn gezondheid,
zijn krachten begeven hem; haar stem begaf haar; zijn benen,
zijn ogen begeven hem; zij kan niets meer onthouden: haar
geheugen heeft haar begeven ».
Er is tenslotte nog de wederkerende vorm zich begeven, maar
die kunnen we hier buiten beschouwing laten, omdat hij geen
moeilijkheden schijnt op te leveren.
Men onthoude dus dat begeven niet de juiste term is als
gewag wordt gemaakt van de vervulling van vacante betrekkingen
of van de toewijzing van zetels, en dat in de betekenis van
instorten of bezwijken het onbepaald voornaamwoord het vereist
lS.

VRAAG EN ANTWOORD
Een lezer uit Leuven schrijft ons:
« De briefwisseling gevoerd met andere Nederlandstalige gemeenten heeft mij aangetoond dat boven de medeondertekening
van brieven en collegebesluiten door de gemeente- of stadssecretaris, dezelfde term in verschillende vormen gebruikt wordt, zoals :
« Vanwege het College », « Op Bevel », « Bij Bevel », « Bij Verordening » enz. Zo ook vermelden de besluiten van de Gemeenteraad, boven de handtekening van de gemeentesecretaris, vermoedelijk traditiegetrouw, « Door de Raad » (wat mij wel een gallicisme lijkt te zijn) of (< Van Raads\vege », wat mij gepaster voorkomt. Dienaangaande heb ik de eer U te verzoeken mij te willen
mededelen welke termen in de bovenvermelde gevallen, juridisch
en ook taalkundig, als de juiste aanvaard worden ».
Het betreft hier de vertaling van « par ordre de » of « de par »;
die laatste uitdrukking betekent eveneens «par ordre de ». De
overeenkomstige Nederlandse uitdrukking is in- opdracht van of
op last van : in opdracht (op last) van het College ; in opdracht
(op last) van de Raad.
Tweede vraag van dezelfde lezer :
«Bovendien zou het mij zeer aangenaam zijn te vernemen
welke afkorting voor het aanduiden van de tijdelijke waarneming
van de functie (d.d. - nog een gallicisme m.i. voortkomend van
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het Franse «faisant fonction» - wn. of wd.) wordt gebruikt
en of hierbij het gebruikelijk onderscheid op administratief gebied
zoals voorheen nog steeds van belang is, n1. : «d.d. » : bij een
kortstondige afwezigheid van de ambtsbekleder ; « wn. of wd. » :
bij va'cature (overlijden of ontslag van de ambtsbekleder) - ook
«de voorlopige secretaris >} in sommige gevallen. Ik zou het ten
zeerste op prijs stellen hieromtrent een juiste aanwijzing te mogen
ontvangen om mij in staat te stellen aan al onze stads,diensten
een eenvormig erkende terminologie voor te schrijven, met de
oprechte hoop de naar mijn oordeel verouderde termen te weren
en eveneens eenvormigheid in de hand te werken bij andere
Nederlandstalige gemeenten, bij het opstellen en publiceren van
officiële bescheiden ».
Het equivalent van «faisant fonction » in de betekenis van
tijdelijk, voorlopig, plaatsvervangend met betrekking tot het een
of andere ambt is waarn'emend : de waarnemende secretaris, de
waarnemende voorzitter, de waarnemende burgemeester. De gebruikelijke afkorting is wd.
Dienstdoend is eveneens een goed Nederlands woord, maar
het betekent wat anders dan waarnemend, ofschoon het hiermede ten onzent vaak wordt verward. Dienstdoend wordt gezegd
van iemand die op een bepaald ogenblik dienst heeft, gewoonlijk
bij toerbeurt: de dienstdoende officier, de dienstdoende ambtenaar. Bij een spoorwegramp bijv. zal de verantwoordelijkheid
worden vastgesteld door na te gaan wie op het ogenblik van de
ramp dienst had in het seinhuis ; in dat geval kan men spreken
van de dienstdoende beambte. De gebruikelijke afkorting is
d.d. of dd.
Waarnemend stemt dus overeen met «faisant fonetion » en
dienstdoend met « de service )}, m.a.w. het eerste kan men alleen
zeggen van iemand die een ander vervangt, terwijl er bij het
tweede geen sprake is van vervanging maar van normale dienst.
Een lezer uit Heist-op-den-Berg vraagt hoe men schrijft in het
algemeen Nederlands : Kleinmolenstraat of Kleine Molenstraat
of Klein-Molenstraat; Oudegodstraat of Oudengodstraat of
Oude-Godstraat ; Hogebrugstraat of Hoge-Brugstraat enz. ?
In het eerste geval zijn twee schrijfwijzen mogelijk: Kleinemolenstraat en Kleine Molenstraat. Er is echter een betekenisverschil. Als de straat genoemd is naar een kleine molen, schrijft
men het geheel in één woord, omdat het bijvoeglijk naamwoord
klein uitsluitend slaat op het eerste lid van de samenstelling
(molen) en de normale woordvorming in het Nederlands in zo'n
geval aaneenschrijving eist. Samenstellingen van dezelfde aard
zijn: groenezeepfabrikant, oudijzerhandelaar, vrijetijdsbesteding
enz. Wij wijzen er nog op dat de buigings-e bij klein dient ge11 .. 176

schreven te worden, omdat molen een hij-woord is (verg. Langewagenstraat, Oudemolenstraat).
De schrijfwijze Kleine Molenstraat daarentegen veronderstelt
dat er ook een Lange Molenstraat is of kan zijn. In dit geval
slaat het bijvoeglijk naamwoord klein niet alleen op molen, maar
op de samenstelling Molenstraat.
De vertaling in het Frans doet het verschil duidelijk uitkomen :
Kleinemolenstraat = rue du Petit Moulin ; Kleine Molenstraat
= petite rue du Moulin.
In het tweede geval is de straat blijkbaar genoemd naar de
gemeente Oude-God en dan voegt men eenvoudig straat bij de
plaatsnaam: Oude-Godstraat. (verg. Zuid-Bevelandstraat, Hillegomstraat, Romestraat).
In het derde geval is de straat genoemd naar een hoge brug
en is de juiste schrijfwijze dus Hogebrugstraat. Hier geldt dezelfde redenering als voor Kleinmolenstraat.

J. V.
DAGELIJKS BESTUUR
In de meeste verenigingen zijn enkele bestuursleden belast met
de leiding van de gewone, dagelijkse werkzaamheden: deze bestuursleden vormen samen het Dagelijks Bestuur. In het Frans
noemt men dit orgaan: Ie Bureau exécutif. In het Nederlands
zeggen we dus :
Het Dagelijks Bestuur van onze partij, van de vakvereniging,
enz. heeft besloten ...

STIPTHEIDSACTIE
De staking is sinds lang een middel om de eisen van werknemers
kracht bij te zetten. In de overheidsdiensten wordt wel eens een
ander wapen gehanteerd : de reglementen en andere voorschriften
vlorden nauwgezet toegepast, waardoor weldra een volledige
ontreddering optreedt. Men zegt dan dat een stiptheidsactie wordt
gevoerd.
De Franse term is : grève du zèle, maar dat is eigenlijk een
contradictio in terminis, een innerlijke tegenspraak, want men
kan niet het werk neerleggen en toch aan het werk blijven.

ADMINISTRATIEKANTOOR
Arbeidsverdeling en specialisatie behoren tot de kenmerken van
deze tijd, die vooral gericht is op het rendement, zowel van de
mens als van de machine.
Rationele arbeidsverdeling heeft o.m. geleid tot de oprichting
van bedrijven die zich ten doel stellen met de meest moderne
hulpmiddelen zorg te dragen voor de boekhouding van andere
ondernemingen of van middenstanders, het beheer van goederen,
het geven van advies in belastingszaken en alles wat samenhangt
met de administratie in de bedrijfstechnische betekenis van dat
woord, nl. boekhouding, kostenberekening, budgettering, statistieken, enz.
Uitgaande van deze specifieke betekenis van het woord « administratie » noemt men de hierboven bedoelde bedrijven « administratiekantoren ».
De werkingssfeer van een administratiekantoor komt overeen
met dat van de bedrijven die men in België in onvertaald Frans
een « fiduciaire» of een « société fiduciaire» noemt.

SOCIALE STIJGING
Het streven naar verbetering van de maatschappelijke pOSitie
is eigen aan ieder mens. Het is dan ook billijk dat iedereen in
het leven de gelegenheid krijgt zijn inkomen en zijn standing
door eigen werk te verbeteren. Dat is een van de doelstellingen
van de sociale politiek. In België wordt in dit verband meestal
de term « sociale promotie» gebruikt (Naar het Franse voorbeeld: promotion sociale). In zijn Cultuurgeschiedenis van de
twintigste eeuw (Prismaboek N° 1000, p. 61) gebruikt Prof.
P. J. Bouman echter de term die op dit gebied in Nederland
ingang heeft gevonden, n.l. sociale stijging. Uit het zinsverband
blijkt duidelijk dat hier hetzelfde wordt bedoeld als met het
Frans «promotion sociale» :
« Bij de geschoolden leefde het verlangen naar nieuwe woonbuurten aan de stadsrand te verhuizen. Slaagden zij hierin dan
lagen verdere mogelijkheden open tot enige sociale stijging. Wat
men zelf niet bereikte, werd op de kinderen geprojecteerd ».
Ook in vele pubHkaties van de EEG-Commissie (o.m. in de
jaarlijkse verslagen over de sociale toestand in de EEG) wordt
de term sociale stijging gebezigd.

w.
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IJ. ,.. Termen en wendingen
WONING EN WONINGBOUW (2)
U heeft U\V perceel natuurlijk gekozen volgens de gewenste
woonomgeving en het verlangde woningtype. Mogelijk gaat uw
voorkeur naar een rijenhuis, naar een huis dat in de Tij staat,
in een zone voor dichte, aaneengesloten of stadsbebouwing en
heeft u in een tweezijdig d.i. aan weerskanten bebouwde straat
(in tegenstelling tot een éénzijdig bebouwde) nog ergens een open
perceeltje gevond,en waar u tussen twee andere woningen in en
daartegen aan kan bouwen. In het Frans noemt men zo'n
.huis {< une maison entre pignons », en nog niet zo heel lang geleden
zagen we dat in een advertentie netjes vertaald door « huis
tussen puntgevels» !
\Vellicht echter wenst u meer openheid en groen om u heen
te zien en zoekt u te bouwen in een buitenwijk van de stad pf
in een voorstadswijk, in een zone van halfopen bebouwing met als
dominerende bouwfiguur kleine groepjes of blokjes van meestal
vijf huizen, twee hoekpanden of hoekhuizen en drie tussenwoningen, met hier en daar ook een groepje van drie, bestaande uit
twee hoekvilla's en een middenwoning.
Tot de halfopen bebouwing behoren meestal ook de tuindorpen
en tuinwijken, een complex van kleine groepjes gelijke huizen,
meestal volkswoningen (= woningen voor het minst draagkrachtige deel van de bevolking, waarvan de bouw meestal door de
overheid, door semi-overheidsinstellingen of erkende bouwmaatschappijen wordt ter hand genomen) met tuintjes er om heen en
gelegen, niet meer aan rijstraten of verkeerswegen, maar aan
woonwegen (wegen die hoofdzakelijk voor het bereiken van de
woningen en voor het bedieningsverkeer zijn bestemd), aan doodlopende wegen of aan luswegen, dwz. wegen in de vorm van
een lus uitlopend.
Misschien heeft de voorkeur voor het buiten wonen (en niet
op de buiten I), voor het leven in de vrije buitenlucht, voor het
buitenleven u de stad geheel doen ontvluchten en u een zon1e
voor open bebouwing doen verkiezen waar u een riante (bekoorlijk uitziende) bungalo\v, een royale (ruim gemeten) villa,
een chic of een kapitaal landhuis (d.i. een landhuis van de eerste
rang) wenst te bouwen.
.
Bungalows, villa's en landhuizen pleegt men hie~ bij ons
« alleenstaande » woningen te noemen. Eigenlijk is dat niet helemaal correct. Een alleenstaande \\Toning is er een die afgezonderd
staat, die binnen een bepaalde, vrij grote omtrek, als woning
l

IJ .. 179

althans, geheel alleen staat, bijv. in de uithoek van een gemeente.
Een huis dat niet aan een aRder is vastgebouwd, maar in de
omgeving waarvan toch wel andere, soortgelijke huizen staan, is
een vrijstaande woning. Bungalows, villa's, landhuizen zijn dus
wel altijd vrijstaande, niet noodzakelijk alleenstaande woningen.
Men gebruike « vrijstaand}) ook niet waar bedoeld wordt een
huis dat niet bewoond is ; dat is een vrij of een leegstaand huis.
Een zone· met vrij- maar toch min of meer bijeenstaande
villa's noenlt men, naar -gelang van de grootte, een villadorp, een
villawijk of ook wel een villapark, waarbij echter vooral wordt
gedacht aan de ruime om de villa's heen liggende parktuinen.
In zones voor open bebouwing mag men doorgaans ook twee
halfvrijstaande woningen bouwen die samen· architectonisch één
geheel vormen. Men heeft dan te maken met een dubbele villa,
en niet met « tweelingvilla's » zoals men dat hier vaak noemt
met een letterlijke vertaling van « vil1as jumelées ». Elk van die
halfvrijstaande woningen heet, paradoxaal, halve villa. Makelaarskantoren
ook in Nederland - plegen zo'n halve villa in
hun advertenties wel eens aan te duiden met omslachtige uitdrukkingen als « helft van dubbele villa » of « helft van twéé
onder één dak ». \Vellicht doen ze dat om verwarring te voorkomen. Velen immers denken, geheel ten onrechte, dat ook het
halfvrijstaande huis in een blok van drie of vier, het hoekhuis of
de hoekvilla, een halve villa is. Echt behoefte aan bovenstaande
uitdrukkingen hebben wij bij een correct taalgebruik dus niet.
Mogelijk ook is uw droolnhuis een alleenstaande villa, bungalowaf landhuis ergens op een rustig plekje (liefst niet « plaatsje »
- plek doelt méér op de omgeving, op het landschap) in· een bosof waterrijke omgeving of op een heuvel met een wijde doorkijk,
een vrije uitkijk, een vrij uitzicht op het landschap, maar dan een
vri j uitzicht dat ti niet kan \vorden benomen, een blijvend vrij
uitzicht (vgL het Franse « vue imprenable »).
Of zoekt u een aardig, gaaf gebleven oud boerderijtje om er
een buitenverblijf, een zeJeekendverblijf of een weekendhuisje
van te n1aken, of een oude boerderi j die u tot een ruime recreatiewoning kan verbouwen, met een paar hectare grond erbij, zodat
u van uw buitengoed, van uw landgoed kan gaan spreken, liefst
toch niet van uw « domein » want hiermee worden in 't bijzonder
bedoeld de goederen en rechten van de staat of het hoofd ervan,
de koninklijke domeinen, het staatsdomein, het gemeentedomein ...
or-

Ten aanzien van het aantal gezinnen die er woongelegenheid,
huisvesting kunnen vinden onderscheidt men eengezins- en meergezinshuizen.
Wie alleen voor zelfbewoning bouwt, zal wellicht het klassieke
eengezinshuis met slaapverdieping kiezen.
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Wie het huis bijv. ten dele voor eigen gebruik, ten dele voor
ingebruikgeving bestemt, kan een tweegezinswoning (en niet:
tweewoonst - de term « woonst» is ZN) laten bouwen met een
benedenhuis d.i. de benedenverdieping, het gelijkvloerse gedeelte,
maar dan als afzonderlijke woning gezie~ en evenzo, een bovenbuis. Om van de bovenbewo,ners, van U\V bovenburen (in de
onderstelling dat u de benedenbewoner bent) minder last te
hebben, kan ti het zo plannen, dat er een afzonder1i jke in- en
opgang voor het bovenhuis is : men heeft dan te maken met een
vrij bovenhuis, een bovenhuis nzet vrije opgang.
Wie geen toehuis, geen besloten (en niet gesloten) huis, geen
particulier huis wenst te bouwen maar een huis waar een bedrijf
zal worden uitgeoefend (bijv. de onmisbare buurtwinkel voor de
eerste levensbehoeften, de verzorgende buurtbedrijfjes zoals buurtwasserij enz...), een bedrijfs- of winkelpand dus, een middenstandswoning, zal werken met een dubbelbovenhuis, het een als
woon-, het andere als slaapverdieping, waarbij de winkelruimte
met de iq)inkelopstand op de benedenverdieping komt te liggen,
en het onderste deel van de voorgevel het typische voorkomen
van een 7.q)inkelpui krijgt.
Is het gebouw geheel als beleggingsobject, als beleggingshuis,
als huurhuis bedoeld (en niet : « opbrengsthuis », dat is de letterlijke vertaling van het Fr. «maison de rapport )}), dan kan men
er een drie- of viergezinswoning van maken met een tweede of
een derde bovenhuis en doet men er voor de gerieflijkheid goed
aan, ook een onderhuis, een souterrain te plannen met bergruimte
voor kolen, fietsen en met drooggelegenheid voor X meter drooglijn, of althans het huis te onderkelderen, geheel onder kelder te
zetten. Een onderhuis, een souterrain zijn de ruimten, de vertrekken die ten dele, 1naar minder dan de helft,' beneden de begane grond liggen. Van een kelder, een kelderverdieping gaat lncn
eerst spreken als die ruimten nog dieper liggen.
Zo'n pand, dat in de hoogte in meer dan twee \vaningen,
meestal 3 of 4, zelden 5, is verdeeld, noemt men een etagehuis of
een etagewoning, ook wel een verdiepingshuis. Het bou\ven van
zulke huizen is etageboltw.
Etagewoningen worden nog al eens zo gebouwd, dat een afzonderlijke buitentrap naar een portaal op de eerste verdieping
voert, vanwaar dan ook de hoge.rliggende verdiepingen zijn te
bereiken. Zo'n huis is een portiekhuis.
Haalt men het gebouw nog hoger op, en zet men het ook op
een breder grondvlak, dan spreekt men van hoogbouw, een germanisme dat wel ingeburgerd lijkt, al is er geen reden om niet
« hoge bouw» te zeggen. Hoge bouw wordt stilaan de typische
vorm van grote-stadsbebouwing: die statige, aanzienlijke maar
veelal uitgewoonde (door be\voning versleten) herenhuizen van
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vroeger komen een voor een onder de slopershamer en moeten
de plaats ruimen voor hoogopgaande flatgebouwen met 6 of meer
bouwlagen, woon1lagen, flatlagen die het futuristische beeld oproepen van de geheel voor het verkeer opengelegde verticale
tuinstad te midden van ruime groenvoorziening en geboomte.
Een flat is dus niet zo maar een gewoon appartement; het is
ieder van een aantal gelijke ,,;roningen in een groot huurhuis,
waarbij alle vertrekken op één verdieping liggen en van bijzonder
comfort, van alle gemakken voorzien zijn.
In zo'n flatgebouw worden natuurlijk ook de garages niet
vergeten: die komen dan ofwel op het binnenterrein, aaneengebouwd, ofwel in het souterrain, met hellende opritten. Garages
die in het gebouw, in het pand zelf liggen noemt men inpandige
garages, in tegenstelling tot de losse of de aangebouwde.

A. D. M.
KANTOOR, BUREAU EN KAMER
Men kan zich afvragèn, of het nog steeds zin heeft over het
gebruik van de woorden bureel, bureau en kantoor te schrijven.
Iedere taalgids of taaltuinier heeft daarover zijn zegje wel gezegd: dat bureau wel, bureel niet gebruikelijk is in modern
algemeen Nederlands, weten we intussen allemaal ... Moet dat
nu nog ·eens een keer herkauwd worden?
Een dergelijke reactie is begrijpelijk - en toch menen we dat
die bureel-kwestie ten volle verdient nog eens behandeld te
worden. Wat daarover tot dusver door anderen, en ook door de
ondergetekende, geleraard is, stond voornamelijk in het teken
van de uitroeiing van bureel ; de vraag, door welke woorden en
benamingen dat uitgeroeide bureel dient vervangen te worden,
die vraag werd wel beantwoord maar niet zo geschakeerd als
voor een correct taalgebruik vereist is.
In de praktijk is het trefzeker gebruik van de juiste woorden,
ook in dit bijzondere geval, niet zo heel eenvoudig voor mensen
die zich bij dit gebruik door bepaalde « regels» moeten laten
leiden. Zulke regels bestaan er eigenlijk niet. Wie in een ABNomgeving is opgegroeid, of geruime tijd daarin verkeerd heeft,
gaat ook bij deze woordkeuze volgens zijn taalgevoel te werk,
en kan zich moeilijk voorstellen dat hier van een « probleem »
sprake zou zijn.
Voor degenen die op regels en richtlijnen zijn aangewezen,
zullen we trachten een analyse te geven van het woordgebruik
dat in' het algemeen Nederlands tegenover het Vlaamse .gebruik
van het woord « bureel >) staat. 11 - 182

[BUREEL EN TEN BURELE].
De etymologie van bureel - bureau en eveneens die van het
,voord kantoor is interessant, en ook de geschiedenis van het
gebruik van die woorden in onze taal. We hebben daar onlangs
nog in een dagblad uitvoerig over geschreven. Hier laten we
zowel de etymologie als de geschiedenis zoveel mogelijk buiten
beschouwing, om zuiver synchronisch te werk te gaan, dwz. een
zo exact mogelijke beschrijving te geven van het gebruik, zoals
dat in het hedendaags algemeen Nederlands in feite is.
We moeten dan voorop stellen, d3t het woord « bureel» niet
meer gebruikt wordt. Wel is nog de datiefvorm in gebruik, in de
vaste uitdrukking ten burele van. Het is vrij eenvoudig om te
bepalen, wanneer die uitdrukking gebezigd wordt. Ten burele van
betekent « op het bureau van ». In plaats van « bureel » zegt men
gewoonlijk kantoor, in een beperkt aantal gevallen echter heet
een kantoor bureau - en in die gevallen kan men zich ook van de
uitdrukking ten burele van bedienen.
Een voorbeeld ter verduidelijking. De ontvanger der belastingen heeft een kantoor ; daarom zegt men niet : « ten burele van
de ontvanger », maar « ten kantore (of: op het kantoor) van de
ontvanger ». Het kantoor van de redactie van een krant \vordt
echter altijd bureau genoemd ; daarom zegt men niet « ten kantore
van de redactie », maar « ten burele (of: op het bureau) van
de redactie ».
Die uitdrukkingen met ten zijn enigszins officieel en deftig.
In gewone beschaafde omgangstaal zegt men : op het kantoor of
op het bureau van ... De wendingen met ten veronderstellen een
officiële stijlsfeer. In die sfeer kan men ten burele gebruiken, doch
uitsluitend met betrekking tot een kantoor dat bureau genoemd
wordt.
De vorm « bureel ) wordt nooit gebruikt.

[HET MEUBEL].

Er bestaat dus geen meubel dat « bureel) heet, geen vertrek
dat « bureel» heet, en geen gebouw dat « bureel» heet.
Het meubel waaraan men al schrijvend gezeten is, noemt men
soms schrijftafel, maar de gewone benaming is schrijfbureau,
meestal verkort tot bureau. Het meervoud wordt gespeld : bureaus. Een klein bureau is een bureautje.
Bij een bureau hoort een bureaustoel.
De bergruimten in een bureau heten laden, niet « schuiven ).
Men spreekt van de lade of de la van het bureau, de bureaulade
of bureaula ; de middenia, de bovenste la rechts, de onderste la
links, de tweede la of het tweede laatje enz.
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f KANTOORINSTELLING

EN -GEBOUW].
Als iemand van bijv. een « verzekeringsbureel » spreekt, bedoelt hij daarmee tegelijkertijd een instelling en het gebouw
\vaarin die instelling gevestigd is. De gebruikelijke benaming is
verzekeringskantoor.
De mening dat men « bu.reel » maar door « bureau » behoeft te
vervangen om ABN te voorschijn te toveren, is er glad naast!
Het huis of gebouw waarin de administratie van een zaak, van
een firma, van een bedrijf of onderneming gevoerd wordt (beschouwd als gebouw én als instelling) heet in het algemeen niet
« bureau» maar kantoor.
Er zijn ook verschillende kantoren van bijzondere aard, die als
zodanig worden aangeduid. We noemden reeds het verzekeringskantoor, ook assurantiekantoor geheten. Verder heeft men
bijv. een bankierskan'toor, een effectenkantoor, een scheepvaartkantoor, een expeditiekantoor, een fabiiekskantoor.
Ook een notaris, een advocaat, een deurwaarder hebben een
kantoor, dat men notari~kantoor, advocatenkantoor en deurwaarderskantoor kan noemen - in geen geval « bureel» en evenmin
« studie » of « studio », want dat die kantoren in het Frans étude
heten, daar hebben wij geen boodschap aan.
Er zijn echter ook zekere openbare diensten of overheidsinstellingen die in kantoren gevestigd zijn: het postkantoor, het
telegraaf- en telefoonkantoor, het belastingkantoor, het douanekan'toor.
De ge\vone « vertaling » van « bureel » is niet « bureau» maar
kantoor.
[BUREAUS}.
Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt een kantoor (als
gebouwen instelling beschouwd) bureau genoemd.
Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, de «regels» te ontdekken volgens welke sommige kantoren niet « kantoor» maar
bureau heten. Laten we ons er niet aan wagen, toch zulke regels
op te stellen. Het is eigenlijk « maar een weet », een kwestie van
onthouden, welke de « uitzonderingen » zijn op de regel « bureel
=== kantoor ».
Ik meen alleen te kunnen opmerken, dat er een zekere neiging
bestaat om het niet-commerciële kantoor bureau te noemen ;
dus ook het kantoor van overheidsinstellingen, behoudens de
reeds genoemde overheidskantoren (post, telegraaf, telefoon, belasting, douane) ; of ook wel om aan het begrip bureau de status
van een hoger soort kantoor toe te kennen.
Men spreekt van ambtelijke bureaus en rijksbureaus en altijd
van politiebureau; maar ook van reisbureau, reclamebureau,
advertentiebureau, stembureau, woningbureau en redactiebureau.
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Door het praktisch gebruik moet men met deze vaste verbindingen met bureau naast het algemene gebruik van kantoor vertrouwd zien te raken.

[HET VERTREK].
Na « bureel » als meubel en « bureel » als gebouwen instelling,
is nu « bureel» als vertrek aan de beurt.
Een kantoor (-gebouw) omvat meestal een aantal -afzonderlijke
kali}toren, d.w.z. kantoorruimten, zoals bijv. het kantoor van de
directie, directiekantoor of privékantoor, het kantoor van de
boekhouding, eventueel een magazijnkantoor(tje) enz.
'
Iemand die thuis een kamer voor administratieve werkzaam··
heden heeft ingericht, noemt dit ook zijn kantoor of kantoortje.
Uit het feit dat een kantoor (als gebouw) kantoren (als ruimten) omvat, mag men echter niet afleiden, dat dus een kantoor dat
bureau heet « bureaus » en « bureautjes » (als vertrekken) omvat!
Men spreekt van het kantoor van de boekhouding en van het
directie- of privékantoor ook bijv. bij een woningbureau of een
reisbureau.
Dat wil zeggen: voor zover men bij het aanduiden van die
vertrekken een keus maakt tussen kantoor en bureau. In het
algemeen kan men zeggen dat het vertrek waarin een administratie
wordt gevoerd, geen «bureau » is, maar een kantoor.
Er znn schijnbaar verwarrende situaties, maar die bij nadere
beschouwing toch wel voor de hand liggen, bijv. als men op een
krantebureau onderscheid maakt tussen het redactiebureau en
het kantoor van' de boekhouding : het laatste is een eenvoudig
onderdeel van het kranteburcau als geheel (een van de vele
kantoren), terwijl het redactiebureau als een afzonderlijk en min
of meer zelfstandig geheel wordt opgevat, een bureau (als instelling), dat eventueel weer bijv. een telexkantoortje kan omvatten. Zo kan bijv. ook een groot handelskantoor of een uitgeverskantoor een eigen reclamebureau omvatten.
Men moet zich echter vooral niet blindstaren op het alternatief
« óf kantoor óf bureau»!
Om te beginnen spreekt men vaak van de afdeling (zo en zo)
of de dienst (zo en zo), om de ruimte, het vertrek aan te duiden
waarin die afdeling of die dienst zijn ondergebracht.
En dan vooral moet men aan het steeds veldwinnend gebruik
van het woord kamer in al deze gevallen denken ! Vooral wanneer de kantoorruimte enig aanzien heeft, zegt men tegenwoordig
liever kamer dan « kantoor », niet: « Wilt u even met de stukken
naar mijn kantoor komen?» en zeker niet: «Wilt u even met
de stukken naar mijn bureau komen?» maar: «Wilt u even
met de stukken naar mijn kamér komen?» « Ik heb een eigen
kamer gekregen» klinkt tegenwoordig beter dan «Ik heb een
II~
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eigen kantoor gekregen I). Men spreekt tegenwoordig minder 'van
« het kantoor van de directie» dan van « de kamer van de directie », « de kamer van de directeur )}. Algemeen is ook: de
typekamer en niet het « typekantoor >) of het « typebure.au ».
Met name ook de kantoorruimten in de gebouwen- van open
bare diensten en overheidsinstellingen, waar een of enkele ambtenaren hun bijzondere taken verrichten (en die men nog steevast
als « burelen)} hoort bestempelen) worden in de ge\vone beschaafde omgangstaal kamer genoemd.
Vroeger werd ook de benaming kabinet nogal ruim op de
kamers van ambtenaren toegepast, doch dit gebruik is in het
Nederlands sterk verminderd. Het doet nog dienst om de \verkkamer, het ambtsvertrek van een vorst of van een zeer hoge
ambtenaar aan te duiden. Het hangt van bestaande conventies
en tradities af, hoe hoog die ambtenaar wel behoort te zijn ...
Daar valt geen andere grens voor aan te duiden dan deze : dat
deze benaming haar hoge status slechts kan bewaren zolQog ze
alleen « aan de toP» gebezigd wordt. Een verruiming van het
gebruik van het woord kabinet (onder Franse invloed) tot allerlei
werkvertrekken (om nog maar te zwijgen van « het» vertrek)
is niet met de Nederlandse opv~tting in overeenstemming en
ontneemt er atle zin aan.
4

M. v. N.
ZIJN TE

+

ONBEPAALDE WIlS

Het hulpwerkwoord zijn gevolgd door het voorzetsel te en de
onbepaalde wijs van een werk\voord heeft in onze taal meestal
de betekenis van een mogelijkheid. Als ik zeg « dat is te doen »),
dan bedoel ik daarmee « het kan gedaan worden ». Op dezelfde
\vijze drukken de volgende zinnetjes een mogelijkheid uit: « Dat
is moeilijk te zeggen. Een besHssing is spoedig te verwachten.
Die boeken zijn overal te krijgen. De kloof is niet te overbrug~en.
Die weg is niet te berijden. »
Hier volgen enkele citaten die het gebruik van die constructie
verduidelijken: « De betekenis van Van Nu en Straks voor de
ontwikkeling van de letterkundige taal, is in veel opzichten te
vergelijken met die van De Nieuwe Gids» (C.G.N. de Vooys.
Geschiedenis van de Nederlandse Taal). « Scherpe grenslijnen

zijn meestal niet te trekken» (G. Royen, Taalrapsodie). « Zeker
is de levensstijl van het volk te herkennen in de Nedcr1:1nos,-,
lyriek » (A. Donker, Karaktertrekken van de Vaderlandse l.cttcrkunde). « Vaste regels voor de volgorde der zinsdelen zijn niet
te geven » (J.P.M. Tacx. Nederlandse Spraakkunst voor Tedereen".
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Sommigen verliezen uit het oog dat zijn te
onbepaalde wijs
een mogelijkheid uitdrukt en hechten er de betekenis aan van een
noodzaak, wat strijdig is met het Nederlandse taaleigen. Dat is
b.v. het geval met de volgende zin, die men af en toe te lezen
krijgt: « Alle aankopen zijn contant te betalen ». In correct Nederlands dient men te zeggen : « Alle aankopen moeten contant
betaald worden ». Als men dat te gebiedend vindt, is er nog een
andere mogelijkheid: « Alle aankopen zijn contant betaalbaar ».
In een mededeling van een boekhandel lazen we : « Indien toezending door de post verlangd wordt, is de prils te verhogen met
7 fr. ». Hier wordt geen keuze gelaten, het is integendeel een
verplichting. Dus dient de zin te luiden: « Indien toezending
door de post verlangd ,vordt moet de prijs worden verhoogd
met 7 fr. ».
In een artikel stond : « Uit elkaar te houden zijn gevolg en
gevolgtrekking ». Volgens de hierboven gegeven verklaring betekent dat : « Gevolg en gevolgtrekking kunnen uit elkaar gehouden worden ». Het was echter duidelijk dat de schrijver eigenlijk
bedoelde: « Gevolg en gevolgtrekkin,f? dienen uit elkaar te worden gehouden ».
Dezelfde vergissing komt voor in de volgende zinnen : « Alle
bescheiden zijn in te leveren voor het einde van de maand. Bijdragen zijn te zenden aan het blad. De bedragen zijn te storten
op ons gironummer. Het bewijs is bij de ingang af te geven.
De volgende formaliteiten zijn te vervullen. »
Het is duidelijk dat in al deze gevallen sprake is van een
verplichting en niet van een mogeIiikheid. Zijn te
onbepaalde
wijs dient hier dus overal te worden vervangen door : moeten
'l2,orden ingeleverd. moeten' worden gezonden enz.
Als men die vorm te omslachtig of te bazig vindt, kan de moeilijkheid in sommige gevallen ,vorden omzeild door het hulpwerkwoord zijn weg te laten. Niets is immers in te brengen tegen
constructies als: bijdragen te storten op ons gironummer, sollicitaties te richten aan e.d. Een andere mogelijkheid is het hulp..
werkwoord moeten te vervangen door dienen te : « Het bewijs
dient bij de ingang te worden afgegeven. De volgende formulieren
dienen ingevuld te worden.»

+

J. V.
VOOROPSTELLEN
Dit werkwoord betekent: als waar aannemen, bij een redenering
uitgaan van~ zoals blijkt uit de volgende citaten : « Laat me
vooropstellen, dat de leraar van een vreemde taal veronderstel cl
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wordt ook kennis te hebben van de moedertaal» (G. Royen,
Taalrapsodie). « Vooropgesteld moet worden, dat er gevallen
zijn, waarin dit geoorloofd is ... ») (J.C. van Wageningen, Even'
tijd voor onze taal I). « Maar laat ik vooropstellen, dat mijn bezwaren zich geenszins tegen deze Nederlandse tekst willen richten» CV. van Vriesland, On'derzoek en Vertoog).
In strijd met die betekenis, gebruiken sommige Vlamingen
vooropstellen als zij (< voorstellen, stellen of noemen») bedoelen.
Wij troffen de volgende voorbeelden aan in onze pers : «( De
timing vooropgesteld door de regering »). « De Eerste Minister
heeft zelf als uiterste datum 20 juli vooropgesteld ». « Verschil·
lende namen werden vooropgesteld om deel uit te maken van de
afvaardiging ».

J. v.
TAL.ENPRACTICU ft'!
Wegens het toenemende belang van de talenkennis is lnen in
vele landen meer aandacht gaan besteden aan de middelen om
het taalonderwijs te vergemakkelijken. Daartoe \vordt o.m. ge..
bruik gemaakt van speciaal ingerichte lokalen waar de leerlingen
beschikken over een bandopnemer en een koptelefoon waarmede
'lij de taalles kunnen beluisteren en individueel kunnen herhalen,
onder controle van de taalleraar.
Deze nieuwsoortige inrichtingen hebben natuurlijk een eigen
benaming gekregen. In het Frans noemt men ze : laboratoires de
langues, hetgeen in België aanleiding heeft gegeven tot de vertaling : taallaboratorium.
In Nederland daarentegen \vordt nagenoeg algemeen de benaming talenpracticum (meervoud: practica) gebruikt. Daar is
veel voor te zeggen. Het ondcr\vijs in een talenpracticum vertoont
veel overeenkomst met de praktische oefeningen waarvoor aan
de universiteiten eveneens de term practicum \vordt gebruikt,
bijvoorbeeld: scheikundig practicum.
De term laboratorium roept veeleer het beeld op van een inrichting voor het systern.atisch onderzoek en de ontleding van
stoffen. In dit geval zou het cl'IS moeten gaan om een weten·
schappelijk on,derzoek, een ontleding, van vreemde talen. Dat
gebeurt echter allerminst in de hier bedoelde inrichting.
Laat ons dus alsnog proberen de veel juistere Nederlandse
term taalPracticlun ingang te doen vinden. Anders moeten wc
over enkele jaren naar een taalpractîcum om onze eigen taal
te leren!

w.

Px.
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II. ,- Termen en w·endingen
ft1ESS,

CANTINE

In vele administraties wordt de ambtenaren die tijdens de middagpauze niet naar huis kunnen, een warme maaltijd aangeboden.
In verband hiermee is bij sommige' overheidsdiensten wel een
zeer slordige terminologie in gebruik. Een voorbeeld :
« Er wordt de gebruikers van de Mess meegedeeld, dat er voortaan twee zittingen zullen zijn, één te 12 u 15 voor het personeel
dat zijn onderbreking heeft van 12 u tot 13 u, één te 13 u IS voor
het personeel dat ze heeft van 13 u tot 14 u.'" Diegenen die niet
in de mess dineren, kunnen in de refter voo~t"aan naast een glas
bier of een tas koffie ook een bol soep bekomen. Er wordt aan
herinnerd, dat de ticketten voor het eetmaal daags vóór het maal
moeten worden afgestempeld ».
"
« Mess » bestaat in het Nederlands niet. Het is in onze administraties overgenonlen uit het Engels, wellicht via het leger,
waar men van een « officiers- en van een onderofficiersmess »
spreekt ter aanduiding van de officiers- of de ·onderofficierstafel.
Wel vermeldt Van Dale messroom maar dan ~ls de « eetzaal op
een schip)}.
In moderne administraties, kantoor- en fabrieksgebouwen worden die maaltiiden meestal uitgereikt in de ca:ntine of in een zaal
of zaaltje dat daarbij behoort. Cantine doelt in "het huidige spraakgebruik inderdaad op de ruimte waar het personeel van een
kantoor, een fabriek enz. niet alleen verversingen, maar ook maaltijden, bepaaldelijk warme maaltijden, kan gebruiken. Heeft de
uitreiking van warme maaltijden in uw administratie dáár plaats
of in een daarbij behorende lokaliteit, dan kan u zeggen dat u
vandaag in de cantine eet, niet in de « mess ».
Ligt de eetgelegenheid apart, niet bij de cantine, of is ze vrij
omvangrijk, dan kan men gewoon van een restaurant spreken.
Hoe het zij, een cantine of een restaurant « gebruikt )} men niet ;
men bezoekt ze en zij die dat doen zijn bezoek,ers, klanten.
In het hier besproken bericht zou, dus naar gelang van het geval,
moeten staan : « Degenen die in de cantine e~n warme maaltijd
gebruiken wordt meegedeeld ... De bezoekers of de klanten van
het restaurant wordt medegedeeld ... ).
Een zeer grove taalfout in dat bericht is wel dat « twee zittingen ». Dat is de letterlijke vertaling van « séance » in de Franse
tekst, waar trouwens beter « service » had gestaan. Bedoeld wordt,
dat er voortaan twee bedieningen zullen zijn, dat de bediening
voortaan in twee beurten zal geschieden, dat voortaan in twee
beurten zal worden bediend. Men zegge echter niet : « Wij hebben
een reuze-diner gehad, met vijf bedieningen ». Iedere keer dat er
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tijdens een diner andere spijzen, een andere schotel wordt opgediend, op de dis wordt gezet, en het vorige gerecht v/ordt afgenomen, is er een gang. Men spreekt van een diner ?net vijf gangen.
Dineren gebruikt men liefst al1een als het ,yerkelijk om een
diner gaat, om een maaltijd \vaar m.en als gast of ter gelegenheid
van een feest aanzit. In ons geval spreke men gc\voon van een
maaltijd of van een m;ddagmaal (ef?tP1aal is ZN) en zegge men:
een maaltijd, het middagmatll gebruiken (en niet « nemen » :
dat is Vleer een gallicisme). « Midd8,gmalen» bestaat ook \vel,
maar klinkt toch niet erg mooi en is in de omgangstaal bovendien
weinig gebruikelijk. De extra-maaltijd die in vele cantines wordt
opgediend ter gelegenheid van KerstInis, kan men wél een diner,
het kerstdiner noemen, of eenvoudig het kerst?naal.
Men kan stellig zeggen, dat er 's middags een uur onderbreking
is. Men kan ook zeggen, dat men van I tot 2 schafttijd heeft, d.i.
de tijd tijdens \velke men schalt, het werk afbreekt, rlIst ten behoeve van een m.aaltijd. Wij kunnen hier eenvoudig van de
middagpauze spreken.
Een refter of
refectorhtJn hebb~D. alleen gemeenschappen,
kloosters, scholen. colleges. De rHimt(~ die ,verkgevers hun personeel ter beschikking steUen om er het n1iddagmaal te gebnljken~
is een schaftlokaal. lEt die schaftlokrden ziin in de n10derne bedrijven, met de steeds toenemende personeelszorg, de cantines
ontstaan zoals we die thans kennen. In ons bericht kunnen
wij dus, weer naar gelang van het geval, schrijven: « Zij die het
middagmaal niet in het restaurant gebruiken, kunnen in de cantine ... Zij d;e geen \llqrn1e maaltijd gebruik~n, ... ».
De goede Nederlandse naam voor de grote kop zonder oor,
bijna een halve bol, waaruit men soep drinkt, is I~.om of kommetje.
« Tas» - hoeft· dat nog wél gezegd? - is een gallicisme voor
kop, kopje. En wat men hier nogal eens, \veer met een gallicisme,
een « ondertasje » noemt, is in ABN een schoteltje. In het bewuste bericht zou dus moeten staan: « .•. kunnen in de cantine
voortaan niet alleen een kop koffie of een glas bier maar ook
een kom soep krijgen. » Maar \V33.rClll niet: « ••• kunnen voortaan
in de cantine naast koffie en bier ook soep krij?;en I) ?
Het kaartje als be\vijsstuk dat men recht heeft op iets, op een
telefoontje, op benzine, op een m_aaltijd enz... wordt in het
Nederlands algemeen bon of bOJlnet je genoemd : « de bonnetjes
moeten daags vóór de n1aaltijd \vorden afgestcnlpeld }).

A. D. M.
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VRAAG

EN

ANTWOORD

A.C. uit Gent schrijft ons: « In Taalbeheersing van november
1964, 11-151, worden de symbolen die als normen werden aangenomen voor de techniek en de wetenschap, nog steeds voorgesteld als de voorgeschreven schrijfwijze. Waartoe dient dan
de circulaire die op I september door de Ministers van Nationale
Opvoeding werd gepubliceerd ? »
De lezer schrijft ons een bedoeling toe die wij nooit hebben
gehad. Het doel van deze rubriek is zo objectief mogelijk te
antwoorden op de ons gestelde vragen. In het onderhavige geval
hebben ,vi; ons ertoe beperkt een antwoord te geven op de vraag
van een ambtenaar bij het ministerie van Financiën, die wenste
te weten of de afkorting van uur u. of h is.
Ter verduidelijking van onze uitleg - die trouwens dateert van
vóór de bekendmaking van de genoemde ministeriële aanschrijving - wensen \vij er nog, om ve!der misverstand te voorkn1nen~
het volgende aan toe te voegen.
Sommige van de symbolen voor lengtematen, inhoudsmatcn~
eenheden van gewicht, oppervlakte, tijd en munt, die in 1948 op
een internationale conferentie te Parijs werden vastgesteld, ,vorden algemeen aanvaard, omdat ze de beginletters zijn van woorden die in de meeste talen ongeveer dezelfde zijn. Dat geldt
bijv. voor km (kilometer), m (meter), m2, m3, mm (millimeter),
mI (milliliter) en t (ton). Omdat het symbolen zijn, worden ze
zonder punt geschreven in tegenstelling met de afkortingen die
steeds gevolgd zijn door een punt (art., bijv., m.a.\v., vgl., e.d.).
In de laatste tijd zijn echter betwistingen gerezen met betrekking
tot de tijdmaat uur, waarvoor sommigen stelselmatig het symbool h gebruikten. Hiertegen is verzet gekomen, o.a. van onze
Ministers van Nationale Opvoeding en Cultuur.
Het spreekt vanzelf dat het geen aanbeveling verdient in een
gewone mededeling of tekst het internationaal syn1bool IJ te
gebruiken. Als een vereniging een agenda rondstuurt om ha:"-lr
leden op te roepen voor een vergadering die om halftien begint.
doet het nogal potsierlijk aan als ze hiervoor gebruik maakt vnn
een internationaal symbool en schrijft 9h30. Hier is natuurlijk
de ge\vone Nederlandse afkorting l/. op haar plaats. Het symbool h is alleen aanvaardbaar in een technische of \vetenschappelijke verhandeling of studie, waarin ook formules voorkomen,
die een internationaal karakter hebben.
Wij wijzen er meteen op dat het voorzetsel te voor tijdaanduidingen in het moderne Nederlands niet meer gebruikelijk is, in strijd
met wat velen ten onzent nog schijnen te geloven. In ons \vecrbericht leest men altijd: zonsopgang te 4U.37, maanondergang te
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17U.36, hoog\vater te lou.IB enz. Ook in onze radio en televisie is
het al « te 10 uur, te 20 uur» wat de klok slaat. Dat is heel
waarschijnlijk te wijten aan het bekende Woordenboek van
Belgicisnlen van Const. H. Peeters, verschenen in 1930. Als men
\vit te kennen geven dat een trein precies om acht uur vertrekt,
moet men volgens Peetcrs zeggen : « De trein vertrekt te acht
uur» en niet « onl acht uur ». Dat is een verouderde opvatting.
P.C. Paardekooper die het werk van C.H. Peeters heeft bewerkt in zijn A.B.N.-Gids, vervangt « te acht uur begint de
vergadering » door «om acht uur ». In de achtste druk van
Van Dale (1961) leest men bij het voorzetsel te : « Te vijf uren
of uur, in Noord-Nederland thans alleen in geschreven taal (men
zegt gewoonlijk oln):, in Zuid-Nederland ook in de dagelijkse
taal, waarbij ten onrechte wordt verondersteld dat te het tijdstip
nau\vkeurig zou bepalen, en 0112 zou betekenen omstreeks ».
In Verzorgd Nederlands van G. van der Keuken en C. Planije
lezen we : «\XTe openen op woensdag a.s. om twee uur onze
nieuwe zaak. Ik kwam 0112 tien uur thuis en ging toen meteen
naar bed ».
Zij die zich willen richten naar het levende taalgebruik zeggen
en schrijven dus om in tijdaanduidingen.

Dezelfde lezer schrijft verder: « Andere ministeriële beslissingen (o.a. van Verkeerswezen) worden veel vlugger toegepast, zij
het dan ook dikwijls met « enkel-richting-systeem ». Zie daarvoor
de nota opgemaakt door de diensten van de N.M.B.S. en opgenomen in het Kamerverslag over de begroting van Verkeerswezen.
Voor de Franse tekst wordt het eentalig Frans (Anvers, Gand,
Cologne).
Voor de Nederlandse tekst:
de Vlaamse steden in het Nederlands
- de Waalse steden in het Frans (Liège, Mons, Namur)
- de steden in het buitenland in 't Nederlands of in de taal
van het land (Parijs-Keulen, Paris-Köln).
Wanneer komt eenvormigheid? Als die nonsens reeds jaren
wordt onderwezen en ingeburgerd geraakt?»
Wij geloven niet dat de beslissing van het ministerie van Verkeerswezen om voortaan de Waalse plaatsnamen in het Vlaamse
landsgedeelte met hun Franse vorm, de Vlaamse plaatsnamen in
het Waalse landsgedeelte met hun Nederlandse vorm aan te
duiden, kans heeft om ooit door de gewone taalgebruiker in
Nederlandstalig en Franstalig België te worden aanvaard. Er
zijn hiervoor redenen van historische en taalkundige aard, die
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men zo maar niet kan wegcijferen voor sommige vereisten van
administratieve aard.
De vertaling van plaatsnamen - die trouwens beperkt blijft tot
een gering aantal grotere en veel gebruikte steden - is in de
grond niets anders dan een aanpassing aan de spreekgewoonten
en uîtspraakmogelijkheden van het volk. Het lijdt immers geen
twijfel dat « Luik » voor een Vlaming gemakkelijker uit te spreken is dan «Liège)}.
Als onze Waalse landgenoten van «Antwerpen)} en « Gent »
« Anvers» en «Gand» hebben gemaakt, geschiedde dat alleen
met de bedoeling om over benamingen te beschikken die zij zonder
moeilijkheden konden uitspreken. Er bestaat bijv. ook een Frans
woord «gent », namelijk het weinig gebruikte enkelvoud van
« gens )} (lieden). Zoals bekend, wordt het ~.chter helemaal anders
uitgesproken dan ons « Gent )}.
De Duitse naam « Köln» hebben wij, met behoud van de
uitspraak, aan onze spelling aangepast en daarom schrijven wij
sedert onheuglijke tijden Keulen; zij die geen Duits kennen,
weten immers niet wat de juiste uitspraak is van de Duitse
ö-klank. Die vertalingen zijn nu eenmaal historisch gegroeid door
de mondelinge overlevering, die veel ouder is dan de schriftelijke,
in een tijd toen de kennis van vreemde talen op verre na niet
zo algemeen was als nu.
Daarbij komt dat van sommige vertaalde plaatsnamen bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden zijn afgeleid: een Luikse
fabriek, een Luikenaar. Van Dale vermeldt zelfs het Nederlandse
gezegde: « Dat is Luikerwaals voor mij .» = daar versta ik
niets van. Dezelfde afleidingen zijn gevormd van de naam van
buitenlandse steden: de Parijse mode, een Parijzenaar; een
Keulse pot, een Keulenaar e.d.m.
Wij hebben hier dus te doen met een stevig gevestigde traditie
en naar onze mening is er dan ook geen schijn van kans dat de
spraakmakende gemeente, die tenslotte stee~s het laatste woord
heeft, het initiatief van het ministerie van Verkeerswezen zal
bijvallen. Te oordelen naar de door vrag.ensteller aangehaalde
tekst uit het Kamerverslag over de begroting van Verkeerswezen,
lijkt het verzet van onze Waalse landgenoten al een vaste vorm
aan te nemen, aangezien de Vlaamse en Duitse plaatsnamen met
hun Franse benaming worden aangegeven.

J. V.
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STUDIE ...
Sommige voorwerpen worden in de ene taal met een meervoudsvorm aangeduid en in een andere taal met een enkelvoudsvorm. Bekende voorbeelden daarvan zijn de woorden « bril »
en «schaar» waarvoor in het Frans het meervoud « lunettes »
en «ciseaux» wordt gebruikt.
Iets dergelijks doet zich voor met de Franse meervoudsvorm
« études ), althans voor bepaalde betekenissen van dat woord.
Wanneer met dat woord bedoeld wordt de tijd die een student
aan de universiteit doorbrengt om een diploma te behalen, is in
het Nederlands de enkelvoudsvorm « studie » gebruikelijk:
- De medicijnen zijn een lange studie. (Les études. .. sont
longues)
- Hij moet eerst nog zijn studie afmaken (... terminer ses études)
- Hij heeft zijn studie opgegeven (abandonné ses études)
De meervoudsvorm « studies» heeft betrekking op verschillende geschriften die als resultaat van een onderzoek betreffende
een bepaald onderwerp zijn geschreven:
- Over de oorzaken van de eerste wereldoorlog zijn al tientallen studies geschreven (De nombreuses études ont été consacrées...)
Voor het wetenschappelijk bestuderen van een bepaald onderwerp wordt in het Frans eveneens de term « études» gebezigd,
terwijl we in dat ,geval. in onze taal de voorkeur geven aan
« onderzoek» en « onfderzoekingen ».
- De deskundige'n 'werden verzocht hun onderzoekingen voort
te zetten (... poursuivre leurs études) .
.- Na een diepgaand onderzoek (étude approfondie) van het
vraagstuk, kwamen zij tot de conclusie dat ...
Een andere vert~ling van «études» is studierichting. Dit
woord wordt gebruikt om een tak van wetenschap aan te duiden
waarop de studie (zie hierboven) betrekking heeft.
- Welke studierichting heeft hij gekozen? (QueUes études .. ~)
- Die studierichting is niet geschikt voor hem.
Studierichting is dikwijls de juiste vertaling van het Franse
woord «discipline », wanneer daarmee een tak van wetenschap
bedoeld is.
- In deze commissi~ hebben advocaten, ingenieurs, economen
en dokters zitting. Kortom, alle studierichtingen zijn vertegenwoordigd.
w. Px.
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11. ,. Termen en wendingen
IK HEB DE EER ...
Een lezer schrijft ons dat het bestuur waarbij hij als opsteller
\verkzaam is, ieder dienstbericht begint met qe. zinswending
Ik heb de eer V ... « Dit is een uitdrukking die in Nederland
nooit gebruikt wordt », zo meent de inzender, « maar die bij ons
zo algemeen in gebruik is dat het onbeleefd schijnt aan die gewoonte niet mee te doen ». De inzender besluit mét de vraag:
« Is deze uitdrukking goed Nederlands? »
.
De uitdrukking ik heb de eer u ... wordt in Nederland wel
degelijk gebruikt. Nog maar enkele dagen geleden ontving ik een
briefkaart van een Leids studentendispuut, waarvan de beginregels luiden : « Het dispuut... heeft de eer u uit te nodigen tot...
enz. » Bij de modellen voor het begin van handelsbrieven in het
Vijftalig Correspondentieboek van Van Goor, 's-Gravenhage,
treffen we o.m. aan: « Hierbij hebben wij de eer U te verzoeken... » en : « Ofschoon ik niet de eer heb U persoonlijk te
kennen, neem ik de vrijheid U te vragen, of... » En in Verzorgd
Nederlands van G.J. van der Keuken en C.A.G. Planije (Thieme,
Zutphen) komt een ten voorbeeld gestelde sollicitatiebrief voor,
met de aanhef : « Naar aanleiding van uw advertentie in... heb
ik de eer te solliciteren naar... »
Ik heb de eer... behoort dus niet tot de zinswendi~gen die bij
ons wel en in Nederland niet gebruikt worden. De uitdrukking
is in Nederland heel gewoon. Ook Van Dale geeft er voorbeelden
van: « met wie heb ik de eer (te spreken) ? » en « ik heb de eer
u te melden... » En bij Koenen : « ik had de eer te worden uitgenodigd » en : « ik heb de eer u te berichten ».
Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat ik heb de eer geen
belgicisme doch ook in Nederland algemeen gebruikelijk, dus
ABN is. Het oudste voorbeeld van het gebruik van die uitdrukking, dat in het Woordenboek van de Nederlandsche Taal
vermeld wordt, komt uit Sara Burgerhart van Wolff en Deken,
en dateert dus van 1786.
De uitdrukking zal wel een vertaling zijn van het Frans j' ai
l'honneur de ..., en in gebruik gekomen zijn in de 18de eeuw
toen goede manieren en beleefdheidsformules nog als een Franse
specialiteit werden beschouwd. Ook Duitse wendingen als ich
babe die Ehre en wir beehren uns Ihnen mitzuteilen, het deftige
Engelse I have tbe honour to in/orm you, zo goed als abbiamo
l'onvre di in het Italiaans en tengo el honor de in het Spaans
zullen wel van dezelfde herkomst zijn.
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De Nederlandse navolging van het Franse model, ik heb de

eer u, heeft in elk geval volledig burgerrecht verkregen en behoort tot het vaste arsenaal van gebruikelijke beleefdheidsformules.
Nu men aan geijkte formules minder waarde hecht dan vroeger
en nu alom de roep naar frisse en oorspronkelijke briefstijl weerklinkt, neemt het gebruik ook van deze formule wel enigszins af ;
er zijn echter nog heel wat mensen en ook maatschappelijke kringen die ik heb de eer nog volstrekt niet zouden willen missen.
Meer gebruikelijk - overigens volgens hetzelfde patroon geconstrueerd - is de wending ik heb het genoegen. Tenvijl men
deze uitdrukking echter alleen kan gebruiken in verband met
« iets genoeglijks », iets dat voor briefschrijver en ontvanger aangenaam is of althans geacht wordt, is de « eer » van ik beb de eer
vaak nogal twijfelachtig - bijv. wanneer een diplon1aat «de
eer heeft» namens zijn regering een oorlogsverklaring te overhandigen, of wanneer een schuldeiser «de eer heeft » de komst
van de deurwaarder in het vooruitzicht te stellen...
Ik heb het genoegen betekent iets; ik heb de eer is een
loutere formule.'

Zo'n formule dient als stijlmiddel om een mededeling, een uitnodiging of iets dergelijks minder bot en hoekig te doen klinken,
om er iets van achting of eerbied voor de persoon tot wie men
zich richt in te "laten meeklinken. In een advertentie kan ik
zakelijk mededelen: « Morgenochtend om 10 uur wordt onze
nieuwe zaak geopend.» Doe ik diezelfde mededeling per brief,
dan ben ik geneigd de zin al aanstonds in te leiden met een
formule als « Wij delen u mede dat enz. ». Wil ik tot uitdrukking brengen dat de opening van onze zaak voor onszelf en
wellicht ook voor degenen die onze brief lezen een heuglijk feit
is, dan kunnen we bijv. beginnen met « Wij hebben het genoegen
u "lede te delen .. ~ ». Wensen wij een meer vorlnelijke wending,
of een meer eerbiedige benadering van de persoon tot \vie ,vij
ons richten, dan is « Wij hebben de eer u mede te delen ... » een
gebruikelijke formule.
De achtereenvolgens toegepaste stijlsoorten zou men kunnen
kenschetsen als « strikt zakelijk » (de advertentie), « iets soepeler »
(de eerste brief), '« gemoedelijk » en tenslotte « vormelijk ». Men
kan voor deze dingen natuurlijk geen vaste regels geven; iedereen moet van geval tot geval leren aanvoelen, ,velke stijl
passend is.
Vroeger gold het als dogma dat een brief nooit met ik mocht
beginnen. Tegenwoordig zijn we van dat ik (of wij) niet zo
bang meer. Ter vermijding van dat begin met ik ,verden allerlei
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uitdrukkingen gebruikt als, Bij dezen, Door dezen, Hierdoor,
Hiermede, Hierbij (heb ik de eer enz.) De mededeling dat men
zich door of met de brief die men schreef tot de geadresseerde
richtte was eigenlijk overbodig. Ook deze wendingen hadden
echter een stilistisch doel : « verzachting» en « bescheidenheid ~).
Ze staan ons nog steeds ten dienste (hoewel de eerste twee aan
het verouderen zijn) voor gevallen waarin ze ons gepast voorkomen.

M. v. N.

EN FONCTION DE
Onze Franstalige landgenoten schijnen in de laatste tijd erg
weg te lopen met de uitdrukking « en fonction de ». Of er geen
misbruik van ,vordt gen1aakt ten koste van andere Franse wendingen, is een vraag die tot het domein van onze collega's van
Langue et Adlninistration behoort. Zoals meestal in zulke gevallen, ondergaat de taal van de Vlamingen echter daarvan de
invloed en hier hebben wij dan wel een woordje mee te spreken.
De letterlijke vertaling « in functie van» leest en hoort men
steeds meer in administratieve teksten, kranten, tijdschriften,
boeken, radio en televisie. Men kan spreken van een ware invasie ! En toch heeft die uitdrukking niets met het Nederlands
te maken en verdringt ze een hele reeks beter passende wendingen, zoals hieronder zal blijken.
Dat men hier met een vreen1de indringer te doen heeft wordt
aangetoond door het feit dat in Van Dale, Koenen-Endepols,
Verschueren en het grote Woordenboek van de Nederlandse Taal
geen melding wordt gemaakt van « in functie van ». Het is immers
ondenkbaar dat, als het hier werkelijk een Nederlandse uitdrukking gold, ze in geen enkele van die woordenboeken zou
voorkomen. Dat ze ook in geen leemte voorziet, hopen wij
in dit artikel ten overvloede te kunnen aantonen.
Laten we samen de volgende teksten bekijken, die we stuk
voor stuk hebben opgetekend :
1) Alles bekijken in functie van de tegenstelling tussen beide
taalgroepen.
2) Onze regering mag gecn maatregelen nemen in functie van
een buitenlandse mentaliteit.
3) De lonen stijgen in functie van het indexcijfer.
4) De levensstandaard schommelt in functie van het gevolgde
loonbeleid.
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5) Splitsing van het N.F.W.O. in functie van de twee cultuurgemeenschappen.
'
6) De koopkracht is afgenomen in functie van de lagere lonen.
7) In functie van de weersomstandigheden.
8) In functie van deze balans kom ik tot de slotsom.
9) Effecten kopen en verkopen in functie van de omstandigheden.
10) In functie van deze cijfers kan men zeggen dat ...
In het « Handboek voor het disciplinair recht en het disciplinair
procesrecht » van Mr. R. Van Lennep wemelt het van « in functie
van ».
Het begint al in de eerste zin :
11) Het disciplinair recht is het geheel van dwingende regelen
dat zekere gedragingen beheerst van de leden van een gemeenschap in functie van het gestelde doel of van de ge~
meenschappelijke taak of opdracht.
En enkele regels verder :
12) Het disciplinair recht ontstaat in functie van de verwerving
van de hoedanigheid van lid van een gemeenschap.
Als we nu de vreemde indringer overal door een deugdelijke
Nederlandse wending trachten te vervangen, komen we tot het
volgende resultaat:
1) Alles bekijken van het standpunt, uit het oogpunt van de
tegenstelling tussen beide taalgroepen.
2) Onze regering mag geen maatregelen nerrlen die afgestemd
zijn op een buitenlandse mentaliteit.
3) De lonen stijgen in verhouding tot het indexcijfer, stijgen
met het indexcijfer.
4) De levensstandaard schommelt naar gelang van het gevolgde
loonbeleid.
5) Splitsing van het N.F.W.O. op de grondslag van de twee
cultuurgemeenschappen.
6) De koopkracht is afgenomen in evenredigheid met, naar
evenredigheid van de lagere lonen.
7) Naar gelang van, afhankelijk van de weersomstandigheden.
8) Aan de hand van deze balans kom ik tot de slotsom.
9) Effecten kopen en verkopen naar de omstandigheden.
10) Op grond van deze cijfers kan men zeggen.
11) ... dat sommige gedragingen van de leden van een gemeenschap beheerst met het oog op het gestelde doel ...
12) Het disciplinair recht ontstaat door de verwerving van de
hoedanigheid ...
Gelukkig schijnt « in functie van » nog niet iedereen te hebben
aangestoken I In de memorie van toelichting van het regerings-
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ontwerp over de aanpassing van het aantal parlementszetels aan
het bevolkingscijfer komt de volgende zin voor : « La répartition
des sièges parlementaires serait adaptée en fonction des chiffres
réels de la population ». En in de Nederlandse tekst staat: « ••• in
verhouding tot de werkelijke bevolkingscijfers ».
Naast de uitdrukkingen vermeld in de 'bovenstaande twaalf
voorbeelden biedt onze taal ons nog' andere mogelijkheden om
« en fonction de» te vertalen :
- Le terme de remboursement est fonction de la durée des travaux (richt zich naar de duur van hetw.erk).
- En fonction de l'article Ier (krachtens art. I).
- 11 a droit à un salaire équitable en fonction de ses aptitudes
et de son expérience (in overeenstemming met zijn aanleg en
ervaring).
- L'äge d'accès à certains métiers devrait être étudié en fonction
des risques particuliers (rekening houdende met de bijzondere
risico's).
- La politique sera déterminéc en fonetion ,de divers éléments
(uitgaande van verschillende gegevens).
- Ce plan a été étudié en fonction de l'usage (overeenkomstig
het gebruik).
Wij geloven dat de lezer met ons tot het besluit zal komen
dat onze taal rijk genoeg is om onze gedachten met de nodige
schakeringen uit te drukken ...

J.

V.

STOPLAPPEN

HET IS ONBETWISTBAAR
Geen administratieve tekst of men treft er enkele malen uitdrukkingen in aan als «het is onbetwistbaar, het lijdt geen
twijfel, het spreekt vanzelf ». Dat lijkt wel het hele repertoire te
zijn waarover vele, ambtenaren beschikken om te zeggen, dat
iets bepaald zeker is, vaststaat. Op dat thema zijn in onze taal,
zoals verderop zal blijken, nochtans talloze variaties mogelijk.
Het overdadig gebruik van zulke uitdrukkingen is echter niet
alleen een blijk van taalarmoede ; vaak is er ook gebrek aan
stijl mee gemoeid. En het is als zodanig geen verschijnsel dat de
Nederlandse bestuurs- en rechtstaal eigen is. Het doet zich ook
in andere talen voor, misschien wel nergens meer dan in het
Frans.
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In zijn bekend werk Le Style des jugements gaat P. Mimin
daar nogal heftig .tegen te keer. In rechts- en administratieve
teksten waar men uiteraard heel voorzichtig moet zijn, in de
rechtspraak die zozeer aan verschuiving onderhevig is, acht hij
uitdrukkingen als «11 est incontestable, il est manifeste, indiscutabie» enz ... wel bijzonder vermetel, aanmatigend, uitdagend.
Ze klinken inderdaad als «Nu moet ti maar eens proberen dat
te weerleggen!)} Men kan er zich dan ook erg belachelijk mee
maken. Het doet, achteraf bekeken, nogal komisch aan, een
rechter wiens stelling in hoger beroep netjes is weerlegd, in zijn
vonnis te horen zeggen hoe onbetwistbaar het wel is dat ...
Eigenaardig is, dat er na zulke uitdrukkingen, die iedere bewijsvoering overbodig maken, dikwijls nog een heel betoog volgt,
waarin de steller zich vlerkelijk uitslooft om dat « onbetwistbare )},
dat «overduidelijke )}, dat «zonneklare)} toch te bevtijzen. Men
ontkomt dan niet aan de indruk, dat daar een zaak wordt verdedigd die niet helemaal «proper» is.
En wie heeft bij het lezen van een tekst al niet eens het
gevoel gehad, dat steller er zich, bij gebrek aan bewijsmateriaal,
van af tracht te maken met een «Het spreekt vanzelf)} of met
« Het is onbetwistbaar» iets dat hij eigenlijk niet kan aantonen,
er zó maar wil inhameren. Een verstandig lezer loopt daar niet
gauw in.
Zijn overtuigingskracht moet een betoog dus allereerst ontlenen
aan de waarde van zijn, met rustige zekerheid, voorgedragen
argumenten.
Acht men het nodig het onbet\vistbarc, ·het evidente van
een bewering te ·onderstrepen, dan plaatse men de daarvoor
gekozen uitdrukking liefst niet voorop, vooral niet als een hoofdzin, maar geve men ze ergens in de volzin een plaatsje waar ze
minder opvalt, w·aar ze althans niet alles gaat overstemmen.
Liever dan : « Het is onbetwistbaar dat artikel 2 een uitzonderingsbepaling is ; het spreekt vanzelf, dat de overige artikelen
dan moeten worden vernummerd ; het lijdt geen twijfel, dat men
hier met een vergissing te maken heeft» schrijve men dus:
« Artikel 2 is onbetwistbaar een uitzonderingsbepaling ; de overige artikelen moeten dan vanzelfsprekend worden vernummerd ;
we hebben hier ongetwijfeld met een vergissing te maken ».
Men kan het vaak zelfs nóg minder scherp stellen met woordjes
als stellig, vast, wel zeker, natuurli j.k, uiteraard, waaruit toch nog
enige overtuiging spreekt : « Artikel I is stellig eng te interpreteren )}.
Voor de drie stereotiepe uitdrukkingen die hier worden besproken,
heeft het Nederlands in elk geval een heel stel synoniemen. Het
is niet te doen, het betekenisverschil, de vaak subtiele nuance
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tussen die zogenaamde synoniemen haarfijn aan te geven. We
kunnen ze alleen maar opsolnmen, met hier en daar een
voorbeeld dat een aanwijzing geeft over hun gebruikssfeer.
1. Onbetwistbaar.
-- De wettigheid van die bepaling is onbetw.istbaar, die bepaling
is onbetwistbaar wettig (is niet vatbaar voor betwisting, kan geen
onderwerp van bet\visting, geen twistpunt zijn).
- Het staat buiten kiif dat, dat zijn buiten kil! de beste fruitsoorten.
- De gelijkenis met X is onloochenbaar; hij heeft daaraan onloochenbaar schuld.
- De revolutionaire oogmerken van die partij zijn onmiskenbaar;
hij heeft daaraan onnziskenbaar grote verdienste.
.- Hij heeft ontegenzeglijk gelijk (men kan het niet tegenspreken).
- De stelling van prof X is onaanvechtbaar.
- Het is onu'eerlegbaar of orzolnstotelijk bewezen.
2. Het spreekt vanzelf.
- Het is duidelijk dat ... , het lijkt duidelijk dat ... , hij is
duidelijk een intelligent man.
- Vast staat dat' ... , Zeker is dat ...
- Het ligt voor de hand dat ... , om de 'voor dehanid liggende
redenen ; het ant,voord, de conclusie ligt voor de hand.
- Dat is kennelijk onjuist, een kennelijke onjuistheid; die man
is kennelijk abnormaal.
- Het hoeft geen betoog ... Onnodig te zeggen dat ... Het hoeft
nauwelijks te worden gezegd dat ...
Uitdrukkingen als overduidelijk, ten duidelijkste gebruike men
in administratieve teksten liefst niet, en zeker niet: « Het is
zonneklaar dat ... ».
3. Het lijdt geen twijfel.
- De uitslag is niet twijfelachtig: zijn beroep zal ver\vorpen
worden.
- Niet aan twijfel onderhevig zijn.
- Er kan nauwelijks aan getwijfeld worden ; aan de echtheid
van dat stuk kan niet worden get'lR)ijfeld.
- Geen twijfel of ... ;
- Boven alle twijfel verheven zijn, buiten alle twijfel vaststaan.
- Het valt niet te betwijfelen, dat ... , daaraan valt niet te twijfelen.
- Daarover is geen twijfel mogelijk.
- Dat laat geen ruimte voor twijfel.

A. D. M.
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ALS BIJLAGE ...
In ambtelijke stukken treft men soms de uitdrukking « in bijlage »
aan. Dat is even slecht Nederlands als de uitdrukking « comme
annexe» slecht Frans is.
Goed Nederlands is : als bijlage.
- De tabellen, die als bijlage bij de wet zijn gevoegd ...
- De protocollen, die als bijlage aan de overeenkomst zijn gehecht, ...
- Het verzoek, waarvan afschrift als bijlage hierbij gaat, ...
We behoeven het Franse « en annexe» echter niet per se te
vertalen met « als bijlage ». Het Nederlands biedt ons nog tal
van mogelijkheden, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden.
- U gelieve de bijgaan'de formulieren zorgvuldig in te vullen.
- Volgens bijgaande opgave, bedragen de kosten ...
- Uit de bijliggende stukken blijkt, ...
- Verzoeke terugzending van de bijgevoegde stukken.
- Wij sluiten hierbij de formulieren in die ...
- De rekening, die wij u, ingesloten in onze brief van 10 dezer,
hebben toegezonden, ...
- Volgens ingesloten prijslijst, ...
- De getuigschriften moeten in de brief ingesloten worden.

SEPARAAT ...
Van stukken die niet in een brief of zending worden ingesloten,
doch afzonderlijk worden verstuurd, zegt men dat ze separaat
worden gezonden.
- Wij zenden u separaat de documentatie betreffende...
Worden de stukken niet in de brief ingesloten, maar wel samen
met de brief gepost, dan kan men ook schrijven : met dezelfde
post.
- De documentatie wordt u ntet dezelfde post toegezonden.
Omdat separaat toegestuurde stukken (documentatie, rappor"
ten, folders, enz.) dikwijls als drukwerk worden verzonden, is
het niet verstandig te schrijven dat « de documentatie u l11et dezelfde post zal worden bezorgd ». Drukwerk blijft namelijk wel
eens langer onderweg dan brieven.

w.

Px.
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11. ,. Termen en w>endingen
WONING

EN WONINGBOUW

(3)

Wie zich de vele beslommeringen die het bouwen van een woning
meebrengt, althans ten dele wil besparen, kan een huis uit de
hand kopen (en niet « uit ter hand », een contaminatie van « uit
de hand» met « ter hand » zoals in « ter hand nemen, ter hand
stellen »).
Om een overzicht van de huizenmarkt, vooral van de onderhandse, te krijgen voor het gebied waar men zich wil gaan vestigen, kan men zich wenden tot een woningbureau (de goede naam
voor « agence immobilière ») tot een makelaar in onroerende
goederen, een makelaarskantoor, een makelarij of een m'akelaardij,
en vragen om toezending van de huizenlijsten. Dat bureau zorgt
dan eventueel voor bezichtiging. Komt de koop tot stand, dan
moet U het bureau vanwege zijn bemoeiing natuurlijk makelaarsprovisie betalen.
Alvorens toe te slaan kan het nuttig zijn het huis te laten
keuren, schouwen, een keuringsrapport te laten opmaken, door
een expert, een taxatierapport door een beëedigd taxateur (schatter- waardebepaler), die het huis naar beste kennis en wetenschap
zal waarderen.
Men kan tegenwoordig ook pas gereedgekomen huizen kopen,
nieuwbouwwoningen zoals men dat weer eens met een germanisme noemt, woningen die kant en klaar zijn, sleutelklare
woningen (vgl. het Franse « clé sur porte »).
Huizen worden soms zelfs te koop aangeboden met volle
inventaris, d.i. met de hele inboedel. De stoffering dwz. de vloerbedekking en de gordijnen, en de meubilering kunnen desgewenst
tegen een nader overeen te komen prijs worden overgenomen :
« compleet gestoffeerde en gemeubileerde flat te koop ».
Ook de advertenties of annonces in de kranten onder de rubriek « Onroerende goederen » kunnen woningzoekenden dienstig
zijn.
Als U op zo'n advertentie reflecteert dwz. er op schrijft,
U als gegadigde aanmeldt, dan bent U een reflectant: «Alleen
serieuze gegadigden, ernstige reflectanten zijn gewenst; reflectanten gelieven te schrijven onder n° 765. » U kan Uw brief ook
wel beginnen met « Reflecterende op Uw annonce van heden ... »;
maar waarom niet heel gewoon : «In antwoord op Uw advertentie » ?
Verkopers die wensen te kennen te geven, dat het aangeboden
pand gunstig gelegen is, schrijven : « huis op prima, op voortreffelijke, op eerste, op zeer vooruitgaande, op zeer gunstige, op
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goede stand ». «Stand » betekent hier: de plaatselijke gelegenheid of ligging met betrekking tot de bestemming zoals in « dat
huis staat op een goede stand om er een winkel in te beginnen »
of met betrekking tot de sociale gesteldheid van de bewoners
der omgeving : op een deftige stand.
Wie adverteert dat hij een huis te koop heeft, pleegt een
koopprijs, een vraagprijs op te geven. Wenst hij dat niet te doen,
dan schrijft hij : prijs nader overeen te komen' (vg!. het Fr. : prix
à débattre). Wil hij te kennen geven, dat aan afdingen niet moet
worden gedacht, dan adverteert hij : uiterste prijs .. . (en niet :
laatste prijs: letterlijke vertaling van het Franse « dernier prix ».
Die vraagprijs is gewoonlijk bedoeld exclusief notaris-en overdrachtskosten; een enkele maal ook leest men vrij op naam dwz.
dat de overdrachtskosten voor rekening van de verkoper komen,
dat het pand vrij, kosteloos op naam van de koper wordt gesteld, wat ongeveer overeenkomt met het Franse « acte en main »,
dat hier bij ons natuurlijk door «akte in de hand of op zak »
wordt weergegeven.
Mogelijk interesseert U zich voor een huis dat bij inschrijving
wordt verkocht: Uw inschrijfbiljet wordt dan in'gewacht tot...
Of misschien gaat U meebieden op een openbare verkoping,
op een veiling, naar aanleiding van een bericht als dit: Notaris X
zal... donderdag 8 oktober 1964 provisioneel en donderdag 22
oktober finaal verkopen de villa staande en gelegen te ... (en
niet «gelegen en gestaan »). Meer bijzonderheden over de veilingstechniek en de veilingsterminologie vindt men in Taalbeheersing 11, 143-146: «Iets over openbare verkopingen en veilingen ».
Is het pand U toegewezen, gegund, dan moet U de kooppenningen voldoen, de kooppeningen neertellen.
De woning die U tenslotte gekocht heeft, is ofwel na betaling
van de kooppenningen direct, terstond vrij te aanvaarden, geheel vrij op te leveren, op korte termijn opleverbaar ofwel te
aanvaarden in huurgenot tegen de jaarprijs van ..., te aanvaarden
on'der gestanddoening van de lopende huurovereenkomst (dwz.
dat U die overeenkomst moet gestand doen, moet naleven) : het
huis is verhuurd en in genot van huurpenningen te aanvaarden.
Ook het bijeenbrengen van de neer te tellen kooppenningen of
van het kapitaal waaruit U de stichtingskosten (dat zijn de totale
kosten: grondkosten - bouwkosten - aansluitkosten - enz.) moet
bestrijden, kan heel wat zorgen baren.
Bouwt U voor zelfbewoning en voldoet U bovendien aan een
aantal andere voorwaarden, dan komt U wellicht in aanmerking
voor premietoekenning. Is in Uw premieaanvraag bewilligd, dan
krijgt U een premietoezegging, de premie wordt U toegezegd
(vast beloofd). De uitkering volgt dan kort daarop. Een met
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zulk een Rijkssteun gebouwde woning noemt men premiewoning.
Met die geldelijke bijdrage bedoelt het Rijk het eigen-woningbezit, de eigendomsverkrijging (accès à la propriété) te bevorderen. Het desbetreffende besluit heet in Nederland: Besluit Prelnie- en bijdrageregeling Woningbouw. Vergelijk daarmee even
het omslachtige opschrift van onze besluiten terzake ! Wie zonder
premie bouwt, bouwt ongesubsidieerd.
Van het bouwkapitaal, de bouwsom, de koopprijs of de koopsom zal U wel altijd een vrij aanzienlijk deel uit eigen middelen,
uit eigen spaarmiddelen moeten opbrengen. Met 20 % in handen
kan veelal worden volstaan.
Om het daarboven benodigde bedrag te vergaren moet men
doorgaans een bouwlening opnemen, bouwkrediet vragen, een
bouwschuld (leenschuld voor het bouwen) aangaan. U bent dan de
geldopnemer, de leningopnemer. Uw wederpartij bij de overeenkomst is de geldschieter.
Bouwleningen worden verstrekt onder verband van eerste of
van tweede hypotheek met het te bouwen huis en de rest van
het perceel als onderpand. Bouwkrediet heeft dus tot gevolg,
dat het goed onder hypothecair verband komt te liggen~ dat er
een hypotheek op staat, op rust, op ligt, op drukt, dat het met een
hypotheek is bezwaard of belast, dat er een hypotheek op gevestigd is, dat het ge- of verhypothekeerd is, dat het hypothecair is
beleend.
Op het eerste gezicht kan men denken, dat hij die een hypotheeklening opneemt, naar analogie met verzekeringnemer en
andere soortgelijke samenstellingen, de hypotheeknemer is. In
werkelijkheid is het andersom: de hypotheek dwz. het recht van
hypotheek, wordt verleend, niet door de geldschieter, maar door
de geldopnemer; hij immers staat toe, dat op zijn goed een
hypotheek wordt gelegd, dat op zijn goed een hypotheek wordt
genomen, hij geeft de hypotheek en wordt daarom ook de
hypotheekgever genoemd. De hypotheeknemer is zijn wederpartij
bij het contract, de schuldeiser dus, die men ook wel de hypotheekhouder noemt: hij heeft de hypotheek, is houder van het
hypotheekrecht.
Voor Uw hypotheeklening komt U bij de kredietinstelling terecht, ofwel direct, zonder tussenpersoon, ofwel via een hypotheekbezorger, iemand die als tussenpersoon werkt ten gerieve van
geldopnemers en van geldschieters. Hopelijk kan Uw kredietinstelling voor ruime hypotheekvoorwaarden, voor een ruime
hypotheek zorgen'. Zij zal haar hypotheek meestal nemen met
beding van eigenmachtige verkoop of van parate executie of
dadelijke uitwinning, voor het geval U in gebreke mocht blijven
de rente of de aflossing van de lening te voldoen. Men zorge
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VRAAG EN ANTWOORD
l.W., werkzaam bij de 2e Gewestelijke Directie van de Posterijen, heeft in een artikel in Taalbeheersing gelezen « in stede
van ». Is dat wel goed Nederlands? vraagt hij. Hij zelf zou
gewoonweg « in plaats van» schrijven. Wij ook, want « in stede
van » behoort niet meer tot het gewone Nederlandse taalgebruik.
Het komt nog voor in vaste verbindingen, volgens Van Dale,
maar daar blijft het ook bij.
l.W. heeft ook nog opmerkingen over het woord « postcolli »,
dat in een proeve van tekstverbetering gewijzigd werd in « postpakketten ». Het blijkt dat het woord « postcolli » bij de Posterijen
wordt gebruikt voor kleine pakken tot max. 5 kg, die particulieren
ter verzending aanbieden.
De postzak waarin de postkantoren de post naar het kantoor
van bestemming zenden, noemt men « postpakket ». Het zijn, zo
zegt W., twee specifieke vaktermen voor de postbeambten en ze
duiden twee totaal verschillende zaken aan.
Hoe noemt men die kleine pakken in Nederland? Pakjes of
zelfs kleine pakjes ; zij mogen het max. gewicht van 2 kg niet
overschrijden. Wordt het pak groter, maar vooral zwaarder, dan
spreekt men in Nederland van een postpakket, in het internationaal verkeer vergezeld van een postpakketkaart en een douaneverklaring.
Het Belgische postpakket is de postzak waarin de postkantoren
hun briefwisseling verzenden. Hoe noemt men die in Nederland ? De zak, de postzak, de bundelzak, de slotzak, de pakketpostzak. Welke benaming men er aan geeft, hangt af van de
inhoud : alleen brieven, alleen drukwerken, alleen aangetekende
stukken, enz.
Wij zijn l.W. dankbaar voor zijn opmerkingen, omdat nu blijkt
dat in Nederland en België voor hetzelfde begrip andere woorden
worden gebruikt. Zou het echter niet wenselijk zijn dat bij een
rechtstreekse uitwisseling tussen België en Nederland geen verwarring kan ontstaan door het gebruik van verschillende woorden
voor dezelfde zaken? Hoe leert men elkaar verstaan als de
Belgische postambtenaar tegen zijn Nederlandse collega zegt:
hier zijn 2 postpakketten waarop de Nederlandse ambtenaar zegt:
Dank u voor de postzakken I
Het wordt verwarrend en wij menen, dat er naar gestreefd
moet worden om in een zelfde taalgebied dezelfde terminologie
te gebruiken. Bij de Spoorwegen is al het een en ander op dat
gebied bereikt. Misschien kan de Posterijen dit goede voorbeeld
volgen.
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l.W. vestigt ook de aandacht op « ingeschreven zendingen }),
dat in de verbeterde tekst werd vervangen door « aangetekende
zendingen ». Met de term « aangetekende brief » - zo schrijft hij wordt uitsluitend op de aantekening van de brief gedoeld. Een
brief kan ook verzekerd worden voor een bepaald bedrag ; men
spreekt dan van een verzekerde brief. In sommige omstandigheden
moeten de twee soorten samen vermeld worden. En in die gevallen wordt de term « ingeschreven zendingen » gebruikt.
Volgens ons moet een brief die verzekerd wordt ook aangetekend "lorden. De in Nederland gebruikelijke term is : brieven
met aangegeven waarde,. deze worden met nog meer zorg behandeld dan de gewone aangetekende stukken. Dat deze laatste
plus de brieven met aangegeven waarde tesamen worden verzonden en door in1schrijving op lijsten "of adviezen « ingeschreven
zendingen» worden genoemd, is als juist te beschouwen. Maar
dat zijn dan zaken van de « binnendienst ». De oorspronkelijke
tekst, zoals deze voorkomt in Tb. 111-33 is vermeld in een boekje,
dat ook voor particulieren bestemd is. Daarom menen wij dat
« aangetekende» juist is.
« Ingeschreven zendingen }) staat er boven een van de loketten
in een grote stad. In overeenstemming met het Nederlandse taalgebruik behoort ook dit « aangetekende zendingen» te zijn. De
ambtenaar schrijft de stukken zo nodig in en voor hem zijn zij
daarna ingeschreven, aangetekende stukken.
J.D.-W.

HIERNA TE

NOEMEN

In contracten, maar ook in wetten en besluiten komt het vaak
voor dat een lange benaming van een begrip, een instelling enz.
gemakshalve met één of twee woorden wordt geciteerd.
Eén der eerste bepalingen van de overeenkomst of de wet
luidt dan dat... (volgt de lange benaming) verder in de tekst zal
worden genoemd: (volgt de citeertitel of de korte benaming).
De gebruikelijke formulering daarvoor in het Nederlands is:
« hierna te noemen ».
- De Vereniging ter bevordering van het gebruik van het
Algemeen Nederlands, hierna te noemen « de Vereniging Algemeen Nederlands » •••
In België komt nog dikwijls de Franse vorm « hierna genoemd
- dénommé ei-après }) voor, zonder dat er eigenlijk een bepaalde
reden is om op dit punt van het Nederlands taaleigen af te
wijken.

w.

Px.
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PRIVAAT - PRIVB - PARTICULIER
Het woord particulier, in het Middelnederlands reeds voorkomend, heeft in de loop der eeuwen verschillende merkwaardige
toepassingen gevonden. Die laten we hier buiten beschou\ving,
omdat we onze aandacht willen wijden aan het woord particulier
in zoverre het synoniem is met privé en privaat.
Ook privaet treffen we al in het Middelnederlands aan, en
privé in elk geval al in het begin van de 16de eeuw. Het zijn
dus alle drie oude woorden, en al in de. vroegste periode worden
ze als synoniemen, vrijwel in dezelfde betekenis gebruikt.
Vragen die ons reeds dikwijls gesteld zijn, en die ons in deze
bijdrage zullen bezighouden, luiden: Is er verschil tussen die
drie? Verdient een van die woorden de voorkeur? Kan men
ze willekeurig verwisselen of niet?

Gelijkwaardige woorden
Bij de beantwoording van die vragen moeten we voorop stellen,
dat het ene van die woorden niet beter en niet slechter is dan
het andere. Sommigen zien in privaat een germanisme. Dat dit
onjuist is, blijkt reeds uit de oude brieven die privaat in onze
taal heeft. Voor anderen is die schijn van « germanisme » veeleer
een aanbeveling: ze stellen het « germanisme)} privaat (het N ederlands is immers ook een Germaanse taal!) tegenover het
Franse privé, en willen met het eerste het laatste wegzuiveren.
In dit soort meer politieke dan taalkundige overwegingen zullen
wij ons niet mengen. Wij constateren het feit dat de woorden
particulier, privaat en privé alle drie in het hedendaagse N ederlands in gebruik zijn, en wij willen onderzoeken of er in dat
gebruik bepaalde lijnen te bespeuren vallen.
Particulier komt van het Lat. particula « deeltje )}; het duidt
etymologisch op het « deeltje zijn » van iets of iemand, tegenover
een groter geheel: het afzonderlijke, het bijzondere tegenover het
algemene. In verschillende toepassingen valt dit denkbeeld samen
met dat van het Latijnse privatus tegenover publicus: datgene wat
een bepaald persoon, wat het individu betreft, tegenover dat
wat de staat raakt, de enkeling tegenover de algemeenheid.
Tussen bijv. particulier persoon, privaat persoon en privé
persoon, drie gebruikelijke woordverbindingen, is wat de betekenis betreft geen verschil. Onze gehele aandacht gaat dan ook
uit naar de vraag van het gebruik.

De particulier en het privaat
We merken dan om te beginnen enige eigenaardigheden op, wat
het zelfstandig gebruik van die woorden betreft. Het woord
II - 209

privaat als zelfstandig naamwoord is eens een heel deftige benaming geweest voor de w.e. De privata camera was het kamertje waar je alleen was. Reeds in de middeleeuwen was
privaat in die betekenis algemeen gebruikelijk.
Nu hebben de benamingen voor dat « kamertje )}, evenals de
meeste woorden uit dezelfde sfeer de eigenschap om van heel
deftig naar burgerlijk, van burgerlijk naar gewoon, en van gewoon naar banaal en plat af te zakken. De naam privaat is daar
niet aan ontkomen, en zo is die benaming uit de beschaafde omgangstaal vrijwel verdwenen.
Waarschijnlijk is het gebruik van (het) privaat in de betekenis
van « w.e.)} er de oorzaak van dat « (de) privaat)} in de betekenis van « privaat persoon)} (Lat. privatus « ambteloos burger )}) altijd is vermeden, nooit ingang heeft gevonden.
Privé is nooit als zelfstandig naamwoord voorgekomen: je kunt
een persoon evenmin « een privé)} als « een privaat)} noemen.
Alleen particulier is algemeen gebruikelijk in de zin van « burger »
in tegenstelling met ambtenaren, militairen of andere categorieën
van personen; en ook in die van « niet-handelaar)} tegenover
handelaars, winkeliers.
Hier valt dus niet te twijfelen of te kiezen: iemand kan een
particulier, niet «een privaat)} of «een privé)} zijn.
Geijkte vormen met privaat
Daarentegen kunnen alle drie de woorden als bijvoeglijk naamwoord en als bijwoord dienst doen. We hebben reeds aangestipt
dat we zovlel van particuliere personen als van private personen
en privé-personen kunnen spreken.
Daarbij laat zich het gebruik van privaat, de richting waarin
dat gebruik zich ontwikkelt, het gemakkelijkst omlijnen.
Degenen die om de een of andere reden op privaat wedden
(tegenover privé) vechten tegen de bierkaai, want privaat is op
de terugweg.
Privaat handhaaft zich in enkele academische termen, waarin
het verband met het Latijn privatus beseft wordt. Die termen
zijn privaatrecht, dat de betrekkingen tussen bijzondere personen
en zaken onderling regelt (tegenover publiekrecht); de afleiding
daarvan: privaatrechtelijk; privaatcollege, over een bijzonder onderwerp door een hoogleraar bij hem aan huis aan enkele
studenten gegeven (meestal echter privatissimum genoemd), privaatdocent en privaatdocentschap. Deze academische samenstellingen met privaat- zijn vast en geijkt.
M. v. N.
(wordt vervolgd)
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PRIVAAT, PRIVE, PARTICULIER (vervolg)
Privaat op de terug'lveg
Hierin vindt op een lager onderwijsniveau het gebruik van de
woorden privaatonderwijs, privaatontderricht, privaatles steun.
Toch zijn deze termen lang niet zo vast meer als de academische.
Men hoort steeds meer: privé onderwijs, privé onderricht, privéles, privéleraar enz. Privé wordt hier attributief, als bijvoeglijk
naamwoord gebruikt, doch ook reeds vaak aan het ,voord vastgeschreven.
Geijkt is ook privaatzaak, door socialistische geschriften gepopulariseerd in de slogan « Godsdienst is privaatzaak », een letterlijke navolging van het Duits « Privatsache ».
Ook die andere samenstellingen met privaat- zijn door het
Duits beïnvloed; het zou moeten zijn « privaat recht» (vergelijk
publiek recht), «privaat docent» enz. Tegen de academische samenstellingen is de strijd der germanismenjagers echter machteloos gebleken. En ook tegen het geijkte privaatzaak in dat
bepaalde verband. De «privaatpersoon » heeft echter het veld
moeten ruimen, en in het algemeen is de strijd tegen privaatals germanisme waarschijnlijk één van de oorzaken van het verminderd gebruik van privaat in het algemeen, en de vervanging
ervan door privé.
De andere oorzaak is vermoedelijk nog steeds het luchtje dat
aan « het privaat » zit, en dat nog steeds merkbaar is in woorden
(in de bouwvakken) als privaattrechter, privaatton en privaatput.
Buiten die marxistische slogan spreekt men liever van privéaangelegenheid dan van « privaatzaak ». « Privaat persoon » wijkt
voor particulier persoon en privé persoon; «privaat bezit» en
« privaat belang » voor privé bezit, privé belang en particulier
bezit, particulier belang; «privaat leven» heeft vrijwel het veld
geruimd voor privé leven.
Men zegt altijd privékantoor, vrijw'el altijd privésecretaresse;
privésecretaris of particulier secretaris; privégebruik, privévermogen, privéadres of particulier adres.
Behalve in een beperkt aantal geijkte gevallen, is privaat op de
terugweg, ruimt dit \voord het veld voor particulier en privé.

Veldwinnend privé
Uit sommige hierboven gegeven voorbeelden blijkt al dat privé
en particulier vaak naast en door elkaar gebruikt worden. Er
zijn nog meer voorbeelden te geven: iemands particuliere mening
of zijn privé mening, een particuliere of een privé audiëntie.
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Daarbij heeft privé de nelglng om enigszins als modewoord
te woekeren ten koste van particulier.
Zo'n mode heeft echter altijd wel een oorzaak, en die ligt
hier waarschijnlijk in de lichte schakering tussen beide woorden
v/at hun gevoelswaarde betreft. Particulier is nog steeds een meer
zakelijke aanduiding van de afzonderlijke burger tegenover d~
algemeenheid of de staat ; privé legt meer de nadruk op het strikt
persoonlijke en individuele tegenover iedereen. Het particulier
initiatief staat tegenover het initiatief van de overheid; een privé
initiatief is het initiatief van één enkele man, waar niemand en
geen enkele instantie bij betrokken is.
In de meeste gevallen vallen die accenten echter vrijwel samen.
Men kan dan niet kiezen op grond van een lichte betekenisschakering doch doet dat op grond van persoonlijk gevoelde voorkeur tussen particulier == « de afzonderlijke persoon betreffend )
en privé == «die ene persoon helemaal alleen betreffend». Zo
is het ongeveer.
Of privé al of niet aan het woord vast wordt geschreven, wordt
bepaald door de mate waarin een verbinding met privé al een
vast begrip, een geheel geworden is. Men doet er in het algemeen
goed aan, niet al te haastig alles aaneen te lijmen, en volge w~t
dit betreft de ontwikkeling op enige afstand - zoals de ware
gentleman de mode volgt.

SAMENVATTING
I. Als zelfstandig naamwoord komt alleen particulier in aanmerking;
2. Als bijv. naamwoord is privaat- in een beperkt aantal gevallen geijkt;
3. In andere gevallen handhaaft privaat zich nog wel, maar
het is op de terugweg, steeds meer het veld ruimend voor:
4. Particulier en privé. Deze woorden zijn in de meeste gevallen verwisselbaar. Privé is in de mode, maar particulier blijft
daarnaast volop in gebruik.
5. Wil men een schakering, dan is er deze: particulier betreft
het bijzondere en persoonlijke - privé het volstrekt bijzondere en
strikt persoonlijke. Dit is niet zozeer een schakering in betekenis
als in gevoelswaarde.
M. v. N.
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VRAAG· EN ANTWOORD
De heer H.W.V.D.W., meetkundige te Antwerpen, schrijft ons:
«Ik erger mij o.m. aan «kadastrale bescheiden» «kadastrale
uittreksels» enz. Afgezien van de al - of niet - juistheid van
het zelfst. nmw. «< bescheid» voor stuk of dokument?) wens
ik de klemtoon te leggen op die « ale » van het bijvoeglijk nmw.
dat m.i. slechts de betekenis geeft van iets gelijkaardigs. Voor
mijn gevoel klinkt «kadasteruittreksel » enz. veel direkter en
nauwkeuriger.
Grasduinend in de kadaster« literatuur» doe ik slechts een
losse greep, die vast niet beperkend bedoeld is: Gifte of gift of
schenking - Verkoop of verkoping (verkoping wegens het plechtig karakter?) - Openbare verkoop (verkoping) of toewijs of
toewijzing - Deling of verdeling (fr. partage - bij einde van
onverdeeldheid ; m.i. een gruwelijk woord dat steeds bedenktijd
vraagt) - Deling of verdeling of splitsing (fr. division) van een
perceel - Akt of akte - Licitatie (fr. licitation) - Mutatie of
eigendomsoverdracht of eigendomsovergang - Staat der eigendomsoverdrachten (fr. état des mutations); bevat overwegend
eigendomswijzigingen die geen overdracht zijn, waardoor zou
moeten teruggegrepen worden naar « mutatie» - Opgave nr. 219
(fr. relevé); voor een beknopt uittreksel uit een (akt(e), (m.i. is
opgave een lijst).»
Het bijvoeglijk nwo kadastraal betekent: van of volgens, behorende, vanwege of ten behoeve van het kadaster. Zo spreekt men
van kadastrale plans, kadastrale leggers; de kadastrale omschrijving van een perceel; kadastrale indeling, tekening, kaart; kadastrale opmetingen verrichten; het pand kadastraal bekend
onder nr. 60 Molenstraat.
«Kadastrale uittreksels» en «kadasteruittreksels » zouden we
vervangen door uittreksels uit het kadaster. Men zegt immers
ook: uittreksel uit het geboorteregister (extrait de naissance) en
uittreksel uit het overlijdensregister (extrait de décès).
Bescheid is gebruikelijk in de rechtstaal in de betekenis van
geschreven stuk, akte, bewijsstuk. Het kan over 't algemeen
dienen als vertaling van Fr. «document ». In art. 116 van ons
Burgerlijk Wetboek stemt «pièces et documents» overeen met
stukken en bescheiden.
« Gifte » is een dialectische vorm van A.B.N. gift. Het Burgerlijk
Wetboek kent schenking en gift: een schenking ten voordele van
het huwelijk; een schenking doen; akte van schenking; schenking
onder de levenden (d.i. volgens art. 894 «een akte waarbij de

schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak
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ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt ». Voor
het gebruik van gift moge worden verwezen naar de artikelen
767, 11, § 5, 829, 913, 1840 en 1973 B.W.
Verkoping wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor « verkoop in
het openbaar ». Het is synoniem met veiling. Voor meer bijzonderheden hieromtrent ver\vijzen we naar Taalbeheersing in de
Administratie 11 - 143.
« Toewijs » is geen Nederlands woord; juist is toewijzing: verkoop bij toewijzing, toe\vijzingsprijs (prix d'adjudication); toewijzing geschiedt aan de meestbiedende; de toewijzing heeft morgen
plaats.
Volgens de woordenboeken van Van Dale en van KoenenEndepols is «onverdeeldheid » Zuidnederlands voor onverdeelde
boedel. Dit blijkt uit de vergelijking van art. IIIl van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en art. 815 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Het eerste luidt: « Niemand is genoodzaakt in een
onverdeelde boedel te blijven ». En het tweede: « Niemand kan
worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven ».
Ofschoon de Commissie - Van Dievoet, die de Nederlandse
tekst van het Belgisch Burgerli jk Wetboek heeft voorbereid, in
haar inleidend verslag schrijft dat «de rechtstaal, als technische
taal, eenvormigheid vereist, omdat het gebruik van twee uitdrukkingen voor één begrip misverstand en verwarring zou t~
weegbrengen », heeft ze dus geoordeeld op dit punt van de in
Nederland gebruikelijke terminologie te moeten afwijken.
Dezelfde opmerking kunnen we maken wat de vertaling van
Fr. «division» betreft: in het Nederlands B.W. is overal sprake
van boedelscheiding (< De boedelscheiding kan, niettegenstaande
enig daarmede strijdig verbod, te allen tijde worden gevorderd »),
in het Belgisch B. W. van verdeling (< De verdeling kan te allen
tijde worden gevorderd, niettegenstaande enige hiermee strijdige
verbodsbepaling of overeenkomst »).
De juiste Nederlandse term is akte; « akt» staat in Van Dale
vermeld als Zuidnederlands.
« Vente par licitation» is een veiling (openbare verkoping)
van onverdeelde goederen.
« Mutation » is in onze wetgeving op de voorrechten en hypotheken vertaald door overgang, d.w.z. het eigendom worden
van iemand anders: overgang van de eigendom van een onroerend goed; overgang van zakelijke rechten (mutation de droits
réels). Het recht vanlovergang is de belasting die geheven wordt
van zaken die bij overlijden geërfd of verkregen worden, zoals
successierechten en registratierechten. Ook de term mutatierecht
wordt hiervoor gebruikt.
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In ons burgerlijk wetboek komt eveneens de samenstelling

eigendomsoverdracht voor: « De bezitter is te goeder trouw, wanneer hij bezit als eigenaar, krachtens een titel van eigendomsoverdracht waarvan hij de gebreken niet kent» (Art. 550).
« Relevé» heeft o.m. de betekenis van « extrait d'un registre ».
We zouden hiervoor uittreksel (uit een register of een akte)
gebruiken.
De heer L.R., bureauchef te Sint-Pieters-Woluwe, vraagt de juiste
Nederlandse vertaling van een reeks Franse woorden en wendingen:
Fiche - De Nederlandse term is steekkaart, in de gewone
omgangstaal afgekort tot kaart. Het Franse woord fiehe is hiervoor minder gebruikelijk, omdat het vooral de betekenis heeft
van speelmerkje, d.w.z. een vierkant of rond, meestal benen
plaatje, dat bij kaart- en andere spelen gebruikt wordt als voorlopig betaalmiddel.
Fiehier - Het stelsel om de artikels van grote alfabetische
lijsten, registers, catalogi enz. op afzonderlijke kaarten te schrijven, zodat ze steeds gemakkelijk aangevuld, bijgewerkt en in orde
gehouden kunnen worden, noemen we een kaartstelsel, een kaartsysteem of een kaartregister. De bak waarin de kaarten geplaatst
worden heet kaartenbak. Een verzameling van kaartsystemen is
een cartotheek.
Interlocuteur - (Gebruikt in een notitie betreffende een telefoongesprek: mon interlocuteur me signaie... - Gesprekspartner?).
- Gesprekspartner of gespreksgenoot wordt wel gebruikt als het
over onderhandelingen gaat. Voor een telefoongesprek zien we
niets anders dan de omschrijving: de persoon met wie ik spreek.
Coneubin - (Bijzit is in het « groene boekje» alleen als vrouwelijk aangemerkt). - Voor de aanduiding van een mannelijk
persoon, staat ons alleen een omschrijving ter beschikking: man
die in concubinaat leeft.
Mettre un dossier à date (betekent dat op het laatste stuk van
een dossier een datum wordt aangebracht, datum waarop bewust
dossier terug moet bezorgd worden aan het bevoegd~ bureau of
aan de bevoegde persoon; een dossier op datum stellen?) - De
Nederlandse term is bijwerken: een dossier, zijn correspondentie,
de boeken bijwerken.
Instruetion' (bedoeld worden de dossiers die « op datum zijn
gesteld », nog niet helemaal zijn afgehandeld en derhalve niet naar
het archief - der afgehandelde dossiers - kunnen gestuurd worden
maar apart geklasseerd worden). - Zaken die nog niet afgewikkeld zijn, noemen we lopende zaken.
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Classer tin dossier (op het laatste stuk in het dossier wordt
bijv. Cl. geschreven, wat betekent dat het dossier in het archief
opgeborgen mag worden). - Het gebruikelijke werkwoord is
opbergen. Een opbergsysteem is een stelsel (alfabetisch, numeriek
of chronologisch) voor het opbergen en bewaren van geschriften,
akten enz.
Entrer dans Ie pays sous le couvert d'un passeport (onder
dekking van?) - In onze taal kennen we wel die uitdrukking,
maar in het volgende verband: onder dekking van de nacht, onder
dekking van de artillerie. In het bovenstaande geval kan men
zeggen: in het bezit van een paspoort, met een paspoort.
Mettre des dossiers en relation. - Het is ons niet duidelijk
wat hiermede bedoeld wordt.
Een lezer uit Aalst schrijft ons:
« De jongste tijd is er op mijn kantoor reeds heel wat getwist
over het gebruik van allerlei Nederlandse afkortingen, wat on·
langs nog verergerde toen een nota van de directie kritiek uitoefende op het schrijven· van pct. voor t.h. (%) en p.m. voor
p.d. (%0)' »
Als afkorting van percent of procent vermelden de verklarende
woordenboeken van Van Dale, Verschueren, Kramers-Van Haeringen, Koenen-Endepols en Weijnen (Prisma) alle pct.; in geen
enkele vindt men t.h. Ook in de handboeken voor taalzuivering,
zoals Taalkundig Handboek van Grauls, Melis, Peeters en Van
Nierop en Hoe zeg en schrijf ik het? van H. Heidbuchel treft
men alleen de in het A.B.N. algemeen gebruikelijke afkorting
pct. aan.
Als afkorting van pro mille of per duizend vermelden. dezelfde
bronnen p.m. en niet p.d.
De vragensteller had het ook over de afkorting van uur en het
gebruik van het koppelteken. Hiervoor verwijzen wij naar ons
antwoord op reeds vroeger gestelde vragen (11-151, 152).
Wij wensen hier een woord aan toe te voegen over de door
onze lezer in zijn vraag gebruikte term « nota ». Hier is kennelijk
gedacht aan « note de service ». Het is echter strijdig met het
Nederlandse taalgebruik dat letterlijk te vertalen, zoals in onze
administratieve kringen maar al te vaak gebeurt. Zo lazen we
onlangs: « Dienstnota's van de directie worden meestal doorkruist door andere nota's van het departement ». Een mededeling
voor het personeel met de voorschriften over de te verrichten
werkzaamheden of over een of andere aangelegenheid heet in
het Nederlands dienstorder.
J. V.

11-216

II.

~

Termen en wendingen

OVER PROFESSOREN, LERAREN EN STUDENTEN
Geregeld leest men in onze kranten de samenstelling « universiteitsprofessoren ». Sla er de verklarende woordenboeken en de
woordenlijst op na en u zult merken dat ze er niet in voorkomt.
Daarvoor is een goede reden : het is een pleonasme. Dit lange
woord heeft dus helemaal geen zin in onze taal, terwijl « professeurs d'université» - waarvan het de slaafse vertaling is - wel
zin heeft in het Frans. Onze zuiderburen beschikken immers alleen
over het woord « professeurs )} ter aanduiding van de leerkrachten
zowel van het middelbaar als van het hoger onderwijs ; het
Nederlands is hier een schakering rijker: in het middelbaar
onderwijs spreken we van leraren, in het hoger onderwijs van

hoogleraren.
Sommigen stellen zich de vraag: is er enig verschil tussen

professor en hoogleraar? Hoogleraar is de benaming van een
ambt ; professor is een titel die voor de naam wordt geplaatst,
meestal in de verkorte vorm prof. Professor is ook de aanspreektitel van een hoogleraar : goede morgen, professor ; jawel, professor. Iedereen voelt dat hoogleraar hier onmogelijk is.
Het onderscheid tussen beide woorden blijkt duidelijk uit het
volgende uittreksel uit het boek van l.A. Meyers, Uit het Leven
der Woorden: « Wijlen prof. J.J. Salverda de Grave, hoogleraar
in de Franse taal aan de Amsterdamse universiteit ». In het
Winkier Prins Woordenboek lezen we : « De titel professor, die
een hoogleraar in Nederland voert, is nog niet wettelijk beschermd )}.
Aan dit onderscheid wordt echter niet altijd streng de hand
gehouden in het dagelijkse taalgebruik; daarom vermeldt de
laatste uitgave van Van Dale ook het volgende voorbeeld: een
professor in· de natuurkunde. Reeds in zijn artikel Onze lastige
spelling, dat verscheen in 1891 en een grote historische betekenis
heeft, omdat het de stoot gaf tot de vereenvoudiging van onze
spelling, schreef R.A. Kollewijn: « Voor nauwgezette mensen,
of voor hen die (als onderwijzers, leraren en professoren) zich
zedelijk verplicht voelen zonder fouten te schrijven •.. )}. In
Spelenderwijs (zuiver) Nederlands haalt J. Veering de volgende
zin aan : « Van den Berg die later professor in de toegepaste
wiskunde werd, haalde als kind nooit meer dan een vier voor
rekenen ».
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Iemand die les geeft aan een middelbare school, een atheneum,
lyceum, college of normaalschool noemen wij geen « professor >}; zij
die dat wel doen volgen een Franse en geen Nederlandse traditie.
Wij zeggen dus : leraar in wiskunde, in geschiedenis, in klassieke
talen aan het atheneum van Antwerpen. In de gewone omgangstaal wordt het voorzetsel in meestal weggelaten: leraar wiskunde, leraar geschiedenis, leraar Nederlands enz.
Merkwaardigerwijze wordt door sommigen leraar gebruikt
als zij hoogleraar bedoelen. Zo lazen we in een Vlaamse krant :
« Hij is sinds 1925 leraar aan de Rijksuniversiteit van Gent >}.
Wat moet men nu denken van het door de Vlamingen uitgedachte « hoogstudent » ? Het is blijkbaar gevormd naar analogie van hoogleraar, maar evenals « universiteitsprofessor » en
« universiteitsstudent >) is het een pleonasme. Student betekent
immers « iemand die de colleges van een universiteit of hogeschool volgt ». In het middelbaar onderwijs spreekt men van leerlin'gen, in het lager onderwijs van scholieren.
Het werkwoord studeren wordt zowel intransitief als transitief
gebruikt. Men kan dus zeggen : in de rechten, in de natuurkunde,
in de wijsbegeerte, in de letteren studeren, of : rechten, natuurkunde, wijsbegeerte, letteren studeren.

HERLEIDEN EN BEPERKEN
Te oordelen naar wat men dagelijks leest en hoort, schijnen
tal van Vlamingen de mening te zijn toegedaan dat herleiden
en beperken dezelfde betekenis hebben. Dat is een misvatting,
die wellicht ontstaan is onder Franse invloed : beide werkwoorden kunnen immers als vertaling dienen van « réduire ». Zoals
meer gebeurt, wordt hierbij echter uit het oog verloren dat de
Franse term betekenissen heeft die niet alle overeenstemmen met
ons herleiden.
Laten wij eerst de juiste betekenissen van dit laatste werkwoord geven :
a) Iets tot een andere vorm terugbrengen of in een andere vorm
uitdrukken. Die betekenis wordt verduidelijkt door de volgende
citaten:
- « De strijd die men in onze landouwen spellingstrijd pleegt te
noemen, trachten dezen en genen (...) tot een strijd van de kulturele aristocratie tegenover de kultuurloze democratie te herleiden »
(Gerlach Royen, Taalrapsodie).
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- « De droge humor schept vermaak (...) in de herleiding van

schijn en onwaarachtigheid tot de realiteit» (A. Donker, Karaktertrekken der V aderlandse Letterkunde).
- « Uitspraken over de schoonheid van een taal zijn volkomen
subjectief. Ze kunnen meestal herleid worden tot oordelen over
sprekers van die taal, hun geschiedenis, hun cultuur, het landschap
en het klimaat waarin ze leven ». (J. Veering, Spelenderwijs
(zuiver) Nederlands) .
- « De eis tot gelijkheid herleidde zich ten slotte tot een reactie
ingegeven door een gevoel van gekwetste eigenliefde» (Mr. R.
Victor, De Gelijkheidswet en het Vlaamse Rechtsleven).
- « Alle betekenissen van vies zijn te herleiden tot een grondbegrip, dat afkeer uitdrukt» (Woordenboek der Nederlandsche

Taal).
b) In de wiskunde betekent herleiden : tot de eenvoudigste vorm
terugbrengen (een breuk herleiden) ; verder maten, gewichten,
munten in een andere eenheid uitdrukken (roeden tot meters,
mijlen tot kilometers, guldens tot franken herleiden). Zo spreekt
men ook van herleidingskoers, herleidingsschaal, herleidingstabel.
In de gevallen a) en b) stemt herleiden overeen met Fr.
« réduire ». Maar daarnaast heeft het Franse werkwoord nog
betekenissen die het Nederlandse niet heeft. In « réduire des lieues
en kilomètres» en « réduîre les dépenses dans la mesure du possible» drukt « réduire» twee verschillende begrippen uit. In het
tweede geval is niet herleiden maar beperken het juiste woord.
De betekenis is hier immers verminderen en dat is geen synoniem
van herleiden.
Verkeerd is dus wat we soms tijdens de wintermaanden door
de B.R.T. horen omroepen: « Het zicht is herleid tot 50 meter ».
Dat moet zijn: het zicht is beperkt tot 50 meter. Die opmerking
geldt eveneens voor de zin uit dezelfde bron : « Het onderwijzend
personeel in Katanga werd tot de helft herleid ». In een Vlaamse
krant troffen we de volgende zin aan: « De reeks van acht
Brusselse randgemeenten waar thans een eentalig Nederlands
stelsel bestaat en waar straks de tweetaligheid zou komen, zou
worden herleid tot vijf» (zou worden verminderd of beperkt
tot vijf).
Het bovenstaande toont aan dat ook de bij ons vaak gebruikte
uitdrukking « tot een minimum herleiden» strijdig is met het
Nederlandse taalgebruik. In het werk van Louis Sourie over de
dichter Prosper Van Langendonck noteerden we het volgende :

« Voelen en denken worden tot een minimum herleid en het vers
is voldragen ». Zoals blijkt uit de onderstaande citaten is de

juiste wending tot een minimum beperken:
« De litterair-historische gegevens over zijn bestaan zijn lange
tijd tot een minimum beperkt gebleven » (G. Stuiveling over
Arthur van Schendel).
- « Terwijl de overgrote meerderheid der Hollanders een gediftongeerde ee en 00 spreekt, doet een klein contingent van beschaafden voortdurend zijn best om deze diftongering tot een
minimum te beperken ». (G. Kloeke, Gezag en Norm bij het
gebruik van verzorgd Nederlands).
~

J. V.
PERSONEELSBEZETTING
Tot vervelens toe is in dit tijdschrift gewezen op tal van letterlijke vertalingen uit het Frans, die niets met het Nederlandse
taáleigen te maken hebben.
Toch willen we hier nogmaals zo'n geval aan de kaak stellen.
Het betreft de vertaling van het Franse « effectifs », in de betekenis van : aantal ambtenaren, manschappen of werknemers in
een overheidsdienst, legerafdeling of bedrijf.
De meest gebruikelijke termen voor dit begrip zijn in onze
taal: bezetting en sterkte, eventueel in de samenstellingen:
personeelsbezetting, personeelssterkte.
- De personeelsbezetting van het departement omvat momenteel 273 personen.
- De personeelssterkte moet worden opgevoerd.
- De bezetting van de dienst is onvoldoende om aan de toevloed van werk het hoofd te kunnen bieden.
- De sterkte van onze afdeling is op 35 man gebracht.
Ook de term « personeel » wordt in die zin gebruikt.
- Het voltallige personeel was aanwezig.
Bovendien treft men geregeld samenstellingen aan als deze :
- Wegens personeelsgebrek moest de dienst worden gestaakt.
- Vele bedrijven hebben met personeelsgebrek te kampen.
- Personeelsvermindering in de automobielindustrie.
- De Minister overweegt een personeelsuitbreiding.
Er is dus ruimschoots gelegenheid om geen genoegen te nemen
met de letterlijke vertaling « effectieven », die men nog geregeld
op vele plaatsen aantreft.

w.

Px.
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TWEE STOPLAPPEN
I. Aanbrengen
Het is ontzettend wat er allemaal niet wordt « aangebracht » :
vermeldingen, wijzigingen, veranderingen, verbeteringen, zegels,
stempels, handtekeningen, etiketten, strepen, kolommen, fietspaden, ramen, deuren, vloeren, verf, reclameborden, leidingen, enz...
Er lijkt, vooral dan in onze administratieve taal, een strekking
te zijn om alles abstracter, vager te gaan zeggen. Met zo'n
geval hebben wij hier blijkbaar te maken.
Daar moet zoveel mogelijk tegen gereageerd worden. Onze
taal is precies op het stuk van de concrete naamgeving zó rijk,
zó precies, zó kernachtig, dat het spijtig zou zijn als ze de weg
opging van het Frans, dat in de loop van zijn evolutie, vooral
dan in de klassieke periode - toen men niets meer bij zijn
naam durfde te noemen - veel van zijn concrete woordenschat
heeft verloren.
Behalve wanneer de \vijze waarop iets geschiedt of geschieden
moet, om gegronde redenen in het vage moet blijven, gebruike
men dus zoveel mogelijk de expressiefste vormen :
Een zegel, een etiket wordt geplakt; zijn zegel kan men aan
een stuk hechten.
Een stempel wordt op een pas geslagen, gedrukt; de controlekaart van een werkloze wordt afgestempeld: men slaat er een
stempel op.
Strepen en kolommen worden getrokken. In plaats van : « ik
heb naast die passus een streep getrokken, kan men zelfs heel
eenvoudig zeggen : ik heb die passus aangestreept.
In plaats van op koopwaren een prijsetiket aan te brengen
zegge men: een prijsje (een papiertje met de prijs erop) eraan
hechten, erop spelden, erop steken of, als men opzettelijk vaag
\venst te blijven, de waren prijzen: geen waar mag ongeprijsd
\vorden uitgestald.
Een handtekening wordt geplaatst. Waarom echter te zeggen:
« U moet op dat stuk Uw handtekening plaatsen » als het zoveel
eenvoudiger kan met : U moet dat stuk ondertekenen, tekenen,

aftekenen?
Fietspaden worden aangelegd, gebouwd ; ramen worden geplaatst, ingezet; deuren worden gehangen; vloeren en ook leidingen worden gelegd.
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Verf wordt uitgestreken, uitgespreid, opengespreid : « Ik heb
er een laagje verf op gestreken}) is toch zoveel expressiever dan
« aangebracht}) I
Berichten worden in de \verkplaats uitgehangen, aangehangen;
de krantenverkoper hangt op zijn winkelruit advertenties voor.
Vermeldingen worden ingeschreven : de aanvrager moet daarop de volgende vermeldingen schrijven, moet daarop het volgende vermelden ; op dat stuk staan de volgende vermeldingen,
staan de volgende vermeldingen gedrukt, getypt, naar gelang van
het geval.
In een tekst kunnen stellig verbeteringen en wijzigingen worden aangebracht. Niet zelden echter kan men heel eenvoudig
zeggen, dat hij verbeterd, gewijzigd wordt. Soms kan het ook
met « brengen» alléén : een tekst die wijziging brengt in de
geldende regeling.

II. In het kader van ...
- Een ambtenaar die zich voor een zaak onbevoegd wenst te
verklaren, zegt, dat die zaak buiten het kader van zijn bevoegdheid valt.
- Een journalist schrijft, dat er niet aan gedacht kan \-vorden
binnen het kader van zijn bijdrage een volledig overzicht te
geven van ...
- De historicus zegt, dat men de middeleeuwse mens in het
kader van zijn tijd moet zien.
- Een advertentie uit de rubriek « Onroerende goederen}):
Ruime villa te koop in enig mooi kader.
Men tracht tegenwoordig alles in een « kader }) of in een « raam })
te wringen I Taalkundig is op uitdrukkingen als «in het kader,
in het raam }) niets aan te merken : ze zijn beide correct. Alleen
worden ze zó ontzettend veel gebruikt, waar het eenvoudiger,
preciezer of sierlijker kan.
De ambtenaar van daar straks schrijve: Die zaak valt buiten
mijn bevoegdheid, ligt niet in mijn bevoegdheid, behoort niet
tot mijn bevoegdheid; voor zulke zaken ben ik niet bevoegd;
dat ligt buiten de grens van mijn bevoegdheid; dat ligt buiten
de sfeer van mijn ambtsbezigheden }). Heeft hij een zaak onbevoegd behandeld, dan is hij niet binnen de grenzen van zijn
bevoegdheid gebleven, niet binnen zijn bevoegdheid gebleven,
zijn bevoegdheid te buiten gegaan.
l

Een expert met een welomschreven opdracht hoeft niet te
zeggen: « Het ligt niet in het kader van mijn opdracht daarover
een oordeel uit te spreken » maar: « Het behoort niet tot mijn
opdracht, het is niet mijn taak daarover... , daarover een oordeel
uit te spreken valt buiten mijn opdracht, wordt niet van mij
verlangd, is mij niet gevraagd, ligt niet op mijn weg ».
Een journalist schrijve liefst: « Het is niet doenlijk in het bestek
van deze bijdrage, in zo'n kort bestek een volledig overzicht
te geven ». Van een zaak waarop hij niet nader wenst in te gaan,
omdat hij daarmee van zijn onderwerp zou afdwalen, kan hij
zeggen: « Dit breder te verklaren valt buiten ons bestek, buiten
ons opzet; verdere bijzonderheden daarover gaan ons bestek
te buiten ».
Historici moeten een persoon in de lijst van zijn tijd plaatsen,
hem in verband met zijn tijd, in zijn tijdsverband beoordelen.
Men mag de feiten niet uit hun verband rukken, lichten,
men moet ze zien in hun samenhang met het politieke gebeuren,
in verband met het politieke gebeuren waarmee ze zijn verweefde Met een modernisme dat aardig op weg is een tweede
« kader » te worden, zou men kunnen- zeggen: in hun politieke
context.
Vaneen roman die zich afspeelt in een boerendorp, kan men
zeggen, dat hij een boerendorp als omlijsting heeft : « Stel U die
hele geschiedenis voor met als omlijsting een dorpje ergens in
Zuid-Frankrijk ».
Woningbureau's schrijven eenvoudig: villa te koop in unieke
omgeving.

A. D. M.
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TI5DIE EN Tl5DAT
Zinnen als «Het is deze man die onze onderneming heeft groot
gemaakt}) en «Het is daarom dat we hem huldigen », zulke
zinnen zijn in het Nederlands niet volstrekt onmogelijk. Woordgebruik en zinsbouw zijn niet bepaald fout. Toch wordt ons taaleigen hier een zeker geweld aangedaan.
De het is ... die - en het is ... dat - constructie staat vrijwel
altijd onder invloed van Franse \vendingen c' est ... qui en c' est ...
que. Ook de Nederlanders zijn er niet vrij van, maar bij hen
komt dit gallicisme vooral in geschreven taal voor; bij ons, waar
de invloed van het Frans zich zoveel sterker doet gelden, is ook
en vooral de gewone omgangstaal met tisdie's en tisdat's doorspekt.
Vooral in de gesproken taal is het terstond duidelijk dat die
Franse constructie op het Nederlands een vervlakkende uitwerking
heeft en een zekere ont-aarding teweeg brengt. Het gaat hier immers om een bijzondere beklemtoning van een bepaald woord in de hierboven aangehaalde zinnen om deze man en om daarom,
en het behoort tot de aard van het Nederlands (tot ons taaleigen)
dat we vrijwel ieder woord in een zin op bijzondere wijze tot
zijn recht kunnen laten komen door het de klemtoon te geven.
Vergelijk maar eens de volgende zinnen: Mijn vader schildert
zondags (de jouwe niet) - Mijn vader schildert zondags (mijn
moeder niet) - Mijn vader schildert zondags (hij leest geen boeken) - Mijn vader schildert zondags (niet in de week). In het
Frans gaat dat niet, daarin bedient men zich van de omschrijvende wendingen c'est ... qui~ c'est ... que, om ongeveer hetzelfde
effect te bereiken.
Nu kan vooral in geschreven taal de verleiding opduiken om
het Franse kunstje na te volgen: geschreven taal hóórt men immers
niet. Daar staat tegenover dat meestal het zinsverband wel aanduidt welk woord met klemtoon gelezen moet worden. Bovendien laat ook de zinsbouw, met name de woordvolgorde, in de
Nederlandse zin een vrijheid toe, die mogelijkheden tot «zichtbare » beklemtoning biedt. In plaats van« Hij schildert zondags »
heeft men bijv. «Zondags schildert hij}); in plaats van «Hij
schildert zóndags » bijv. « Schilderen doet hij zondags » enz.
« Tisdie» en « tisdat» betekenen geen aanwinst maar verarming en vervlakking van ons taalgebruik.

M. v. N.

11. ,- Termen en wendingen
OVER HET VOEGWOORD « MITS »
De juiste betekenis van het woordje mits schijnt velen te ontgaan.
Het is een voegwoord, dat wil zeggen een onverbuigbaar woord
dat de bijzin met de hoofdzin verbindt. Het betekent op voorwaarde dat en dient dus altijd ter inleiding van een zogenaamde
voorwaardelijke bijzin, zoals wordt verduidelijkt door de volgende citaten :
- « De onverbogen vorm (van het bijvoeglijke naamwoord)
komt voor bij onzijdige substantieven, mits het onbepaalde lidwoord of een onbepaald voornaamwoord voorafgaat» (Dr. C.
G. H. de Vooys, Nederlandse Spraakkunst).
- « In de spreektaal is men betrekkelijk vrij, mits men er voor
zorgt, niet in platte taal te vervallen en - natuurlijk - zich voldoende duidelijk uitdrukt» (J.C. van Wageningen, Even tijd voor
onze taal I).
- « Er is zo veel wat ons verenigt, mits wij elkander wederzijds
vertrouwen schenken» (P. Bakker, Kidnap).
De lezer merkt dat in deze zinnen op het voegwoord mits
steeds een voorwaarde volgt, die vervuld moet zijn om het in de
hoofdzin uitgedrukte tot waarheid te maken.
Op mits kan ook een beknopte (of onvolledige) voorwaardelijke
bijzin volgen :
- « Vreemde woorden, mits goed gebruikt, zijn niet foutief
(G.v.d. Keuken & C. Planije, Verzorgd Nederlands).
- « Ik heb een kruid gevonden dat, mits tijdig afgekookt en ingenomen, de ziekte bezweert» (S. Vestdijk, De bruine Vrienden
en andere Verhalen).
- « ••• dat deze methode, mits verstandig toegepast, de toekomst
heeft (De Nieuwe Taalgids).
De volledige bijzinnen zouden luiden : mits ze goed gebruikt
worden, mits het tijdig afgekookt en ingenomen wordt, mits ze
verstandig wordt toegepast. Ook in deze gevallen leidt mits dus
een voorwaardelijke bijzin in.
De afwijking die ten onzent op zeer grote schaal voorkomt,
omdat velen niet schijnen te weten dat mits synoniem is van
op voorwaarde dat, bestaat erin dit voegwoord de functie te doen
vervullen van een voorzetsel. Voorzetsels worden evenwel niet
gevolgd door een bijzin zoals voegwoorden, maar door een zelfstandig naamwoord, al of niet voorafgegaan door een lidwoord
of een bezittelijk voornaamwoord. Bijv. : hij ging naar huis ; de
stem van haar dochter; het rumoer in de stad; het pad langs de
rivier.
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Wij laten hier een reeks van zulke vergissingen volgeil.
Een boekhandel zond me een prospectus met de volgende
tekst: (< Verkrijgbaar mits toezending van bijgaand bestelbiljet ».
Mits dient hier niet ter inleiding van een voorwaardelijke bijzin
en behoort te worden vervangen door een voorzetsel (door). Met
gebruik van mits had de zin kunnen luiden : « Verkrijgbaar mits
ons bijgaand bestelbiljet wordt toegezonden ».
Van een Antwerpse firma ontving ik een reclameblad voor een
boek met een veelbelovende titel. Daarin stond het volgende :
« Nochtans kan iedereen zonder fouten schrijven, mits wat inspanning ». Bedoeld was met wat inspanning. Met gebruik van mits
zou de zin er als volgt uitzien : « Iedereen kan zonder fouten
schrijven, mits zich de nodige inspanning te getroosten}). Hier
volgt op mits een beknopte bijzin met de infinitief van het werkwoord na te.
Uit een maandblad citeren we: « Mits een minimum van samenhorigheid tussen de Vlaamse en de sociale bewegingen, en mits
het vermijden van grote politieke vergissingen kan de~e strijd
niet \vorden verloren }). tIet eerste mits dient te worden vervangen door het voorzetsel met ; het tweede kan wel worden gebruikt,
maar met een andere zinsbouw : mits grote politieke vergissingen
worden vermeden.
In de Nederlandse vertaling (daterend van 1927) van onze
gemeentewet leest men in artikel 125 : « Mits goedkeuring door
den gouverneur der provincie, kan de gemeenteraad adjunctcommissarissen van politie benoemen ». Juist is: met of behoudens goedkeuring van de gouverneur.
Het voorzetsel met was eveneen3 vereist in de volgende foutieve
zinnen: De Westberlijners mogen naar Oost-Berlijn gaan mits
(met) een speciale vergunning. Mits (met) wat goede wil is het
mogelijk een oplossing te vinden. Mits (met of onder) dit voorbehoud kan ik me met het voorstel akkoord verklaren.
Soms wordt mits ook verkeerd gebruikt in de betekenis van
het voorzetsel tegen: Mits (tegen) betaling van slechts tien frank
kunnen de jonge leden zich verzekeren tegen... Men kan het
album per post toegestuurd krijgen mits (tegen) storting van
50 frank op onze postrekening. De mogelijkheid bestaat om, mits
(tegen) een bijkomende vergoeding, de reis met een week te
verlengen.
In de volgende twee zinnen is mits wel het juiste woord, maar
het daaropvolgende zinsdeel is slecht gebouwd : Wij verklaren
ons akkoord, maar mits naleving van de ter zake geldende reglelnentering (mits de terzake geldende reglementering wordt
nageleefd). Hij is een overtuigde voorstander van sport voor
dames, maar mits het in acht nemen van bepaalde voorwaarden
(mits bepaalde voorwaarden in acht worden genomen').
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Aangezien mits betekent op voorwaarde dat, is het dus dubbel
foutief zinnen van het volgende model te schrijven: De P.V.V.
aanvaardt de werkgroep voor de hervorming van de instellingen
mits sommige voorwaarden (op of onder sommige voorwaarden).
Een tweede punt is dat wij gelijke kansen voor de Walen in alle
rijksdiensten aanvaarden, maar mits de voorwaarde dat... (op
voorwaarde dat ...).
Tenslotte leest men ook dikwijls mits in de betekenis van
behoudens: De Nederlandse tekst van de grondwet werd, mits
(behoudens) enkele wijzigingen, door de Kamer goedgekeurd en
aan de Senaat overgezonden.
In vele van de bovenstaande gevallen zal men wel te doen
hebben met een onjuiste vertaling van Fr. {< moyennant ». Dit is
echter een voorzetsel en stemt overeen met door middel van of
tegen: moyennant douze versements mensuels = door middel
van (tegen) twaalf maandelijkse stortingen; moyennant décharge
= tegen ontvangbewijs; moyennant finances = tegen betaling.
Hier past nog een opmerking van praktische aard. Mits is voornamelijk een schrijftaalwoord, ter'\vijl in de normale spreektaal
doorgaans op voorwaarde dat wordt gebruikt. Daarom schrijft
P.C. Paardekooper in zijn A.B.N.-Gids dat {< mits buiten bijzondere stijl ondenkbaar is ». Wat hij onder bijzondere stijl verstaat,
zegt hij in de Aanwijzingen voor het gebrui,k : {< Een woord dat
alleen in bijzondere stijl voorkomt, kan in gesproken A.B.N. niet
gebruikt worden; ook in normaal geschreven A.B.N. valt het
enigszins op ; het hoort eigenlijk vooral thuis in de taal van rechts-

geleerden, in preken, gebeden, poëzie of in bijbeltaal ».
Tot besluit geven \ve de volgende raad: Din ontsporingen met
het voegwoord mits te voorkomen, vrage men zich steeds af of
het kan worden vervangen door op voorwaarde dat ; is dat niet
het geval, dan is het niet op zijn plaats.

J. V.
CIRCONSCRIPTION = DISTRICT, KRING, GEBIED
Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een regeringsontwerp ingediend tot wijziging van de « kiesomschrijvingen ».
Dit laatste woord is bedoeld als vertaling van « circonscriptions
électorales ». « Circonscription» betekent hier echter heel wat
anders dan omschrijving.
In de eerste plaats is omschrijving een nadere beschrijving
en stemt dan overeen met Fr. « description» (bijv. : de omschrijving van huizen en gronden die openbaar verkocht worden).
Omschrijving kan ook synoniem zijn van verklaring (Fr. défi11-227

nition) : de omschrijving van de woorden vindt men in een verklarend woordenboek. Een derde betekenis van omschrijving is :
met een reeks woorden aanduiden wat met een enkel ,voord kan
worden gezegd (bijv. : een begrip aanduiden door een omschrijving). In dit geval is de overeenkomstige Franse term « pé..
riphrase ».
We zijn dus ver van de betekenis van « circonscription », waarmede wordt bedoeld elk van de indelingen van een land op
administratief, militair, godsdienstig en enig ander gebied. In
onze taal spreekt men dan van district, kring of gebied. Elk van
de gebieden waarin het land verdeeld wordt ten behoeve van een
algemene verkiezing noemen we kiesdistrict of kieskring. « Dne
circonscription militaire » is een militair district.
In een Vlaamse krant van de hoofdstad lazen we de volgende
zin: « Het is gebruikelijk de omschrijving van de bisdommen
zoveel mogelijk te doen samenvallen met de provinciegrenzen.
De dekenijen vormen geen wettelijke gebiedsomschrijvingen, doch
zijn enkel kerkrechtelijke indelingen van het grondgebied ». In
het eerste geval kan « omschrijving» worden vervangen door
gebied en in het tweede door gebiedsgrenzen (... hebben geen
wettelijke gebiedsgrenzen).
In onze wet op de voorrechten en hypotheken, waarvan de
Nederlandse tekst werd herzien door de Commissie Van Dievoet,
wordt « circonscription » vertaald door kring (sis en dehors de la
circonscription du bureau des hypothèques = gelegen buiten de
kring van het bureau der hypotheken).

J. V.
TE VE.EL FA.MILIALITEIT
Tot goed taalgebruik behoort niet alleen het gebruik van woorden
die inderdaad gangbaar zijn in het algemeen Nederlands, maar
ook het juiste gebruik van die woorden, dwz. in het zinsverband
en in de woordgroepen waarin ze passen, alsook in de juiste
mate en dosering.
Zo kan bijv. van het woord familie niemand zeggen dat het
geen algemeen gebruikelijk Nederlands woord zou zijn. Daaruit
volgt echter nog niet dat de zinsverbanden, woordgroepen en
samenstellingen waarin in België het woord familie voorkomt, ook
altijd in overeenstemming zouden zijn met het Nederlands taaleigen. Taal bestaat nu eenmaal niet uit losse woorden, doch
veeleer uit groeperingen van woorden.
Er is een zeker verschil ontstaan tussen het Nederlands gebruik van het woord familie en dat in België, doordat het
11-228

leenwoord familie in ABN-omgeving als het ware gestuit is op
de woorden gezin, huisgezin, huishouden, en met die woorden
het terrein heeft moeten delen, terwijl het in Nederlandstalig
België vrij zijn gang kon gaan, in het kielzog van de vele toepassingen van het Frans familie, het hele gebied kon bezetten. Zo
werden de woorden gezin en huisgezin vrij,vel verdrongen.

« FAMILIE» ZELDEN « GEZIN »
Een gezin bestaat uit vader, moeder en kind(eren). Als we dat
vooropstellen, moeten we zeggen dat het woord familie in het
Nederlands slechts bij uitzondering in de betekenis « gezin »
wordt gebezigd.
Bij correspondentie schrijft men « De heer }. Peeters en
familie ». En men zegt: « Hier woont de familie Peeters » of
« Ik ben bij de familie Peeters op bezoek geweest )}. Familie betekent hier ofwel « gezin» ofwel « de overige leden van het
gezin ». Het woord familie heeft hier een zekere bijklank van
deftige, althans keurige burgerlijkheid. Het is nog maar een
zwak bijklankje, maar dat is vroeger sterker geweest. Naar mijn
mening is hier van een Franse invloed sprake uit de bloeitijd van
beleefdheidsbezoeken en visitekaartjes. In rechtstreekse verbinding met de familienaam wordt familie in deze zin nog algemeen gebruikt.
Het is echter een bijzonder geval. Men zegt in het Nederlands
nooit « Hij heeft een familie gesticht », maar «Hij heeft een
gezin gesticht ». Men spreekt niet van een « grote of kinderrijke
familie)} maar van een « groot of kinderrijk gezin )}.
De in rooms-katholieke kringen gebruikelijke uitdrukking « De
Heilige Familie» is aan Latijnse en misschien ook aan Franse
invloed toe te schrijven. « Het Heilig Huisgezin » is eigenlijk een
betere benaming.

FAMILIE EN GEZIN
Volstrekt on-Nederlands zijn de woorden « familieboom» voor
stamboom; « familiesteun )} voor kostwinner; « familievergoeding »
voor kinderbijslag; en «familievader)} voor huisvader of (meer
ambtelijk) gezinshoofd. In de verkeerde woorden herkent ieder
natuurlijk op het eerste gezicht: « arbre généalogique », « soutien
de famille )}, « allocation familiale)} en de befaamde «peerdefamilie )}. Wat in het Frans « vie de famine)} genoemd wordt,
heet in het Nederlands niet « familieleven » maar gezinsleven of
(met nog warmer toon) huiselijk leven.
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Even verkeerd is « familieleven » in een advertentie als: « Meisje voor dag en nacht gevraagd. Familieleven ». In het Nederlands
heet dat: Met huiselijk verkeer.
Huishouden, in de betekenis van « gezin » gebruikt (de eigenlijke betekenis blijft hier buiten beschouwing) heeft geringe
sociale status: een «rommelig huishouden », ook wel « een huishouden van Jan Steen» (naar de 17de-eeuwse schilder die veel
van die huishoudens heeft gepenseeld); en «een keurig huishouden » als neerbuigende lof voor eenvoudige lieden die toch (I)
keurig zijn.
Verre,veg het meest gebruikt wordt het \voord gezin, en daarbij
houde men zich in het algemeen aan deze regel: vader, moeder
en kinderen = gezin; ouders, kinderen, grootouders, ooms, tantes,
neven en nichten samen = familie.

FAMILIAAL
Van Dale vermeldt het woord familiaal met de aantekening
«w.g. ». Het is inderdaad weinig gebruikelijk, en zal, als het
voorkomt, eerder op persoonlijke ontlening dan op het algemeen
gebruik berusten.
Het ruime gebruik van datzelfde familiaal in Vlaams-België
is weer aan Franse invloed toe te schrijven: «familiaal leven»
heet in het Nederlands gezinsleven; « familiale politiek »: gezinspolitiek; « familiale omstandigheden »: huishoudelijke omstandigheden of gezinsomstandigheden; en een « familiale helpster»
ten slotte heet in goed Nederlands een gezinshulp of een gezinsverzorgster.
We kunnen gerust zeggen: «familiaal» is in het Nederlands
ongebruikelijk; tegenover Franse woordverbindingen met familiale staan in onze taal samenstellingen met gezins-.

M. v. N.
SPEURWERK
In het boekje Goed Nederlands in handel en economie wijst
Dr. Jan Grauls, naar aanleiding van het begrip « wetenschappelijk
onderzoek », op een nieuwe term «die ... in het Nederlands opkomt en research en researchwerk tracht te vervangen, namelijk
speurwerk ».
Dr. Grauls voegt er aan toe: « Of dit zuiver Nederlands woord
het zal halen en erin zal slagen de Angelsaksische indringer te
verjagen, zal de toekomst uitwijzen ».
1

Vlaamse pocket n r 33, pag. 76, Uitgeverij Heideland...Hasselt, 1960.
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Had deze uitmuntende taalkundige slechts enkele jaren langer
geleefd, dan had hij zeker met voldoening vastgesteld dat, in
1965, het leenwoord « research » het beslist· moet afleggen (althans
in Nederland) tegen de nieuwe term « speurwerk ».
Geregeld treft men deze term in Nederlandse kranten en
tijdschriften aan. In de N.R.C. van 5 maart 1965, pag. 7, wordt
bijvoorbeeld verslag uitgebracht over een « speurwerkcongres »
van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel;
de ondertitel luidt: Overheid helpt kleinere bedrijven met speurwerk.
In het artikel komen voorts nog de volgende samenstellingen
voor: speurwerkvereniging, speunverkgroep (het vroegere: researchteam), speurwerkbudget, militair speurwerk, industrieel
speurwerk.
Hoe ruim de betekenis van de term « speurwerk)} wordt opgevat, blijkt o.m. uit het volgende citaat (Het boek in Vlaanderen 1964, pag. 12):
« ••• in opdracht van de Stichting Speufi.Verk betreffende· het
boek te Anlsterdam (is) een onderzoek ingesteld naar de koopgewoonten ... ».
Onze Noordnederlandse taalgenoten - die wij nogal gemakkelijk het verwijt toesturen dat zij zov~el ~ngelse woorden gebruiken - zijn er in dit geval dus in geslaagd een leenwoord te
vervangen door een keurig Nederlandse term. Wij, die (in het
Nederlandse taalgebied) bekend staan als taalpuristen, mogen dus
zeker niet achteraan komen: « speurwerk» is een volwaardige
Nederlandse term voor « wetenschappelijk onderzoek », « research », die ook in Zuid-Nederland ingang moet kunnen vinden.

VOORRAAD -

OPSLAG

De aan het Engels ontleende woorden « stocks » en « stockeren »,
evenals· de samenstellingen daarvan, zijn via het Frans doorgedrongen in het taalgebruik van vele Nederlandssprekende Belgen.
Dat is jammer. In de eerste plaats omdat we voor deze begrippen goede Nederlandse woorden hebben, en voorts omdat de
woorden « stocks» en .« stockeren» nagenoeg nooit worden gebruikt in de rest van het Nederlandse taalgebied.
In het algemeen Nederlands wordt het Engels-Franse « stocks »
meestal weergegeven nlet de term « voorraad» en de vele samenstellingen daarvan: voorraadvorming, voorraadboekhouding,
voorraadcontrole, voorraadrekening, voorraadadministratie.
Uitdrukkingen met « voorraad» zijn er bij de vleet:
"- een voorraad aanleggen, inslaan, vormen, vernieuwen

- levensmiddelen inslaan (< hamsteren )} in tijden van schaarste)
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in voorraad hebben
alle modellen zijn in voorraad
leverbaar uit voorraad
met veel te grote voorraden zitten
dit produkt is niet meer voorradig
het is voorradig bij alle drogisten.
Een andere Nederlandse term met dezelfde betekenis is
« opslag », waarvan het werkwoord «opslaan» is afgeleid.
- brandstof opslaan
- de produktie wordt voorlopig opgeslagen
- opslag en uitslag van goederen.
Voorraden worden opgeslagen in een opslagloods, een opslagtank, een opslagkuil, een opslagterrein, een opslagplaats, een
opslagruimte.
Nog een term in dezelfde gebruikssfeer is: bufferv0o"oad,
waarmee de voorraad wordt bedoeld die wordt aangehouden om
plotselinge prijsschommelingen op te vangen (Frans: stocks régulateurs). Internationale overeenkomsten (o.m. de Tinovereenkomst) regelen het aanleggen en het beheer van buffervoorraden
op wereldvlak.
ONDER REMBOURS

Wanneer we iets kopen, betalen we meestal contant. Indien we
het gekochte niet meenemen of de bestelling bijvoorbeeld schriftelijk gebeurt, kan men ook overeenkomen dat de goederen pas
zullen worden betaald wanneer Ze (door de postbode of een andere tussenpersoon) bij de koper worden bezorgd. Men zegt dan
dat de goederen onder rembours worden gezonden.
In België gebruikt men nog dikwijls de wending: «tegen
terugbetaling », een letterlijke vertaling van het Frans: «contre
remboursement ».
In feite is er in zo'n geval helemaal geen sprake van een « terugbetaling ». Er wordt niets terugbetaald, er wordt alleen « betaald bij de aflevering ». De in het Engels gebruikelijke wending:
« payment cash on delivery» is volkomen duidelijk.
In de Nederlandse handelsterminologie gaat men echter uit
van het begrip rembours, met o.m. de volgende samenstellingen:
rembourshetaling, rembourszending, rembourskosten, rembourspakket, rembourstransactie.

w.

Px.
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il.

Termen en wendingen
SPLITSING

Het staat in vele handboeken over taalzuivering te lezen: « ontdubbelen » is niet de juiste vertaling van het Fr. dédoubler. Toch
treft men de termen « ontdubbelen » eri « ontdubbeling ) in Vlaanderen geregeld aan in allerlei officiële en andere teksten.
Sommige taalgebruikers wijzen zelfs elke andere vertaling, en
dan zeker de term splitsing af. « Ontdubbeling » is volgens hen
iets heel anders dan splitsing. Volgens hun taalgevoel gaat splitsing veel verder dan « ontdubbeling ).
Hoe zit de vork nu in de steel? Wie heeft het hier bij het
rechte eind?
De sleutel van het raadsel ligt bij het Franse woord. Dédoubler, betekent volgens de Petit Larousse (1965) 'in de eerste plaats:
óter la doublure, d.w.z. van de dubbeling o.ntdoen. Precies dezelfde omschrijving treffen we in Van Dale aan bij het woord
ontdubbelen: van de dubbeling ontdoen, in het bijzonder in de
scheepsbouw. In dit éne geval komt ontdubbelen dus wel degelijk
overeen met dédoubler. Maar ...
Het Fr. dédoubler heeft nog een andere betekenis, die in de
woordenboeken op de tweede Iplaats komt doch in het gewone
taalgebruik veruit het meest voorkomt, namelijk: partager en
deux, d.w.z. in twee delen verdelen. Eigenlijk dus precies het
tegenovergestelde van de eerste betekenis.
Op zich zelf is het niet vreemd dat één woord twee of meer
betekenissen heeft. Dat komt in elke taal voor.
In onze taal echter heeft de term « ontdubbeling) slechts één
betekenis, nl. die welke hierboven is toegelicht: van de dubbeling
ontdoen. Voor de tweede betekenis van dédoubler, de meest gebruikelijke, beschikken we in onze taal over verschillende woorden naar gelang van het verband waarin het woord wordt gebruikt.
Wanneer in de zomermaanden de gewone treinverbindingen
onvoldoende zijn om alle vakantiegangers naar hun bestemming
te brengen, leggen de Spoorwegen extra-treinen in. Er is dan geen
sprake van een « ontdubbeling » want de gewone treinen zijn helemaal niet dubbel !
Evenmin vindt een « ontdubbeling » plaats wanneer het aantal
leerlingen in een klas te groot wordt en er, in plaats van één
klas, twee klassen komen. In zo 'n geval wordt de te groot
geworden klas gesplitst.
Tot splitsing van een school, een universiteit enz. wordt ook
overgegaan wanneer men een ééntalige school, universieit enz.
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verdeelt in een Nederlandse en een Franse afdeling. Aangezien
de school aanvankelijk helemaal niet dubbel was, kon er geen
ontdubbeling plaatsvinden. Het gaat hier dus om de tweede
betekenis van het Fr. dédoubler, en dan is in dit verband alleen
de term splitsing taalkundig verantwoord.
We kunnen dus besluiten dat de handboeken toch gelijk hebben. « Ontdubbelen» is niet de juiste vertaling van « dédoublement », in de ge\vone betekenis van dit woord.
Maar hoe komen sommige taalgebruikers er dan toe de term
« ontdubbeling» toch te bezigen en een onderscheid te maken
tussen dit woord en splitsing ?
Dat is een boeiend geval, een taalkundig avontuur, waarvoor
we de volgende verklaring in overweging willen geven.
Ten gevolge van omstandigheden die hier reeds herhaaldelijk
zijn uiteengezet, is het taalgebruik van vele Vlamingen - geheel
buiten hun schuld - sterk beïnvloed door het Frans, dat tot voor
kort de algemene cultuurtaal in België was, ook in het Vlaamse
landsgedeelte.
Nu is de term dédoublement in ons land vooral in gebruik gekomen naar aanleiding van de pogingen om het gehele onderwijs
te splitsen in een Franse en een Nederlandse sector en om de
Franse universiteiten in het Vlaamse landsgedeelte te splitsen in
een Nederlandse en een Franse afdeling.
Het taalgevoel van de Vlamingen - ook van hen die ijverden
voor deze splitsing - was destijds echter, wat het Nederlands
betreft, niet sterk .ontwikkeld: zij hadden immers ook in het
Frans gestudeerd, zodat zij de dubbele en tegenstrijdige betekenis
van « dédoublement» over het hoofd hebben gezien en als enige
en vaste vertaling de term « ontdubbeling » zijn gaan gebruiken.
De verleiding daartoe was groot: het woordbeeld van beide termen vertoont veel gelijkenis en zelfs het aantal letters klopt !
In het stadium van de letterlijke vertaling was « ontdubbeling »
dus een ideale term.
Vrij spoedig waren er echter taalkundigen die erop wezen dat
de juiste vertaling in dit geval splitsing was. De voorstanders
van een « dédoublement », vooral de jongere, namen dit aan en
gingen de term, samen met hun opvattingen, propageren.
Nu ontstond echter verwarring, in de eerste plaats bij sommige
Franssprekende landgenoten. Zij hadden vroeger vastgesteld dat
de Vlamingen de term « ~ntdubbeling» gebruikten als vertaling
van « dédoublement ». Het woord « splitsing» in de mond van
jongere Vlamingen klonk hen vreemd in de oren. Zij kregen de
indruk dat deze nieuwe term betrekking had op een verder doo:gevoerde « dédoublement ». Omdat zij daarvoor niet direct een
gepaste Franse term bij de hand hadden, gingen zij zelf de term

splitsing gebruiken in opschriften en stukjes in de kranten over:
splitsing ». « Pas question de splitsing » enz.
Het woord splitsing kreeg voor deze landgenoten ongeveer
dezelfde specifieke betekenis en gevoelswaarde als de term apartheid in vele andere talen dan het Zuidafrikaans.
In hun overtuiging dat splitsing iets anders was dan « ont-

« la fameuse

dubbeling » werden zij gesterkt door de vaststelling dat vele Vlamingen deze laatste term bleven gebruiken.
Nu kunnen we deze Franstalige landgenoten niet het recht
ontzeggen een specifieke en ongunstige betekenis te hechten aan
een Nederlands woord. Ook dàt verschijnsel komt in alle talen
voor. Wij hechten bv. aan de term « collaborateur» (medewerker
met de vijand) een veel beperkter betekenis dan de Fransen,
die dit \voord voor elke vorm van medewerking gebruiken.
Onjuist is het echter als Vlamingen die Nederlands willen
spreken en schrijven, hun woordkeuze bepalen volgens het taalgevoel van mensen die een andere taal gebruiken. Het zou al te
gek zijn als wij ons taaleigen zouden moeten prijsgeven omwille
van de gevoelswaarde die in een andere taal aan een Nederlands
woord wordt gehecht. Een taal die afgestemd zou zijn op het
taaleigen van het Frans, het Duits of enige andere taal, verliest
haar eigen karakter: zoals morsetekens kan zij nog een technische
functie vervullen, maar een eigen aard heeft ze niet meer.

w.

Penninckx.

VRAAG EN ANTWOORD
De vragensteller is

J.

N. uit Leuven.

v.

In Taalbeheersing in de Administratie 1-30 las ik uw zin:
Soms treft men ook wel het hoofdwerkwoord tussen de hulpwerkwoorden bij Nederlanders aan, maar in veel mindere mate
dan bij ons ». Het zou me erg interesseren een tiental zulke gevallen te kennen. Totnogtoe trof ik het volgende aan:
« ... het onweer, dat zou losgebarsten zijn... » (Breedveld, De
Kieviten). « ••• toen zij niet meer als een baby wilde behandeld
,\\Torden » (ibidem). «Het enige dat hier kan gezegd \vorden » (De
Tijd, 14 sept. 1965). « ••• problemen, die niet kunnen opgelost worden » (De Tijd, 15 sept. 1965). « Wij handhaven de bepaling dat de
sacramenten moeten geweigerd worden» (mandement van de
Nederlandse bisschoppen).
Is de tussenplaatsing in Nederland niet zeer, zeer uitzonderlijk?
(in afhankelijke zinnen natuurlijk).
«
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A. Als algemeIle regel kan \vorden aangenomen dat de Nederlander de hulp\verk,voorden bij elkaar houdt en ze plaatst voor of na
het voltooid deel\voord van het hoofdwerk",.roord: problemen, die
niet kunnen worden opgelost - problemen, die niet opgelost kunnen worden.
In een lezing gehouden op het XXlllste Vlaams Filologencongres te Brussel in 1959 noemde J. Veering, redacteur van Onze
T aal, ~ wanneer de bronnen zullen opgedroogd zijn» een « bekende Vlaamse volgorde ».
Uit de bovenstaande en onderstaande citaten blijkt echter dat
die volgorde ook in Nederland voorkomt:
I) Het spreekwoord « zoveel hoofden, zoveel zinnen » (...) zou hier
met enig recht woordspelenderwi;s kunnen toegepast worden
CC. B. van Haeringen in de De nieuwe Taalgids 1965, blz. 345).
2) We] zij het mij toegestaan (...) nog enkele opmerkingen te
maken (...), waarvan ik overtuigd ben, dat ze niet door alle
Nederlanders grif zullen aanvaard ,vorden (Gerlach Royen, Ongaaf Nederlands).
3) ... dat ze alleen reeds op die grond geen « echte» dichters
kunnen genoemd ,vorden (De Vooys, Opstellen uit de Spelling-

strijd).
4) ... die niet rechtstreeks uit de doelmatigheid kunnen afgeleid
worden (L. A. te Winkel, Grondbeginselen der Nederlandse
Spelling).
5)
niet als regel kan voorgeschreven \vorden (ibidem).
6)
dat ze nu aan niets in de briefwisseling wilde herinnerd
worden (A. Coolen, Het onbekende Meisje in Moderne Nederlandse Verhalen).
'7) Als Prof. de Groot meent, dat voor dit ,verk \vel een 25-jarenplan zou moeten gemaakt worden ... (Jos. H. Vossen in De
Nieuwe Taalgids 1960, blz. 144).
8) ... dat Kloos nimmer diens studie over Swinburne zou gelezen hebben (De nieu\ve Taalgids).
Het is niet gemakkelijk Noordnederlandse citaten te vinden
met die volgorde. Daarom besluiten wij met de vragensteller
dat ze in Nederland maar zeer uitzonderlijk voorkomt. Zelfs als
er drie hulpwerkwoorden zijn, worden deze ook bij elkaar gehouden. Bijv.: « ••• dat bij de Friezen in zekere zin van tweetaligheid zou kunnen worden gesproken» (E. Kruisinga, Het Nederlands van nu). - « ••• in de hoop dat die taal dan van Vlaanderen tot de Oostzeekust verstaan zou kunnen worden» (De
Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse Taal).
V. In Frenkel Frank (Blaffen tegen de maan) las ik:

« •••

als ze 't

in -iemand ziet... }) Komt dat nog voor in Noord-Nederland?
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A. Er schijnt hier een vergissing in het spel te zijn. Wij veronderstellen echter dat die vraag aansluit bij de vorige en betrekking
heeft op de splitsing van samengestelde werkwoorden, waarvan
het eerste deel een voorzetsel is. Bijv.: ik vraag me af of hij het
eindelijk in zal zien. Bij ons wordt hiervoor algemeen gezegd:
ik vraag me af of hij het eindelijk zal inzien.
Die splitsing is heel gewoon bij Noordnederlandse schrijvers;
men kan haast zeggen dat ze de regel is. Enkele citaten:
Niemand had ze aan willen raken » (Slauerhoff, Schuim en As).
Zeg dus maar aan de moeder van je vriend waar ze haar zoon
op kan sporen » (A. v. Schendel, Voorbijgaande Schaduwen).
« ••• had ze hem een keer op willen zoeken » (Maria Dermoût, De
danseres van koper).
« ••• een wereld, die er beter uit zou zien » (A. Coolen,Het
onbekende meisje).
« ••• en bovendien geheel in zou druisen », « De onderzoeker zou
dus de Kamerzittingen bij moeten wonen » (De Vooys, Opstellen uit de Spellingstrijd).

«

«

Het enige, wat men er tegen in zou kunnen brengen » (V. van
Vriesland, Onderzoek en Vertoog).
« ••• soms aanzienlijk uiteen kan lopen» (G. Kloeke, Gezag en
norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands).
Aan het orgaan van het genootschap Onze Taal werd eens de
vraag gesteld of men mag zeggen: « Ik weet· niet wat ik aan zal
trekken. Zeg eens, wie er van ons voor moet gaan ». Het antwoord
van de redactie luidde bevestigend en ze voegde er zelfs aan toe:

«

« De voorbeelden dienen o.i. zo gezegd te worden. Anders klinken
die huiselijke zinnetjes wat gemaakt ».

v. Is vooraleer afkeurenswaard

(niettegenstaande Van Dale) ?

A. Die vraag is waarschijnlijk ingegeven door wat te lezen staat
in het A.B.N.-Woordenboek van H. Heidbuchel; deze vervangt
« vooraleer dat hij vertrekt » door « voor, eer hij vertrekt» en
« vooraleer te beginnen » door « alvorens te beginnen ». Heidbuchel heeft gelijk als hij het eerste voorbeeld afkeurt, want het
voegwoord vooraleer wordt nooit gevolgd door het voegwoord
dat. Het tweede voorbeeld dient echter uit het A.B.N.-Woordenboek te worden geschrapt, want « vooraleer te beginnen» en
« alvorens te beginnen» zijn beide goed Nederlands. Men kan
hierbij hoogstens opmerken dat de Vlamingen een grote voorliefde hebben voor vooraleer, terwijl boven de Moerdijk bij
voorkeur alvorens wordt gebruikt.
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Alvorens, vooraleer, aleer, voordat, voor en eer, zijn alle voegwoorden met dezelf.de betekenis ter inleiding van een tijdbepalende bijzin. Ze zijn evenwel niet in elk verband verwisselbaar. Aan
het begin van een beknopte bijzin kan alleen alvorens of vooraleer
staan: denk goed na, alvorens (vooraleer) het werk te beginnen.
Voor een volledige bijzin kan, behalve die twee, ook een van de
bovengenoemde voegwoorden staan: denk goed na, alvorens,
(vooraleer, voor, aleer, voordat, eer) u het werk begint.
V. Dit ontwerp strekt tot wijziging: Van Dale schijnt dat niet af
te keuren. Is het alleen maar stijf en officieel ?
A. Ook deze vraag schijnt ingegeven te zijn door het A.B.N.Woordenboek van Heidbuchel, waarin « wetsontwerp strekkende
tot... » wordt verbeterd in « wetsontwerp met als doel, met betrekking tot... ».
Aangezien strekken tot o.a. de betekenis kan hebben van « gericht zijn op, betrekking hebben op », lijkt het ons moeilijk staande te houden dat in het gegeven voorbeeld « strekken tot» volstrekt foutief is. In de woordenboeken vindt men tal van voorbeelden waarin dit werkwoot'1d ongeveer in hetzelfde verband
wordt gebruikt.
In Jansonius' Nederlands-Engels Woordenboek: het plan strekt
ertoe de toestand te verbeteren; maatregelen strekkende tot bescherming van onze belangen; deze feiten strekken tot staving
van de bewering. Van Gelderen-Van Beckum, Nederlands-Duits
Woordenboek : de daartoe strekkende opdracht, mededelingen;
een daartoe strekkend besluit van de vergadering; maatregelen
strekkende tot bevordering van het vreemdelingenverkeer; 't geld
heeft gestrekt tot... Van Dale: daartoe strekkende middelen; iets
ter zake strekkende.
In de titel van een wetsontwerp is het evenwel niet gebruikelijk
« strekkende tot» te schrijven; de geijkte uitdrukking is wetsontwerp houdende wijziging... (projet de loi portant modification).
Hier is houden synoniem met inhouden, bevatten. Zo ook zegt
men: akte houdende zijn aanstelling tot... ; wet houdende bepalingen op de loodsdienst; wet houdende afschaffing van...
We voegen er nog aan toe dat « ertoe strekken » soms pleonastisch wordt gebruikt en beter kan worden weggelaten, zoals Talpaert en Buyse opmerken in Verzorgde Schrijftaal; zij geven de
volgende voorbeelden: het" onderzoek ertoe strekkende gegevens
te verkrijgen (tot verkrijging van gegevens); een verzoekschrift
strekkende tot de nietigverklaring van... (verzoekschrift tot).
Juist is tenslotte: tot voorbeeld strekken; dat strekt hem tot eer;
tot voordeel strekken.
J. Verhassel t.
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~

Termen en wend.ingen

« ECHOUER» IS NIET ALTIJD « MISLUKKEN " !
Het letterlijk en slaafs vertalen van Franse woorden en wendingen is de oorzaak van heel ,vat taalverbastering. « Echouer» en
« échec » zijn hiervan treffende voorbeelden. In sommige gevallen
stemmen die Franse woorden overeen met ons mislukken en
mislukking. Bijv.: Son plan a échoué = zijn plan is mislukt. L'entreprise est vouée à l'échec = de onderneming is tot mislukking
gedoemd. Maar dat is niet altijd het geval. Iedereen weet dat er
in « Ie navire a échoué)} geen sprake is van « mislukken », maar
van stranden. Velen schijnen evenwel niet te weten dat in
« échouer à l'examen» mislukken evenmin de juiste tegenhanger
is van « échouer )}.
Laten we eerst een woord zeggen over het werkwoord slagen.
« Réussir un examen» heet in onze taal « voor een examen slagen ». We gebruiken dus het voorzetsel voor en niet in, zoals men
nog al te vaak ziet. Zo spreekt men van geslaagde kandidaten,
het aantal geslaagden, men publiceert de lijst van de geslaagden,
men slaagt voor Engels, voer \viskunde enz.
Het tegenovergestelde van « slagen voor een examen» is niet
mislukken, maar afgewezen worden of, in gemeenzame taal, zakken. In het grote «Woordenboek der Nederlandse Taal» (W.N.T.),
waaraan sedert ongeveer een eeuw wordt gewerkt, leest men
onder het woord afwijzen: « a) Van personen, die zich aan een
examen onderwerpen. Ze na afgelegd examen onbekwaam keure~
tot het verwerven van den verlangden graad of de verlangde
bevoegdheid, ze niet toelaten, onverrichter zake wegzenden. Hij is op zijn examen afgewezen ». Dezelfde omschrijving vindt
men in al de andere verklarende woordenboeken.
In het maandblad Onze Taal lazen we: « De bepaling geldt
nog steeds dat wie een 4 voor Nederlands krijgt op het onderwijzersexamen, is afgewezen ». Art. 15 van het Nederlandse examenreglement voor de k,veekscholen begint als volgt: « Afgewezen wordt de kandidaat.. .». In de memorie van toelichting op de
Nederlandse onderwijsbegroting 1963 werd opgemerkt dat « 16 0/0
zakte voor het eindexamen in de ULO ». In de studiegids van
het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum wordt gezegd dat
« bij kandidaten, die niet direct geslaagd of afgewezen zijn, door
de examencommissie wordt beslist door stemming ».
Bij Van Dale vindt men het voorbeeld: « Van de twintig kandidaten zijn er veertien geslaagd en zes afgewezen ».
Het is natuurlijk eveneens verkeerd te spreken, in navolging
van Fr. « Ie nombre d'échecs », van het aantal mislukkingen,
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zoals men bij ons geregeld leest. In het Nederlands zegt men: het
aantal afgewezen of gezakte kandidaten, of korter: het aantal
afgewezenen of gezakten.
In plaats van zakken worden in de Nederlandse studententaal
ook schilderachtige synoniemen gebruikt: druipen, stralen, sjezen.
Nog een laatste opmerking. Men spreekt wel van een
mislukt student, maar dat betekent niet dat hij op een
examen eenvoudig is afgewezen. Men bedoelt ermee een student
die zijn studie heeft moeten opgeven, omdat hij er niet voor
geschikt is. In dezelfde zin: een mislukt advocaat, een mislukt
politicus (zij zijn niet geworden wat zij wensten te worden).
In het Frans is de juiste term dan niet (< échoué )}, maar {( manqué »: un étudiant manqué, un écrivain manqué.
In een artikel van De nieuwe ·Taalgids was er sprake van
(< Couperus'
mislukken als dichter )}. Sprekende over zichzelf,
schrijft prof. dr. P. Geyl in zijn bundel Studies en Strijdschriften:
« Mislukt als dichter en romanschrijver, en nu dus maar historicus ». Een mislukkeling noemt de Fransman « un raté ».

OVER « ~AREMA » EN « REGIME »
Het Franse .woord « barème» ~s afgeleid van een eigennaam:
Bertrand Barrême was een Franse rekenkundige, geboren te Lyon
in 1640 en te Parijs gestorven in 1703. Hij werd vooral bekenJ
door zijn werk {< Livre des comptes faits », een verzameling van
uitgewerkte berekeningen ten behoeve van handeldrijvenden. Hij
gaf ook soortgelijke handboekjes uit voór de berekening van rentebedragen, de omrekening in vreemde munten enz. Ze waren
zo handig dat ze algemeen in zwang kwamen en gemakshalve
werden ze aangeduid met de naam van de uitvinder als (< barrêmes » en naderhand (< barèmes ».
Het betreft dus een eigennaam die een soortaanduidende betekenis heeft gekregen. Woordvormingen van dezelfde aard zijn
dieselmotor eh röntgenfoto, aldus genaamd naar de uitvinders
Diesel en Röntgen. Maar in strijd met deze twee benamingen is
(< barème»
geen internationaal woord geworden; het bleef beperkt tot het ~(anse taalgebied. In 't Engels spreekt men van
een « ready-reCkoner )}, in 't Duits van een Rechenknecht )}, in
't Nederlands van een tafel van berekeningen, soms ook van een
ezelbruggetje, omdat het een eenvoudig middel is om een bepaald
soort vraagstukken zonder moeite op te lossen. Door het gebruik
van rekenmachines hebben die tafels in de moderne tijd niet meer
hetzelfde nut als vroeger.
In het Frans - alth-ans in België - heeft het woord « barème )}
nu een ruimere betekenis gekregen: men spreekt bijv. ook van
11.. 140

« barèmes fiscaux»

en « barèmes des traitements ». Sommigen
zijn dat letterlijk gaan vertalen.
Onder « barèmes fiscaux » verstaat men de progressief stijgende
schalen voor de berekening van de aanslag naar het inkomen
en rekening houdende met de personen die deel uitmaken van
het gezin. De juiste Nederlandse benaming is belastingtarieven
of belastingschalen. We wijzen er in 't voorbijgaan op dat de
samenstellingen waarvan belasting het eerste lid is zonder verbings-s worden geschreven: belastingkantoor, belastingontwerp,
belastingplichtige, belastingwet enz.
« Weddebarema» en « loonbarema » zijn Vlaamse uitvindsels
voor A.B.N. weddeschaal en loonschaal of salarisregeling en loonregeling of bezoldigingsregeling. Hierbij zij opgemerkt dat salaris
een bezoldiging is voor geestelijke arbeid, terwijl loon gebruikt
wordt voor hen die handenarbeid verrichten. Strijdig met het
normale taalgebruik is dus de volgende zin uit een krantebericht:"
« Het salaris van de arbeiders wordt met 5 % verhoogd ».
Terugkerend tot het gebied van de belastingen wensen we nog
de aandacht te vestigen op een andere verkeerde vertaling uit
het Frans: « fiscaal regime».
Is het niet opmerkelijk dat tal van Vlamingen, die aan de
Nederlanders verwijten dat zij zo graag met Franse woorden
uitpakken, zelf een hele reeks Franse termen gebruiken, waarvoor in het Noorden echte Nederlandse woorden algemeen gangbaar zijn? Een Nederlander spreekt niet van « fiscaal regime»
of van « belastingregime » - zoals we onlangs lazen in een
Vlaams tijdschrift - maar van belastingstelsel.
Het Vlaamse gebruik van « regime» blijft echter niet beperkt
tot dat ene geval. In een mededeling van een Vlaamse vereniging
noteerden we de volgende zin: « Of is het er enkel om te doen
de heren Franstalige professoren te Leuven met een bevoorrecht
regime te bedenken ». In normaal Nederlands spreekt men van
bevoorrechte behandeling.
Vele ontwikkelde Vlamingen hoort men steeds zeggen « op
regime leven », « een regime volgen ». Heel zelden hoort men ten
onzent op dieet leven of staan, dieet houden, zoals algemeen gebruikelijk is in Nederland. « Dn régime lacté» is een melkdieet.
Een dieetkundige of diëtiste is iemand die een speciale opleiding
heeft gekregen voor het geven van dieetvoorschriften. In de
meeste ziekenhuizen bestaat nu een afzonderlijke dieetkeuken
onder leiding van een diëtiste.
In andere gevallen stemt Fr. « régime» weer overeen met
regeling. Aan « régime des pensions» beantwoordt pensioenregeling, aan « régime transitoire» overgangsregeling.
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In ons burgerlijk wetboek is « régime» in bepaalde gevallen
vertaald door stelsel, bijv. « régime de la communauté » = stelsel
van gemeenschap van goederen; « régime dotal » = dotaal stelsel,
d.i. het systeem waarbij de goederen van de echtgenoten gescheiden blijven, niet gemeen worden.
Tenslotte kan « régime » in onze taal nog de betekenis hebben
van wezen, bijv. in « régime pénitentiaire» = gevangeniswezen;
« régime forestier» = boswezen, ook bosregeling.

Het is dus wel duidelijk dat het Franse woord « régime» een
veel ruimere betekenis heeft dan het Nederlandse regime; dit
laatste wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in de betekenis van
regeringsstelsel en - in de waterbouwkunde - in de betekenis
van de aard van de stroming in een rivier.
Uit het bovenstaande blijkt ook dat velen bij ons een neiging
hebben om zich door het analytisch karakter van het Frans te laten
beïnvloeden en twee of meer woorden te gebruiken in plaats van
een samenstelling. De twee verkeerde vertalingen die het uitgangspunt van deze kroniek vormen (fiscale barema's èn fiscaal
regime) zijn treffende gevallen die dit taalfeit illustreren. Het
bijvoeglijk naamwoord « fiscaal» komt in het Nederlands maar
zelden voor, aangezien een samengesteld woord meer in overeenstemming is met ons taaleigen: belastinghervorming (réforme
fiscale), belastingdruk (charge fiscale), belastingrecht (droit fiscal),
belastingwetgeving (législation fiscale). Er bestaan aldus tientallen samenstellingen met belasting.
Ook het bijvoeglijk naamwoord « electoraal» leest men vaak
in onze pers, terwijl een samengesteld woord met verkiezing de
voorkeur verdient: verkiezingsbeloften (promesses électorales),
verkiezingsleuze (mot d'ordre électoral), verkiezingsprogram (programme électoral), verkiezingsvergadering (réunion électorale) enz.
Sommigen laten zich zozeer door het Frans beïnvloeden dat zij
bijvoeglijke naamwoorden gaan gebruiken, die in onze taal on..
bekend zijn. Een voorbeeld hiervan is, het in de .woordenboeken
niet vermelde « syndicaal », waarover in dit tijdschrift al uitvoerig is gehandeld (zie Tbh. 11-53/56, 59/62, 126/128). Nederlandse
arbeiders spreken immers niet van hun syndicaat, maar van hun
vakvereniging, vakbond of kortweg bond. Die woorden lenen zich
tot tal van samenstellingen: vakverenigingbestuur (direction syndicale), vakbondsbestuurder of -leider (dirigeant syndical), bondsorgaan (organe syndical), bondsbijdrage (cotisation syndicale). Er
zijn ook samenstellingen met vak als eerste lid: vakorganisatie
(organisation syndicale), vakactie (action syndicale).

J.

Verhasselt.
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II. - Termen en w·endingen
Opmerking.
Wegens de bijdragen over de Grondwetteksten, de zeer vele
vragen en een overvloedige kopij voor Termen en Wendingen,
ziet de redactie zich genoodzaakt de rubriek I - Algemeen in de
twee volgende nummers te laten vervallen. Daarna zal Taalbeheersing weer haar gebruikelijke rubrieken hebben.

R.E. te Kessel-Lo staat voor de volgende taalmoeilijkheden :
V. Mag men zeggen: een zaak (geschil) ter beslissing aan de Heer
Minister voorleggen?

A. De uitdrukking « iets aan iemand ter beslissing voorleggen
onberispelijk Nederlands.

»

is

V. Een zaak zonder gevolg classeren?
A. Dit is de letterlijke vertaling van « classer une affaire sans
suite ». Zoals wij reeds schreven in Taalbeheersing 11-151 zegt men
hiervoor in het Nederlands: geen verder gevolg geven aan een
zaak.

V. Dat maakt dubbel gebruik uit?
A. De vertaling van « double emploi » werd uitvoerig behandeld
in Taalbeheersing 11-131 v.v. Wij gaven als Nederlands equivalent
overbodige of onnodige herhaling.

V. Deze kwestie ressorteert onder een andere algemene directie,
behoort tot de bevoegdheid van een andere dienst?
A. Ressorteren onder en behoren tot de bevoegdheid van zijn
goed Nederlands en hebben dezelfde betekenis.

V. Stukken classeren, classificeren, classifiëren, opbergen, rangschikken of... ? Het classement?
A. Het gebruikelijke Nederlandse werkwoord is opbergen: stukken, brieven, dossiers opbergen.

Klasseren betekent in klassen rangschikken, classificeren.
Als tweede betekenis vermeldt Van Dale ook: bescheiden, dossiers zodanig opbergen dat ze gemakkelijk weer te raadplegen
zijn.
« Classifiëren » is geen gebruikelijk woord in onze taal.
Rangschikken zegt men van planten, diersoorten, boeken (bijv.
alfabetisch rangschikken), feiten, cijfers, vlooteenheden, enz.
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De dienst die zich bezighoudt met het opbergen van stukken,
brieven en dossiers noemen we het archief, de archiefafdeling :
brieven gaan naar het archief ; afschriften nemen voor het archief ;
handelsbediende gevraagd voor archiefwerkzaamheden.
V. Een ontwerp van besluit ter handtekening van (of: aan) de
heer Minister voor- of overleggen ?

A. Juist is: het ontwerp ter handtekening (of: tekening) aan de
heer Minister voorleggen.
Overleggen heeft de betekenis van inleveren, tonen: stukken ter
inzage overleggen; goede getuigschriften kunnen overleggen; de
stukken moeten voor I januari overgelegd worden.

v.

Onze verwijzingen (nos références) of: ons kenmerk (zelfs
als het om meer verwijzingen gaat) ?

A. Het nummer of de initialen die boven een brief worden geplaatst of waarnaar bij beantwoording \vordt venvezen om het
terugvinden van de vroegere briefwisseling te vergemakkelijken,
noemen we een kenmerk. Onder het briefhoofd van Nederlandse
firma's zijn daarom vaak de woorden gedrukt: Uw kenmerk Ons kenmerk. Kenmerk wordt hier als een verzamelwoord beschouwd en kan dus meer dan één verwijzing omvatten.
V. In een opschrift: «( Nota aan de Heer Minister; ter attentie
(of: ter j,J 7tentie) van de heer Kabinetschef Janssens). Welke uitdrukkingen zijn correct; waar dient een hoofdletter te worden
gebruikt voor « heer» en waar niet?

A. De voorkeur verdient o.i. nota of mededeling of ter kennisgeving aan ... Heer zouden we met een hoofdletter schrijven, als
men zich rechtstreeks tot zijn meerderen richt.
V. Vakantieperiodes die elkaar gedeeltelijk overlappen?

A. Het anglicisme overlappen ~taat vermeld in de meeste woordenboeken - en ook in de Woordenlijst - in de betekenis van:
zich uitstrekken over een ander deel of een andere periode, dit
of deze ten dele bedekken. Dit is begrijpelijk, want het vult een
leemte aan.

V. Beslissingen bij koninklijk besluit algemeen (ver)bindend maken of verklaren ?
A. Beslissingen, overeenkomsten worden bindend verklaard. Vandaar de samenstelling bindendverklaring. Zo spreekt men ook van
bindende voorschriften, een bindend advies, een bindende overeenkomst.
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V. Vele hoge ambtenaren hebben schrih. van hun verantwoordelijkheid; zijn verantwoordelijkheden opnemen?
A. De normale uitdrukking in het eerste geval luidt: terugschrikken (of terugdeinzen) voor zijn verantwoordelijkheid.
« Zijn verantwoordelijkheden opnemen» is een letterlijke vertaling uit het Frans. In onze taal zegt men: de verantwoordelijkheid
voor iets op zich nemen, zich voor iets verantwoordelijk stellen.
V. De vergadering is voor geopend (gesloten) verklaard; de verga,dering is opgeheven ?
A. Normaal zegt men: een vergadering geopend, gesloten verklaren. In meer vormelijke taal hoort men ook wel: voor geopend,
voor gesloten verklaren.
Een vergadering wordt opgeheven of gesloten (niet « geheven »,
zoals men bij ons soms leest of hoort).
V. Deurwachter, deunvaarder, kamerbewaarder?
A. Iemand die brieven of boodschappen overbrengt noemen wij
een bode: de boden van het ministerie, van de rechtbank, van het
parlement, van het stadhuis, van een ziekenfonds enz.
Deurwachter is een weinig gebruikelijk woord voor portier.
Een deurwaarder is een ambtenaar bij de gerechten, belast met
de dienst bij de zittingen en met het doen van gerechtelijke
aanzeggingen.
Een kamerbewaarder is een bediende in het kabinet van een minister of van een ander hoog regeringspersoon, ook wel de hoogste van de boden bij een departement enz.
V. Deze wet bindt de onderhorigen van een vreemde staat niet?
A. De gebruikelijke wending is: deze wet is niet van toepassing,
is niet toepasselijk, geldt niet voor de onderhorigen van een
vreemde staat.
V. Hoe noemt men het ophaalbakje (panier) waaruit de dossiers
viermaal per dag door de huissier weggehaald worden?
A. Wij zouden dat gewoon een bak voor dossiers noemen. Men
spreekt ook van brievenbak.
« Huissier » heet in 't Ne·derlands bode (zie hierboven).
V. Wat is juist: zo ja of in bevestigend geval, zo neen of in ontkennend 'geval ?
A. De ,juiste vertaling van « dans l'affirnlative» is zo ja en van
« dans la négative » zo neen.
Men zegt wel: een bevestigend of ontkennend antwoord, bevestigend of ontkennend antwoorden, het antwoord luidt bevestigend
of ontkennend.
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V. In een andere vraag komen een reeks Franse woorden voor,
die in de sprcck- of schrijftaal van de besturen worden gebruikt.
A. Hier volgen de vertalingen: interrupteur = schakelaar;
plomb == stop (de stop is doorgeslagen); motocyclette = motorfiets; signataire == brievenboek; servante (tabie servant de desserte) === dientafeltje; de courrier nazien = de post inzien. « Bic »
is een bepaald merk bolpen.
Correct Nederlands zijn daarentegen: bureaulamp, bromfiets, bestelbon, onderdelen van auto en fiets, een schuldvordering indienen, toegangsuren voor het publiek.
V. A. M. de Jong heeft de volgende zin: (~ Voor die man voelde
hij een lichte afgunst, maar vóór alles een onbegrensde eerbied ».
Is dat iets wat door de beugel kan ?
A. V óór alles heeft dezelfde betekenis als in de eerste plaats.
Tegen de aangehaalde tekst bestaat o.i. dus geen bezwaar. Zo
zegt men ook:, dit moet vóór alles geschieden; zorg vóór alles
dat je hem niet tegenspreekt; dat zijn vóór alles familiekwesties.
V. In De Tijd lees ik herhaaldelijk over bestuurders in de zin van
b. v. de Amsterdamse bestuurders van drie metaalwerknemersbonden. Quid?
A. In de Nederlandse vakbeweging is het woord (vakverenigings)bestuurder algerneen gebruikelijk in de betekenis van leider van
een vakvereniging. In het werk van M. Ruppert, De Nederlandse
Vakbeweging (1953), worden in het hoofdstuk over leiding en
leden enkele bladzijden gewijd aan « De vorming der bestuurders ».
V. Zouden \ve « op voorhand » nog als fout beschouwen ? Ik tref
het meer dan eens aan in Nederlandse geschriften; het is ook
Noordhollands (bij Herman de Man b.v.) Het lijkt langzamerhand
aanvaard.
A. De genoemde uitdrukking hebben we ook aangetroffen bij de
Nederlandse taalgeleerde L. C. Michels in De Nieuwe Taalgids
1959, 164 (Uit te sluiten zijn hier op voorhand de gevallen...) en
bij de romanschrijver A. M. de Jong in Merijntje Gijzen's Jeugd
(En verdrietig bedacht Merijntje, al op voorhand, dat ie dan
natuurlijk...).
Hieruit blijkt dus dat « op voorhand » ook in sommige Nederlandse streektalen gebruikt wordt en dat de woordenboeken van
Van Dale en van Koenen-Endepols niet helemaal in overeenstemming met de taalwerkelijkheid zijn, als zij « op voorhand »
bestempelen als « Zuidnederlands » voor « bij voorbaat» ; er zou
moeten staan « Zuidn. en gew. ».
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Bovendien gebruiken de Vlamingen « op voorhand )} niet alleen
in de betekenis van « bij voorbaat » (bij voorbaat bedanken), maar
ook in die van vooraf (dat had u vooraf moeten zeggen) en van
van tevoren (ik waarschuw u van tevoren; ik wist het van tevoren).
De vraag of we « op voorhand )} als fout dienen te beschouwen,
lijkt ons niet juist gesteld. Er is hier geen sprake van een foutieve
uitdrukking in de eigenlijke zin van het woord. Wel behoort ze
tot een reeks woorden en uitdrukkingen die vooralsnog beschouwd
worden als uitsluitend gebruikelijk in sommige gewesttalen en
die bijgevolg niet als volwaardig A.B.N. worden erkend in
toonaangevende kringen en bij toonaangevende schrijvers en
lexicografen.
J. Verhasselt.

VRAGEN OVER -CARTOGRAFIE (I).
Het Militair Geografisch Instituut legt ons een blad van de stafkaart I: 1.5.000 voor en stelt in verband daarmee een hele reeks
terminologische vragen. Enkele daarvan bleken zó technisch te
zijn, dat wij op de drempel van de beantwoording even geaarzeld hebben : Taalbeheersing is nl. geen taaladviesbureau. Bij nader toezien kregen ,vij nochtans de indruk dat ons tijdschrift ook
op dh gebied kon bijdragen tot het verbreiden van betere taal;
voorts is het ook zó dat onze lezers, in welke maatschappelijke
functie ze ook verkeren, zij het maar een keer per jaar, 'desnoods
alleen maar als toerist, met landkaarten te maken hebben. Maar
allereerst een algemene opmerking: De juiste term, zoals het
Instituut vraagt, dat is, dat kan alleen zijn, de in de Nederlandse
vaktaal algemeen gebruikelijke, en niet eenzelfgefabriceerde
term. ook al is daarop taalkundig misschien niets aan te merken.
De gestelde vragen worden hier dus beantwoord aan de hand
van hetgeen \ve in de Nederlandse, in de Noordnederlandse, vakliteratuur hebben aangetroffen, aan de hand ook van de inlichtingen die ons door Nederlandse vaklui werden bezorgd ... En
een voorbehoud: ook in Nederland staat de cartografische terminologie niet geheel vast. Waar voor een zelfde begrip verschillende termen gangbaar zijn, hebben wij getracht het taalgebruik
als fenomeen zo getrouw mogelijk te registreren, uit citaten en
aantekeningen de meest gebruikelijke term naar voren te doen
komen en eventueel aan te tonen waarom deze of gene term ons
taalkundig minder aan te bevelen lijkt. \Y/ aar het streng technische
vragen betrof, hebben we, om het voor de gewone lezer enigszins
genietbaar te maken, eerst enige toelichting moeten geven en
ook het antwoord ietwat uitvoeriger moeten houden dan het de
vraagsteller nodig kan lijken.
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Twee van de zowat twintig vragen die ons worden gesteld,
hebben niet direct met cartografie te maken en zijn meer algemeen
van aard. De eerste is zelfs louter grammaticaal:
V. Schrijft men hoogten in meter of hoogten in meters om aan te
duiden, dat de terreinhoogten in meter uitgedrukt worden?
A. De vraagsteller verraadt onbc\vust zijn voorkeur voor de
eerste vorm, \vaar hij blijkbaar zonder aarzelen schrijft: « ••• in
meter \vorden uitgedrukt }). En hij is stellig niet de enige die het
zó voelt. Velen onder ons zouden met hem spontaan « in meter })
zeggen. Toch is hier de meervoudsvorm regel. Een kleine steekproef in moderne N-Nederlandse wetenschappelijke werken, encyclopedieën en ... landkaarten leert ons, dat men schrijft: kilometers herleiden tot meters, guldens omrekenen in franken; de
diepte in meters, de afstand in kilofneters. Van Dale definieert
de « kilometerteller » als het « instrument dat het aantal afgelegde
kilometers aangeeft» en de « kilon1etervreter}) als iemand « die
met een voertuig in korte tijd een groot aantal kilometers aflegt ... ». De meervoudsvorm is- evenzo algemeen gebruikelijk met
een onbepaald telwoord\: Hij heeft met die wagen ettelijke duizenden kilometers afgelegd; pas had hij enige kilometers gereden
of hij had motorpech. Het enige geval waarin beslist de enkelvoudsvorm moet \vorden gebruikt, lijkt tenslotte te zijn: als meter,
liter, gram (en hun samenstellingen), pond, gulden, frank, dozijn,
gros en een aantal andere namen van maten of gewichten worden
voorafgegaan door een bepaald hoofdtelwoord, en dan nog alleen
wanneer de hoeveelheid als een geheel wordt voorgesteld.
Dus: een afstand van drie kilometer; vijftig kilo aardappelen; een
bedrag van 100 gulden, van 1000 frank; vijf dozijn schroeven;
twee gros pennen; twee pond koffie.
Maar: een decameter kan men verdelen in tien meters (in tien
stukken van één meter); uit een hectoliter zijn honderd liters te
scheppen (honderd maal één liter).
Er lijkt wel een sterke strekking te zijn om, na een bepaald hoofdtelwoord, ook met uur, maand, jaar en enkele andere, alleen nog
de enkelvoudsvorm te gebruiken: het duurde drie uur; een periode
van drie maand; een termijn van drie jaar. Maar ook de meervoudsvorm blijft in die gevallen zeer gebruikelijk en wordt door
sommigen, als reactie tegen een naar hun mening te ver gaande
vereenvoudiging, sterk aanbevolen. Waar de nadruk duidelijk op
de delen, niet op het geheel ligt, moet natuurlijk weer het meervoud worden gebezigd: een etmaal bestaat uit vierentwintig
uren, een eeuw uit honderd jaren, een jaar uit twaalf maanden;
in dit artikel zitten t\vintig uren werk.
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Eerder algemeen is ook de vraag :
V. Wat zegt men: benaderde of benaderende magnetische declinatie?
A.· In de wiskunde spreekt men van de benaderde waarde van X,
van een benaderd quotiënt; in de geologie bijv. van de benaderde
ouderdom van de aarde; in de aardrijkskunde en de cartografie,
van de benaderde coördinaten, van de benaderde magnetische
declinatie. Het gaat hier niet zozeer om een waarde die de werkelijke waarde van X, om een ouderdom die de werkelijke ouderdom van de aarde, om een declinatie die de werkelijke declinatie
benadert dan \veJ om die werkelijke waarde, die werkelijke ouderdom, die magnetische declinatie zelf die men door voortgezette
berekening, volgens een bepaalde benaderings- of approximatiemethode, met een zekere graad van nauwkeurigheid heeft benaderd en die dus benaderd is.
De meer technische vragen nu :

Over landkaarten in 't algemeen.
In de rechterbovenhoek van het ons toegezonden blad (dat de
streek Boom-Mechelen afbeeldt) staat een rechthoekje dat verdeeld is in negen vakjes. In het middenvakje is het nummer van
het blad, in de omringende vakjes het nummer van de -aansluitende bladen vermeld.
V. Noemt men zo'n rechthoekje bladwijzer of bladindeling?
A. De Belgische stafkaart I:

25.000

bestaat uit een aantal deel-

kaarten, bladen genoemd, die genummerd zijn van 1 tot 72.
Ieder, of althans nagenoeg ieder blad nu is op zijn beurt verdeeld
in vier kleinere bladen, kwartbladen, genummerd 1-2, 3-4, 5- 6, 7-8
(het dubbele nummer om aan te duiden dat ieder blad uit twee
bladhelften bestaat). In zulke bladen (hier kwartbladen) wordt
de kaart gedrukt en verkocht. Het ons toegezonden blad bijv. is
het blad 23/3-4. Zo'n kaartindeling nu pleegt men op een afzonder..
lijk blad - ook wel op de achterkant van ieder blad - aanschouwelijk voor te stellen met een schetskaart van het hele in kaart gebrachte land die in vakken is verdeeld, één per blad in de eerste
betekenis, welke vakken dan weer, met een dunnere lijn, in
tweeën, in vieren of in achten zijn verdeeld (o.m. naar gelang van
de schaal van de kaart), waarbij iedere onderverdeling overeenkomt met een blad in de tweede betekenis. Die inhoudsopgave,
want dat is het tenslotte, pleegt men in de cartografie bladwijzer
te noemen. Men heet ze ook wel eens indexkaart. De bladindeling
is de manier waarop ieder blad in betekenis I ingedeeld is in
bladen betekenis 2 (hier kwartbladen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) en, concreet,
het op de bladwijzer getekende rechthoekje dat die indeling aan11-249

geeft. Opdat de kaartgebruiker het op een bepaald blad afgebeelde gebied dadelijk kan herkennen ten opzichte van de aangrenzende gebieden, pleegt men in de rand van ieder blad een
rechthoekje te plaatsen, dat, weer in vakjes verdeeld, aangeeft
welke bladen op dat blad aansluiten. Voor ons blad 23/3-4 bijv.
geeft het rechthoekje als aansluitende bladen 15/5-6, 15/7-8, 16/5-6,
25/1- 2, 24/1- 2, 23/5- 6, 23/7- 8 en 24/5-6.
Ook dát wordt op de Nederlandse topografische kaarten bladindeling genoemd. Dezelfde term dus voor twee, vrij sterk verschillende begrippen. Een term die zeer logisch voorkomt in het eerste
geval, waar het werkelijk om de indeling van een blad gaat, maar
heel wat minder in het tweede, want de aansluitende bladen - uit
ons voorbeeld ziet men dat genoeg - behoren lang niet allemaal
tot hetzelfde blad in de eerste betekenis, d.w.z. tot dezelfde deelkaart. Hier zou wijzer voor de aansluitende bladen o.i. heel wat
duidelijker zijn. De Nederlandse topografische kaart I: 25.000
noemt dat rechthoekje in het Engels trouwens: Index to adjoining
sheets! En op de Duitse' kaarten vonden we eenvoudig: Anschlussblätter ... Dit laatste lijkt ons navolging te verdienen.
V. Wordt een lijnstuk waarop graadverdelingen zijn aangebracht,
een gradenschaal of een graadboogschaal genoemd ?
A. Dat is eenvoudig een graadverdeling of een schaal met graadverdeling: de meeste instrumenten zijn voorzien van een graadverdeling.
Een graadboogschaal, ook wel graadboogverdeling, is - nogal
voor de handliggend - de schaal, de verdeling van een graadboog
d.i. het instrument dat bestaat uit een boog van een halve cirkel,
in graden verdeeld, voor het meten of construeren van hoeken,
of, in 't algemeen, iedere in graden afgebeelde cirkelboog, inz.
aan instrumenten: de opspantafel heeft een nauwkeurige groadhoogschoal, graadboogverdeling die haar schuine stand aangeeft.
« Gradenschaal » hebben we nergens aangetroffen.
A.

De Martelaere.
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II. ,., Termen en wendinqen
u

« NOTE» IS NIET ALTIJD « NOTA » I
In een tweetalig land waar uiteraard veel vertaald wordt, dient
men vooral op zijn hoede te zijn voor een bepaald soort geniepige fouten, namelijk die welke het gevolg zijn van het feit dat
op elkaar gelijkende woorden in de ene taal betekenissen hebben die men niet terugvindt in de andere taal. Een treffend
voorbeeld hiervan is het Franse « note )}, dat een veel ruimere
betekenissfeer heeft dan het Nederlandse nota.
Daarom vermelden de vertalende woordenboeken niet alleen
nota, maar ook notitie, noot, aantekening. We nemen ons voor
hier de juiste betekenis van die verschillende woorden na te
gaan en te wijzen op de « taalbesmetting )} die het uitvloeisel is
van onoordeelkundige vertalingen.
Laten we eerst omschrijven wat onder nota precies wordt
verstaan. In de eerste plaats is het een mededeling van officiële
zijde. Zo spreekt men van diplomatieke nota's, die worden gewisseld tussen diplomaten of regeringen over een of ander onderwerp. Ook een min of meer uitvoerig geschrift of memorie
noemen wij een nota: de minderheid van de commissie lichtte
haar zienswijze toe in een afzonderlijke nota, die bij het rapport werd gevoegd.
De t\veede betekenis van nota is een kleine rekenin'g: elke
maand dient de handelsreiziger zijn nota van onkosten in; een
bank verzendt nota's over de aangekochte effecten. In de telefoonnota worden de kosten van de gevoerde gesprekken in rekening gebracht.
Tenslotte komt het woord ook voor in de staande uitdrukking nota van iets nenzen, d.w.z. kennis van iets nemen, er de
nodige aandacht aan schenken. Bijv.: Gelieve er nota van te
nemen dat de vergadering uitgesteld is. Wij ontvingen uw brief
van gisteren, \vaarvan wij nota hebben genomen.
Wij komen nu tot het verkeerde gebruik van nota. Men leest
af en toe in onze kranten onder een artikel een korte mededeling van de redactie met als titel: « Nota van de redactie )}. Er
is hier geen sprake van geschrift of memorie, maar van een eenvoudige mededeling, opmerking of noot van de redactie.
Wellicht de meest voorkomende fout is het gebruik van nota
in de betekenis van aantekening, d.w.z. iets dat men met een
paar woorden opschrijft om het te onthouden. Wij laten hiervan
enkele voorbeelden volgen die we hebben opgetekend.
In een interview met onze minister van Buitenlandse Zaken
laat een Vlaams journalist de heer Spaak zeggen: « Ik schrijf

geen rede, maar ik neem nota's en ik maak een plan ». We hebben hier te doen met een letterlijke vertaling van « prendre des
notes »; in onze taal zegt men aantekeningen maken.
In het letterkundig bijblad van een Vlaamse krant lazen we
in een recensie over een boek van de Franse leraar en filosoof
Alain: « Om niets van dit onderwerp te laten verloren gaan,
worden thans onder de algemene titel « Esquisses» de nota's
uitgegeven die hij bij zijn lessen gebruikte ». Hier was weer
aantekeningen bedoeld.
Dezelfde vergissing komt voor in de zinnen: « Spreker maakte
gebruik van nota's» (i.p.v. aantekeningen). « Hij stelde zijn
nota's (Lp.v. aantekeningen) ter beschikking van zijn medestudent ».
We geven nu twee citaten die het juiste gebruik van aantekening illustreren : « In de eerste plaats heeft de bewerker natuurlijk aantekening gehouden van al wat hij sinds de vorige druk
tegenkwam aan nieuwe \voorden en uitdrukkingen» (Dr. C.
Kruyskamp in de Voorrede van de achtste druk van Van Dales
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal). - « Ik maak een
aantekening op een stuk papier, dat ik meestal verlies» (J. Gans).
Ook als iets in bondige vorm in een dagboek of register wordt
opgetekend spreekt men van aantekening: in een register aantekening houden van de ingekomen stukken; geregeld aantekening houden in een dagboek, in een scheepsjournaal.
We zagen hierboven dat de juiste vertaling van « prendre des
notes » is: aantekeningen maken. Men gebruikt hiervoor ook wel
notities maken, zoals blijkt uit de volgende twee citaten: « De
Carnets van Albert Camus vormen een soort dagelijkse notities » (De Groene Amsterdammer). - « Wanneer de leerlingen
thuis een kranteartikel geanalyseerd hebben en met hun notities
in de hand trachten de inhoud daarvan weer te geven» (Onze
Taal).
Let op het verschil met de uitdrukking notitie nelnen, die
meestal in ontkennende zinnen wordt gebruikt en dan betekent:
weinig aandacht schenken, geen rekening houden met, doen alsof men iemand niet ziet. Bijv.: geen notitie nemen van iemands
bedreigingen, waarschuwingen; er werd van het geval in de pers
weinig notitie genomen; zij nam helemaal geen notitie van hem.
« Het was mogelijk, dat een jaar geleden een dikke biografie
van Willem Klaas verscheen, waarin van Vincent Haman geen
notitie werd genomen» (Menno ter Braak).
Ter beoordeling van het werk van leerlingen spreekt men
in het Frans van « notes» of « points »; hier is de Nederlandse
term weer aantekening: de leerlingen krijgen goede of slechte
aantekeningen.

Tenslotte wordt « note» nog gebruikt in de betekenis van
korte toelichting, aanvulling of beoordeling in een boek of geschrift. Wij spreken dan van aantekening of noot; zulke noten
staan aan de voet van de bladzijde (voetnoten) of achter in het
boek. In een herdruk van Potgieters Florence, uitgegeven, ingeleid
en toegelicht door dr. J. Smit, schrijft deze in de Verantwoording: « Mijn toelichting is gegeven in drie vormen: in een inleiding die het gedicht als geheel behandelt, vóór elke zang afzonderlijk en in voetnoten bij de tekst. Die voetnoten geven,
al naar zulks nuttig leek, woordverklaring, grammatische aanwijzingen, vereenvoudigende parafrase of zakelijke, meest historische toelichtingen ». Hieruit blijkt duidelijk wat met voetnoten wordt bedoeld. Naar een voetnoot wordt verwezen door
een verwijzingsteken (renvoi) , een cijfer of een letter.
Hier volgt nog een citaat met het woord aantekeningen: « Terwijl Verwijs, Verdam, Eymael, Heinsius zich beijverd hebben om
in tal van uitgaven de werken van Huygens met verklarende
aantekeningen te voorzien... » (De Vooys, Geschiedenis van de
Nederlandse Taal).
Daarentegen treffen we in een Vlaamse schooluitgave van het
toneelstuk « Schipper naast God» van Jan de Hariog "het gallicisme « nota's» aan: « Nota's (Lp.v. aantekeningen of noten) bij
het derde bedrijf ».
Na al wat hierboven is gezegd, zal de lezer begrijpen waarom
de samenstelling « notaboekje », waarin korte aantekeningen of
notities worden gemaakt, geen Nederlands is. De juiste benaming
is aantekenboekje, notitieboekje of opschrijfboekje. Ofschoon we
hier dus de keus hebben tussen drie termen, is de invloed van
het Frans zo sterk dat men zelfs bij onze beste schrijvers « notaboekje» aantreft. Zo schrijft Marnix Gijsen in « Goed en
Kwaad »: « Hij zette zich op een stoel achter mij, met een notaboekje gewapend ». En Hugo Claus in De Verwondering: « Voor
de rest schrijf ik (Of.) de bijzonderheden die ik mij moet herinneren in een notaboekje ». W. Elsschot, die lange tijd in Nederland
verbleef, schreef doorgaans notitieboekje, maar soms onderging
hij de invloed van zijn Antwerpse omgeving en bezondigde zich
aan een « notaboekje », zoals blijkt uit twee citaten uit Lijmen :
« Je schrijft de namen in een notitieboekje ». - « Hij stond kaarsrecht, met zijn hoed en een notaboekje in de hand ».
Een andere vooral in administratieve kringen voorkomende
vergissing is het gevolg van de letterlijke vertaling van Fr. « note
de service ». « Dienstnota» is een' onbekende samenstelling in
onze taal. Een mededeling voor het perrsoneel met de voorschriften over de te verrichten werkzaamheden noemt men in het
Nederlands een dienstorder.
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Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het verschil tussen
nota en aantekening voornamelijk hierin ligt, dat een nota steeds
een min of meer uitvoerig stuk is, terwijl aantekeningen kort
neergeschreven worden op een blad papier of in een notitieboekje. Daarnaast beschikken we nog over de woorden notitie,
noot en voetnoot, die we niet allemaal mogen laten verdringen
door « nota »).

A.M. te Wevelgem stelt ons een reeks vragen :
V. Double emploi: dubbel gebruik of dubbeltelling ?

A. Die kwestie werd uitvoerig behandeld in Taalbeheersing
11-131 v.v. Wij gaven als Nederlands equivalent overbodige of
onnodige herhaling.
V. Masuiplaats of Masuiplein ?

A. Het woord plein is de benaming van een open ruimte in stad
of dorp, waarop verscheidene straten uitkomen: marktplein,
kerkplein, schoolplein, dorpsplein enz. In Den Haag bestaat het
Plein, in Amsterdam het Leidseplein, het Rembrandtplein, het
Muntplein, in Gent het St.-Pietersplein.
In onze Vla-amse steden en dorpen ~;ordt nog vaak, onder invloed van Fr. «( place », het woord « plaats» verkeerdelijk gebruikt. Ook in Nederland treft men nog in enkele zeldzame
gevallen de benaming plaats aan: zo is er een Plaats in Den
Haag en een Mariaplaats in Utrecht. Dit zijn echter historische
benamingen. In de moderne straatnaamgeving wordt uitsluitend
plein gebezigd, o.a. in de benamingen die een eigennaam inhouden; hier is « plaats » te beschouwen als een gallicisme.
Een tiental jaren geleden \'\t~erd in de stad Brussel « plaats » overal vervangen door plein, wat navolging verdient in de andere
gemeenten van de Brusselse agglomeratie en in het Vlaamse
land.
Wij hebben ook de woorden voorplein en achterplein, d.w.z. een
plein of open ruimte resp. aan de voorkant of de achterkant
van een gebouw of kasteel.
Plaats is wel het juiste woord in de samenstelling binnenplaats:
plaats, ingesloten door een gebouw; het is dus geen openbaar
plein, waarop straten uitkomen. De Franse benaming hiervan is
« cour intérieure », wat ten onzent soms verkeerd wordt vertaald
als « binnenkoer ».
Il·2'S4

V. Rollend materieel: is dit geen gallicisme?
A. Rollend materieel is geen gallicisme. Om dit aan te tonen,
zullen wij trachten het verschil tussen materiaal en materieel
duidelijk te doen uitkomen.
Materiaal wordt als stof- en als verzamelnaam bij voorkeur alleen in het enkelvoud gebruikt en betekent dan: ruwe stof tot
enig \verk, grondstof. Bijv.: arbeidsloon en materiaal zijn de
voornaamste elementen van de kostprijs; een materiaalfout. Ook
in figuurlijke zin wordt het gebruikt: materiaal verzamelen voor
een verslag, propagandamateriaal. Tenslotte is het ook een
beursterm: de beurs nam al het aangeboden materiaal op; er
was gebrek aan materiaal (d.w.z. effecten, beursfondsen).
Met het meervoud materialen wordt bedoeld: twee of meer soorten van materiaal (handel in bouwmaterialen).
Materieel is de collectieve benaming van de nodige hulpmiddelen voor de uitoefening van een bepaald bedrijf: machines, wagens, gereedschappen. Zo spreekt men van spoorwegmaterieel,
rollend materieeL d.w.z. de rijtuigen, locomotieven enz. Het
legermaterieel is de verzamelnaam voor de legerbehoeften, wapens, munitie e.d. Soms staat de betekenis dicht bij artikelen:
deze firma verkoopt alle materieel voor kampeerders.
Materieel is een verzamelnaam en heeft dus geen meervoud.
Om het verschil tussen beide woorden nog duidelijker te doen
l1itkomen~ kan men zeggen dat het materieel, tot het gesloopt
\vordt, de vorm behoudt die het heeft gekregen. Het materiaal
daarentegen moet door een bewerking zijn definitieve vorm krijgen. Materialen zijn hulpmiddelen die verbruikt worden; materieel wordt f!,ebruikt maar niet verbruikt: het personeel bewerkt
het materiaal met het materieel.

v.

Vakantieverlof : is dit geen verkeerde omschrijving voor ge-

\voon verlof (in tegenstelling met bijv. ziekteverlof)

?

A. De zonderlinge pleonastische samenstelling « vakantieverlof »
is in het Nederlands onbekend. Haar ontstaan zal wel te wijten
zijn aan het feit dat ten onzent geen duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen vakantie en verlof. Dit heeft de Subcommissie
voor eenmakjng van de terminologie inzake sociaal recht van
de Benelux Economische Unie trachten te doen in haar Sociaalrechtelijk Woordenboek (2de druk 1963). Hierin wordt vakantie
als volgt omschreven: « De buiten de normale dagelijkse en wekelijkse rusttijden en niet op een feestdag vallende wettelijk of
contractueel geregelde onderbreking van de arbeid, bestemd voor
het genieten van rust en ontspanning, met behoud of onder het
genot van een loonvervangende uitkering ».
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Onder verlof wordt vers~aan de « toestemming van de werkgever
aan de werknemer, c.q. van de overheid aan de ambtenaar, om al
dan niet met behoud van loon of wedde de arbeid gedurende
kortere of langere tijd anders dan wegens vakantie te onderbreken» (bijv. cultureel verlof).
Hieruit blijkt dus dat « vakantieverlof » een onmogelijke samenstelling is, omdat hvee delen een verschillend begrip dekken.
Voor het arbeidsverzuim dat door ziekte wordt veroorzaakt, raadt
het Sociaalrechtelijk Woordenboek de term ziekteverzuim aan.
Tenslotte is er nog kort verzuim, dat als volgt wordt omschreven:
« Geoorloofd arbeidsverzuim van korte duur wegens meestal
vooraf uitdrukkelijk omschreven omstandigheden in het particuliere leven van de werknemer, zoals geboorte, eerste of plechtige communie, huwelijk of sterfgeval van gezinsleden of allernaaste bloed- of aanverwanten, of het voldoen aan de stemplicht ».
Om alle verwarring te vermijden, verdient het dus aanbeveling de
termen vakantie, verlof, ziekteverzuim en kort verzuim stelselmatig in de bovenstaande betekenissen te gebruiken. Ze omvatten alle mogelijkheden die zich kunnen voordoen.
V. Sans objet: zonder voorwerp?

A. De Franse wending « sans objet» is synoniem met « sans
but» of « n'ayant plus de raison d'être» (une réclamation sans
objet). De overeenstemmende uitdrukking in onze taal is niet
« zonder voorwerp », maar zonder reden van bestaan, ongegron'd:
een ongegronde klacht, een klacht die geen reden van bestaan
meer heeft.

v. Kennis genomen: is dit geen gallicisme? Wat is daarvoor in
de plaats gebruikelijk?
A. « Kennis van iets nemen» is een gewone Nederlandse uitdrukking. Van gallicisme is hier geen sprake. Zo zegt men: nadat
hij kennis had genomen van het stuk, borg hij het weg; ambtelijk
of officieel kennis nemen van iets.
Gelijkbetekenend is nota van iets nemen: nota nemen van een
opmerking, een brief.

v.

In de Administratie wordt veel de volgende hoofding gebruikt « afschrift aan de HH. Inspecteurs te (allen) ». Is dit geen
stuntelige uitdrukking voor « afschrift aan alle HH. Inspecteurs »?
A. Het spreekt vanzelf dat de laatste formule de voorkeur verdient. Het in de vraag voorkomende woord « hoofding» is geen
Nederlands. De juiste term .in dit verband is opschrift of titel.
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Ook hoofd wordt gebruikt in de betekenis van op- of bovenschrift (Dit wordt in de grammatica behandeld onder het hoofd...)
Bij ons wordt verder vaak « hoofding » gebezigd in de betekenis
van een opschrift in een krant. De gebruikelijke term hiervoor is
kop: de kranten delen onder grote koppen mede... ; een kopje,
een tussenkopje, onderkoppen.
In een parlementaire vraag was sprake van « briefpapier met
tweetalige hoofding )}. In onze taal spreekt men van briefhoofd
of brievehoofd (en-tête de Jettre).

V. In administratieve taal wordt nog veel het woord bemerking
gebruikt in plaats van opmerking. Is dit eerste woord werkelijk
verkeerd Nederlands (germanisme) ?
A. In de \lIoordenlijst komt wel het werkwoord bemerken, maar
niet het zelfst. nwo « bemerking» voor. Bemerken betekent gewaarworden, bespeuren, zien: ik heb daar niets van bemerkt.
I n Van Dale leest men bi i bemerking: thans als germ. gevoeld,
stellig in de bet. aanmerking. Koenen-Endepols noemt het een
verwerpelijk germanisme. Het W.N.T. (Leiden) schreef hierover
in 1898: « In vroeger eeuwen als ook in later tijd een gewoon
woord; thans \veini g meer voorkomende. en alleen in boekentaal ».
Wij kunnen « bemerking» best missen, omdat wij over twee
meer ~angbar~ substantieven beschikken: opmerking en aanmerkin~. Opmerking heeft een neutrale betekenis: een opmerking
over het weer maken; men leze de opmerking aan de achterzijde van het formulier. Aanmerking gebruikt men in afkeurende zin: heel ,vat aanmerkingen hebben op iemands gedrag; er
zijn aanmerkingen gemaakt over de verpakking; voor op- of
aanmerkingen houdt de schrijver zich a~nbevolen.
V. Vertaalzucht of vertaHngszucht?

A. Zulke samenstellingen zijn afgeleid van de stam van het
werkwoord vertalen: vertaalbureau, vertaalfout, vertaalkunst,
vertaalmachine, vertaaloefening, vertaalrecht, vertaalwerk, vertaalwoede, vertaalzucht.

v.

Inhaalmaneuver of inhalingsmaneuver ?

A. Dit is een geval van dezelfde aard als het voorgaande; de
samenstellingen zijn afgeleid van de stam van inhalen: inhaalmaneuver, inhaalverbod. inhaalwedstrild.

J.

Verhasselt.
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VRAGEN OVER CARTOGRAFIE (2).

v.

Wat is de juiste term, vraagt verder het Instituut, om aarnen,
afkortingen en verklarende woorden aan te duiden die op de
kaart voorkomen: kaartschrift, kaartbeschrifting, kaartbelette..

rin'g, geschriften van de kaart?
A. Zeker niet het laatste, een letterlijke vertaling van: « les écritures de la carte».
« Belettering » hebben we wel een enkele maal aangetroffen: « De
werkmodellen voor het uitvoeren van de schaduwing mogen geen
trek of belettering bevatten, daar deze immers in vele gevallen
het terreinbeeld versluieren... }). Algemeen bruikbaar is belettering
echter niet, want bij landkaarten gaat het niet bloot om letters,
maar mede onl namen, woorden, cijfers, zodat een ruimere,
dat alles omvattende term nodig is.
Beschrifting? Het woord komt in de vakliteratuur inderdaad
vrij veel voor. In de « Mededelingen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap» lazen we over nieuwe
landkaarten: « De beschrifting is donkergrijs; de kaart heeft
geen beschrifting» en, over de Nederlandse waterstaatskaart :
« Van de beschrifting van de topografische kaart is alleen datgene opgenomen ,vat' voor een goed begrip van de waterstaatskaart volstrekt noodzakelijk is )>. Toch vragen we ons af, of
heschrifting geen germanisme is, of de Nederlandse vakliteratuur het niet gev/oon heeft ontleend aan de Duitse, die ook terminologisch, een ontzaglijke invloed lijkt te hebben gehad.
De zuiverste en trouwens ook de meest gebruikte term ter aanduiding van het op de kaart geschrevene is schrift, kaartschrift.
Een greep uit de vele passussen '\vaarin ,ve het optekenden :
- de totale hoeveelheid schrift op een kaartblad (namen, getallen en letters); - het langs fotografische weg produceren van
het kaartschrift ,. - wat hier is gezegd over het kaartschrift geldt
in zekere zin ook voor de symbolen in de kaart ; - het aanbrengen van het schrift in het betrokken kaartblad ;
Er zijn kaarten nIet schrift en blinde kaarten (waarop de ligging
van de plaatsen, rivieren enz. is aangegeven zonder bijvoeging
van de naam). Vgl. het Franse « carte rnuette» en het Duitse
«stumme Karte» !
« Beschrifting» lijkt in sommige gevallen echter te \-vorden gebruikt om - wat met « schrift » niet kan - de handeling zelf, het
aanbrengen van schrift dus, aan te duiden. Ook dan nog lijkt
a~n dat woord echt geen behoefte te zijn. Schrift op iets aanbrengen is toch iets beschrijven ! Men spreke dus gewoon van
« de praktische toepassing van mechanische hulpmiddelen bij het
beschrijven van de kaart » en zelfs van de « beschrijving van onze
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topografische kaarten ». Misverstand wegens de andere betekenis
van « beschrijven» is hier, gelet op het zinsverband, geheel uitgesloten!
Met « kaartschrift » wordt natuurlijk alleen het letter- en cijferschrift van de kaart bedoeld (bijv. de plaatsnamen, de afstandsaanduiding), niet de overeengekomen tekens, de symbolen, waarmee op de kaart wegen, bruggen, kastelen, kampeerterreinen enz.
worden aangeduid. Die heet men in de cartografie de signaturen.
Tegenover het kaartschrift, hetgeen in de eigenlijke kaart is
ingeschreven, staat het randschrift, al wat in de rand van het
blad is gedrukt. Zo bevat de Nederlandse waterstaatskaart een
randschrift waarin zijn opgenomen een korte beschrijving van de
belangrijkste afwatering~eenheden, gegevens over de voornaamste kunstwerken, een algemene toelichting op de kaart en een
Verklaring van de tekens. Hiermede wordt op haast alle Nederlandse kaarten de uitleg van de aangenomen tekens of signaturen
aangeduid. (Vgl. voor Duitsland: Zeichenerklärung; voor Oostenrijk: Zeichenschlüssel). Zou men dat op onze kaart ook niet
zó kunnen noemen in plaats van « Conventionele tekens » ?

V. Met welk woord duidt men het best het constant verschil in
hoogte aan tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen. Door: gelijkhoogteverschil of hoogtelijneninterval ?
A. Een hoogtelijn is niets anders dan de lijn, de kromme, die
op een landkaart de plaatsen van gelijke hoogte verbindt, precies
zoals een dieptelijn op een zeekaart de lijn is die punten met
dezelfde diepte verenigt, en de isobaar de lijn welke op de
weerkaart de plaatsen met gelijke luchtdruk aangeeft. Hoogtelijnen nu worden zó getrokken, dat er tussen twee naburige lijnen een constant niveauverschil, een constant hoogteverschil, bijv.
2,5 m, is. Dat verschil noemt men in de cartografie: het hooKtelijneninterval.
« Gelijkhoogteverschil » heeft, daargelaten dat het niet dé vakterm is, helemaal geen zin.
Het geheel van de hoogtelijnen in een kaart noemt men de hoo~
telijntekening of het hoogtelijnenpatroon. Hoogtelijnen worden
soms versterkt door een schaduwing of schaduwdoezeling. Uit de
afstand tussen twee naburige hoogtelijnen laat zich met behulp
van het hoogtelijneninterval de terreinhelling berekenen.
V. Is kaartblad het juiste woord voor het gehele blad waarop
de kaart gedrukt staat, en kaartbeeld voor de eigenlijke kaart ?
A. De term kaartblad - en dat geldt ook voor de term « kaart »
zelf - wordt nu eens in ruime (het gehele blad waarop de kaart
afgedrukt is), dan weer in enge zin (de eigenlijke kaart) gebe11-259

zigd. In welke betekenis het in een bepaald geval is gebruikt,
kan allicht uit het tekstverband worden opgemaakt. In enge zin:
Het kaartblad is ingedeeld in vakjes van 6° bij ... ; de hoekpunten
van elk kaartblad zijn in geografische coördinaten gegeven; elk
kaortblad is voorzien van een vierkantennetmet zijden van I km
met in de rand de coördinatenwaarden. In ruime zin: De verklaring staat op de rechterzijde van het kaartblad; de afmetingen van
het kaartblad met de verklaring op de randen zijn ...
Waar misverstand of verwarring mogelijk is, is natuurlijk een
preciezer terminologie nodig: - de bladspiegel van de kaartbladen is 65 x 60. De kaartspiegel wordt begrensd door paralleIen meridiaanstukken, zodat hij een trapeziumvorm heeft. - Beide kaarten hebben een bladspiegel van 79 x 108 en een kaartspiegel van 72 x 97. - Een groot deel van de zeer uitvoerige legende is rechts van de kaartspiegel afgedrukt; ook onder de
eigenlijke kaart hebben verschillende gegevens, de kaart betreffende, een plaats gevonden.
Ook met kaartbeeld kan men het in die gevallen zeer goed doen,
zoals in: « De nieuwe bladen van de topografische kaart hebben
een iets groter papierformaat, met de legenda, nu drie- in plaats
van tweetalig, rechts van het kaartbeeld )}, en in de catalogus van
de Nederlandse topografische Dienst: formaat kaartbeeld 40 x 50.
Bij kaartbeeld is dikwijls mede of in hoofdzaak aan de inhoud
van de kaart gedacht, aan het beeld, dat de kaart te zien geeft,
aan de elementen waaruit ze is opgebouwd: ... om het kaartbeeld
zo rustig mogelijk te houden; het kaartbeeld is veel te druk;
het kaartbeeld is zeer opengehouden; deze projectie geeft een
zeer misvormd kaartbeeld, geeft geen aaneensluitend kaartbeeld;
een buitengewoon fraai kaartbeeld; het kaartbeeld verdraagt geen
verdere detaillering; het is verbluffend hoeveel plaatsnamen men
heeft kunnen opnemen zonder het mooie kaartbeeld noemenswaard te storen.
Soms ook spreekt 'men van het betekend oppervlak, het betekend
formaat van de kaart: deze kaart bestaat uit bladen met een
betekend oppervlak van ... , heeft een betekend formaat van ... cm.
Een bekend Nederlands cartografisch bedrijf adviseerde ons voor
kaartblad en bladspiegel de term snijmaat van de kaart.
Maar ... de cartografische terminologie staat lang niet vast. Al de
hier gegeven termen echter worden in Noordnederlandse vakkringen gebruikt en lijken, taalkundig, veilig.
A. De Martelaere.
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11. ,- Termen ,en wendingen
AANTEKENINGEN BIJ EEN JAARVERSLAG
De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (V.e.T.) heeft haar eerste
jaarverslag aan de minister van Binnenlandse Zaken gezonden.
Het heeft betrekking op het tijdperk van 4 juni 1964 tot 28
februari 1965. Het bestaat uit een algemeen gedeelte bevattende
een korte inleiding, de installatie van de Commissie, de activiteiten van de Commissie, de activiteiten van de Franse en de Nederlandse afdeling, beschouwingen en suggesties. Het eindigt met
een reeks bijlagen : de koninklijke besluiten over de rechtstoestand van de voorzitter en de leden van ,de V.C.T., de regeling
van haar werking, de benoeming van de leden en van de ondervoorzitter, de wijziging van het organiek kader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Openbaar Ambt, afdeling
Binnenlandse Zaken en tenslotte de beslissingen genomen door
de plenaire vergadering, de Franse afdeling en de Nederlandse
afdeling.
Gelet op het belang van dit verslag, achten wij het nuttig. er
enkele kritische beschouwingen van taalkundige aard aan te wijden. Wij beperken ons hierbij tot de gedeelten die geacht mogen
worden oorspronkelijk in het Nederlands te zijn opgesteld. Om
deze - uiteraard constructief bedoelde - beschouwingen binnen
redelijke grenzen te houden, hebben wij ons enige beperking
moeten opleggen, d.w.z. dat onze reeds lange lijst aanmerkingen
nog met andere aangevuld zou kunnen worden. Verder hebben
wij onze commentaar bij de besproken gevallen tot een minimum
beperkt, des te meer daar wij vaak, voor meer bijzonderheden,
konden verwijzen naar wat ree'ds vroeger uitvoerig in T aalbeheersing is behandeld. Terwille van de overzichtelijkheid hebben wij
de behandelde stof systematisch ingedeeld.
Gallicismen

- « Bedoeling hiervan is de regering op de hoogte te stellen
van de activiteiten van de V.e.T.... » (blz. 2). - De cursief gedrukte tekst is de letterlijke vertaling van «mettre au courant »,
terwijl men in het Nederlands bij voorkeur zegt op de hoogte
brengen'. Wel gebruikelijk is de wederkerende vorm: zich op de
hoogte stellen. Terloops wijzen wij er ook op dat de weglating
van het lidwoord de vóór « bedoeling» ~eenszins verantwoord is.
- « Het globale kader behelst dertig personeelsleden» (blz. ~ rubriek 11 - 5). Globaal is hier gebruikt in zijn Fr. betekenis. De
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Ned. is niet helemaal dezelfde: ruw berekend, ongeveer, afgerond. Juist is hier totaal (cf. Taalbeheersing 11-149).
- « In een organisme belast met een zo kiese taak... » (blz. 6 rubriek 111-3). - Het Fr. « organisme » wijst op een georganiseerd
geheel ter verwezenlijking van een bepaald doel ; in onze taal
spreken we dan van een instelling, een lichaam of een orgaan.
Het Ned. « organisme» is alleen gebruikelijk voor mensen en
dieren en bij analogie voor een systematisch samenstel van verschillende onderdelen : de natie is een organisme ; de taal is een
levend organisme.
- « Bespreking ten gronde» (blz. 7 - rubriek 111 - 3). - In het
Nederlands zegt men : bespreking over de grond van de zaak.
Met het voorzetsel te bestaan alleen de uitdrukkingen te gronde
gaan en te gronde richten.

- « ••• worden de teksten binnen de 14 dagen ... » (blz. 7 rubriek 111 - 3). - In het Frans staat hier het lidwoord (dans les
15 jours), in het Nederlands niet: binnen 14 dagen.
- « De V.e.T. vertrok van het standpunt dat... » (blz. 8 advies 133). - Nederlands is : De V.e.T. ging uit van het standpunt. Point de départ = uitgangspunt (cf. Taalbeheersing 11-142).
- « In functie van deze stellingname... » (blz. 8 - advies 133). ,De uitdrukking « in functie van» is onbekend in het Ned. Ze
verdringt ten onzent een hele reeks beter passende wendingen,
zoals op grond van, gelet op, in verhouding tot, naar gelang van,
in evenredigheid met, aan de hand van, met het oog op. (cf. Taalbeheersing 11-197-199).

- « Desgevallend» (blz. 9 - advies 736). - Een verkeerde vertaling van « Ie cas échéant », i.p.v. bij (in) voorkomend geval.
Bij (in) voorkomende gevallen.
- « Onder vorm van » (blz. 9 - advies 514). - In het Ned. is
hier het voorzetsel in en het lidwoord de vereist : in de vorm van.
- « Na consultatie van het College van Secretarissen-generaal »
(blz. 9 - advies 514). - De gewone formule in het Ned. is : na
(gepleegd) overleg met de Secretarissen-generaal.
- « ••• geen bewijs moet leveren van om het even welke kennis van de tweede taal?» (blz. 10 - advies 514). - Een onjuiste
vertaling van « une connaissance quelconque ». In het Ned. zegt
men: het bewijs leveren van enige, enigerlei kennis.
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- « De Commissie meent evenwel, dat de wet niet vereist dat
die ambtenaar tot het tweetalig kader toegelaten is geworden,
zoals het ontwerp bepaalt» (blz. 10 - advies 514). - In het Frans
luidt de volt. tegenw. tijd van « admettre» : « il a été admis ».
De daarmee overeenstemmende Ned. tijd luidt: hij is toegelaten,
dus zonder «geworden ».
- « De Commissie stelt in totaal twaalf trappen voor, hetzij
vier... » (blz. 12 - advies 514). - « Hetzij » is hier een verkeerde
vertaling van « soit ». Wij gebruiken hetzij alleen als voegwoord
van tegenstelling : hetzij morgen, hetzij overmorgen ; hetzij warm
of koud. Ter inleiding van een uitwerking of optelling dient men
te weten of namelijk te gebruiken (cf. Taalbeheersing 1-73).
- « Voor Leuven, indien men abstractie maakt van de studenten... » (blz. 39 - advies 60). - « Abstractie maken » wordt in onze
taal niet gezegd, wel : buiten beschouwing laten, niet meetellen.

- « ••• bij de laatste gemeenteverkiezingen te Brussel» (blz.
42 - dossier 929). - Gebruikelijk is gemeenteraadsverkiezinrgen.

- « ... dat er een achterstand dient opgeslorpt» (blz. 44 rubriek V-3). - Dit is een gebrekkige vertaling van wat in de
Franse tekst staat: résorber un retardo Juist is : een achterstand
inhalen. Bovendien is de weglating van « te worden» hier niet
verantwoord.
- « Dergelijke verzoeken werden, in algemene regel, bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar .,À..mbt
ingeleid» (blz. 2 - Inleiding). - « In algemene regel» is een letterlijke vertaling (en règle générale), terwijl wij in 't Ned. j'(lggen
in 't algemeen of in de regel. Verder staat in de Franse tekst:
« Ces requêtes furent introduites ». Niet inleiden maar indienen is hier het juiste woord. Men kan wel een bespreking, een
debat inleiden, maar geen verzoek. In het Frans heet dat ook
« introduire », maar tussen « introduire une requête» en « introduire un débat » bestaat er een schakering, die wij in het Nederlands met een verschillend werkwoord weergeven. Die vergissing
komt herhaaldelijk in het jaarverslag van de V.C.T. voor.
- « ••• of sommige aangelegenheden niet reeds voorbijgestreefd
zijn.» (blz. 44 - rubriek V - 3). - Voorbijstreven betekent zijn
krachten inspannen om een ander voorbij te komen (zijn mededingers voorbijstreven). Die betekenis is dus totaal verschillend
van die van Fr. « dépasser» in « une affaire dépassée ». Wij
spreken dan van een zaak die door de feiten achterhaald is (cf.
Taalbeheersing IV-43).
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- « ••• genieten van zo volledig mogelijke onafhankelijkheid. »
(blz. 45 - rubriek VI - I). - Onder invloed van het Frans (jouir
de), is « genieten» hier onovergankelijk gebruikt, terwijl het in
onze taal overgankelijk is inde betekenis van : bezitten, krijgen,
het genot hebben. Bijv. : een grote onafhankelijkheid genieten,
een voordeel genieten, een pensioen genieten.

- « Anderzijds zou het bijzonder statuut aan de ambtenaren
dienen toe te laten een normale loopbaan te volbrengen» (blz.
46 - rubriek VI - I-a). - Het Fr. « permettre» betekent hier niet
« toelaten », maar in staat stellen, de gelegenheid bieden (cf. Taalbeheersing 11, 23-26).
- « ••• de betrekking van politieagent. te begeven... » (blz. 51 advies 97). - Dit is een onjuiste vertaling van « emploi à pourvoir, à conférer ». Juist is : de vacante betrekking, de openstaan'de
betrekking. (cf. Taalbeheersing 11, 173-175).

- « hogergestelde voorwaarden» (blz. 80 - advies 63). - Voor
« plus

haut» in de betekenis van « ci-dessus» is in 't Ned. het
woord boven gebruikelijk : bovenvermeld, bovengenoemd, bovenbedoeld, bovengezegd, wij hebben boven reeds opgemerkt.

Germanismen
- « ••• zich tot een daartoe geëigende instelling te richten»
(blz. 2 - rubriek I). - In de verklarende woordenboeken wordt
« geëigend» als een verwerpelijk germanisme bestempeld in de
betekenis van geschikt.
- « Hoeveel belang de parlementariërs aan dit verslag hechten ... » (blz. 2 - rubriek IJ - I). - « Parlementariër », zo leest men
in ,de woordenboeken van Van Dale en Koenen-Endepols, is een
germanisme voor parlementslid. In de Woordenlijst is « parlementariër» niet opgenomen.
- « In functie van deze stellingname... )} (blz. 8 - advies 133). Wij zeggen niet, zoals de Duitsers « stelling nemen », maar een
standpunt innemen~ zijn standpunt bepalen, zich op het standpunt stellen dat ... In plaats van « stellingname » kan men gebruiken : opvatting, uitspraak, houding, positie, standpunt. Er is dus
keus genoeg !

In een volgend artikel zullen we de aandacht vestigen op enkele andere afwijkingen, foutief gebruikte werkwoorden, substantieven, bijvoeg!. naamwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden,
en inbreuken op de normale Ned. woordvolgorde.

J.

Verhasselt
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VRAAG EN ANTWOORD
Baas, Patroon, Werkgever

De heer Van Ree te Brussel vraagt hoe men de « patron » van
een jong advocaat noemt. Voor een volledige beantwoording is
enige uitweiding nodig over de sociale taalpsychologie of de
sociale taalgeschiedenis van de termen : baas, patroon, werkgever.
De man die een of meer mensen in dienst heeft, heet officieel
werkgever ; degenen die bij hem in dienst zijn, zijn zijn werknemers. De socialistische arbeidersbeweging heeft deze nuchtere,
zakelijke termen algemeen verbreid. Ze duiden de twee partijen
aan die bij de arbeidsovereenkomst betrokken zijn. Het zijn objectieve aanduidingen van twee sociale categorieën.
Daartegenover zijn de benamingen baas en patroon van huis
uit met gevoelswaarde geladen. In sommige dialecten is « de
baas» nog de « paterfamilias », de « heer en meester » van de
vrouw. Ook in uitdrukkingen als de baas zijn en de baas spelen
komt dat « heer en meester >) nog ten volle tot zijn recht. In de
arbeidsverhouding was de baas voor de knecht: de meester.
Baas en knecht, betekende: zeggenschap en dienstbaarheid.
Patroon, Lat. patronus, is afgeleid van pater « vader ». Bij de
Romeinen was de patronusde «< vaderlijke ») beschermer van
zijn vrijgelaten slaven. Het woord patroon is nog in velerlei
toepassingen in de zin van « beschermer » in gebruik geweest en
ook nu nog, bijv. voor de « beschermheilige » gebruikelijk. In de
17de eeuw noemden ook slavenhouders zich patroon - de
braven I In de I9de eeuw was de patroon de eigenaar van bedrijf of zaak, die « ondergeschikten », bedienden of werklieden,
in zijn dienst had. Aan baas en knecht beantwoordde zo ongeveer patroon en werkman.

Het socialisme ontmaskerde de « baas » en de « patroon » als
uitbuiters en openbaarde de « knecht » en de « werkman» als
proletariërs. Dit waren termen voor de sociale klassenstrijd. In
het koelzakelijke werkgever en werknemer vond de nieuwe verhouding een objectieve formulering.
Het oude woord arbeider werd de benaming voor het lid van
de zich bewust wordende « arbeidende klasse ». De «trouwe
knecht » en de « brave werkman » werden opgevolgd door de
« klassebewuste arbeider ».
De benaming patroon werd karakteristiek voor een vroeger, een
overwonnen type arbeidsverhouding: het herinnerde aan de
« vaderlijke », veelal « pseudo-vaderlijke heer en meester » van
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« brave» en « plichtsgetrouwe werklieden ». De woorden

patroon

en werknzan kregen een reactionaire, een sociaal-achterlijke bijklank voor de strijdbare en zich van zijn rechten bewuste arbeider.
Het woord knecht, zo duidelijk verbonden met het begrip
knechtschap, had een bijna feodale klank gekregen. Thans kan
men zeggen dat de woorden knecht en werkman' met betrekking
tot hedendaagse arbeidsverhoudingen niet meer gebruikelijk zijn,
en dat geldt in nog sterker mate voor het sociaal-belaste woord

patroon.
Daarentegen is het woord baas springlevend gebleven, als de
benaming in de gewone omgangstaal voor wat in officiële terminologie de werkgever heet. In de veramerikaanste vorm boss
heeft het Nederlandse woord baas intussen zelfs wereldwijde
verbreiding gevonden. Losgemaakt uit de tegenstelling «baasknecht » heeft het woord baas in het arbeidsmilieu de betekenis
«heer en meester» vrijwel verloren, wijst het thans veeleer op
«leidende functie ». Het is een gemoedelijk synoniem geworden
voor directeur, maar ook voor bedrijfsleider, afdelingschef enz.
Ook voor de directeur of rector van een middelbare school, zowel in de mond van de leerlingen als in die van de leraren.
De benaming patroon treft men nog aan in sommige arbeidsverhoudingen van bijzondere aard, bijv. als aanduiding van de
gevestigde advocaat tegenover een jonge collega, diè bij hem in
dienst is, maar dan niet louter als « werknemer » doch vooral
om onder de « patronale » leiding van de ervaren man wegwijs te
worden in de beroepspraktijk. Hier heeft het woord patroon dus
meer de oorspronkelijke, de klassieke betekenis - zoals ook bijv.
in de studentenwereld, waar een eerstejaars een ouderejaars als
patroon (of patronus) krijgt toegewezen. Als synoniem van baas
en werkgever is patroon sociaal onbruikbaar geworden.

« Er»

+ persoonlijk voornaamwoord

De heer Rondas te Brussel stelt de vraag: « Waar moet het
woordje er inde zin staan als het samen met een persoonlijk
voornaamwoord gebruikt wordt? »

De inzender meent dat het in elk geval altijd achter het persoonlijk voornaamwoord geplaatst kan worden, behalve met jou,
dat altijd na er zou moeten komen. Hij heeft het volgende
schema ontworpen :
Ik zeg hem (je, haar...) er vandaag niets over.
Hij zegt mij (ons, hun...) er vandaag niets over.
Hij zegt er jou vandaag niets over.
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Dat er geen algemene regel bestaat voor de plaatsing van er
vóór of achter het persoonlijk voornaamwoord, blijkt uit het dageli jks taalgebruik.
« Toe, geef mij er een paar! » is even goed als: « Geef er miJ
ook een paar ! » - « Hij' zal er jou wel niet bij betrekken») kan
net zo goed als: « Hij zal jou er wel niet bij betrekken ». - « Ik
heb er hem nog niet over gesproken >) is niet beter of slechter dan
« Ik heb hem er nog niet over gesproken )}.
Soms is er verschil in beklemtoning. Soms speelt de welluidendheid een rol, of het zinsritme. Zo kan « ik zeg er hem niets
van » evengoed als « ik zeg hem er niets van », maar ik zou zeggen « ik zeg er haar niets van)} en liever niet : « ik zeg haar er
niets van )}, wegens dat hortende « ha-rer }).
Het is een kwestie van taal- en stijlgevoel. Ook dat bij inversie er altijd achter het persoonlijk voornaamwoord (dat onder~
werp is) terechtkomt «< Heb je er al over gesproken? ») evenals in
onderschikkende bijzinnen «< Hij zegt, dat hij er niet aan gedacht
heeft }»).
Een regel zoals voor de plaatsing van y en en in het Fran&
«< j'en parle », «j'y songe ») is met de plaatsing van er in het
Nederlands niet gemoeid.

(Aan)zuivering van documenten
Voor goederen die worden ingevoerd om hier te' lande te worden verwerkt voor de uitvoer, wordt tijdelijk vrijstelling van het
invoerrecht verle'end.
«

De vrijstelling wordt slechts definitief wanneer de ingevoerde
hoeveelheid volledig weer is uitgevoerd.
Men spreekt in dat verband gewoonlijk van invoerdocumen..
ten die gezuiverd (of aangezuiverd) w?rden.
Van Dale kent in die betekenis «zuiveren}) noch « aanzui..
veren ».
Zou afschrijven hier niet beter passen ? »
Aldus een vraag van de heer A. Rombaut te Brussel.
Die vraag komt eigenlijk hierop neer: Zijn de werkwoorden
zuiveren en aanzuiveren, in verband met opslag van goederen en
douaneformaliteiten gebezigd, goed Nederlands of niet?
Blijkens de vraagstelling van de heer Rombaut zijn die werkwoorden in dit verband in België gebruikelijk. Zou dit ook in
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Nederland het geval zijn, dan mogen we zonder verder twijfelen
beide termen als in Nederlandse « douanetaal » algemeen gebruikelijk beschouwen, dus als goed Nederlands.
We slaan eerst de Nederlandse Algemene wet inzake de douane
en accijnzen op (wet van 26 januari 1961), en dan lezen we daar,
in art. 54 : « Degene te wiens name een document voor douanegoederen of voor andere goederen van welke nog belasting verschuldigd is of kan worden, is afgegeven, draagt zorg dat het
document, ten blijke dat de goederen hun bestemming op regelmatige wijze hebben gevolgd, wordt gezuiverd ».
Hier is dus wel degelijk sprake van het zuiveren van document..
tenJ en wel van documenten voor douanegoederen of andere goederen waarvoor belasting verschuldigd is.
In het tweede lid van hetzelfde artikel, waarin de termijnen
worden bepaald binnen welke de zuivering van de documenten
moet geschieden, vinden we tevens dat zuiveren nader bepaald
als : « voorzien van de vereiste aftekeningen en verklaringen ».
Als we er het werk « Wetgeving op in-, uit- en doorvoer en
de accijnzen in het algemeen » van J. van den Poel (Nr 7 in de
reeks « Het Nederlandsch Belastingrecht ») bijhalen, dan treffen
we daarin tientallen malen de woorden zuiveren en aanzuiveren
aan. Er worden paragrafen gewijd aan de aanzuivering der generale verklaring, aan de aanzuivering der vrachtlijsten, aan « de
gevolgen van het niet-aanzuiveren der verklaringen, vracht-, volg-,
(en doorvoer-)lijsten ». Er is ook een paragraaf over de mogelijk..
heid van «aanzuivering van de generale verklaring door lossing >)
(van de goederen). Daarin lezen we o.m. : « Gezuiverd heet de
verklaring, wanneer voor de goederen, vermeld in de vrachtlijsten, die aan de generale verklaring zijn gehecht... voor zover
het de invoerder aangaat, tegenover de administratie al die
formaliteiten zijn vervuld, als hem door wet of voorschrift zijn
opgelegd ».
Prof. Plouvier vestigt mijn aandacht op het hoofdstuk « Douaneformaliteiten >) in het werk Algemene Handelskennis van L. E.
van Meeuwen. Nadat er sprake is geweest van goederen die,
« gedekt » door een generale verklaring, in de loods van de rederij onder toezicht van de douane blijven liggen, waaruit ze niet
mogen verwijderd worden zonder eerst te zijn ingeklaard, lezen
we: « Deze verplichtingen vervallen o.a. indien de goederen
door middel van een vrij- of betalingspaspoort worden vrijgemaakt, waardoor de ontvangers er de vrije beschikking over verkrijgen (men spreekt dan in vakkringen van aanzuiveren) ».
Mij dunkt dat de aangehaalde zinsneden ruimschoots voldoende zijn om de vraagsteller gerust te stellen : het gebruik van de
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werkwoorden zuiveren en aanzuiveren in verband met douaneformaliteiten behoort tot het Algemeen Nederlands - in douanevakkringen.
Dat Van Dale die specifieke toepassingen van de woorden zuiveren en aanzuiveren niet vermeldt, verandert niets aan de taalwerkelijkhei,d. Er blijkt alleen maar uit dat niet alles in Van Dale
staat. We missen aanzuiveren in deze bijzondere betekenis zelfs
in het Woordenboek van de Nederlandsche Taal (waar Van Dale
voor een belangrijk deel op gebaseerd is), zowel in het in 1884
verschenen deel « A - Ajuin », als in het in 1956 verschenen sup..
plementdeel « A - Azuursteen ». Zuiveren in de hier bedoelde opvatting kunnen we in het W.N.T. niet opzoeken, aangezien de
samenstellers nog niet aan de z toe zijn.
Met de juridische inhoud van de woorden zuiveren en aanzuiveren kunnen we ons in dit taaltijdschrift natuurlijk niet bezighouden. Uit het genoemde boek van J. v.d. Poel is me gebleken, dat
er een formele en een materiële opvatting van zuiveren bestaat :
volgens de eerste is een document gezuiverd wanneer het van de
vereiste verklaringen en aantekeningen is voorzien, volgens de
tweede opvatting is dit pas het geval als de goederen ook werkelijk zijn uitgevoerd. In sommige interpretaties wordt onderscheid
gemaakt tussen « dea'anzuivering zelf (bijv. door uitvoer) » en de
zuivering, deze laatste opgevat als «het stellen van een ambtelijke verklaring waaruit de aanzuivering blijkt ». Sommige com..
mentaren wijzen zelfs in de officiële teksten op een zekere dubbelzinnigheid bij het gebruik van het woord aanzuiveren.
Het is echter niet onze taak en behoort evenmin tot onze bevoegdheid, ons in kwesties van wetsinterpretatie te mengen. Wij
hebben slechts geconstateerd a) dat de werkwoorden zuiveren en
aanzuiveren in douanevaktaal algemeen gebruikelijk zijn; en
b) dat het ontbreken van die woorden in de woordenboeken alleen maar eraan herinnert dat geen enkel woor,denboek helemaal
volledig is.
Wat afschrijven betreft: evenals zuiveren en aanzuiveren komt
ook dit woord in verschillende betekenissen in de woordenboeken
voor, maar ook weer niet in een bijzondere toepassing in verband
met het in orde maken van douanedocumenten.
In de Nederlandse Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen, en in het reeds geciteetjde boek van }. v. d. Poel, is
wel sprake van « uitvoer van accijnsgoederen onder het genot van
restitutie of afschrijving ». Het gaat hier om goederen waarop accijns moet betaald worden. Zijn die goederen echter niet voor
verbruik hier te lande bestemd, dan kan die accijns (op goederen,
waarvan kan worden aangetoond dat zij zijn uitgevoerd) worden
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teruggegeven «< restitutie ») of kwijtgescholden; die kwijtschelding heet afschrijving. In ons land kan de afschrijving ook betrekking hebben op tijdelijke vrijstelling van de zgn. overdrachtstaxe.
We kunnen het misschien zo uitdrukken dat de (aanJzuivering
van documenten in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk
samenvalt met de afschrijving van accijnzen of andere belastingen.
Voorraadadministratie
De heer A. Rombaut te Brussel vraagt: «Is inventaris de
juiste vertaling van comptabilité matières, in de betekenis van
het bestendig bijwerken van de opgaven van de hoeveelheden
goederen, die in een fabriek aanwezig zijn? »
Comptabilité-matières betekent (volgens Rapin en Poly in
Comptabilité analytique d'exploitation): «... La connaissance
des mouvements de stock en quantité ».
Het zij zo. We zullen ons in die Franse aangelegenheid niet
verder verdiepen.
Onder goedereninventaris of kortweg inventaris wordt (volgens Kreukniet « Praktisch Boekhouden ») verstaan: « De specifieke opgave van de op enig tijdstip aanwezige goederen ». Dit
lijkt mij iets anders dan de inzender bedoelt. Hij vraagt naar de
Ned. benaming voor: het bestendig bijwerken van de opgaven
van de hoeveelheden goederen, die in een fabriek aanwezig zijn.
Deze werkzaamheid, deze taak, en ook eventueel de afdeling
die zich daarmee bezighoudt, noemt men in Nederlandse ondernemingen : voorraadadministratie.

M. van Nierop
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11. ,- Termen en wendingen
AANTEKENINGEN BIJ EEN JAARVERSLAG (2)
Verschillende afwijkingen
- « Waar de installatie van de V.C.T. dateert van 4 juni 1964,
werd vastgesteld dat... » (blz. 2 - Inleiding).
- « De Afdeling oordeelde dat waar zij wel bevoegd is voor...,
zij niet bevoegd is voor... » (blz. 40 - beslissing 9 februari 1965).
Het voegwoord waar dient ter inleiding van een plaatsaanduidende bijv. bijzin en wordt soms ook - maar minder juist - gebruikt
als een redengevend voegwoord. In beide bovenstaande teksten
komt echter een tegenstelling tot uiting, die we uitdrukken door
het voegwoord terwijl. In het tweede citaat is het eenvoudiger
de zin als volgt te formuleren : « De afdeling oordeelde dat zij
wel bevoegd is voor..., maar niet voor ...
- « .. . daar waar de wet deze opdracht aan de Commissie
toevertrouwt» (blz. 2, tweede kolom). - Ook hier is sprake
van een tegenstelling en dient terwijl te staan.
- « In sommige milieus is de vraag gerezen waarom een nieuwe
Commissie voor Taaltoezicht werd opgericht, dan wanneer dergelijke Commissie reeds bestond ... » (blz. 2 - Installatie). - In
plaats van « dan wanneer» dient hier weer terwijl of aangezien
te staan. Het Franse « milieus» zouden \ve vervangen door het
Ned. kringen, « opgericht» door ingesteld en « dergelijke» door
een dergelijke.
- « Hier volgt een kort overzicht van de bijzondersv,-: gegevens» (blz. 43, tweede kolom). - Het gebruik van « bijzonderste » is verkeerd als bedoeld wordt: voornaamste, belangrijkste,
gewichtigste. In veel gevallen kan ook een samenstelling met
hoofd worden gebezigd : hoofdberoep, hoofdbeschuldigde, hoofddoeleinden, hoofdpunt, hoofdbezighei,d, hoofduitgang enz.

- «Werkhuisreglement» (blz. 77 - beslissing nr 911).- Een
werkhuis betekent : gezin waar een werkvrouw één of meer dagen
in de week ruw werk verricht. Een ruimte waarin gewerkt wordt
met werktuigen en machines noemen wij een werkplaats.
- « ... om voorafgaand de zaken te onderzoeken... >} (blz. 3,
eerste kolom, eerste par.). - Voorafgaand is een bijv. nwo : een
voorafgaand onderzoek. Als bijwoord wordt het niet gebruikt,
zoals in het bovenstaande uittreksel. Juist is: om vooraf (of:
van te voren) de zaken te onderzoeken.
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Verkeerde werkwoorden
- « Sommige van deze dossiers werden door zijn diensten in
behandeling genomen en anderen werden achteraf aan de V.C.T.
overgemaakt» (blz. 2 - Inleiding). - « Overmaken» is hier niet
het juiste woord ; het wordt alleen gebruikt als equivalent van
« transmettre» wanneer er sprake is van het doen toekomen van
geld of andere betaalmiddelen. In de andere gevallen zegt men :
overzenden, toezenden, toesturen, doorgeven, doen toekomen (cf.
Taalbeheersing 11, 94-95). In plaats van « anderen» dient hier
natuurlijk andere te staan, aangezien de slot-n alleen wordt geschreven voor personen.

- « Betrekkingen oprichten » (blz. 5, tweede kolom). - Wij zouden zeggen : betrekkingen, ambten instellen.
- « De volledige tekst komt in bijlage» (blz. 7, eerste kolom).
In bijlage komen » is geen Ned. Wij zeggen: de volledige tekst
is als bijlage bijgevoegd, gaat hierbij als bijlage.
«

Verkeerde substantieven
- « De modaliteiten van haar werking (nI. van de V.e.T.)
(blz. 2 - Installatie 2.). - In het Ned. is « modaliteit» een term
uit de spraakkunst, de wijsbegeerte, de theologie of de rechtstaal. In het bovenstaande geval is het aangewezen woord : de
werkwijze van de Commissie.

- « De aanduiding van de plaatsvervangers ... » (blz. 3 - Installatie 2.). - Een aanduiding is een vermelding: letters, cijfers en
andere aanduidingen op kisten ; brief voorzien van de aanduiding « aangetekend »; of een inlichting: enige aanduidingen
geven over de werkwijze ; de politie bezit enkele waardevolle
aanduidingen; het zijn maar vage aanduidingen. Hier was echter
bedoeld : de benoeming, aanstelling of aanwijzing van plaatsvervangers (cf. Taalbeheersing 11, 167-168).

Verkeerde voornaamwoorden

-« Een koninklijk besluit van 18 maart 1964 heeft dit van 2
maart 1964 gewijzigd» (blz. 3 - Installatie 2.-).
« In een organisme belast met een zo kiese taak als deze van
het taaltoezicht» (blz. 6 - Activiteit 3.-).
Als op het aanwijzend voornaamwoord een bepaling volgt,
gebruikt men niet dit/deze maar dat/die; het vervult dan immers
een bepalingaankondigende functie, terwijl dit/deze meestal te..
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rugwij~ naar een voorafgaand zelfstandig nwo Met Paardekooper, Moeyaert en Peperstraete in hun A.B.N.-Spraakkunst
kan men dat ook op de volgende wijze uitdrukken: « Deze/dit
kunnen geen kern zijn van een andere bijvoeglijke nabepaling»
(cf. Taalbeheersing I, 59-61).

- « ••• dat de te raadplegen organisaties deze zijn die zitting
hebben ... » (blz. 9 - beslissing 24 dec. 1964).- Een vergissing
van dezelfde aard. Om de herhaling van die te vermijden, wordt
in zulke gevallen het tweede die gewoonlijk door welke vervangen: die zijn welke zitting hebben ...

Verkeerde voorzetsels
- « ••• vragen tot advies en klachten werden ingediend»
(blz. 2 - Inleiding). - Aangezien men zegt : vragen om iets (en
niet: vragen tot iets), zouden we hier het vz. om gebruiken:
vragen om advies. In andere gevallen volgt op « vraag» het vz.
naar : de vraag naar bepaalde goederen op de markt.
- « De Minister... werd er om verzocht in hun vervanging te
voorzien » (blz. 3 - Installatie 3.-). - Aangezien de reden van het
verzoek onmiddellijk volgt, is erom hier overbodig. Dit voornaamwoordelijk bijwoord wordt wel gebruikt als de reden al vroeger
is aangegeven. Wanneer iemand bijv. de vraag stelt of in een
bepaalde vervanging al is voorzien, kan het antwoord luiden :
« Ik heb de Minister erom verzocht ».
- « ••• het Nederlands of het Frans naargelang de wens van
de belanghebbende» (blz. 8 - beslissing 22 okt. 1964). - De uitdrukking luidt naar gelang van, dus moet het zijn : naar f~lang
van de wens. Daarnaast bestaat naar gelang dat : naar g(~lang
dat we ouder worden. Dat kan ook worden weggelaten : de omzet stijgt naar gelang de prijzen dalen of stijgen. Op naar gelang
van volgt dus een substantief, op naar gelang (dat) een bijzin :
ambtenaren bevorderen naar gelang van hun bekwaamheid ; ambtenaren bevorderen naar gelang zij bekwaamheid bezitten.
- « Deze afschaffing zou als onbegrijpelijk voorkomen ... »
(blz. 10 - Bijzondere regelen). - Het voorzetsel als is hier overbodig : dat komt me onbegrijpelijk, vreemd, bekend voor.

- « ••• onder het oogpunt van de economische en sociale noodwendigheden » (blz. 46 - 2. Taak van de Commissie). - De Nederlandse wending is : uit het (een) oogpunt van.
- « ••• benoeming in bedoelde betrekking... » (blz. 51 - laatste
regel). Juist is : benoeming tot een ambt. Men zegt wel: in' een
commissie benoemen.
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Voorzien

Dit werkwoord komt ontelbare keren in het verslag voor waar
het niet past. Bijv. : De wet van 28 juni 1932 voorzag (i.p.v. bepaalde). De maatregelen die in art. 52 voorzien (i.p.v. bedoeld)
zijn. Waarbij de raadpleging van de vakverenigingen uitdrukkelijk door art. 46 was voorzien (i.p.v. voorgeschreven). Wat de
status van de voorzitter betreft, worden bepalingen voorzien
(i.p.v. opgenomen). Tevens waren twee vergaderzalen voorzien
(Lp.v. in 't vooruitzicht gesteld).
Voor meer bijzonderheden over het verkeerde gebruik van
11-5 en 6.

« voorzien », verwijzen we naar Taalbeheersing

Woordvolgorde
Op verschillende plaatsen laat de woordvolgorde te wensen
over. Zo op blz. 12 (Taalkaders 2.-) : « Hoe het ook zij, zullen
de taalkaders moeten streng in acht worden genomen » (Hoe het
ook zij, de taalkaders zullen streng in acht moeten' worden genomen).
Blz. 5, tweede kolom : « ••• waar gans de dienst kan in ondergebracht worden» (in ondergebracht kan worden).
Blz. 44, eerste kolom : « ••• zal men er derhalve moeten rekening mee houden ... » (rekening mee moeten houden).
Het inlassen van allerlei woorden tussen het hoofdwerkwoord
en het hulpwerkwoord is een afwijking van de normale Nederlandse woordvolgorde. (cf. Taalbeheersing I, 28-31).

Dewelke
Dit is een verouderd woord. In plaats van « de dienst voor
dewelke de aankoopverklaringen bestemd zijn... » zegt men in
modern Nederlands: de dienst waarvoor. (cf. Taalbeheersinlg 1-57).

WegZaten van « worden ')
Omdat men in bepaalde staande uitdrukkingen wel zegt het
dient opgemerkt, het dient gezegd, schijnen sommigen te geloven
dat dit hulpwerkwoord overal kan worden weggelaten. Dit is een
misvatting, want het betreft hier zinnen in de lijdende vorm en
het kenmerk van die vorm is precies dat hiervoor het hulpwerkwoord worden gebruikelijk is. In het verslag van de V.C.T. wordt
het hulpwerkwoord bijna overal systematisch weggehakt.
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In normaal Nederlands zegt men: dient verstaan te worden,
dient geantwoord te worden, dienen aangezien te worden, dient
in overeenstemming gebracht te worden, of misschien nog liever :
dient te worden' verstaan~ dienen te worden aangezien, dient in
overeenstemming te worden gebracht.

J.

Verhasselt

VRAAG EN ANTWOORD
Toelating - vergunning - m,achtiging
In het tweede deel van een bijdrage over « de oude en de nieuwe
wet inzake stedebouw » (Taalbeheersing 111-10) schrijft A.D.M. :
« Ook gebruikt de wet nergens toelating waar het vergunning
moet zijn, zoals in bouwvergunning, verkavelvergunning enz. ».
Dit sluit min of meer aan bij hetgeen J.V. aan het slot van
zijn bijdrage « Permettre is niet altijd toelaten!» (Taalbeheersing 11 - 26) schrijft: « Men onthoude vooral dat toelaten in geen
geval mag worden gebruikt in de betekenis van in staat stellen
en toelating in geen geval in die van toestemming of vergunning ... ».
Nu schrijft de heer A. Rombaut te Brussel (met wie wij ons
reeds in de begrippen (aan)zuivering en afschrijvinlg, in verband
met douanedocumenten hebben verdiept) :
" Voorts is voor... invoer ofwel een algemene toelating (in de
vorm van een instructie), ofwel een bijzondere toelating (in de
vorm van een brief, gericht aan de betrokken inspecteur), vereist.
Het is mogelijk dat bij die invoer tevens een vergunning van
het Ministerie van Economische Zaken dient te worden voorgelegd, bijv. om·dat de goederen herkomstig zijn uit een land van
het communistisch blok.
De ter zake algemeen geldende Franse term « autorisation » is
bij ons steeds vertaald door « toelating ». Nu zou men « toelating »
willen vervangen door machtiging.
Van Dale geeft voor « toelating» o.m. : 4 (meest Zuidn., in
N. Ned. alleen in min of meer ambtelijke stijl) goedkeuring, toestemming, vergunning, permissie: voorzien van een bijzondere
toelating ».
Aangezien het hier n.m.m. uitsluitend gaat om ambtelijke
stijl, en « vergunning» minder gepast lijkt, om verwarring te
voorkomen met het gelijknamige document van het Ministerie
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van Economische Zaken, lijkt het mij dat
verkiezen valt boven « machtiging » ".

«

toelating

»

ter zake te

Aldus de heer Rombaut.
Ik weet niet welke « men » de inzender precies bedoelt in de
zinsnede: « Nu zou men « toelating» willen vervangen door
« machtiging »... Het is echter wel duidelijk dat de bedoelde terminologische wijziging in de lijn ligt van wat ].V. schreef: toelating in geen geval (te gebruiken) in de betekenis van « toestemming» of « vergunning ».
Het streven naar uitbanning van het woord toelating in de betekenis van « vergunning, toestemming» beantwoordt geheel aan
het algemene streven naar aanpassing van het Belgische taalgebruik aan het Nederlandse. In Belgische teksten werd het woord
« toelating » in zeer vele gevallen gebruikt waarin het (in dezelfde betekenis en opvatting) in Nederland niet gebezigd wordt.
Voor de schakering tussen toelaten enerzijds en vergunnen of
toestemmen anderzijds verwijs ik naar de reeds aangehaalde
bijdrage van ].V. (Taalbeheersing 11 - 26).
De inzender beroept zich op een zinsnede in Van Dale die
met het hier gezegde in strijd schijnt te zijn.
Die zinsnede is een kort excerpt uit het Woordenboek van de
Nederlandsche Taal (zoals zeer vele woordbepalingen in Van
Dale excerpten uit het W.N.T. zijn). In het W.N.T. lezen we inderdaad bij TOELATEN, als betekenis 4 : « Van handelingen.
Goedkeuring, toestemming, vergunning, permissie, dulding. In
Z.-Neder!. het gewone woord, in N.-Neder!. alleen in min of
meer ambtelijken stijl ». Hier hebben we dus de bron van Van
Dale.
Het W.N.T. laat dan een twintigtal voorbeelden van het gebruik van toelating in die betekenis volgen. Die citaten zijn óf
van Zuidnederlandse auteurs óf van voor de 19de eeuw - op
een drietal aanhalingen uit jongere Noordnederlandse teksten na
(Pandhuiswet 1910, Indische Staatsregeling 1925).
Het W.N.T. constateert, aan de hand van een aantal teksten,
dat toelatin'g in de betekenis goedkeuring, toestemming enz.
in België « het gewone woord» is, doch in Nederland slechts in
min of meer ambtelijke stijl wordt aangetroffen. Het registreert,
maar leidt daar geenszins een « regel » uit af.
Uit de gegeven oitaten blijkt veeleer dat toelating in de betekenis « toestemming» in het Nederlands in onbruik is geraakt,
doch (zoals wel meer met min of meer verouderde termen) in
sommige ambtelijke teksten is blijven hangen. Dat het in het
Zuiden «het gewone woord» is, moet veele'er worden toegeII ~ 276

schreven aan het feit dat men daar met de hele scala van syno..
niemen als toestemming, vergunning, machtiging enz. niet vertrouwd was, en evenmin met de bijzondere schakering van toelaten en toelating.
Bij het kiezen van een nieuwe term, of bij de herziening van
een oude formulering, gaan we niet uit van een woordgebruik dat
« in min of meer ambtelijke stijl» nog wel hier en daar wordt
aangetroffen, maar van het hedendaags algemeen woordgebruik.
« Men» heeft er dan ook gelijk in (Van Da1e, betekenis 4 ten
spijt) de term « toelating» in de zin van « vergunning» te willen vermijden.
Het gevaar van verwarl!ing, waar de inzender over spreekt,
zou dan kunnen ontstaan indien we slechts de keus hadden tussen « toelating» en « vergunning ». In het geval dat ons hier
bezighoudt, wOf'dt een ander document immers al vergunning
genoemd. Maar dan is machtiging toch een uitstekend synoniem ?
Ook taalkundig is machtiging een veel treffender vertaling van
autorisation dan « toelating ».
De verandering, in de bedoelde context, van « toelating» in
machtiging is stellig een verbetering, en levert· naast vergunning
niet in het minst gevaar van verwarring op.
Prof. Plouvier wijst nog op de volgende zinsnede in de brochure
« Algemene machtigingen toegestaan inzake vervoer », uitgaande

van het Ministerie van Financiën, Bestuur der Registratie en
Domeinen: « Naar luid van artikel 37 van het Wetboek der met
zegel gelijkgestelde taxes, kunnen de in België ingevoerde koopwaren met het doel dadelijk te worden heruitgevoerd na aldaar
een industriële bewerking te hebben ondergaan, mits machtiging
van het bestuur en mits de voorwaarden bij deze machtiging bepaald, geheel of gedeeltelijk vrij van overdrachtstaxe ingevoerd
worden ».
Op sommige elementen in deze formulering valt wel een en
ander aan te merken, maar het gebruik van het woord machti..
ging is in elk geval geheel in orde !

M. van Nierop
A.T., Lier, wint ons a!dvies in over de volgende vragen:
V) In Taalbeheersing 11 - 225-227 wordt het voegwoord mits be..
handelde In dit verband wens ik U de volgende vraag te stellen :
mag mits ook gebruikt worden als synoniem van « op voorwaarde van », waarachter een zelfstandig naamwoord gebruikt wordt?
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A) Een uitdrukking « op voorwaarde van », gevolgd door een
zelfstandig naamwoord, is ons in het Nederlands niet bekend. In
het Frans zegt men wel « à condition de », maar hierop volgt een
infinitief. In het Nederlands is dan de gebruikelijke wending op
voorwaarde dat, gevolgd door een bijzin. Bijv.: vous pouvez
réussir dans votre examen à condition de faire l' effort nécessaire
=== u kunt voor uw examen slagen op voorwaarde dat u zich de
nodige inspanning getroost. De voorwaardelijke bijzin kan ook
worden ingeleid met het voegwoord mits: u kunt voor uw examen
slagen mits u zich de nodige inspanning getroost.
V) Mag ik U vragen of ik een vergissing bega door te schrijven : « De verkoop is voltrokken mits er een voorwerp is en een
prijs» (voorwaarden tot geldigheid of beter tot ontstaan) ?
A) Mits is hier gebruikt als een voegwoord ter inleiding van
een voorwaardelijke bijzin en betekent op voorwaarde dat. Op
die zin is dus niets aan te merken, zoals hierboven al is gebleken.
V) Mag ik schrijven : « Ik heb mijn huis verkocht tegen de
prijs van ... » ?
A) Zoals wij schreven in Taalbeheersing I - 34, 35, gebruiken
wij voor prijsaanduidingen het voorzetsel tegen of voor (nooit
« aan », want dat is een taai gallicisme !). Als de eenheidsprijs
van een of ander produkt wordt aangegeven, bezigt men bij voorkeur tegen: het werk is verkrijgbaar tegen 200 fr. per deel; de
glazen worden verkocht tegen 25 fr. per stuk.
Bij vermelding van het totale bedrag van een koopsom, gebruiken wij meestal voor : een stuk grond kopen voor de totale
prijs van ... ; een pak kopen voor (de prijs van) 5.000 fr. ; ik heb
mijn huis verkocht voor (de prijs van) 600.000 fr. ; een wagen
kopen voor de helft van de prijs.

M.V. te Lier schrijft ons:
V) Onlangs las ik - voor de eerste maal in mijn leven - de
uitdrukking « op te maken in vijfde1Zblad)} ; dit in de betekenis
van « op te maken in vijf exemplaren )}. Mag ik vragen of dit
correct Nederlands is ? Zo ja, hoe verklaart U die wending? Zo
neen, van welke oorsprong is ze ?
A) Wij hebben die samenstelling nooit gehooftd noch gelezen
en hebben ze evenmin in enig woordenboek kunnen aantreffen.
Zij lijkt wel niet tot de Nederlandse woordenschat te behoren.

J.

Verhasselt
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11. ,. Term,en en w:endingen
SEPONEREN
De heer P. Struye, voorzitter van de Senaat, schrijft ons:
« Ik neem steeds met grote belangstelling kennis van de verschillende uitgaven van uw tijdschrift Taalbeheersing in de' Administratie'. In het nummer 38 van maart 1966 lees ik :

v.

Een zaak zonder gevolg klasseren?

A. Dit is de letterlijke vertaling van « classer une affaire sans
suite ». Zoals wij reeds schreven in Taalbeheersing 11, 151 zegt
men hiervoor in het Nederlands: geen verder gevolg geven aan
een zaak.
Gelooft U niet, dat de juiste uitdrukking, die in Noord-Nederland mee'stal wordt gebruikt, seponeren is? (cf. Van Dale, een zaak
of klacht seponeren = niet vervolgen (vanwege het OM). »

Als we in die brief « de juiste uitdrukking» door « een juiste
uitdrukking» vervangen, moet het antwoord op de gestelde
vraag bevestigend zijn. In Taalbeheersing 11, 151 en IJ, 243 dachten
wij, zoals we meenden dat onze correspondenten deden, alleen
aan de gewone betekenis van de ter sprake gekomen wending.
De brief van senaatsvoorz'Ïtter Stroye is een dankbare aanleiding
om de leemte aan te vullen.
We moeten dan wel onderscheiden. Van een belastingcontroleur, van de voorzitter van een vergadering enz. kan men niet
zeggen ,dat zij « een zaak seponeren ». Seponeren is een rechtsterm, meer bepaald een term uit het strafrecht. Wanneer het
Openbaar Ministerie, dat '\Toornamelijk belast is met het opsporen
en vervolgen van strafbare feiten en het tenuitvoerleggen van de
door ,de rechters opgelegde straffen, beslist een zaak terzijde te
leggen of niet te vervolgen (krachtens het zgn. « opportuniteitsbeginsel », o~ omdat de voorhanden gegevens niet voldoende zijn),
zegt men dat de zaak wordt geseponeerd (Lat. sepO'nere).
Seponeren is niet opgenomen in de Woordenlijst van de Nederlandse taal van 1954. Wellicht omdat het een vakterm is. In de
Inrichting van de Lijst schrijft de woordenlijstcommissie immers
« dat vaktermen slechts in beperkten getale een plaats in de lijst
hebben gekregen ». Hoe het zij, onze lezers weten (zie Tb. I, 62-67,
li7-130 en V, 36) dat het groene boekje in de eerste plaats een
handleiding voor de spelling is. Of een woord er al dan niet in
staat, is geen maatstaf voor de gangbaarheid ervan.
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Dat seponeren in zijn strafrechtelijke betekenis wel gangbaar
is blijkt hieruit, dat Mr. S. J. Fockema Andreae het als lemlna
opgenomen heeft in zijn alleszins gezaghebbend Rechtsgeleerd
Handwoordenboek (Groningen, Wolters 1948), waarvan we trouwens zijn uitgegaan voor de hierboven gegeven definitie. Ook
bv. het vulgarisatiewerkje van Jhr. Mr. J. J. Boreel, Ken uw recht
(Elsevierpocket, 1962) geeft het als trefwoord op. Een en ander
ondanks het feit, dat een keer een poging is gedaan om seponeren
samen met andere (ten naaste bij tweeduizend) uitheemse termen
uit de juridische sfeer te bannen. We doelen hier op de « puristische)} woordenlijst, die de Nederlandse juristenvereniging vijftig jaar geleden heeft opgenomen in haar tweedelige uitgave De
Nederlandsche Rechtstaal (Den Haag, Belinfante 1916). Daar lezen
we: « Seponeren (een strafzaak -, te vervangen door: ter zijde
leggen. Evenzo sepositie door: ter-zijde-Iegging ». De aanbeveling heeft weinig of niets uitgehaald en met vele andere, nu eenmaal vaak moeilijk te vermijden of uit te roeien leenwoorden is
seponeren bij wijze van spreken, d.i. strafrechtelijk, « levend »
gebleven.

WETSDOKTER

v. « Ik zit geplaagd - aldus de heer Waterplas uit Dilbeek - met
de vertaling van « médecin légiste» waarvoor in het Brusselse
gerechtshof het woord wetsdokter wordt gebruikt. Dat woord is
in Van Dale vermeld, echter met « In België» tussen voorzichtige haakj es.
Mij geeft het nochtans geen voldoening, omdat ik meen dat
het een slappe vertaling is die afgeleid werd uit « médecine
légale .)} waarvoor bij ons « gerechtelijke geneeskunde)} bestaat.
In Nederland heten die gerechtsdienaren « justitiearts » of
« politiearts ». Geen van beide namen kan in ons land worden
aanvaard. De eerste heeft een te ruime en de tweede een te enge
betekenis. Hier zijn die geneesheren aan het gerecht verbonden
en vervullen zij alleen de taken die hun door de rechterlijke
instanties worden opgedragen. De politie, de justitie of de wet
komen daarbij niet te pas.
Is het niet geraden hier een woord te maken naar het patroon
van gerechtsdeurwaarder, gerechtsbode, gerechtsdienaar enz.?
Waarom zouden wij niet spreken van een « gerechtsarts )} ? »
A. De Centrale Commissie voor ,de Nederlandse Rechtstaal en
Bestuurstaal in België publiceerde in 1961 een Lijst van benamingen van ambtenaren en personen bij de openbare besturen in dienst
0/ bekend (Uitg. B'elg. StaatsbI., Brussel, zie Taalbeheersing IV, t).
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Daarin -staat naast médecin légiste-: wetsdokter, de term dus
waarover onze vragensteller zich ongerust maakt. Voor die ongerustheid is wel wat te zeggen. Het ideale woord lijkt wetsdokter niet te zijn, en er kan over getwist worden of het niet
beter was geweest (< gerechtsarts of -dokter)} te « maken )}.
Wellicht heeft de commissie juist in dat « maken» een bezwaar
gezien, als eenmaal bleek dat justitiearts of politiearts voor België
niet bruikbaar waren. _Het is dan niet onredelijk dat zij, liever
dan een nieuwe term te smeden, zich neergelegd heeft bij de
term die hier te lande in een welbepaalde betekenis ingeburgerd
blijkt te zijn. Mede in het belang van de eenheid in de ambtelijke
terminologie is het hoe dan ook gewenst de lijst van de commissie -tot richtsnoer te nemen, en daaraan dus voor officiële
geschriften de wetsdokter te ontlenen.

C.B.
INRICHTING -

VESTIGING

v. Mag het woord « inrichting » worden gebruikt in de betekenis :
« plaatselijke eenheid van een onderneming », in het Frans
?

« êtablissement »

A. Deze vraag wordt ons voorgelegd door W. Van Waelvelde,
adviseur bij het Instituut voor de Statistiek, die er bovendien op
wijst dat in Nederland en in de EEG het woord « vestiging»
in die betekenis wordt gebruikt.
Het gaat dus om het gebruik van een woord in een bepaalde
sfeer, nl. de statistiek. Zoals de vraagsteller reeds heeft opgemerkt, gebruikt men in Nederlandse statistieken de term « vestiging)} (b.v. Statistisch zakboek 1964, Centraal Bureau voor de
Statistiek, blz. 45: vestigingen en werkzame personen in nijverheid, handel en verkeer ; blz. 61: Nieuwe industriële vestigingen). In de terminologie van de statistiek komen echter. ook nog
andere aanverwante begrippen voor, zoals onderneming en
bedrijf (b.v. Maandstatistiek van de industrie, C.B.S. februari
1966): Uit de toelichting -op de in laatstgenoemde publikatie opgenomen statistieken blijkt dat de term vestiging inderdaad
in de betekenis van « lokale bedrijfseenheid » wordt gebruikt.
Woordelijk wordt gezegd: V estiging komt hier overeen met
het internationaal bekende begrip -establishment.
Als eerste-argument ten gunste van het gebruik van « vestiging )}
kan dus gelden dat deze term in Nederland inderdaad in deze
sfeer gebruikelijk is.
Bovendien kan worden aangevoerd . dat het woord inrichting
op economisch en -administratiefrechtelijk gebied reeds een bell-281

paalde inhoud heeft gekregen waardoor deze term niet meer in
aanmerking kan komen om het abstracte begrip « plaatselijke
hedrijfseenheid » aan te duiden.
De term inrichting komt namelijk herhaaldelijk voor in de
litteratuur over de Nederlandse vestigingswet en betekent daar :
«besloten ruimte waarin een bedrijf pleegt te worden uitgeoefend».
De vestigingswet kent twee soorten vergunningen: voor een
« inrichting» en voor « bedrijfsuitoefening zonder inrichting ».
Een bouwbedrijf b.v. beschikt meestal niet over een « inrichting ».
Het zou echter wel vreemd zijn indien bij bedrijfstellingen geen
rekening wel}d gehouden met de vele bouwbed'rijven die in ons
land gevestigd zijn.
Voor het begrip « plaatselijke hedrijfseenheid » verdient de term
vestiging dus zeker de voorkeur. Dit neemt niet weg dat ten
behoeve van de statistiek een nadere omschrijving steeds wenselijk is, ... en over deze omschrijving is internationaal overleg ten
zeerste gewenst.

w.

Px.

VRAGEN OVER CARTOGRAFIE (;)
Mogen we, na een vrij lange onderbreking (zie Tb. 11, 247-250 ;
258-260) weer even onze kaart ter hand nemen om de laatste vragen van het Militair Geografisch Instituut te beantwoorden?
Wij hopen dat deze, voor sommige lezers wellicht te uitvoerige
of te technische mededelingen zullen bijdragen tot het invoeren
en verspreiden van een betere kaarttaal, een gebied waar het
Geografisch Instituut wel toonaangevend kan werken, al behoudt de redactie zich voor, zulke al te sterk gespecialiseerde
vragen, waarvoor geen algemene belangstelling mag worden verwacht, in de toekomst niet meer in hun geheel te behandelen.
V. Wat is de juiste term voor de omtreklijnen van het kaartbeeld : kaartrand, kaartsnede, kader, kaderlijn of kaartversnijding? en voor de tweede dikkere omlijning op een zekere afstand omheen de eerste aangebracht: kaartlijst ?
A. I. Ziet men het bv. van uit het standpunt van de bladindeling, van de kaartinhoud, van het kaart- of gradennet of van uit
het standpunt van de projectie, dan zal men eerder van de
bladgrenzen de kaartgrenzen en, van de randen van de kaart, van
de kaartranden spreken. Voorbeelden uit de vakliteratuur :
- bij de bladindeling (van de topografische kaart I : 100.000)
zijn de blodgrenzen zó geplaatst, dat de boven- en de ondergrens
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samenvallen· met de dito-begrenzingen van de bladen van de topografische kaart I : 50.000 ;
- de gemiddelde kaartgebruiker is wel vertrouwd met de wetenschap, dat vooral naar de randen van de kaart het patroon van
parallellen en meridianen allengs sterker wordt uitgerekt, ineengedrongen en/of verbogen wordt;
2. Bekijkt men het eerder typografisch, zoals hier het geval is,
dan zal men van een kader of van een lijst spreken. De eerste
term is echter de meest gebruikelijke.
Aan zo'n kader wellicht denkt het Instituut als het ons
vraagt, of het woord kaderform'aal goed Nederlands is. We hebben dat woord nergens aangetroffen maar dat betekent niet, dat
het geen correcte en aanvaar,dbare samenstelling zou zijn b.v., naar
analogie van blaidfoc,maat, kaartformaat enz..., het formaat, de
afmetingen van het kader van een landkaart aan te duiden.
Heeft de kaart een dubbele omlijsting, twee kaders dus, dan
noemt men het ene, het hinnenkader, het andere het buitenkader,
ook wel eens de binnen- en de buitenlijst.

v. Hoe noemt men het tussen twee kaders liggende oppervlak :
kaartboord ? en wat is het juiste woorod voor het schrift en de
cijfers in die zgn. boord: kaartboordschrift, kaartboordbeschrifting, kaartboordbecijfering ?
A. De ruimte tussen het binnen- en het buitenkader is niet de
kaartboord maar de ka.artrand. «Boord» is hier een gallicisme.
In ABN zegt men niet: een fotografie met brede, witte boord,
maar met brede, witte rand. Evenzo: een brief met zwarte rand
(rouwrand).
Ter aanduiding van het in de rand geschrevene komen we,
mede gelet op hetgeen hiervoren in verband met «beschrifting»
is opgemerkt, logischerwijs tot randschrift. De in de kaartrand
vermelde cijfers noemt men gewoon randcijfers. Randbecijfering
is wel bruikbaar om de handeling zelf, het aanbrengen van de
randcijfers aan te duiden.
Rand en randschrift zijn dus weer termen die in de cartografie
in ruimere of in engere zin kunnen worden gebruikt. In zinnen
als: «Op de rand van de kaart staan de benodigde toelichtingen ; op de kaart is veel ruimte gelaten voor randschrift ; afmetingen der bladen met de verklaring op de randen gedrukt
43 x 55 » wordt met rand duidelijk de rand van het gehele blad,
niet de rand van de eigenlijke kaart bedoeld. Is misvatting mogelijk, dan moet natuurlijk naar een preciezer formulering worden
uitgezien. In ons geval kan men tegenover kaartrand dan bv.
bladrand stellen of ook nog papierrand : « Het formaat had nog
kleiner kunnen zijn, indien de papierran'd, nu 7 cm en 16 cm
breed, wat smaller was genomen ».
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V. Wat is het beste Nederlandse woord voor de Franse uitdruk...
king « carte élaguée }): besnoeide kaart? overzichtskaart ?
A. Eerst het begrip even verduidelijken. Wil men bv. met een
kaart I : 25.000 als uitgangspunt een kaart I : 50.000, een kaart
met een kleinere schaal dus, vervaardigen, dan zal men moeten
generaliseren dwz. sommige terreindetails van de basiskaart moeten weglaten en andere, die niet mógen worden weggelaten, qua
vorm vereenvoudigen. Men verkrijgt dan wat men noemt een
gegeneraliseerd beeld van de kaart I : 25.000. De volgende bewerking is dan de verkleining van dat gegeneraliseerd beeld tot
I : 50.000.
Zo'n sterk vereenvoudigde kaart nu, al dan niet tot een
kleinere schaal herleid, is een « carte élaguée», een kaart dus
waarop heel wat « weggesnoeid » is. « Besnoeide kaart» is echter
geen goed Nederlands, een al te letterlijke vertaling. Het goede
Nederlandse woord is overzichtskaart.

V. In een legendablokje komen drie tekens voor die onderscheidenlijk als « talud, opgehoogd, ingegraven» worden verklaard.
Het Instituut vraagt of het niet beter ware de laatste twee termen
door ophoging en uitgraving te vervangen.
A. Het lijkt alleszins verkieslijk met substantieven door te gaan
en te schrijven: talud, ophoging en, ja, wat moet het nu zijn :
ingraving of uitgraving?
Bij ingraving ligt het accent méér op het feit dat men daar in
de grond is ingedrongen, bij uitgraving méér op het feit dat men
daar de grond heeft uitgehaald. Van kunstwerken nu, spoorwegen, wegen, vestingen enz..., zal men eerder zeggen, dat ze in een
ingraving liggen.
V. Als equivalent voor het Franse « canalisation d'eau» staat in
de legende van de kaart « waterpijpleiding ». Het Instituut geeft
nu, met een vraagteken, waterleiding in overweging.
A. Het Instituut durft waterleiding blijkbaar niet.door te zetten
in de mening wellicht, dat dit woord alleen in verband met de
drinkwaterdistributie mag worden gebezigd of bij de kaartgebruiker althans de gedachte daaraan zou oproepen. Nochtans is
waterleiding volkomen veilig als algemene term voor enige leiding
waardoor water naar een bepaalde bestemming wordt gevoerd.
Wenst men het hier absoluut te vermijden, dan kan men er eenvoudig watertoe- ot afvoerleiding van maken.
V. Hoe heet een heuvel van mijnafval : terril, steenstort of
steenberg?
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A. Een heuvel van. mijnafval is een steenberg. Voor de heuvel
van hoogovenafval, van zgn. slakken, lijkt slakkenhoop gebruikelijker te zijn dan slakkenberg.

v. Is « hoekmerkteken » het juiste woord ter aanduiding van het
teken dat in de hoekpunten van het kader wordt aangebracht?
A. Dat teken noemt men eenvoudig een hoekmerk.
v. In de kaartrand worden met een laddertje de geografische
coördinaten aangegeven. Noemt men dat: de schaal van de
geografische coördinaten ?
A. Een bekend Nederlands cartografisch bedrijf dat we hebben
geraadpleegd, adviseerde ons: aanduiding van de geografische
coördin'aten.

v. Hoe heet de strook of de \veg die tussen de verschillende percelen van een bos onbeplant worden gelaten om een eventuele
brand te stuiten, een « tra» of een « brandlaan ? ».
A. Beide komen voor. In de Winkler Prins-encyclopedie, op het
trefwoord « Bosbescherming » lezen we, uit de pen van een bosbouwdeskundige : 1. .. en het aanleggen van brandtrds waarvan de
oppervlakte vrij van vegetatie dient te worden gehouden. - 2. Een
loopvuur wordt het best geblust door ... het aanleggen van een
tegenvuur van uit een weg, een greppel of een brandtro.
In de Richtlijnen en preventieve maatregelen bos- en heidebrand (zie de brochure Boswet, van de Nederlandse Staats"vetten
Editie Schuurman en Jordens) leest men: « Complexen naaldhout behoren door onbeplante stroken, brandtra's, van ongeveer
6 meter breedte te worden verdeeld in ... ». Brandtra lijkt wel de
in vakkringen meest gebruikelijke term te zijn. Opgemerkt zij, dat
tra twee meervoudsvormen heeft: trds en traas.
V. Een volledig met huizen volgebouwd stadsgedeelte of agglomeratie noemt men: volgebouwde kom, volledig bebouwde wijk
of volledig bebouwde kom ?
A. Die vraag heeft te maken met het teken dat de gedeelten
van een stad of van een « agglomeratie » moet aangeven die geheel met gebouwen zijn bezet, ter onderscheiding van de aansluitende of ·de tussenliggende gedeelten welke niet zo dicht of
helemaal niet zijn bebouwd.
Zo een gedeelte zal samen met de andere soortgelijke gedeelten
stellig tot de kom, tot de bebouwde kom van de stad of het dorp
behoren, overwegend daarin, kenmerkend daarvoor zijn. Het is
echter geen bebouwde kom op zichzelf. Onder bebouwde kom
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\vordt in het huidige spraakgebruik immers verstaan, het gehele
gedeelte van een gemeente waar de bebouwing min of meer aaneengesloten is, en daartoe pleegt men ook de aansluitende en de
tussengelegen onbebouwde gedeelten te rekenen. Een bebouwde
kom, dat is precies wat velen bij ons, ten onrechte, een « agglomeratie)} noemen, een woord dat in het Nederlands een engere
betekenis heeft dan het Franse « agglomération » en alleen doelt
op een complex van steden en voorsteden.
Een volledig bebouwd gedeelte als door het hier besproken
teken aangeduid is ook niet noodzakelijk een « wijk )}. Het kan
verscheidene wijken omvatten en, andersom, kan een wijk, naast
een gedeelte dat de aan het teken beantwoordende bebouwingsdichtheid vertoont een gedeelte omvatten dat minder dicht of
helemaal niet met gebouwen is bezet.
Om de verklaring zó algemeen en neutraal te houden als het
teken zelf, late men het begrip \vijk er liefst buiten en schrijve
men: volledig of geheel bebouwd gedeelte of, eenvoudig: geheel bebouwd. Wij vragen ons echter af, of hier niet gewoon
stadsbebouwing zou moeten staan. Dat is in ieder geval wat op
de meeste Nederlandse kaarten die we in handen kregen, als
verklaring is gegeven.

v.

Hoe vertaalt men het best: ljeu-dit?
A. Eerst de vraag even in het kaartenverband situeren. De

namen van plaatsen staan in de kaart gedrukt met een lettergrootte die verschilt naargelang het gaat om: I) de hoofdplaats
van een provincie of een administratief arrondissement; 2.) een
stad; 3) een gemeente; 4) een voorstad-gehucht of plaatsnaam (dit
laatste voor Fr. lieu-dit). Bedoeld wordt dus: enige andere plaats
dan een voorstad of een gehucht, die een speciale naam heeft.
Een plaatsnaam zonder meer kan men dat in het gegeven verband niet noemen, want ook de naam van een stad, een dorp
enz. is een plaatsnaam. In onze legende zou dus moeten staan :
voorstad, gehucht of andere plaatsnaam of, eenvoudig: voorstad, gehucht of andere plaats.
Soms is lieu-dit weer te geven met akkernaam of met het ruimere veldnaam, door Van Dale bepaald als een « toponiem betreffende bouw-, grasland, woeste grond, hoogten en laagten ».
een veldnaam is op onze kaart bv. de naam Rennekouter.
Volgt de naam van de plaats, dan kan men gewoon zeggen :
de plaats genaamd ... (au lieu dit ...).

Zo

A.D. M.
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II.

~

Termen en w;endingen

VRAGEN OVER

CARTOGRAFIE (4)

De legende van de kaart die het Instituut ons heeft voorgelegd
lijkt nog op ee'n aantal andere, wellicht belangwekkender punten,
waarover geen vragen werden gesteld, vatbaar voor verbetering
te zijn. Hierbij ,vordt uitgegaan van de trefwoorden op de legende.

Autosnelweg
De Nederlandse Taalcommissie voor de Techniek beveelt autoweg
aan. Ook de Nederlandse kaarten werken ermee.

Eersterangs-,

t'l~eederangs-,

derderangsweg

W eg van de eerste klasse, van' de tweede klasse, van de derde
klasse of weg v'on de kloss~ 1, 2 of 3. Een eersterangsweg zou eerder een weg van primakwaliteit, een voortreffelijke weg (une
route de tout premier ordre) zijn, waarbij van een tweede- of een
derderangsweg dan met een zekere geringschatting wordt gesproken. Hier gaat het echter om een indeling van de wegen in klassen
op grond van objectieve maatstaven zoals de breedte, het aantal
ri j stroken enz.

Serre
De algemene term voor het met glas bedekte gebouw voor het
broeien, trekken of kweken van planten is: kas, Vroege
groenten en chrysanten in kassen winnen ; ,druiven uit kassen
Een streek waar veel kassen voorkomen, waar dus veel aan
glascultuur wordt gedaan, veel glasbedrijven gevestigd zijn,
hebben we op een Nederlandse kaart als kassengebied zien staan.
Met serre wordt in de vaktaal inzonderheid de tweezijdige
druivenkas naar Belgisch model bedoeld.
l
•

Spoorwegen
I.

I.p.v. « veelvoudig spoor» liever: meer dan één spoor.

2. (< Onderweg » en « bovenweg » be'staan in het Nederlands niet.
Waar een weg onder. een spoorweg of onder een andere weg
wordt doorgevoerd kan men van een onderdoorgang of van on-
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derkruising, waar hij er overheen wordt geleid van een overbrugging of een bovenkruising spreken. Dat zijn de algemene termen voor hetgeen men vrije kruisingen noemt in tegenstelling tot
de gelijkvloerse of niveaukruisingen.
Bij vrije kruisingen kan men meer bepaald van een spoorwegviaduct spreken als de weg onder de spoorweg gaat, van een
wegviaduct als hij erover heen loopt. Nederlandse kaarten werken
met: kruisingen op gelijk, op verhoogd op verlaagd niveau.
Gracht
Gracht is Zuidnederlands in de betekenis van sloot, een ter
afscheiding van een erf of ter ontwatering van een stuk grond
gegraven water dat naar breedte en diepte het midden houdt
tussen een eigenlijke gracht (bijv. de Amsterdamse grachten) en
een greppel, dj. een smalle en ondiepe uitgraving in landerijen
ter afleiding van het overtollige water.
Onderbroken waterloop
Het gaat hier, te oordelen naar het Frans'e « cours d'eau intermittent », om een waterloop die maar met onderbreking optreedt,
die bv. uitdroogt. Zo een waterloop is een intermitterende waterloop. Een bron die maar met tussenpozen water afgeeft, noemt
men in de geologie evenzo een intermitterende bron.
Gron'dgegevens
Waarom niet, zoals op Ned. kaarten: Grondslagen'?
Aerofotogrammetrie
Nederlandser zou zijn: Luchtfotogrammetrie.
Terrein en plantengroei
Bedoeld wordt veeleer de grond, de bodem en dan nog bepaaldelijk het gebruik dat ervan gemaakt wordt, het grond- of bodemgebruik. Anderdeels hebben we in de legenda van Nederlandse
kaarten altijd begroeiing of vegetatie, nooit « plantengroei» zien
staan. Voorgesteld wordt dus: Grondgebruik en begroeiing.
Weide
Hier zou in plaats van « weide» of « weiland» ,moeten staan :
grasland, de algemene term voor enig stuk grond dat geheel of
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grotendeels door gras is bezet of voor grasbouw, voor grasteelt
wordt gebruikt. Weiland is een species van grasland, nl. land waar
vee op weidt. Iedere weide is grasland maar niet ieder ,tuk
grasland is een weide: het kan ook hooiland zijn. Men zou het
ook zó kunnen stellen: graslana staat tegenover bouwland, (akkerland), weilan'd tegenover hooiland.

A.D.M.
Zodra...
«In een artikel Melk in de branding lees ik: « van zodra men de
melkerijen van de verplichting ontslaat» ; moet zijn « va,n het
ogenblik (moment) af dat men... », aldus de hee'r J.E. Wicherts
(N.V. Komkommer).
Het is inderdaad strijdig met het Nederlandse taaleigen vóór
het voegwoord zodra het voorzetsel « van » te gebruiken. Men zegt:
zodra ik aankom, bel ik je op ; zodra het werk klaar is, laat ik
het u weten. Voor zover wij op grond van het aangehaalde zinsdeel een oordeel kunnen vormen, lijkt ons in dit geval « van het
ogenblik af » te verkiezen. - Terloops: had het niet melkfabriek
moeten zijn? Zo naar de context te oordelen...
We of wij - Dienen te worden
« Indien we steunen op de Gaulles eigen' woorden, dient zijn bezoek aan de Sovjetunie opgevat als een nieuwe poging... » Beter
lijkt ons, schrijft de h. Wicherts, hier wij te gebruiken en achter
« opgevat» moet worden geschreven « te worden ».
Wij is altijd vereist als de nadruk erop valt: zij bleven thuis
en wij gingen naar de schouwburg. In de andere gevallen heeft
men de keuze tussen wij en we, met dien verstande dat de laatste
vorm dichter bij de spreektaal staat en dus vertrouwelijker klinkt
dan de eerste. Wij hebben geen bezwaar tegen de onbeklemtoonde
vorm in het bovenstaande uittreksel uit het weekblad van het
V.E.V., aangezien in die artikelen toch een losse, ongedwongen
stijl mag· worden gebruikt. Het beklemtoonde wij is daarentegen
op zijn plaats in officiële en administratieve stukken, omdat hierin een zekere vormelijkheid in acht moet worden genomen.
Juist is de opmerking dat « te worden » een onmisbare aanvulling is van « dient» en in dit verband dus niet mag worden
weggelaten (zie Taalbeheersing 11, 274/275).
Mogen wij onze correspondent ook nog een andere verbetering
voorstellen? - Wij zouden zoiets schrijven als: « Afgaande op de
Gaulles eigen woorden, zouden wij zijn bezoek aan de Sovjetuniemoeten opvatten als een nieuwe poging... » Akkoord ?
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Bent U - Geschil
In een advertentie stond « Zijt U zeker» en « Welke zijn de
gevolgen van de betwistingen met het personeel ». Volgens de
he'er Wichertsmoet « Zijt U » worden gewijzigd in Bent (of: is) U
en « betwistingen» moet zijn geschillen (of: geschilpunten).
De gewone werkwoordsvorm bij U is inderdaad bent of is.
« Gij zijt » wordt, behalve in gewesttaal of gewestelijk getinte taal,
nog alleen gebruikt in preken, gebeden en plechtige toespraken.
Verder wordt in de advertentie « betwisting» verward met
« geschil ». Het personeel kan bijv. de gegrondheid van een beslissing van de directie betwisten, d.w.z. volhouden dat die beslissing niet genomen had mogen worden. Zo zegt men ook:
een recht, een vordering, de echtheid van een stuk, de juistheid
van cijfers, een theorie, een feit betwisten. In al die gevallen is
er sprake van betwisting. Een geschil ontstaat als twee personen
of twee partijen het over een bepaald punt oneens zijn. Een geschil
wordt beslecht of bijgelegd ; dat kan niet worden, gezegd van
een betwisting.

Om 't even
« Dynamisch personeelsbeleid van om 't even welke firma
volgens de h. Wicherts, zijn van' elke firma.

»

moet,

Om het even is hier blijkbaar verkeerd voor «. n'importe ».
Wij gebruiken die uitdrukking wel in het volgende verband :
morgen of overmorgen, het is me om het even. Ze kan echter niet
dienen ter vertaling van : n'importe qui, n'importe quoi, n'importe
ou, n'importe queUe firme. Correct Nederlands is: wie ook, wat
ook, waar ook, welke firma ook (of: onverschillig welke firma,
elke firma). Hier volgen enkele foutieve zinnen met 'de verbetering tussen haakj es :
- Om 't even welke regering aan het bewind komt... (Welke
regering ook aan het bewind komt...).
- De vertaling is van Hermanowski, die voor de verspreiding
van oQze literatuur in Duitsland meer bereikt heeft dan om het
even wie (dan wie ook).
- Neemt u maar om het even welke krant (onverschillig welke
krant).
- Frankrijk weigert aan om het even welke vergadering deel te
nemen (aan elke vergadering).
Sommigen gebruiken in plaats van « om het even »,« gelijk » of
« eender », wat eveneens strijdig is met het Nederlandse taalgebruik:
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- Meer dan gelijk welke andere bekroning, zou die van Vestdijk
een hulde geweest zijn aan het schrijven zelf (meer dan welke
andere bekroning ook).
- De partij wil niet gelijk welke prijs voor een grondwetsherziening betalen (onverschillig welke prijs).
- Sla dit mooi uitgegeven boek eender waar open (waar ook).
- Dat kan gebeuren in eender welke familie (in elke familie).
Op die Vlaamse afwijkingen wordt in sommige Nederlandse
spraakkunsten gewezen. In die van De Vooys lezen wij op blz. 195
dat de Vlamingen voor onverschillig welke « om 't even welke»
of « gelijk welke » gebruiken. In de Beknopte A.B.N.-Spraakkunst
van Paardekooper, Moeyaert en Peperstraete staat op blz. 145 :
« Beide vormen : wie en wat kunnen versterkt worden: onverschillig wie, wie ... ook (niet: gelijk wie, om 't even wie) ; onverschillig wat, wat ... ook (niet: gelijk wat, om 't even wat). »

Directeur-zaakvoerder
De N.V. Gorsac te Sint-Truiden vraagt: « de juiste Nederlandse term voor de Franse titel « Directeur-Gérant (Manager
Director) ? »
A. Het is niet gemakkelijk op die vraag een bevredigend
antwoord te geven, omdat het vennootschapsrecht van land tot
land verschilt. Wat b.v. in 't Frans « conseil d'administration»
wordt genoemd, stemt ongeveer overeen met « raad van commissarissen )} in Nederland. Maar in de Belgische vennootschappen
is er naast de « conseil d'administration» ook een « collège des
commissaires ». Wat dan daarvoor?
Dit om aan te tonen hoe voorzichtig ook wij moeten zijn...
Hoe· dan ook, de « dire'cteur-gérant» is de directeur die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. De
Commissie-Van Dievoet beveelt in haar lijst van benamingen de
samenstelling directeur-zaakvoerder aan. In Van Dales groot
woordenboek wordt za'akvoerder als volgt omschreven: « Hij die
in opdracht van een ander voor diens rekening een economische
activiteit uitoefent ; in 't bijzonder iemand die de leiding heeft
van zaken in agrarische aankoop- en afzetcoöperaties voor een
bepaalde plaats of een streek ; (in België ook) hij die met de
dagelijkse leiding van een coöperatieve vennootschap of een personenvennootschapmet beperkte aansprakelijkheid is belast».
Dus voorlopig maar directeur-zaakvoerder.

Aanhangig maken bij

v.

« Ik wou u vragen of de zo vaak gebruikte uitdrukking (~ de
dienst is gevat door dat dossier », « de commissie is erdoor ge-
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vat » wel goed Nederlands is. Is de uitdrukking « een dossier aanhangig maken» niet beter?)} Tot daar inspecteur-generaal De
Groeve.
A. Degenen die de genoemde uitdrukking gebruiken, verwarren twee totaal verschillende begrippen. « Saisir de» heeft immers een heel andere betekenis dan « saisir », namelijk die van
« mettre en possession de, charger d'examiner, de régIer, de
juger» en dat heeft niets te maken met het Nederlandse werkwoord vatten. De letterlijke vertaling is hier een verwerpelijk
gallicisme ; men behoort de zin, niet de woorden te vertalen.
Bijvoorbeeld: la commission est saisie de la proposition = het
voorstel is bij de commissie aanhangig gemaakt ; saisir la Chambre d'un projet de loi = een wetsontwerp bij de Kamer aanhangig maken (of: indienen) ; saisir Ie tribunal d'une affaire = een
zaak bij de rechtbank aanhangig maken ; Ia police est maintenant
saisie de l'affaire = de zaak is nu in handen van de politie ; Ie
service est saisi du dossier = het dossier werd aan de dienst
doorgegeven (met de bedoeling het te onderzoeken).

Opdracht tot betaling
Vraag van de heer G. Grietens te Zaventem: «In de gecoördineerde instructies van mijn administratie wordt vaak het woord
« ordonnancering)} gebruikt als vertaling voor het Franse woord
« ordonnancement )}, wat in het Frans, volgens Littré, zou betekenen: action d'ordonnancer un paiement, en « ordonnancer» :
écrire au basd'un état, d'un mémoire, l'ordre de payer. Het woord
« ordonnancering >) komt niet in Van Dales groot woordenboek
voor. Het juiste Nederlandse woord dat beantwoordt aan de betekenis die hierboven is vermeld, is mij onbekend. Mag ik u
vragen hoe, naar uw mening, het Franse woord, in de hierboven
aangeduide betekenis het best vertaald zou kunnen worden?»
A. De vertaling «ordonnancering >} vermeldt l.M. Steensels
in zijn Administratief Fr.-Ned. Woordenboek. Dit woord schijnt
echter in het Nederlands niet meer gebruikelijk te zijn. In het
Woordenboek van de Nederlandse Taal (W.N.T.) wordt wel een
Zuidnederlandse tekst uit de XVllde eeuw aangehaald, waarin
sprake is van « ordonnantien van betaelinge )}. Ook in het Hand..
boek der Nederlandse overheidsfinanciën van mr. dr. B.J.F.
Steinmetz lezen we in verband met het financiewezen van de republiek der Zeven Provinciën: «De betaling der uitgaven werd
geregeld door de Thesaurier-Generaal en geschiedde op ordonnantiën van betaling. »
In art. 76 van de Nederlandse comptabiliteitswet (1927) wordt
opdracht tot betaling gebruikt. Dat drukt o.i. heel duidelijk uit
wat ermede bedoeld wordt.
J. V.
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Allerlei personeel

Van de heer Vandenbulcke, bureauchef N .M.B.S. te Gent, kregen
we een omstandig gemotiveerde vraag voorgelegd over het juiste
gebruik van termen als « agenten, bedienden, arbeiders, werklieden, beambten, ambtenaren ». Dat is een hele mond vol. We
zullen trachten er in het kort iets bruikbaars over te zeggen,
zonder meer dan strikt noodzakelijk is in wettelijke of juridische
definities te treden. De wetgeving is op dat punt wel eens verwarrend. Een goed richtsnoer vinden onze lezers in het hier
vroeger 1 al aanbevolen Sociaalrechtelijk Woordenboek (tweede,
herziene en aangevulde uitgave, secretariaat-generaal van de Benelux Economische Unie, Brussel 1963). Bij het raadplegen van
die verklarende woordenlijst moet dan uiteraard worden gelet op
de beperking, die uitdrukkelijk in de titel is aangegeven. Ook
daarvan afgezien zij ·men er altijd op bedacht, dat een door de
wet geijkte term vaak een heel eind van de levende taalwerkelijkheid af kan staan. Om het duidelijk te maken met een sterk
voorbeeld uit een heel andere sfeer: volgens het verkeersreglement beweeg ik mij, als ik het niet te voet doe, voort met behulp
van een motorvoertuig, een rijwiel met hulpmotor of een rijwiel.
In mijn en uw taalwerkelijkheid zou ik me aanstellen als ik iets
anders deed dan per auto rilden, op mijn brommer zitten" of op
de fiets gaan.
Belangwekkende aantekeningen over ons onderwerp, die meer
op de levende taal dan op de geijkte terminologie zijn afgestemd,
staan in het eerste hoofdstuk van de pasverschenen Taal-cocktail,
derde bundel taalkundige kroniekjes van wijlen Dr. Jan Grauls
(VI. Pockets nr. 182, Heideland, Hasselt 1966).
Allereerst dan moeten we onze correspondent gelijk geven als hij
schrijft, dat een algemene benaming als « agenten van de Spoorweg» gewe'erd moet worden. Evenals bv. « rijks.. of ~taatsagenten »
is dat een Schulbeispiel van vadsig Nederlands (Fr. agents du
chemin de fer, agents de l'Etat). Je kunt beter direct Frans spreken dan zo te « vertalen». Dat soort A.B.N. is op zijn hoogst
Algemeen Belgisch Nederlands.
De onvolprezen Van Dale, Be druk, wijdt aan agent drie nummers. In de eerste plaats is er de reeks waartoe behoren bank..,
emigratie-, export-, handels-, inkoop-, passage-, scheeps-, verbindings-, verkoop-, verzekerings-, wervingsagenten en andere meer:
tussenpersonen dus « die op last en in naam van een ander zelfstandig optreden ». Een tweede soort agenten zijn bij de politie
1

Taalbeheersing IV, 29.. 32.
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in dienst: agenten van politie of politieagenten, bereden agenten,
geheime agenten. Een derde soort tenslotte zit in hoofdzaak in
de carrière buitenland: consulaire en diplomatieke agenten'. Als
er dus bij het spoor agenten in dienst waren, zouden dat lasthebbers of zaakgelastigden van ,de spoorwegmaatschappij zijn, iets
helemaal anders dan « al het personeel dat er in dienst is ».
Een ambtenaar is altijd in openbare dienst. In eigenlijke zin is hij
dat krachtens een aanstelling. In een ruimere toepassing slaat de
term ook op verkozen bestuurders, scheidsrechters, leden van de
gewapende macht (Fockema Andreae, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Wolters, Groningen, 1948). Er zijn rijks- of staats-,
provincie- en gemeenteambtenaren; gouvernements-, la'nds-, regerings-, sta'dsambtenaren; belastingambtenaren; politieambtenaren;
opsporingsambtenaren. In Nederland stelt men de militaire tegenover de burgerlijke of civiele ambtenaren. Rechterlijke ambtenaren
zijn er alle leden van de rechterlijke macht.
Het onderscheid tussen een ambtenaar en een beambte is niet in
allereerste instantie een onderscheid tussen hoger en lager. Rijksambtenaar is krachtens het statuut van het rijkspersoneel artikel I
zowel de klerk als de secretaris-generaal. Principieel is het onderscheid er een tussen beperkt en algemeen: wie door en'ig gezag
in een bediening is aangesteld, is een beambte ; alleen wie door het
openbaar gezag is aangesteld is ambtenaar. Beambte is dus oorspronkelijk algemener dan ambtenaar. Via die algemeenheid
heeft het woordenpaar beambte-ambtenaar een ontwikkeling doorgemaakt, waarin de eerste term vooral gebruikt ging worden voor
lagere bedieningen, terwijl de tweede zich is gaan « veredelen »
(Woordenboek der N ederla'ndsche T aal, aantekening onder
AmbtenaarJ.
E,en voorbeeld van het oorspronkelijke onderscheid vinden we
in de vrij oude Nederlandse Spoorwegwet. Artikel 10 daarv·an
stelt (nog in zijn achterhaalde spelling): « Het toezigt op de
spoorwegen wordt... uitgeoefend door een onder eenhoofdige leiding te stellen dienst, welks ambtenaren door Ons of van' Onzentwege worden benoemd ». Hier is er dus aanstelling door of vanwege de Kroon. Het personeel echter, dat verder bij de spoorwegen in dienst is, heet daar « beambten» of « beambten en bedienden ». In het Algemeen Reglement Dienst (15 mei 1933) is er,
als het om het personeel in 't algemeen gaat, weer sprake van
«de beambten » van de spoorweg, en daaronder vallen dan, door
elkaar, hoof,dconducteurs, machinisten, stationschefs, portiers, wegopzichters, « bestuurders van krachtvoertuigen » en zelfs (art. 86a)
... ambtenaren. Hier heeft het onderscheid kennelijk niets van de
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gevoelslading meegekregen, die van een beambte iets geringers
maakt dan van een ambtenaar.
Intussen is er aan de eenmaal ontstane gevoelsdiscriminatie
niet te ontkomen, te minder daar zich, zoals voor de hand ligt,
ook een beweging in de andere richting voordoet. Steeds meer
mensen, die enig min of meer openbaar te noemen ambt bekleden,
gaan de behoefte voelen zich het « voornamere » epitheton ambtenaar toe te eigenen. De statusverheffing begint vaak bij een
woord. En trouwens: het begrip « overheid » wordt inderdaad
al maar ruimer en vager. Sprak het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1898) in verband met ambtenaar alleen van « staat,
gewest, gemeente of waterschap », Van Dale (1961) heeft het al
over « een door de staat of een openbaar lichaam beheerde dienst
of zulk een bedrijf ». Er is geen reden om zich tegen de « de'mocratisering» van ambtenaar te verzetten, zolang de term blijft
slaan op hen, die een ambt bekleden krachtens een aanstelling
van de overheid in ruime zin. Wie echt niemand wil missen kan
ambtenaren en beambten blijven zeggen. Wil hij het statusverschil
extra doen uitkomen, dan beschikt hij over de term hoge
ambtenaren. Voor de rest bestaat nog het woord hoofdambtenaar,
dat vanouds in gebruik is om ambtenaren van een welbepaalde
hoge categorie aan te duiden.
Van een ambtenaar en een beambte onderscheidt e'en bediende
zich hierdoor, dat hij dooreen arbeidsovereenkomst, met name
door een arbeidsovereenkomst voor bedienden verbonden is. Het
woord is goed Nederlands, maar die strikt sociaalrechtelijke be·
tekenis heeft het alleen in België. Daarvan afgezien kan men
zowel voor Vlaanderen als voor Nederland zeggen, dat de term
gebruikt wordt voor lager personeel in een kantoor of zaak, en
voor huispersoneel. Vandaar ban'k-, hotel-, kantoor-, koffiehuis-,
lift-, winkelbediende. De jongste bediende is meestal nog een
halfwas. Een bediende van beter allooi, met name in de handel
dus, is een employé.
Bij arbeider denken we in de eerste plaats aan iemand die handarbeid verricht, al heeft het woord anderzijds zo'n ruime betekenis, dat we van hoofdarbeiders kunnen spreken. In verband met
deze term kunnen een reeks van juridische onderscheidingen worden gemaakt, waaraan we hier voorbijgaan. Alleen noteren we,
dat in een deel van Belgiës sociale wetgeving nog het woord
werkman voorkomt. Werkman is dan, na~st huisarbeider, dienstbode en schepeling, een species van arbeider. Uiteraard leeft het
woord ook nog in ,de volkstaal, en kan een arbeider zichzelf

werkman noemen. Maar buiten die twee taalkringen is werkmfJn
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als aanduiding voor een functie zogoed als gedevalueerd 1. De
voor de hand liggende term is arbeider, eventueel in samenstellingen als boerenarbeider, bouwvaka'rbeider, fabrieksarbeider, spoor-

of spoorwegarbeider.
Nu kan men tenslotte in een bedrijf, een dienst of een administratie een woord nodig hebben, dat bruikbaar is om allen aan te
duiden die daar werkzaam zijn. Volgens onze correspondent zoekt
de spoorwegdirectie het in zo'n geval in « bedienden », waaronder
dus de hele scala, van arbeider tot ambtenaar, begrepen zou zijn.
Hij wijst er terecht op, dat dit verwarrend is. Arbeiders, bedienden, beambten, ambtenaren samen vormen het personeel. Er zijn,
voor wie wil individualiseren, leden van het personeel, ook wel
personeelsleden. Vanwege de directie kunnen Mededelingen aan
het personeel worden gedaan. Er is arbeiderspersoneel, bedienden-

personeel, kantoorpersoneel; gemeente-, provincie-, rijksperson'eel;
fabrieks-, school-, spoorwegpersoneel. Voor hen allen kan er personeelsopleiding, -selectie, -zorg, kan er een personeelsorgaan, een
personeelsraad, een personeelsregister zijn. (Het aantal mogelijke
samenstellingen is legio). Het is natuurlijk denkbaar, dat het onder
bepaalde omstandigheden als onhoffelijk wordt aangevoeld wanneer altijd weer van « het » personeel gesproken wordt, alsof het
om een zaak ging. Hier zoals elders wordt het dan een kwestie
van maat, van tact en, ja, nu eenmaal ook, van taalbeheersing.

c. B.

1

zie Taalbeheersing It 265.
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II.

Termen en w:endingen

TWINTIG VEEL VOORKOMENDE TAALFOUTEN
In deze bijdrage zijn tWlntlg taalfouten behandeld die bij een
onderzoek naar het taalgebruik' bij leerlingen in de hoogste klas
secundair onderwijs herhaaldelijk zijn aangetroffen.
Wij menen er goed aan te doen deze fouten onder de aandacht
van de lezers van Taalbeheersing te brengen, omdat wij de indruk
hebben dat bij een onderzoek naar de frequentie van taalfouten bij
volwassenen nagenoeg dezelfde resultaten uit de bus zouden
komen, ook al zou de volgorde van frequentie misschien niet
dezelfde zijn.

I.

Gans

De afwijking van het hedendaagse Nederlands die bij dit onderzoek het meest werd aangetroffen, was het geregeld gebruik van
het woord « gans » in de betekenis : volledig, geheel, volkomen,
onbeperkt, helemaal, algemeen, volslagen, algeheel, totaal, compleet. Het woord « gans » behoort weliswaar tot onze taal, doch
het gebruik ervan is in het hedendaagse Nederlands beperkt tot
uitdrukkingen als: van ganser harte. Het gebruik ervan in een
van de hierboven vermelde betekenissen klinkt even ouderwets
en onnatuurlijk als bijvoorbeeld de woorden : mitsgaders, desalniettemin, enz. Wie gewoon Nederlands wil schrijven vermijde
dus het woord « gans », behalve in uitdrukkingen.
Het is wel zeer merkwaardig dat de Vlamingen het woord
« gans» zo veelvuldig gebruiken want in de Vlaamse dialecten
komt het nagenoeg niet voor. Het gaat dus blijkbaar om een « aangeleerde» fout. Het gebruik ervan kan vroeger een middel geweest zijn om zich los te maken van de dialectvormen. Thans is
het echter van belang de aandacht van de taalgebruikers te vestigen op de vele woorden waarover wij in onze taal beschikken
om het idee van volledigheid weer te geven :
- de hele tijd
- de voUedige reeks
- hij was helemaal vuil
- het was volkomen' duidelijk
en verder woorden als : onbeperkt, onbegrensd, volslagen, enz.
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2.

V olgorde in een werkwoordengroep

Tot de meest kenmerkende verschillen in taalgebruik tussen Noord
en Zuid behoort de volgende in Vlaanderen nog zeer verspreide
constructie in spreek- en schrijftaal :
om daar het juiste antwoord te kunnen op geven
- ... ,vaar zij geen vinger moesten naar uitsteken
De Noordnederlanders zeggen en schrijven steeds (Paardekooper
noemt dit ondoordringbaarheid van de ,verkwoordengroep) :
om daar het juiste antwoord op te kunnen geven
waar zij geen vinger naar moesten uitsteken.
Waarschijnlijk is de « Vlaamse » wending onder invloed van
het mondelinge taalgebruik van de meeste Vlamingen ook in de
schrijftaal doorgedrongen. In het belang van ,de taaleenheid ver·
dient het echter aanbeveling zich te richten naar het algemeen
Nederlands taalgebruik. Dus:
- Dit zou ons duidelijk moeten maken (niet : ons moeten dui·
delijk maken)
- ... dat het er anders aan toe zou gaan (niet : anders zou aan
toe gaan).

3. Gebruik van de

[ste

persoon meervoud gebiedende wijs

In het Nederlands bestaat de I ste persoon meervoud van de gebiedende wijs (imperatief) niet, in het Frans wel. Dit verklaart
meteen het gebruik bij vele Vlamingen van wendingen als:
- Bekijken wij nu .
- Volgen wij nu .
- Berekenen wij nu ...
Het Franse taaleigen bepaalt in dit geval het taalgebruik van
de Zuidnederlanders. Aan een dergelijke vorm is helemaal geen
behoefte. Wij kunnen evengoed zeggen en schrijven :
- Als wij nu kijken naar...
- Wij kunnen nu kijken naar...
- Wij berekenen nu...
Ook de vorm: Laten wij
infinitief kan bruikbaar zijn:
- Laten wij nu kijken naar .
De vorm: Laat ons nu
komt echter alleen nog in gebeden
voor (laat ons bidden).
Het gebruik van de I ste persoon meervoud gebiedende wijs
heeft niets te maken met « Vlaams » taaleigen. Alleen de invloed
van het Frans heeft deze vorm ingang doen vinden.

+
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4. Genus van bet zelfstandig naamwoord

Algemeen wordt aanvaard dat in het Nederlandse taalgebied
alleen de Vlamingen nog een sterk ontwikkeld gevoel hebben
voor het genus (geslacht) van zelfstandige naamwoorden.
Deze opvatting werd geenszins bevestigd door de resultaten
van ons onderzoek naar de meest frequente fouten bij leerlingen
van het middelbaar onderwijs, waarvan 15 % herhaaldelijk het
bezittelijk voornaamwoord « zijn» en het persoonlijk voornaamwoord «hem» gebruikten met betrekking tot woorden als beschaving, industrialisatie, kernenergie en techniek. Op de frequentielijst kwam deze fout daardoor op de vierde plaats.
Er is dus wel aanleiding om de hierboven genoemde stelling
in twijfel te trekken, althans wat de jongere Vlamingen betreft.
5. Terug
Het gebruik van het bijwoord terug waar in het Algemeen Nederlands weer en/of opnieuw gebruikelijk zijn, is kenmerkend
voor het taalgebruik in het zuiden van ons taalgebied. Op deze
afwijking wordt in alle boeken over taalzuivering gewezen. Algemeen Nederlands is :
- Jan heeft zijn boek weer vergeten (niet: terug)
- Er is weer een jaar voorbij
- Hij is weer tot voorzitter gekozen
- Het boek werd opnieuw bewerkt
- Hij begon opnieuw te zingen
Wanneer het om een herhaling gaat, gebruikt men weer en/of
opnieuw. Het bijwoord terug wijst op een beweging.
- Sedert gisteren is hij terug
- Hoeveel krijg ik terug?
- Ga je nog terug?
- Kom gauw terug !

6. De vraag stelt zich
Deze letterlijke vertaling van het Franse « la question se pose»
is zeer ver doorgedrongen in het taalgebruik van de Vlamingen,
ook bij de jongere generatie waar rechtstreekse invloed van het
Frans uitgesloten is. De invloed van het taalgebruik van de volwassenen is in dit geval waarschijnlijk doorslaggevend. Weinig
Vlamingen schijnen bekend te zijn met de wending welke in dit
geval in het algemeen Nederlands gebruikelijk is, namelijk:
- Nu is het de vraag of..., Nu rijst de vraag of...
Gemakkelijker en duidelijker kan het niet...
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7. Onder de vorm

Een hardnekkig gallicisme is « onder de vorm », in plaats van
« in de vorm ». Deze wending behoort tot de « ambtelijke» stijl
en wordt niet gebruikt door dialectsprekers. Zoals bij vele andere
afwijkingen bepaalt het Franse taaleigen het taalgebruik van de
Vlamingen.
In het Frans is de wending « dans la forme de » onmogelijk.
Even onmogelijk is in het Nederlands het gebruik van « onder de
vorm ». Wij zeggen alleen: in de vorm. Dat is nu eenmaal

taaleigen.
8. Langs

Het juiste gebruik van het voorzetsel « langs» levert voor de
Vlamingen nog vele moeilijkheden op. Toch wordt in alle hand..
boeken over taalzuivering op deze afwijking van het ABN ge,vezen. Zeer duidelijk is bijvoorbeeld de toelichting in de
Beknopte Spraakkunst van P.c. Paardekooper (nrs. 113/3 en 152./1)
en in het tijdschrift Nu Nog, mei 1962, blz. 62..
Het woord « langs » wordt in het Algemeen Nederlands gebruikt in de volgende betekenissen :
a. in de lengte van, bezijden, naast:
- wij wandelen langs de rivier
- deze weg loopt langs de kust.
b. de weg die iemand volgt :
- de dief ontsnapte langs de brandladder
- langs deze weg bereikten wij spoedig het kasteel
- langs een touw klom hij naar boven
- langs een omweg kwam hij te weten dat ...
- langs hiërarchische \\"eg bezwaren indienen

c. voorbij:
- ik kom daar nooit langs
- hij kwam langs haar huis
- kom je even langs?
Daarentegen kunnen de woorden die in de volgende zinnen uf
zinsdelen cursief zijn gedrukt, niet vervangen worden door
« langs » :
- door/uit de krant vernamen wij ...
- ik vernam over/door/via de radio dat...
- hij stuurde ons het pakje over de post
- hij kwam door de deur binnen
- de jongen sprong door het raam naar buiten
- de burgemeester vernam van de veldwachter dat ...
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door een spion vernam de vijand dat...
aan weerskanten
van voren (of: vooraan)
van boven (of: bovenaan)
~ van onder (of: onderaan)
- aan/van de ene kant
- van binnen
- via een kennis werd hem erop gewezen
- hier instappen ! (niet : langs hier)
- daar uitstappen! (niet: langs daar)
- de kinderen keken naar alle kanten
- hij keek de andere kant uit (niet langs de andere kant)
-- zij komen deze kant uit/op
- hij gaat de verkeerde kant op/uit
Twee andere afwijkingen kunnen in dit verband nog onder
de aandacht worden gebracht.
1. omdat « langs» in Vlaanderen in vele betekenissen wordt
gebruikt, gaan sommigen de samenstelling « langsheen » gebruiken
wanneer zij gewoon « langs » bedoelen. Het moet zijn :
- wij liepen langs de beek (niet: langsheen)
- langs de ladder kwam hij naar boven (niet langsheen)
2. de wending « langs ... om» is in Vlaanderen ook zeer gebruikelijk wanneer men bedoelt: - door bemiddeling van, via.
- via een vriend heb ik vernomen dat... (niet: langs een vriend
om).
9.

Moest

Een vast onderwerp van allen die zich met taalzuivering bezighouden, is het gebruik van « moest » in zinnen als deze :
- Moest het morgen regenen, dan ...
- Moest Amerika de oorlog verklaren, dan...
waarvoor in het Algemeen Nederlands de volgende wendingen
gebezigd ,vorden :
- Als het morgen regent ...
- Mocht het morgen regenen dan ...
- In1dien het morgen regent ...

10.

Voor gevolg - Voor doel hebben

Aan het Franse taaleigen is de wending ontleend: « Dit heeft
voor gevolg ». In het Nederlands kunnen wij de volgende wendingen gebruiken :
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- Dit heeft ten gevolge
- Dit heeft tot gevolg
Een zelfde oorzaak en een zelfde verbetering gelden voor de
wending: « voor doel hebben)} :
- Deze maatregelen hebben ten' doel
- Wij stellen ons tot doel

IJ.

Stellen

Foutieve wendingen met het werkwoord « stellen» komen ook
geregeld voor. De meest frequente zijn ,vaarschijnlijk :
- Op de hoogte stellen
- Een einde stellen
Correct Nederlands is :
- Iemand op de hoogte brengen
- Een einde maken aan iets
Juist is ook de wending :
- Zich op de hoogte stellen.

12.

Zich verwachten aan

Uit de hierboven behandelde fouten is reeds gebleken dat de
meeste afwijkingen van het Algemeen Nederlands het gevolg zijn
van de invloed van het Franse taaleigen op ons taalgebruik.
Het argument dat de taalverschillen tussen Noord- en Zuid·
Nederland kunnen worden verklaard door een verschil in volksaard houdt geen steek.
Dit wordt nog eens bevestigd door het gebruik van de wending: « zich verwachten aan», een letterlijke vertaling van het
Frans « s'attendre à)}.
In het Nederlands zegt men :
- Wij verwachten dat...
- Wij hadden dat wel venvacht.

13. Overmaken

Als vaste vertaling van het Franse « transmettre» gebruiken vele
Vlamingen het werkwoord « overmaken )}. In het Nederlands gebruiken wij dit werkwoord alleen in de betekenis: « geld
overmaken )}.
- Een bedrag overmaken
- Goud en effecten overmaken
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In andere gevallen beschikken wij over tal van werkwoorden
om het Franse « transmettre» weer te geven :
- Een brief toezenden
- Een verzoekschrift doorzenden
- Het dossier doorgeven aan
- De stukken overzenden aan de notaris
- Het verzoek voorleggen aan de directeur
- Een verslag doen toekomen aan de voorzitter
14. Verhelpen «( aan »

De Franse wending « remédier à» stond blijkbaar model voor de
in correct Nederlands onbekende wending: « verhelpen aan I).
Wij verhelpen iets.
- Hij kon het niet verhelpen, dat...
- Dit gebrek kan ,vorden verholpen
15. Vergelijken «aan

»

In het Nederlands vergelijkt men met iets. De wending: vergelijken « aan )} is eens te meer Frans.

r6. Gekend
Het onderscheid tussen « gekend)} en « bekend)} is voor velen
nog niet duid'elijk. « Gekend » gebruikt men uitsluitend in wendingen als:
- Die man beb ik goed gekend
- De lessen zijn goed gekend
Wanneer echter bedoeld is dat iets of iemand een zekere faam
geniet of iedereen ervan op de hoogte is, gebruiken wij in het
Nederlands bekend :
- Hij is een bekend toneelspeler
- De dader is bekend
- Het is algemeen bekend dat ...
- Het is nog niet bekend of ...
Niet een « Vlaams}) taaleigen maar invloed van het Frans,
dat in beide betekenissen het woord « connu}) gebruikt, vormt
de verklaring voor deze fout.
17. Vernoemen

Bij het frequentie-onderzoek we'rden ook enkele afwijkingen van
het Algemeen Nederlands vastgesteld die aan de invloed van het
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dialect kunnen worden toegeschreven. Dit geldt voor de fouten
die hierna worden behandeld.
Het werkwoord « vernoen1en» is in het ABN volkomen verouderd. Gebruikelijk zijn in deze betekenis de werkwoorden:
vermelden, noemen) opsommen.
18. « Over» een jaar

De dialectsprekers gebruiken « over» met betrekking tot een
tijdsduur die voorbij is. « Over» betekent in het ABN echter:
na verloop van ...
- Tien jaar geleden waren wij in Spanje
- Over een jaar (d.w.z. volgend jaar) gaan wij naar Spanje

19. Aanzien

In de meeste dialecten wordt « aanzien» ook als verleden deelwoord van dit ,verkwoord gebruikt. In het ABN is alleen de
vorm aangezien bekend.
- Hij werd als de voornaamste medewerker van de president
aangezien.

20.

Niet het minst - niet in het minst

Deze twee wendingen worden door vele taalgebruikers verward
(overigens niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland).
« Niet in het minst» betekent: helemaal niet. Voortdurend
wordt deze wending echter gebruikt in de betekenis: zeer veel,
in belangrijke mate, in de eerste plaats.
Als men zegt dat taalzorg « niet in het minst» voor ons van
belang is, beweert men dat taalzorg voor ons helemaal geen
belang heeft. Bedoeld is dan echter dat taalzorg niet het minst
voor ons van belang is, d.w.z. niet de minst belangrijke zaak,
dus een zeer belangrijke zaak voor ons is.
Correct is in het ABN :
- Niet het minst voor de jongeren (= vooral voor de jongeren)
is taalzorg een bittere noodzaak
- Niet in het minst mogen wij op dit gebied blijk geven van
onverschilligheid.

w.
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Px.

11. ,., Term'en en wendingen
OVER STUDIE EN (BE)STUDEREN
Deze woorden ,vorden gebruikt in de hiernavolgende voornaamste
t","ee betekenissen :
1. Zich bezighouden met een vak van wetenschap of kunst om
er (verder) in door te dringen. Voorbeelden:
Het vraagstuk vergt veel studie.
Studie van de taal.
Een studie maken van de Romeinse geschiedenis, van een kwestie
[erop studeren].
Het vraagstuk is in studie (genomen), wordt bestudeerd [onderzocht] .
Zin in studie hebben.
Studeren op iets [erover nad enken] .
BestFderen: met aandacht lezen en overwegen.
Ve1ider, woordverbindingen als: studiegebied, studiereis, studiecentrum (voor wetenschappelijk onderzoek). Studiecommissie,
studiegroep [bestuderen problemen en brengen een rapport of
advies uitJ.
2. Een vak beoefenen in een inrichting van onderwijs, met het
doel een graad te behalen of een examen te doen. Voorbeeld: studie van filosofie, medische studie.
Men late zich echter niet door het Frans beïnvloeden in gevallen zoals de volgende :
« Promotion » == studiei aar, in de betekenis: de gezamenlijke studenten van een bepaald studiejaar in het hogere onderwijs, bijv.
lde studiejaar. In het lagere en het middelbare onderwijs spreekt
men van « leerjaar ».
« Promotie» = het geheel der studenten, inzonderheid van militaire instituten, die in hetzelfde jaar een graad of rang hebben
verkregen.
In de rechten studeren (faire ses études de droit, étudier Ie droit).
Studeren voor ingenieur (faire ses études d'ingénieur).
Hij heeft gestudeerd te Gent (il a fait ses études à Gand).
Studeren voor zijn examen in ... (préparer son examen de ...).
Afstuderen (terrniner ses études).
Aan de Leuvense Universiteit studeerde hij af als doctor in de
rechten (il a terminé ses études de droit; il est sorti de l'université
de Louvain avec Ie diplöme de docteur en droit).
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Middelbaar onderwijs, middelbare (school)opleiding ontvangen
(faire ses études moyennes).
Sollicitanten moeten hun schoolopleiding vermelden (les candidats doivent mentionner leurs études faites).
De economische doorlichting van ·een onderneming (l'étude économique d'une entreprise).
Voorbereiding en uitvoering van projecten (étude et exécution/
réalisation de proj ets).
Een toestel ontwerpen, proj ecteren, construeren (étudier un
appareil).
Ontwikkeling (ontwerping) en fabricage van materieel (étude et
fabrication de matériel).
De constructie, bouwen installatie van een generator (1' étude, la
construction et l'installation d'un générateur).
In het constructiebureau met tekenbureau maakt men ontwerpen
(au bureau d'études techniques complété d'un bureau de dessin
on établit des proj ets).
De constructieafdeling van een machinebouwbedrijI (Ie service
d'études techniques d'une entreprise de constructions mécaniques).
De installatie is in behandeling, in bewerking (l'installation est
à l'étude).
Het stuk is in zijn handen gesteld om bericht, consideratie en
advies (Ie document lui a été remis pour information, étude et
avis).
Het terrein verkennen (étudier Ie terrain).
Marktonderzoek (étude dumarché).
Uit deze voorbeelden blijkt, dat het Fr. «étude, étudier» een
veel ruimer toepassingsgebied kent dan « studie, (be) studeren »
(zie definities I en 2). In deze afwijkende betekenissen gebruike
men zinvol in verband met de context: onderzoeken, nauwkeurig
nagaan, bedenken, zijn gedachten laten gaan over, zich bezinnen
over, doorlichten, verkennen, zich verdiepen in; voorbereiden,
ontwikkelen, ontwerpen, projecteren, behandelen, bewerken, verder uitwerken.
F.V.

ONTSNAPPEN
Een woord dat we niet te veel bewegingsvrijheid mogen laten
maar binnen een vrij beperkte, alleszins veel beperkter sfeer dan
het Franse « échapper» moeten houden!
Een misdadiger kan stellig uit de gevangenis ontsnappen. Men
kan ook zeggen, dat hij de gevangenis is ontvlucht, dat hij uit de
gevangenis is uitgebroken (door braak, door openbreking ont~nap11 . . 306

pen). Men heeft dan te maken met een ontvluchte gevangene, met
een gevangene die aan zijn vervolgers is weten te ontkomen, te
ontglippen, te ontlopen, te ontrijden (met een auto), te ontsluipen
(door het struikgewas).
Onlangs nog lazen we in een krant een bericht van een vereniging die zich « de Verbroedering van de Ontsnapten van het kamp
van Buchenwald » noemt. Zo'n benaming heeft eigenlijk geen zin.
Ofwel worden hier alleen die oud-gedetineerden van Buchenwald
bedoeld die het kamp konden ontvluchten, en dan schrijve men
de uit het kamp van Buchenwald ontsnapten, ontvluchten. Ofwel
- hoogstwaarschijnlijk zelfs - gaat het hier om al degenen die het
er, hoe dan ook, levend hebben afgebracht, die aan de hel van
Buchenwald zijn ontkomen, ze overleefd hebben, en dan is de
overlevenden van het kamp van Buchenwald de juiste uitdrukking. De verwarring is wellicht ontstaan doordat men die mensen
in het Frans « les rescapés » noemt, wat men dan netjes door
« ontsnapten » is gaan vertalen. Terloops zij opgemerkt, dat genoemde vereniging eigenlijk broederschap, niet « verbroedering »
zou moeten heten. Verbroedering doelt alleen op de daad van het
verbroederen, het fraterniseren.
Bij een lek in de leiding kan men stellig zeggen, dat daaruit gas
ontsnapt, bij brand dat de rook niet kan ontsnappen, bij een
chemische reactie, dat er zuurstof ontsnapt. Varianten zijn: uit de
lek dringt gas naar buiten, komt gas, stroomt gas; de rook kan
niet weg, kan geen uitweg vinden, kan niet naar buiten; er komt
zuurstof vrij, er ontwikkelt zich zuurstof.
Verkeerd of te veel gebruikt wordt « ontsnappen » echter vooral
in figuurlijke zin.
Fout, als gallicisme, is het waar bedoeld wordt « uit het geheugen verdwijnen », in zinnen zoals: « Zijn naam ontsnapt mij ».
Echt Nederlandse wendingen hiervoor zijn: zijn naam ontgaat
mij, ontglipt mij, wil mij maar niet te binnen schieten; ik kan
maar niet op <Jin naam komen.
Fout is het ook in de betekenis van «geen begrip, geen oog
hebben voor ... niet verstaan ». Hier gebruike men weer ontgaan
of een andere wending: De moraal van de hele geschiedenis
ontgaat hem (daarvoor heeft hij geen oog). Hoe u dát kan beweren, ontgaat mij (kan ik maar niet begrijpen). De juiste betekenis ontgaat mij (vat ik niet, snap ik niet).
Weer een gallicisme is het in: « Dat had ik niet moeten zeggen,
maar het is mij ontsnapt ». Hier gebruike men overalontvallen.
Of ook: ik heb mij dat woord laten ontglippen.
Wél goed Nederlands is ontsnappen in uitdrukkingen als « aan
iemands aandacht, opmerkzaamheid ontsnappen ». Men zegge toch
liever: dat is aan mijn aandacht ontgaan, ontglipt.
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Aan een gevaar, aan de dood kan men natuurlijk ontsnappen,
al doet ontkomen het hier ten minste even goed. « Aan een
moeilijkheid, aan een bezwaar ontsnappen », zoals men al eens
leest, is af te keuren. Hier zijn ontkomen, ontwijken, uit de weg
gaan enz. beslist beter. Afkeuring verdienen ook uitdrukkingen
als « Men ontsnapt niet aan de gevolgtrekking, aan de indruk,
aan de conclusie dat ... daar is niet aan te ontsnappen ». Hier is
weer ontkomen het passende woord, al kan men het, maar dan
met begrip voor de nuances, ook met andere wendingen doen:
« men kan niet buiten de gevolgtrekking dat ." men kan zich
niet ontdoen van de indruk dat ... men krijgt onvermijdelijk de
indruk dat ... men kan zich niet onttrekken aan 'de conclusie
dat ... men moet daaruit wel de gevolgtrekking maken '.', dat is
een noodzakelijk, een noodwen1dig gevolg, een noodzakelijke gevolgtrekking, dat is niet te ontgaan, niet uit de weg te gaan,
niet te ontwijken, niet te vermijden, niet af te wenden, niet
af te weren, niet te keren, niet te stuiten ». Soms kan men het
ook in één woord zeggen: « de oorlog is onafwendbaar, onafkeerbaar, zulke rampen zijn onafweerbaar, een onontkoombaar noodlot;
de dood is onontwijkbaar ». Dat onont in de laatste twee woorden
is toch niet erg welluidend. « Een niet te ontkomen noodlot, de
dood is niet te ontwijken» klinken beter.
Men hoede er zich vooral voor, zelf zulke samenstellingen met
onont of onom te maken, zoals we iemand dat onlangs hoorden
doen om het Franse modewoord « irréversible» (une êvolution
irréversible) weer te geven. Hij sprak van een « onomkeerbare
evolutie », een woord dat wel moeilijk uit te spreken is en bovendien klakkeloos uit het Frans is vertaald. Men spreke liever van
een niet te stuiten, van een niet om te gooien, niet te keren, niet
tegen te houden stroming.

A.D.M.
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T·ermen en wendingen
DRAGEN,

DRAGER

Velen spreken nog altijd van een « telegranldrager » en schrijven
op hun brieven telkens nog « per drager »). Een bekende Franse
volksroman is hier in het Nederlands eens vertaald mIet al,s titel
« De brooddraagster ». « Dat zijn argumenten die dragen » hoort
men al eens in een discussie. In vele besluiten waarbij" een ambtenaar eervol ontslag- krijgt, leest men nog: « Hij' is gemachtigd de
eretitel van zijn ambt te dragen ».
Sommigen voelen wel dat er· iets hapert. met dat « brood, brieven óf kranten dragen » en trachten hun. taalgevoel te bevredigen
met « ronddragen » of « ui.tdragen ». Ook dat is nog niet correct.
« Ronddragen» betekent immers iets in de rondte dragen: « Er
moeten een paar sterke mannen worden gevondc;n· om de reuzen
rond te dragen, om ze' de stad rond te dragen» en figuurlijk,
iets naar alle richtingen gelijkelijk verspreiden 'om 'het 9veral
bekend te ~aken: « Het leger van Napolèon. heeft Frankrijks
roem Europa rondgedragen ». Onze bakkersgast en onze postbode dragen dat. brood en die brieven ook niet uit. « Uitdragen »
is immers van binnen naar buiten dragen en, figuurlijk, iets
onder de mensen brengen, verkondigen, verbreiden : « een bOQdschap uitdragen ».
Wat de bakkersgast en de postbode doen is het brood, de post
ter bestemming brengen. ze bezorgen, ze bestellen. Vandaar ook
dat men ze onderscheid~nliik broodbezorf!,er en brie,venbesteller
noemt. Wil men er de· nadruk op leggen, dat zij dat een hele wijk
rond doen, dan kan men zeggen, dat zij brood, brieven rondbrengen.
De titel van Xavier de Montepins roman <$·La Porteuse de
pain» kan men correct vertalen met « De broodbrengster » of,
eenvoudig, « Het broodmeisje ».
Wie kranten rondbrengt heet evenzo een krantenbezorger, een
krantenbesteller, een krantenjongen,. een krantenloper.
Bezorgen en bestellen betekenen dus beide: thuis, bij de klant
brengen. Óp winkelruiten zou « Alles wordt thuis besteld » taal·
kundig even correct zijn als « Alles wordt aan huis bezorgd» ;
dit laatste is echter de enige in ABN gebruikelijke uitdrukking
en mede hierom aan te bevelen, dat ze verwarring.,ten enenmale
uitsluit. Bestellen betekent immers ook: een order plaatsen. last.
geven iets voor rekening te bezorgen. In vele samenstellingen heeft
het nu eens de eerste, dan weer de tweede betekenis. Meestal
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echter kan men zonder veel moeite, zelfs geheel buiten het tekstverband, onderkennen hoe « bestel )} in een bepaalde samenstelling moet worden verstaan: bestelauto, bestelu'agen, bèstelgoederen, bestelkring (bijv. van een postkantoor), besteldienst (zoals
Afhaal- en besteldienst), bestelbrief, bestelboek, besteldatum,
bestelformulier, bestellijst.
Op brieven die niet met de post worden verzonden, maar door
iemand speciaal moeten worden bezorgd, schrijve men per bode
en, als er spoed mee gemoeid is, per ijlbode. Het moge ongelooflijk klinken, maar we hebben dat onlangs nog ergens op een
enveloppe « heilbode » gespeld zien staan !
Een bode is ook meestal een· boodschapper, een boodschaploper, een boodschappenjongen, een loopjongen, een kantoorbediende wiens werk het is bovdJchappen te doen, opdrachten uit
te voeren die erin bestaan, iets over te brengen, te halen of te
bestellen.
Wenst men van de geadresseerde onmiddellijk antwoord via
de bode, dan kan men binnenin de brief schrijven : « Gelieve
te antwoorden aan brenger dezes ... ». Dat « drager)} hier, als
gallicisme, uit den boze is, hoeft na hetgeen hiervoren is gezegd
geen betoog meer.
Wél kan men spreken van ~en pakjesdral!.er, van een vaandeldra/{er, van een zakkendrager. Het beroep van die mensen bestaat
hoofdzakelijk in het draf!,envan pakjes, van een vaandel, van
zakken. Een verhuisfirma zegt heel correct: « Voor het transport
van de meubelen zorgen bekwame dragers )}. Correct is dral!,er
ook, maar dan meer in de figuurlijke betekenis, ter aanduiding
van een persoon of een organisatie in wie een bepaald beginsel,
een bepaalde strekking of ideologie als het ware belichaamd is :
De antirevolutionaire partij is in Nederland de drager van de
beginselen van vóór de Franse Revolutie. « De cultuurdragers in
een natie zijn gewoonlijk de hogere standen »). Ook iemand die
met een deel van het gezag of met een ambt bekleed is, kan men
een gezagsdrager, een alnbtsdrager noemen.
Van een diploma, een ereteken enz. is men bOllder (men heeft
het in zijn bezit), al kan men ook wel zeggen dat iemand drager
van het ridderkruis is. Van de Koning zal men zeker niet zeggen,
dat h~j houder, wél dat hij drager van de Kroon is.
.
Men kan stellig een naam dra{!,en, en ook een titel (d.i. die
naam hebben, die titel bezitten). Wie een titel draagt, zal hem
allicht ook gebruiken, zich daarnaar laten noemen, die titel
voeren. Oe titel van -architect voeren als men die titel niet heeft,
niet draagt, is strafbaar. In een besluit dat iemand eervol ontslaat
uit zijn ambt, schrijve men dus : hij is gemachtigd de eretitel van
zijn ambt te voeren (=== hij mag zich naar die eretitel laten
noemen).
11 - 310

In ons voorbeeld: « Dat zijn argumenten die dragen»
hebben we weer met een· grof gallicism,e te maken (=== des arguments qui portent). Goede Nederlandse wendingen zijn: « dat
zijn rake argumenten, argumenten die zwaar wegen») enz.
Een geweer kan tweehonderd meter ver dragen. Men spreke
echter niet van een bepaling met verdragende, wel van een bepaling met verstrekkende gevolgen.
A. D. M.

LIJN, STREEP, REGEL, ONDERLIJNEN
Uit een verslag :

~ De onderlijning is van ons (I).
Uit een Vlaamse krant :
- In zijn betoog onderlijnde de Minister dat een hervorming ,van
onze instellingen dringend noodzakelijk is (2).
- Men kan de voetgangers niet genoeg aanraden op de oversteekplaatsen over de gele lijnen te lopen (3).
Een zin, een opschrift worden niet onderlijnd (dat is én een gallicisme én een anglicisme) maar onderstre::1Jt : men trekt er een
streep onder. Lijnen laten we liefst in de sfeer van de meetkunde
en van het meetkundig tekenen.
Ook in ons voorbeeld 3 gaat het dus niet om « gele lijnen»)
maar om « gele strepen ». In Nederl-and noemt men zulke oversteekplaatsen trouwens zebrapaden (zie Tb. 11-48).
Moeten wij dan ook bij een voetbalveld van « strepen ») spreken
en zeggen « dat de bal over de zij streep is gegaan ») ? Hier mogen
we gerust lijnen' schrijven want het speelveld wordt h 1er als een
lijnenconstructie, als een' meetkundige figuur 'gezien. Correct is
ook omlijnen in de betekenis « met een lijn omgeven »,Omstrepen
daarentegen is een streep om iets heen trekken om het van iets
anders te onderscheiden. Zo kan men twee vakjes van een formulier omstrepen.
Een passus kunnen we stellig onderstrepen. Eenvoudiger is
in de rand een streepje te trekken. Men zegt dan dat men die
passus aanstreept. Doet men dat zeer licht, nauwelijks zichtbaar,
dan stipt men hem aan. Men kan hem ook aankruisen ': met een
kruisje merken.
Tekenaars werken veel met streeplijnen, veelal als hulplijn
dienend, en ook met streep-puntlijnen: reeksen van afwisselende
punten en streepjes.
In de fysica spreekt men van krachtlijnen, denkbeeldige
lijnen die aangeven in welke richting de krachten in een magneII - 311

tisch veld werken. Men is dat op de duur ook overdrachtelijk
gaan gebruiken. Van een evolutie die zich zonder horten en
stoten voltrekt, zegt men, dat ze langs lijnen (ook wel : wegen)
van geleidelijkheid verloopt.
Met « lijn ) heeft men nog de volgende, meestal voor zichzelf
sprekende samenstellingen: lijnboot, lijndienst, li;nencomplex,
lijnenspectrum, lijngravure, lijnkiezer (telefonie). Een lijnorganîsatieschema is het hiërarchisch organisatieschema van een bedrijf met bovenaan de lijnfunctie dwz. de gezagdragende. Voorts
heeft mèn nog: lijnraster (raster gevormd door evenwijdige lijnen), lijnspanning, lijnvaart (in tegenstelling tot wilde vaart) enz...
Grove fouten zijn:· « Ik heb maar een paar lijnen meer te
schrijven. Zij levert tikwerk tegen I frank per lijn ».
De lijnen die dienen om geschreven of gedrukte woorden
netjes naast elkander te plaatsen heten regels. Men zegt echter
niet «geregeld»· wél gelinieerd papier. Men kan boven, op of
onder de regel schrijven. En een krant moet men nogal dikwijls
tussen de regels lezen.
.
Een regel is ook wat op die aldus bepaalde lijn geschreven
of gedrukt staat: een bladzijde van ~o reKels. Men kan bij het
afschrijven als eens een regel or.:erslaan. Men kan met of op een
nieuu/e regel bef{innen. Bij het dicteren zegt men nieuwe regel
cn niet « andere lijn ) !
Wat moeten we schrijveó : lijnrecht of regelrecht? Beide termen betekenen volgens Van Dale « langs een rechte lijn ). Men
mag dus zeggen « lijnrecht of regelrecht naar beneden ». Die
termen hebben echter ook eigen betekenissen. Iedereen voelt, dat
men niet « een regelrechte ), wél « een lijnrechte straat) moet
zeggen. Daar staat weer tegenover, dat men iemand iets zeker
niet K lï"jnrecht) wel regelrecht (op de t:Jlan af) zal vragen. Nog
een meer specifieke betekenis van lijnrecht is : « volkomen, juist,
vlak) zoals in : .« Dat gaat lijnrecht tegen mijn principes in ).
« Regelrecht » ware hier wel niet bepaald foutief. Toch voelt men,
dat het in een zin als « Beide opvattingen staan regelrecht tegenover elkaar) minder goed gaat.
In ~eressante samenstellingen nlet « regel) zijn: regelafstand,
regelhoogte, regellengte, regeltal (bv. bijdragen gehonoreerd naar
het regeltal), regelversteller (van .een schrijfmachine), regelzetnlachine (maéhine die telkens een regel ineens zet) enz ...
Naast lijn is er ook linie. Is men bloedverwant van iemand
in de opgaande lijn of in de opgaande linie? Zowel lijn als linie
betekenen : « opeenvolging van graden van bloedverwantschap ).
Toch lijkt thans m~er lijn te worden gebruikt. Zowel het Nederlandse B.W. als de nieuwe Nederlandse tekst van zijn Belgische
tegènhanger werken ermee.
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Linie heeft wel een aantal specifieke betekenissen en doelt
onder meer op een reeks van verdedigingswerken of vestingen
volgens een bepaalde lijn opgesteld. Men schrijve dus : Maginotlinie en niet Maginotlijn I Linie heet ook de naast elkaar in twee
of meer gelederen opgestelde troepenmacht: « De infanterie brak
d"oor de vijandelijke linie ». « Hij voerde de troepen van de eerste
linie aan».
Onderstrepen laat zich natuurlijk ook figuurlijk gebruiken. De
minister uit ons voorbeeld (2) kan stellig onderstrepen dat het
staatsbestel hervorming behoeft. Toch heeft het Nederlands daarvoor heel wat synoniemen : beklemtonen, de nadruk leggen op,
nadrukkelijk wijzen op, met nadruk, met kle'm' betogen, doen uitkomen enz... Men kan zeggen dat de « nadruk van zijn betoog.
meer op de noodzaak van een staatshervorming lag ». Zelfs kan
daarin « het zwaartepunt van zijn betoog liggen ». Als men te veel
de nadruk op een bepaald aspect gaat leggen « komt het accent te
stetk daarop te liggen ».
Olnlijnen is ov~rdrachtelijk al eens te gebruiken voor «( omschrijven »: « Het begrip rechtspersoon is scherp omlijnd ».
Hiermee kan onder deze bijdrage nu wellicht een "... streep
worden getrokken.
A. D. M.

VRAAG EN ANTWOORD
Ondertekend - getekend
V) van de heer J. Vandenbulcke te Gent:
Als een afschrift genomen \vordt van een brief, dan wordt onderaan gewoonlijk gesteld: (get.) ... gevolgd van de naam van de
persoon die de brief ondertekend heeft. Is ·dat wel correct? Een
"brief moet toch ondertekend worden en niet getekend. Men
plaatst, stelt zijn handtekening. De documenten worden ter ondertekening of voor handtekening voorgelegd.
Welke gepaste afkorting gebruikt men dal\ best ?
Welke terminologie en uitdrukkingen zijn correct?»
«

A) Bij de lijst van afkortingen in de verklarende woordenboeken vindt men get. = getekend; w.g. = was getekend.
Die woor.denboeken vermelden ook ondertekenen en tekenen in
de betekeni5:: van zijn handtekening voorzien. Het gebruik van
de verkorte vorm tekenen is heel gewoon en correct Nederlands.
Zo zegt ·men: een brief, een schuldbekentenis', een wissel, een
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,,:erklaring, een verdrag, een overeenkomst tekenen; met zijn volle
naam tekenen; de vrede is getekend; de vennoot heeft het recht
om te tekenen (a Ie droit de signer); de nieuwe firma zal als
volgt tekenen (zo zal' de geldige handtekening zijn); voor gezien
tekenen; voor ontvangst laten tekenen; voor voldaan tekenen;
inmiddels tekenen wij met· de meeste hoogachting.
Ook de zelfstandige naamwoorden ondertekening en tekening
zijn synoniemen: de (onder)tekening van .stukken, van de vrede,
van een huurcontract; het ontvangstbewijs wordt ter (onder)tekening ingesloten; de documenten worden ter (onder)tekening
aangeboden, voorgelegd; het verzoekschrift ligt ter (onder)tekening op verschillende plaatsen.
Handtekening gebruikt men voor een eigenhandige ondertekening, de naamtekening van een bepaalde persoon: zijn handtekening onder een stuk plaatsen of zetten; een handtekening ter
griffie neerleggen (opdat ze 'aan een ieder bekend zou zijn); een
handtekening legaliseren; een valse handtekening; een gestempelde handtekening of naamstempel (griffe).
Het w~rkwoord handtekenen' wordt echter niet gebruikt in de
betekenis van ondertekenen of tekenen, alleen in die van: tekenen
uit de vrije hand, zonder gebruik van liniaal en passer.
Wij vestigen er ook de aandacht op dat de ten onzent af en toe
nog voorkomende vorm « handteken » in het A.B.N. niet gebruikelijk is.
Het behoort tot de eigenaardigheden van de taal, dat van de
synonieme werkwoorden ondertekenen' en tekenen alleen het
eerste, door substantivering van het voltooid deelwoord en met
inlassing ·van ge, het ontstaan heeft gegeven aan een zelfstandig
naamwoord met de betekenis: persoon die onder een stuk zijn
naam heeft geplàatst. Wij kunnen dus spreken van de ondergetekende en niet van de « getekende ».
De vraag wordt wel eens gesteld of men dient te schrijven
de ondergetekende of ondergetekende. Dit woord kan worden
geschreven zowel zonder als met het lidwoord, alsook met het
persoonlijk voornaamwoord: de ondergetekende verklaart hierbij
dat ... ; ondergetekende geeft hierbij te kennen dat ... ; het is
bekend aan mot] onderget~kende; exemplaren te bestellen bij (de)
ondergetekend,e; ik onderget,ekende verklaar bij deze; aldus
overeengekomen tussen (de) ondergetekenden X en Z; eerste
ondergetekende; wij ondergetekend,en.
J. V.
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HET NOODZAKELIJKE« WORDEN »

EN HET OVERBODIGE « GEWORDEN »
Wij nem~n ons voor in dit artikel de aandacht te vestigen aan de
ene kant op de stelselmatige weglating van het hulpwerkwoord
worden en aan de andere kant op het overtollig gebruik van de
voltooide deelwoorden ~eworden en geweest.

Weglating van « te worden;)
Het betreft allereerst de weglating van te worden na het werkwoord dienen. Omdat men in bepaalde staande uitdrukkingen
wel zegt het dient opgemerkt, bet dient gezegd, schijnen vele
Vlamingen te geloven dat het hulpwerkwoord overal kan worden
weggelaten, .wat een misvatting is.
Zo hebben we genoteerd: gebeurlijke bezwaren dienen aan de
voorzitter medegedeeld; de campagne dient daaraan toegeschreven; bij de beoordeling van de evolutie der uitgifteprijzen dient
ook rekening gehouden met de .doelstellingen; de scherven dienen niet opnieuw samengelijmd.
Dit zijn alle zinnen in de lijdende vorm en het kenmerk van
die vorm is precies dat hiervoor het hulpwerkwoord 'lR)ordell
(soms zijn) wordt gebruikt. De bedrijvende of actieve vorm is:
men dient de campagne daaraan toe te schrijven. In de lijdende
vorm luidt de zin: de campagne dient daaraan toegeschreven te
worden. Bedrijvende vorm: men dient hiervoor de volgende
voorwaarden te vervullen. Lijdende vorm: hiervoor dienen de
volgende voorwaarden vervuld te zijn. Er is geen enkele reden
om in "de lijdende vorm te w.orden of te zijn weg te laten.
Zulke grammaticaal kreupele zinnen treft men ook veelvuldig
aan met de werkwoorden moeten, mogen en kunnen.H,ier volgcn
enkele voorbeelden :De oorzaak moet vooral gezocht (Vl)orden 1)
in de opvatting van de staat zelf. De uitgevers mogen ermt:c
gelukgewenst (worden 1) in deze behoefte te hebben voorzien.
Daaraan kan toegevoegd (worden !) dat hij ...
«(

Geworden»

en « f!,e.u'eest»

o7..'erbodig

Het andere euvel, het overtollig gebruik van geVl.}()rcien en f(eweest, is kennelijk' te wijten aan Franse invloed. Aan het Franse:
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iI a été nommé, beantwoordt: hij is benoemd. Zo hebben \ve het
allen in de spraakkunsten op school geleerd en toch komt «hij is
benoemd ge\vorden » zowel in de spreektaal als in de schrijftaal
op zeer grote schaal voor.
In de volgende zinnen moet « geworden» overal wegvallen :
- Over het ond~rwerp van dit betoog is ontzaglijk veel gezegd
en geschreven geu'orden.
- Hij is reeds. eind vorig jaar aangehouden geworden.
- Er is naar aanleiding van gouverneur Roppes boek in N ederland herhaaldelijk be\\leerd geworden dat de figuur van Willem I
in het· Zuiden zelden rechtvaardig beoordeeld is geworden.
- Het geld is uitbetaald !,e1.eJorden.
- De handelsbesprekingen zijn met succes bekroond geworden.
In plaats van Keworden leest men soms geu)eest :
- Wat is er de laatste tijd niet geschreven geweest over zijn
terugkeer.
- Het is dan ook niet te verwonderen dat er iemand in de
Senaat is gevonden geweest om hierover een vraag te stellen.
- Er zal nogal gegrinn~kt geu'eest zijn bij die bekering.
«

Geworden» en' « geu'eest» niet altijd te veel

Nu mag men uit het bovenstaande niet besluiten dat « geworden»
en « geweest» overal te \veren zijn. Worden is niet altijd een
hulpwerkwoord; soms fungeert het als eén zgn. koppelwerkwoord
bij een substantief. Bijv.: hij wordt minister. De volt. tegenw.
tijd hiervan is: hij is minister geworden. Zo schrijft A. van Duinkerken in Vlamingen: «Hij was door bemiddeling van Pro Van
Langendonck medewerker geworden van Van Nu en Straks ».
In plaats van een substantiefgroep kan het koppelwerkwoord
worden een adlectiefgroep vormen. Bijv. : « De verrassende opbloei van de Vlaamse letterkunde was eerst mogelijk geworden,
toen men geleerd had ... » (De Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse Taal). De volt. verI. tijd van de adjectiefgroep « mogeHjk worden » is « was mogelijk g.eworden ».
In een tijdschriftartikel heeft M. Gijsen het over het drama
van de Joden, «dat reeds vele eeuwen duurt en met de' jaren
gruwelijker is geworden ») •. « Gruwelijker is geworden ») is de volt.
tegenw. tijd van de adjectiefgroep « gruwelijker worden ».
In Ta'al en Leven sch~ijft J.A. Meyers: «Wanneer dit be"eld C... )
in ons .taalgebruik zou worden opgenomen, dan wu daarmee de
taal een figuurlijke uitdrukking .rijker zijn geworden ». « Rijker
zou zijn geworden » is de volt. verleden toekomende tijd van de
adjectiefgroep « rijker worden »).
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Ook zijn heeft soms in de zin de functie van een koppelwerkwoord en de voltooide tijden worden dan gevormd met het voltooid deelwoord geu'eest. We geven enkele citaten.
- « De navolging der klassieken is het bevruchtende clement van
de Renaissance ge\veest» (J. Huizinga).
- « Waaraan iedere Nederlander van jongsaf ge\vend is geweest
(De Gids).
- « Het was beroerd geweest om zo te drinken, cn het was nog
beroerder geweest om daarna wakker te worden » CM. Dendermonde).
- « ••• dat de ongelukkige man een zanger was geweest die op 'een
kwade dag 'zijn stem verloren had» (A. van Schendel).
In die voorbeelden is « is geweest» de volt. tegenw. tijd en
« was geweest» d.e volt. verleden tijd van het koppelwerkwoord
zijn; in de gro.epen: het bevruchtende element zijn, gewend zijn.
beroerd zijn, een za~ger zijn.

»)

Tenslotte nog een woord over de lijdende vorm, die we alleen
gebruiken als het strikt noodzakelijk is. De bedrijvende vorm is
levendiger en dient dus de voorkeur te hebben. De lijdende vorm
van « de secretaris leest, de notulen voor » is « de notulen worden
door de secretaris voorgelezen ».
De taalvorm van de lijdende vorm is u 0rden met het verleden
deelwoord in de onvoltooide tijden (de notulen worden voorgelezen, werden voorgelezen) en zijn met het verleden deelwoord
in de voltooide tijden, (het huis is door de bliksem getrof.fen ;
nadat hij door de vergadering tot voorzitter gekozen was). We
schrijven dus niet: is door de bliksem getroffen geworden; tot
voorzitter gekozen was geworden.
1

J. v.
BEDOELDE. GENOEMDE ...

In administratieve teksten wordt uiteraard' nogal veel verwezen
naar hetgeen reeds i~ gezegd of nog moet worden gezegd, en
dat doet men dan gewoonlijk met: bovenbedoeld... bovengenoemd... hierboven bedoelde... vorenvermelde enz... ».
Lang niet altijd worden daarbij goede Nederlandse woorden
gebruikt. Vaak ook worden die woorden niet met het nodj~e
onderscheid gehanteerd. Niet zelden zijn ze geheel overbodig.
Als men bijv. begint met « De. directeur-generaal van het Bestuur van de stedebouw en van de ruimtelijke ordening is ge11-317

machtigd ... ),~ dan is er gecn reden om voort te gaan {net ({ Be·,
doelde of genoemde anlbrenaar kan ook... ;), zelfs niet met « Die
ambtenaar... I). Hier schrijvc rnen gc\voon: « Hij kan ook ... l>.
Daarvoor toch bestaan de per"\cl()nlijkc vnornaan1\voordcl1 !
Nodeloze complicatil' zou (TIen lJ in bovenstaand voorbeeld
met « Bedoelde of genoenldc directeur-generaal ) stellig niet kunnen verwijten als er tussen dil' t\-vee zinnen een aantal andere
liggen, met een ander onder\vcrp. i\-1aar heeft ITIen het bijv. al
een paar bladzijden lang niet ITleer bepaaldelij,k over die directeurgeneraal gehad, en gaat n1en nu plots weer over hem spreken
met «De hierboven bedoelde of genoenldc ambtenaar of directeur-generaal », dan is er veel gevaar, dat de lezer niet meer weet
om welke ambtenaar het nu precies gaat, cn dat hij een paar
bladzijden terug moet. Dan is herhaling voor een vlotte lezing
van de tekst wel zeer gC\\t'enst, te meer daar ze niet meer als
zodanig zal worden gevoeld"
Kan men niet buiten een \Tr\vijzing~ omdat 111en herhaling
010et vermijden of ver\varring rnoet voorkonlcn, dan zorge men
er in de eerste plaats voor. geen uitdrukkingen met «( hoger />
zoals « hoger vermeld, hoger genoenld ., te gebruiken. want dil'
zijn geen goed Nederlands, en vergctc nH:n ook niet, dat « hierna
korttHll alle uitdrukkingen 1l11't
genoenlde. hierna hedoelde
« hier)) als eerste lid van de plaatsaanduiding '{alleen worden
geschreven. Bovendien trachte.: IJlen LO\-l'ci Il1c)gclijk de hetekt;nis··
verschillen en nuances in acht te nemen. ~russen bierbol.'cn /!,e/loetlld en hierl.)()ren geIlDe/nd. !Jol.'eJl/<enoeJlu! en vorenf!.,enoe!nd
be:·:taat principieel hetzelfde betekenisverschil als tussen biervoren en hierboven.' H ien'orell onderstelt veeleer' dat datgene
\.vaarnaar men ver~ijst al een flink stuk voorop ligt (zoals het
Franse ei-avant), hierboven dat het boven gezegde, eigenlijk dus op
dezelfde bladzijde of in ieder geval nog niet zo heel ver af staat,
En dat geldt mutatis mutandis ook voor «hierna en hieronder

bedoeld »).
N aar hetgeen men pas heeft gezegd, kan men vcr\vijzen met
zoëven genoemd, zoëven ['ernu:ld (vancengesLhreven) of el.'engelloellld, t'"veJll.'ernleld (aaneengeschreven), naar hetgeen men
reeds meermalen heeft gezegd, met meer{?enoeJlld. 1l1eervernleld.

naar hetgeen men op een niet nader bepaalde plaats heeft geschreven, met elders ,f!,enot:llu/. elders verlneld.
Naar een passus die men geciteerd heeft. kan men verwijzen
met de bierboven, hiervoren aangehaalde, geciteerde. overgedrukte, afgedruk.te passus.
Veel gebruikt wordt ook l.)()ornoemd, dat echter dikwijls achteraan wordt geplaatst: Janssens voornoemd ~ de Minister van Justitie
voornoemd.
11
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Beu:uste. overigens correct, komt in administratieve teksten
\vel (neer voor dan nodig is. Het doelt eigenlijk op iets waarover
breedvoerig is gesproken, waarrond de hele zaak draait en waarmee de lezer dan ()ok wel zeer bekend is geraakt: Het bewuste
dossier bleek tenslotte geen enkel' nieuw geg~ven te bevatten.
Minder gebruikelijk, maar eveneens correct, zijn nagenoemd
of na It' IlUerllen (bijv. de na te noemen bedragen).
Zl:cr goede uitdrukkingen zijn ook bovenstaande resp. ol1der,\'It/til/Je, coren,\!{/tlllde. I-lier valt toch soms op te letten. In
« bO\l'l1staande voorbeelden tonen, op de bovenstaande figuur
is te /icn, Uit het vorenstaande blijkt) zijn die woorden stellig
op hUil plaats~ \vant de voorbeelden, de figuur, het betoog staan
cr \\'t:rkcliik en zijn niet alleen maar vermeld, genoemd of
beducld. Maar men schrijve toch liefst niet: « Bovenstaande ambtenaren Lijn bCfloen,J tot., , I ) . Hier verdient « hierboven genoemde )
heslist aanhcvcling,
lJc nlecst voorkomende slordigheid is wel het gebruik van
(. beduclde ') \vaar « gClloeJl1de» of 'een ander preciezer woord
InO~:t,taan. Nu « \-oorzien) als letterlijke vertaling van het
Franse ~( prèvu "vt:ld begint te verliezen, lijken velen wel ge··
f1l'ÎgJ te Lijn, d~:ldr onveranderlijk « bedoelde ) voor in de plaats
tt: slellen.

f leeft

op de vorige bladzijde bijv. gezegd, dat « een
zou moeten worden ingesteld om het natuurschoon te
bt"~(hermen », dan kan men daar gerust naar verwijzen met
«( bedoelde commissie ), want deze is niet nader genoemd '; heeft
men daar echter geschreven « de commissie voor natuurschoon
zou een ruimere bevoegdheid moeten krijgen ), dan is die commissie rechtstreeks genoemd, metternaam vermeld, en ligt het
voor' de hand er met « genoemde ,commissie » naar te verwijz~n.
In een zin als « Aan de in artikel I van deze wèt bedoelde
voorwaarden moet voldaan zijn op ... :1> is « bedoelde» correct
als in dat artikel bijv. staat: « De Koning bepaalt onder welke
voorwaarden voor 'particuliere woningbouw rijkssteun kan worden
verleend ). Staat daar echter : « Rijkssteun voor particuliere woningbouw kan worden verleend mits... ), stelt artikel' I die voorwaarden dus zelf, rechtstreeks en' uitdrukkelij-k vast, dan moet
'men logischerwijs schrijven: « De in artikel I Kestelde of bepaalde voorwaarden ... ».
Geeft een koninklijk besluit rechtstreeks en limitatief aan in
welke gevallen iemand bijv. voor geldelijke steun in aanmerking
komt, dan moet daar evenzo naar verwezen "worden met « de
in art. X bepaalde (en niet bedoelde) gevallen,)>. Heeft men te
maken met een louter als voorbeeld gegeven opsomming, zegt de
tekst : ~(Steun kan onder meer worden verleend wanneer... en
111cn
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\\·anneer... » of werkt hij met een algemene forrllule zoab ~\ in
geval van onvermogen », aan schrijve men « in gevallen al., bedoeld (== zoals bedoeld)). Hier zijn immers nog andere soortgelijke
gevallen mogelijk of zal de minister die het besluit moet toepassen.
zelf dienen uit te maken of dat bepaalde geval er eçn van
onvermogen is.

A. IJ. M.

W AARDEVAST EN WELVAARTSVAST
Deze twee termen zijn nieuwkomers in onze taal, doch zij zijn
bijzonder kernachtig en duidelijk. Zij voorzien bovendien jn een
zeer actuele behoefte.
'Omdat zij echter geen tegenhanger hebben in het Frans, worden zij in ons land minder g~bruikt... en daarom willen wij er
hier even de aandacht op vestigen'.
Voor allen die een vast inkomen hebben (salaris, loon, pensioen enz... ) is de voortdurende stijging van de kosten van levensonderhoud een ernstig probleem. Hoewel het bedrag van hun
inkomen nomin'aal ongewijzigd blijft, kunnen zij met hun inkomen
steeds minder kopen. De koopk.racht van hun inkoln~n vermindert.
De vakv~renigingen hebben er dan pok naar gestreefd het bedrag van de vaste inkomens te koppelen aan het indexcijfer van
de kleinhandelsprijzen. Stijgen' de prijzen( en dus ook de kosten
van levensonderhoud) dan worden de salarissen automatisch aangepast. Zij zijn dan waardevast.
Nu dit doel voor de m,eeste vaste inkomens is bereikt, stellen
de vakverenigingen en hun leden eçhter vast dat op deze wijze
alleen is bereikt dat het reële inkomen van de werknemers ongewijzigd blijft.
Zij zijn van oordeel dat de werknemers ook moeten delen in
de grotere welvaart die o.m. door de toenemende produktiviteit
wordt verkregen.
.
.
Daarom is hun streven nu gericht op welvaartsvaste inkomens,
die gelijke tred houden met d,e stijging van het nationaal inkomen.
« W elva:á'rtsvaste salarissen !» een mooie leuze voor de eerstkomende optocht van werknemers in de overheidssector. Ook
een gelegenheid' om het woord ingang te doen vinden!

w.
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TEN OVERSTAAN VAN
Te oordelen naar wat men geregeld leest· en hoort, schijnen velen
de juiste betekenis niet te kennen van de uitdrukking ten overstaan va'n. Ze betekent: in bijzijn van, in tegenwoordigheid van,
in aanwezigheid van. Meer b€paald wordt ze gebruikt met betrekking tot een handeling die men bijwoont, die voltrokken wordt in
iemands bijzijn, inzonderheid in het bijzijn en met demedewerking van bepaalde ambtenaren. Zo zegt men: het examen werd
afgenomen ten overstaan van de inspecteur; de akte werd verleden ten overstaan van de notaris. De eigenlijke betekenis van
ten overstaan van wordt nog duidelijker als we erop wijzen dat
oudtijds hiervoor ook ten overzitten van werd gebezigd.
Hier volgen nog enkele citaten die het correcte gebruik van de
be!rokken uitdrukking illustreren:
- Het mondeling onderzoek der kandidaten geschiedt voor elk
vak ten overstaan van twee leden van de commissie (Nederlands
examenreglement, art. 13).
- In 1609 (...) werd tussen de beide Leidse hoogleraren, (...) ten
overstaan van Oldenbarnevelt en een commissie uit de Staten van
Holland, een conferentie belegd (P. Geyl, Geschiedenis van de
Nederlandse Stam).
- En ten overstaan van mijn vrouwen de h. Brakeldoos stelde
zij zich hoopvol voor de spiegel op (S. Carmiggelt, Alle orgels
slapen).
- Aldus aangehoord en ondertekend aan boord van het stoomschip Enzovoort, ten overstaan van luitenant~ter-zee baron Enzovoort (J. de Hartog, Schipper naast God).
- Nadat zij ten overstaan van de voorzitter van die rechtbank of
ten overstaan van een andere rechter die hij daartoe aanwijst, de
eed hebben afgelegd ... (Burgerlijk wetboek, art. 466).
, Men merkt dat ten overstaan van overeenstemt met Fr. « devant » en « en présence de ».
1'1'1 strij·d met deze betekenis wordt die uitdrukking ten on'zent
vaak verkeerdelijk gebruikt als synoniem van ten opzichte van,
ten a'anzien van', tegenover, jegens, enz.. , die overeenstemmen met
Fr. « par rapport à», « à l'égard de », « envers ».
We hebben hiervan enkele voorbeelden opgetekend :
- Het is een' gebaar van hoffelijkheid ten overstaan van (tegenover, jegens) de Belgische bevolking.
f
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- De Gaulles politiek ten overstaan van (ten opzichte van, ten
aanzien va'n) de Europese en Atlantische ontwikkeling.
- Ten overstaan van (ten aanzien van) de totale versplintering
der moderne maatschappij.
- Om haar grootheid te beseffen ten overstaan van (tent opzichte
van) de gemiddelde poëtische produktie van haar tijd...
- Welke houding zal hij aannemen ten overstaan van (tent opzichte) van het Britse plan ?
- Ten overstaan van (gelèt op, rekening houdend met) de brutaliteit van de bestuurd·er, kan men slechts een houding aannemen.
- Ten overstaan van (op grond van) die vaststellingen kwam
hij tot het besluit.

J. v.

EN NOG « VOORZIEN )
In een van zijn eerste nummers (zie 11, 5 v.v.) heeft T,aalbeheersing kort maar krachtig de staf gebroken over voorzien als overgankelijk werkwoord gebruikt. Dat deze onZllivere constructie
geen specifiek produkt van eigen bodem is, integendeel ook buiten onze landgrenzen in trek is weten te komen, zullen heel velen
wellicht niet eens hebben vermoed. Een tijd geleden liet het Nederlands Juristenblad (afl. 36 van 23 oktober 1965) Mr. P.F.
Westerling, aan het woord met een artikel waarin deze uiting
geeft aan zijn ernstige ongerustheid over het doordringen van
voorzien in Nedérlandse hand- en leerboeken alsmede in de Nederlandse rechts- en ambtelijke taal, en het gebruik van dat werkwoord, na het zelfs op zijn mogelijke waarde als juridische vakterm te hebben getoetst, als onjuist banbliksemt.
Omdat voorzien te onzent al te weinig, om niet te zeggen
geen veld blijkt prijs te geven en voortdurend gehamer dan toch
tot tastbare resultaten moet leiden, zou een tijdschrift als dit aan
zi jn doel te kort schieten indien het zij n lezers kennisneming van
Mr. Westerlings bijdrage onthield. Met de instemming van de
auteur, aan wie hier om zijn bereidvaardige machtiging tot overdrukken grote dank wordt betuigd, laat het dat artikel dan ook
volgen.

« Juridische vakterm of cerkeerd taal!{ebruik?
Al sinds verscheidene jaren is het me opgevallen, dat het werkwoord l)oorzien in publikatics op staats- en bestuursrechtelijk gebied op zeer eigenaardige wijze wordt gebruikt. Hieronder volgt
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een tiental voorbeelden, aan die publikaties ontleend, maar door
mij hier en daar terwille van de duidelijkheid of de kortheid iets
gewijzigd. Achter ieder voorbeeld is tussen haken de betekenis
geplaatst, waarin dat werkwoord kennelijk gebezigd is.
1. Doordat het Statuut een federaal samengaan voorziet, is het
door de aanvaarding een document van intern staatsrecht van het
Koninkrijk geworden. (voorzien = instellen, invoeren).
2. Het reglement voorziet, dat de leden geheimhouding in acht
ne'men met betrekking tot bepaalde mededelingen. (voorzien =
bepalen, voorschrijven).
3. De regering zou ook zaken kunnen financieren, die niet op
de goedgekeurde begroting zijn voorzien. (= waarvoor geen uitgave op de goedgekeurde begroting is geraamd).
4. De Grondwet heeft in art. 203 de mogelijkheid voorzien om
in buitengewone omstandigheden de bevoegdheden van bepaalde
organen op andere te doen overgaan. (voorzien = openen, scheppen).
5. Eenzelfde figuur is met betrekking tot de organen der p.b.o.
voorzien in art. 96 van de wet op de bedrijfsorganisatie. (is voorzien = doet zich voor).
6. De mogelijkheid van vernietiging is ruimer dan de slechts
voor bepaalde besluiten voorziene goedkeuring. (voorzien
vereisen, voorschrijven).
7. Een hogere regeling regelt een onderwerp, dat reeds in een
lagere verordening was voorzien. (dat was voorzien = waarin
was voorzien).
8. Het ligt in dezelfde lijn, --dat de Grondwet betaling van het
salaris uit 's Rijks kas voorziet. (voorzien = voorschrijven).
9. Van belang is, dat naast de mogelijkheid van vrijwillige samenwerking ook de gedwongen oplegging van een gemeenschappelijke regeling is voorzien. (voorzien = mogelijk maken).
10. Voorzien wet of algemene maatregel van bestuur voor bepaalde handelingen een vergunning, dan kan deze om redenen
van spoed bij K.B. worden verleend. (voorzien '= eisen).
Tegen het gebruik van voorzien in de verschillende betekenissen, hierboven aangeduid, rijst, dunkt mij, vooreerst het bezwaar,
dat dit gebruik een miskenning inhoudt van de rijke mogelijkheden die onze taal ook aan de schrijver van juridische ve'rhandelingen biedt tot een meer genuanceerde woordkeuze. Zwaarder
woog het gevoel, dat bedoeld gebruik met het wezen van onze
taal in strijd is. Teneinde dienaangaande zekerheid te' verkrijgen,
vroeg ik de mening van Dr. C. H. A. Kruyska'mp, redacteur van
Van Dale's woordenboeken en, naar ik meen, tevens bewerker
van het grote woordenboek der Nederlandse taal (dat nog niet
tot voorzien is gevorderd). Uit het antwoord van deze deskundige,
die mij hiertoe machtigde, citeer ik het volgende: « ••• bericht ik U
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dat de door U gegeven voorbeelden van het gebruik van voorzien
grotendeels niet als goed Nederlands beschouwd kunnen worden.
Zij berusten deels op het voorbeeld van het Duitse vorsehen, deels
op gebrek aan inzicht in de functie van het voorzetsel in in de
verbinding voorzien in. »
Nu zou men, ook al erkent men de juistheid van Dr. Kruyskamp's zienswijze, misschien nog willen tegenwerpen, dat juridische vaktermen - en vaktermen in het algemeen - wel vaker
uit een oogpunt van goed algemeen Nederlands taalgebruik niet
door de beugel kunnen en dat er in de rechtstaal verschillende
termen worden gehanteerd, waarvan de inhoud sterk afwijkt van
het gewone spraakgebruik. Ik geloof echter niet, dat wij in voorzien een juridische vakterm moeten zien. Vaktermen hebben de
nuttige functie, datgene kort en bondig te formuleren, wat men in
de algemeen gangbare taal slechts door een omschrijving zou
kunnen weergeven. Daarvan kan hier geen sprake zijn. In bijna
alle gegeven citaten kan men het woord voorzien door een even
kort, maar specifiek aan de uit te drukken gedachte aangepast
werkwoord. vervangen.
Daar het onjuiste gebruik van voorzien tOeneemt en ook reeds
in sommige hand- en leerboeken is op te merken( ook in werken
op het gebied van burgerlijk recht en stafrecht ?), is het gevaar
niet denkbeeldig, dat het door ambtenaren en aankomende juris'"
ten wordt overgenomen en tot in onz.e wetstaal doordringt (als
dît laatste niet reeds is geschied). Dit artikel wil ertoe bijdragen
dat gevaar te keren. Gaarne wens ik de auteurs van bedoelde
hand- en studiewerken, welke, voor zover ik dat kan beoordelen,
bijna doorlopend in voorbeeldig Nederlands zijn geschreven, volgende drukken toe, die dan echter zo mogelijk gewijzigd zijn op
het hierboven aangeduide punt.»
A. V.

ONDER ONS GEZEGD
Het gebeurde in Gent. Het edel lastdier « de vrouw) komt dikwijls handen te kort als zij haar tassen heeft volgestopt met levensmi,ddelen, verrassingen en dagelijkse benodigdheden. Als dan
een vriendelijke heer ,de deur voor haar open houdt, of haar voorrang geeft om in de bus te stappen, waardeert 'zij dit gebaar.
Maar, zo vraagt zij zich af, waarom zegt hij: je vous en prie,
madame.
Alstublieft mevrouw, na u mevrouw of gaat !tW gang mevrouw,
daarbij even een hoofdknik en een vriendelijkie lach, zouden
de normale omgangsvormen zijn.
In Gent spreekt men toch bes,chaafd en verzorgd Nederlands !
In ieder geval had ik dat verwacht.
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11. ~ T·ermen en wendingen
STRUIKELBLOK - STEEN DES AANSTOOTS
Van een moeilijkheid (of van een persoon) die een ontwikkeling
of de vooruitgang in de weg staat, zegt men in het N edèrlands
dat het (of hij) een struikelblok is.
In ons land wordt in die betekenis dikwijls het woord « struikelsteen » gebruikt. Misschien .is dit te wijten aan het Fr. pierre
d'achoppement, waarvan het eerste gedeelte (pierre) letterlijk
vertaald is (steen).
Een andere verklaring kan zijn dat men twee termen verwart,
namelijk struikelblok en steen' des aanstoots. In de spraakkunsten
noemt men dat: contaminatie.
De gehruikssfeer van deze termen verschilt : ergernisgevende
toestanden of personen zijn een steen des aanstoots; een belemmering is een struikelblok.
In de volgende zin komt de gebruikssfeer van beide termen
duidelijk tot uiting :
- Het gedrag '\Toan de burgemeester is een steen des aanstoots en
zou ook voor zijn partij wel eens e'en struikelblok kunnen worden.
Naar gelang van de omstandigheden gebruikt men dus struikelblok en steen des aanstoots, echter nooit « struikelsteen ». Struikelblok is onzijdig: het struikelblok.

BEVOLKINGSGROEI - BEVOLKINGSAANWAS
De snelle toeneming van de wereldbevolking is een zorgwekkend
probleem. Op een taalkundig aspect van dit vraagstuk zouden
we even de aandacht willen vestigen.
We hebben in het Nederlands twee woorden die allehei het
begrip « toeneming van de bevolking» we'ergeven, namelijk bevolkingsgroei en b.evolkingsaanwas.
In Belgische dagbladen en tijdschriften worden deze twee termen dikwijls tot één woord samengevoegd: « bevolkingsaangroei ».
Aan de hand van definities uit de woordenboeken kan deze
term weliswaar worden « verdedigd » doch in de praktijk blijken
in Nederland alle'en de woorden bevolkingsaanwas en bevolkingsgroei gebruikelijk te zijn: omdat zij algemeen Nederlands zijn,
verdienen zij de voorkeur.
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BEROEPSBEVOLKING
In ecpnomische kringen en speciaal in statistieken hanteert men
geregeld het begrip beroepsbevolking. Onder dit woord verstaat
men het gedeelte van de bevolking dat een beroep uitoefent, in
tegenstelling met gepensioneerden, kinderen, huismoeders e.d., die
geen beroep in eigenlijke zin hebben.
Naar het voorbeeld van het Fr. (population active) gebruikt
men in België voor dit begrip meestal de term «actieve bevolking».
De term beroepsbevolking is echter duidelijker (ook huismoeders zijn actief) en is bovendien algemeen gebruikelijk in Nederland zodat wij hem warm aanbevelen in de aandacht van de
lezers van dit stukje.

w.
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SOLDE5
In de uitstalramen van warenhuizen en winkels hier te lande,
pri jken er op gezette tijden kleurige bil jetten en bordjes om den
volke kond te doen dat er « solden » te koop zijn. Soms heten
deze « einde reeksen », een onderscheid waarvan velen de diepere
betekenis denkelijk niet snappen.
Een ABN-kenner pleegt daarbij even de wenkbrauwen te fronsen, denkende: Hoe is het mogelijk dat in weerwil van alle taalzuiveringsboekjes en voorlichting, d,e winkeliers en in 't bijzonder
de vertalers uit de chique warenhuizen nog niet weten of willen
weten dat de gebruikelijke woorden hiervoor luiden: (seizoen)opruiming (Fr. fin de saison}, restanten? En verder: koopjes,
koopjeswinkel, inventarisuitverkoop, inventarisopruiming, voorjaars-, najaarsopruiming, opruimingsaanbieding ; restantenuitverkoop ; koopjesdag ; uitverkoopprijs (Fr. prix de fin de saison); artikelen tegen opruimingsprijs (Fr. articles démarqués); opruimingsuitverkoop (Fr. vente pour cessation de commerce); uitverkoop
houden, uitverkopen, opruimen (Fr. brader, liquider, solder).
Wat die « solden » betreft: men kan er van Dales Groot Woordenboek bij halen om te bewijzen dat het woord in Zuid-Neder~
land reeds ingeburgerd is, zodat men, eens te meer, positie moet
nemen tegenover de wenselijkheid om de Noordnederlandse terminologie in te voeren. Maar dan zou ik onze handelaars tenminste willen adviseren zich de moeite te besparen « tweetalige »
biljetten te laten drukken, want « solde» heeft maar één meervoudsvorm: soldes.

F. V.
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UITGANGSPUNT - UITGAAND'E V AN DIT STANDPUNT
Wie een betoog houdt, gaat uit van een bepaald feit of denkbeeld
waarop de verdere bewijsvoering of gedachtengang steunt. Het
feit, het denkbeeld vormt het uitgangspunt van de spreker.
Lezers die vertrouwd zijn met de taalfouten die meestal in dit
tijdschrift aan de orde komen, kunnen waarschijnlijk al vermoeden waar we met dit stukje naartoe willen, nl. naar het onjuiste
gebruik van vertrekpunt en vertrekken.
Dat vertrekpunt geen Nederlands is, hoort u mij niet zeggen:
er is echter een verschil in gebruikssfeer tussen vertrekpunt en
uitgangspunt.
Vertrekpunt is de plaats, het punt vanwaar een reiziger, een
wandelaar, een reisgezelschap enz. werkelijk vertrekt voor een
reis, een wandeling, een wedstrijd, een tocht enz.
Het gebruik van het woord uitgangspunt is hierboven in een
paar zinnen toegelicht. Men zou kunnen zeggen dat vertrekpunt
concreet is en uitgangspunt abstract. Of nog: dat vertrekpunt betrekking heeft op vertrekken, d.i. weggaan, terwijl een uitgangspunt een begin, een grondslag aanwijst, meestal voor een gedachtengang of een bewijsvoering.
Op de vraag waarom wij in Vlaanderen vrijwel uitsluitend het
woord vertrekpunt bezigen, weet de trouwe lezer wel het gewone
antwoord: Het Frans heeft voor beide begrippen slechts één
woord, 01. point de dépatt. Zodoende ...
Nóg even een paar voorbeelden:
- De renners begaven zich naar het vertrekpunt
- Het vertrekpunt van tram 14 is gewijzigd
- Uw uitgangspunt is verkeerd
- De spreker ging ervan uit dat zijn opponent te goeder trouw
was
-- Zo zijn we bij het uitgangspunt van onze redenering teruggekomen.

DAT WIL ZEGGEN - D.W.Z.
Wanneer wee'en begrip of een term in een zin willen verduidelijken, kunnen we deze toelichting inleiden met de woorden :
dat wil Zeggen of met de afkorting: d.w.z.
Onder invloed van het Frans zegt en schrijft men in België nog
dikwijls: 't is te zeggen, t.t.z. Voor een Nederlander is deze afkorting een raadsel en een Fransman heeft er ook niets aan. Dus ...

w.
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VRAAG EN ANTWOORD
Geworden

v. van de heer J. Detrael, Brussel-I: « Op bladzijde 11-302
van Taalbeheersing wordt het gebruik behandeld van het werkwoord overmaken. Hierbij wordt geen gewag gemaakt van de
uitdrukking « laten geworden » of « doen geworden ». Zijn deze
ook goed?»
A. Het uitgangspunt vad het stukje verschenen in T aillbeheersing 11, 302 en 303 was de vertaling van het Franse werkwoord
« transmettre », terwijl doen geworden eigenlijk de vertaling is
van « envoyer, faire parvenir ».

De verleden tijd van geworden is gewerd en het verleden deelwoord geworden. Al die vormen zijn echter min of meer verouderd en komen slechts voor in bijzondere stijl. De betekenissen
zijn:
1. ontvangen: uw brief is ons geworden (in gewone taal: wij
hebben uw brief ontvangen);
2. toesturen: iemand een boek doen gewo~den (in gewone
taal: iemand een boek toesturen, doen toekomen);

3. laten begaan: laat hem maar geworden (in gewone taal:
laat hem maar begaan, laat hem maar zijn gang gaan);
4. overweg kunn'en: met die man kan niemand gewerden (in
gewone taal: met die man kan niemand overweg, kan niemand
opschieten) .
Er zijn twee Zuidnederlandse afwijkingen van dit gebruik. Een
daarvan komt in de bovenstaande vraag voor.
In de betekenis van toesturen is het passende hulpwerkwoord
doen en niet « laten »: iemand iets doen geworden. Verder ontstaat er soms verwarring tussen geworden en worden'. Juist is:
wat zal er van hem worden (niet: geworden) ? Men zegt ook: wat
zal er van hem terechtkomen ?

Zich uitspreken

v.

van de heer P. Toebat, Nieuwpoort:

«

Op het einde van

een voorstel dat aan een commissie wordt voorgelegd, kan men

als slotformule vinden:
- D,e commissie gelieve. zich uit te spreken.
- De commissie gelieve uitspraak te doen.
De eerste uitdrukking vindt men verkeerd, omdat bij « zich
uitspreken» het voorzetsel « voor» of « tegen» zou horen. WelII - 327

licht steunt men op Van Dale, die gewag maakt van « zich uitspreken voor, tegen », maar niet van « zich uitspreken », zonder
voorzetsel. In Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek vindt
men echter: « De regering heeft zich nog niet uitgesproken ». Wat
denkt u daarover ? »
A. In verband m,et een voorstel waarover de mening van een
commissie wordt gevraagd, zijn. er drie mogelijkheden:
1. De commissie spreekt zich uit voor het voorstel.
2. De commissie spreekt zich uit tegen het voorstel.
3. De 'commissie spreekt zich uit over het voorstel.
In het derde geval wordt in het midden gelaten of de commissie voor of tegen het voorstel is.
Op de slotformule « de commissie· gelieve zich uit te spreken »
is dus niets aan te merken ; « zich uitspreken » (zonder voorzetsel)
betekent immers: verklaren of men voor of tegen iets is. Na de
uitspraak van de commissie weet men of ze zich goedkeurend of
afkeurend heeft uitgesproken.
De wending « Uitspraak doen » is vooral gebruikelijk voor een
vonnis, een oordeel, een beslissing van een rechtbank, een bemid4elende of scheidsrechterlijke instantie.

Woordvolgorde

v.

van de heer F. Deckers, Hasselt:
Ik wil van uw tijdschrift gebruik maken om te pogen een eind
te maken aan een veel voorkomende fout, die neerkomt op een
vertaling - eens te meer - van het Frans, zonder de minste
kritische geest. Aanleiding tot deze brief is een tabel uit het Statistisch Tij,ds.chrift, getiteld: Van de pers gekomen publikaties
in november en december 1966. Ik meen dat het moet zijn: In
november en december van de pers gekom!en publikaties of publikatles, in november en december 1966 van de pers gekomen.
Misschien hebt u een voorkeur voor een van beide wendingen.
Het zou goed zijn meer voorbeelden te geven, want de meeste
van onze taalgenoten geven zich niet de moeite te zoeken naar
het mekanisme. Een klassiek voorbeeld bij onze dienst, administratie van het mijnwezen, is het volgende: getroffen maatregelen
door de directie! Ik hoop u van dienst te zijn geweest met deze
kleine mededeling. »

«

A. Zulke titels bestaan uit een zelfstandig naamwoord, dat de
kern van het geheel vormt (publikaties), en een beknopte bijzin
met een voltooid deelwoord (in november en december 1966 van
de pers gekomen).
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Met een volledige bijzin ziet de titel er als volgt uit: publikaties, die in november en december van de pers zijn gekomen.
Daar titels uiteraard zo kort mogelijk moeten zijn, gaat de voorkeur meestal naar een bekriopte bijzin. In overeenstemming met
de normale Nederlandse woordvolgorde is dan: publikaties, in
november en december 1966 van de pers gekomen.
Onze taal biedt ook de mogelijkheid alle zinsdelen, die het
hoofdwoord puhlikaties nader bepalen, vooraan te plaatsen: in
november en december 1966 van de pers gekomen publikaties.
Als we dezelfde redenering toepassen op de laatstgenoemde
tekst, krijgen we :
- Met een volledige bijzin: maatregelen, die door de directie
zijn getroffen.
- Met een onvolledige bijzin: maatregelen, door de directie getroffen; of: door de directie getroffen maatregelen.
Hier volgen nog enkele voorbeelden :
- Nieuwe woningen, voor bewoning beschikbaar gekomen ;
of: voor bewoning beschikbaar gekomen nieuwe woningen.
- Veestapel, herleid tot diereenheden ~
of: tot diereenhedet\ herleide veestapel.
- Nieuwe films, voor de eerste maal gekeurd door de rijksfilmkeuring ;
of: door de rijksfilmkeuring voor de eerste maal gekeurde
nieuwe films.
- Scheepsrampen en -ongevallen, overkomen aan Belgisçhe koopvaardijschepen;
of: aan Belgische koopvaardijschepen overkom·en scheepsrampen
en -ong.evallen.
- Processen-verbaal, opgemaakt door de politie ;
of: door de politie opgemaakte processen-verbaal.
- Suiker, beschikbaar gekomen voor binnenlands verbruik ;
of: voor binnenlands verbruik beschikbaar gekomen suiker.

J.
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V.

11. ,., T'ermen eon wendingen
EEN PAAR TAALKUNDIGE BESCHOUWINGEN
BIJ « WET 356 »
Inde Ned'erlandse titel van het veel besproken «wetsontwerp
356 », inmiddels de wet van 31-3-1967 geworden, kom,en twee
zelfstandige naamwoorden voor, waaraan het ons nuttig lijkt enkele beschouwingen te wijden.
Het eerste is «reconversie », dat in de Ned'erlandse woordenboeken niet ver'meld staat. Dit bastaardwoord wordt ten 'onzent
gebruikt in 'navolging van Fr. « reconversion ». Hiervan geeft
Paul Robert in zijn Dictionnaire alphabétique et analogique de
la langue française de volgende omschrijving: « Eeon. pol. (néologisme) conversion, ttansformation qui éta:blit l'état primitif
d'une organisation transformée. Reconversion d'une usine de
tanks en usine d'automobiles. Par ext. reconversion économique,
technique, politique: adaptation aux conditions de l'écono,mie
de paix (on emploie aussi Ie verbe reconvertir dans ce sens). »
Het is ,dus een term ,die in die betekenis vooral nà de oorlog
in zwa~ng is gekom'en. In Nederland gebruikt men hiervoor omschakeling en omschakelen. Zo lezen we in Van Dales Groot
Woordenboek s.v. omschakelen: « fig. inrichten naar een nieuwe
toestand: de industrie moest,w,eier op de vredestoestand worden
omgeschakJel,d ». En in het Handwoordenboek Koenen-Endepols:
« De fabrieken worden op doe oorlogstoestand omgeschakeld ».
In het moderne taalgebruik denkt men bij « reconversion » niet
meer aan omschakeling van oorlogs- op vred,es'economie; er wordt
mee bedoeld dat in som,mige gewesten maatregelen worden genomen om bepaalde bedrijfstakken, die ve~dwijnen of in belang
afnemen, te vervangen door ande:re, zodat er geen w·erkloosheid
ontstaat. Vandaar dat in de « Wet 356 » sprake i~ van « regionale
reconversie », wat tnendus beter kan vervangen door regionale
of gewestelijke omschakeling.
In de Nederlandse economische literatuur wordt ook de samenstelling streekontwikkeling gebruikt. Oosthoeks Encyclopedie
omschrijft dat begrip als volgt: « Een op systematische wijze uitgeoefend, op de geïntegreerde bevor:dering van welvaart en welzijn in een stre'ek (regio) gerichte, complexe activiteit, in het kader
van een bovenregionaal beleid ».
Streekontwikkeling stemt dus grosso modo overeen met gewestelijke omschakeling, want het een en het ander zijn gericht op de
economische opleving van bepaald,e gewesten.
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Het tweede woord uit het opschrift van dezelfde wet, dat w,e
even van dichtbij willen bekijken, is « heropleving ». Het is in het
Vlaamse land blijkbaar ontstaan als vertaling van « reprise» (in
de wet staat echter « relance »). De overeenkomstige Nederlandse
term -is ople'ving. « On constate une reprise des affaires » is hetzelEde als «men stelt een opleving van de zaken vast ». Men
spreekt ook van economisch herstel (reprise économique).
Het voorvoegsel her- vóór opleving is hier overbodig. In de
woordenboeken komt « heropleving» trouwens niet voor. In zijn
Taalgids schrijft Paardekooper: « Een aantal samenstellingen met
her- zijn wél in dialecten bekend, maar niet in het ABN. »
Wel wordt het voorvoegsel u'eder- geplaatst vóór een werkwoord met het prefix op-: wederopbloei, wederopbouw, wederopneming, wederoprichting, wederopstanding, wederopvoering,
wedéropzegging. Als men het nodig acht, kan men dus ook
wederopleving gebruiken, maar in verreweg de meeste gevallen
kan men volstaan met opleving.

J. V.
SPEURWERK
ONTWIKKELINGSWERK - ONDERZOEKER
De term speurwerk is vroeger al eens in dit tijdschrift behandelid (Taalbeheersing 11, 230) en we hebben er toen op gewezen
dat dit woord in Nederland het Engelse « research» heeft verdrongen- in de betekenis: wetenschappelijk onderzoek.
Het-speurwerk speelt in onze maatschappij een zeer belangrijke
rol: vooraanstaande personen hebben in de laatste maanden te
kennen gegeven dat de technologische achterstand van Europa op
de Verenigde Staten alleen kan worden ingelopen indien wij bereid zijn meer geld aan wetenschapsbeoefening te besteden.
Een bijverschijnsel van deze toegenomen belangstelling voor
het speurwerk is de uitbreiding van het taalgebruik op dit gebied.
D,e taal leeft immers met de mensen mee !
Het is niet onze bedoeling hier in te gaan op de gespecialiseerde wetenschappelijke terminologie. Wij willen echter wel wijzen
op een paar termen die ook in de gewone omgangstaal zijn doorgedrongen, vooral omdat daarbij het taalgebruik in Noord en
Z"ui,d eens te meer uit elkaar dreigt te groeien.
Onderzoekers

De gebruikelijke benaming voor hen die speurwerk verrichten

in het Nederlands: onderzoeker.
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Sommige lezers zal het wel opgevallen .zijn dat in België de
laatste jaren een andere term ingang heeft gevonden, namelijk:
«·navorser » (soms ook: « vorser »).
Taalkundig is op ,deze woorden misschien niet veel aan' te merken: met citaten uit woo,tidenboeken is b.v. de term « vorser » wel
te verdedigen.
Aan deze woortden kleeft echter een groot gebrek: in N,ederland komen zij in de vakliteratuur - voor zover ons bekend nergens voor.
Wij hebben hier te maken met een typisch voorbeeld van zelfstandige taalontwikkeling in België en Nederland : het toegenomen belang van het wetenschappelijk ond'erzoek ·doet nieuwe
woortden ingang vinden of doet bestaande, doch zelden gebruikte
woo1iden in de gewone omgangstaal doo1idringen. Dit verschijns'el
doet zich zowel in Nederland als in België voor zonder dat men
bij ons op de ontwikkeling van het taalgebruik in N'ederland let:
zo draagt 'men ertoe bij het gesprek tussen taalgenoten - want dat
zijn we toch ! - te bemoeilijken.
Daarom menen wij hie'r heel nadrukkelijk het gebruik van de
termen « navorser »,« vorser » en « navorsing » te moeten afwijzen.
H,et belang van de taaleenheild primeert.
Onze voorkeur gaat dus naar de in Nederland gebruikelijke
term: ond.erzoeker (of: wetenschappelijke on.derzoeker) waarbij
wij erop wijzen dat in de vakliteratuur ook andere benamingen
bij wijze van afwisseling worden gebruikt: wetenschappelijk werker, wetenschapsmensen, wetenschapsbeoefenaren.
De aan een bedrijf of instelling verbonden onderzoekers vormen de wetenschappelijke staf.
De vorming en opleiding van jonge wetenschapsbeoefenaren
aan de universiteiten en hogescholen noemt inen wel e'ens de zorg
voor d·e wetenschappelijke nakomefingschap. Met dez,e term
(( nakomelingschap ») vermij1dt men tevens het Duitse « Nachwuchs », dat in deze betekenis in het Nederlands ook voorkomt.

Ontwikkelingswerk
W,etenschappelijk onderzoek kan worden verricht met verschillende doeleinden: sommige wetenschapsbeoefenaren hebben alleen
belangstelling voor het hoe en waarom van eep. bepaald verschijnsel. Zij houden zich bezig met het fundamenteel speurwerk.
Een ander a.spect van het wetenschappelijk onderzoek is echter
de praktische toepassing van de verworven kennis. Vooral op
economisch gebied is het van belang de resultaten van het speurwerk om te zetten in nieuwe produkten en procédés.
Ook daarvoor is een nieuwe term ontstaan, namelijk ontwikkelingswerk: wetenschappelijk werk da.t erop gericht is de resultaten
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van het fundam'enteel speurwerk dienstbaar te maken aan de
economie. En omdat fundamenteel speurwerk en ontwikkelingswerk 'nauw sam·enhangen wordien ze dikwijls in een adem genoem,d: speur- en ontwikkelingswerk.
Een voorbeeld daarvan is de titel van een publikatie van het
Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek: Speur- en ontwikkelingswerk in Nederland (uitgeversmaatschappij W. de Haan
N.V., Zeist, 1963).
We spreken de hoop uit dat deze termen in ons land spoçdig
de plaats zullen innemen van « navorsing », dat evenals « navorser» en « vorser» in het hedendaags algemeen Nederlands niet
gebruikelijk is.

w.

Px.

VRAAG EN ANTWOORD
Zetel
V. van L. V., Kessel-La: « In Taalbeheersing I, 131 schrijft
u dat « siège social» moet worden vertaald door « zetel van de
maatschappij» of « zetel van· de vennootschap ». Het komt nu
vaak voor dat ik tweetalige koninklijke besluiten moet nazien
voordat zij aan de Koning ter handtekening worden voorgelegd.
Art. 1 van een geregeld terugkerend besluit luidt als volgt:
Artiele ptemier: La société ano ~
nyme ... , 'Öont Ie- siège social est
établi à Bruxelles, ... test agréée
en vue d~ ...

Artikel één: De naamloze vennootschap... waarvan pe maatschappelijke zetel is gevestigd te
Brussel, .. ., wordt erkend om ...

U beweert dat de term « maatschappelijke zetel » in het Nederlands niet gebruikelijk is, maar hij komt voor in het Wetboek
van Koophandel (oude en nieuwe versie).
Ik vraag mij nu af of er in de hierboven aangehaalde tekst wel
volledige overeenstem,ming is wanneer « siège social» is vertaald
door « zetel » en of ik in de officiële stukkén, zoals een koninklijk
besluit, andere termen mag gebruiken dan die welke in een gegeven verband officie'el zijn aanvaaC'd. »
A. Inde eerste plaats moeten wij erop wijzen dat er nog geen
rechtsgeldige tekst is voor het Wetboek van Koophandel. Inmiddels moet de steller van verovdeningen wel werken met de terminologie van de beschikbare teksten, desnoods officiële vertalingen.
En in zover lijkt het ons verantwoord dat hij in dit geval de benaming « maatschappelijke zetel » gebruikt.
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In de geraadpleegde bronnen, woordenboeken en Noordnederlandse wetgeving, hebben wij nergens « maatschappelijke zet,el»
aangetroffen.
Gallas' Fr.-Ned. woordenboek: « siège social == hoofdkantoor
(firma of maatschappij), zetel ».
P. Bellefro1d, Dictionnaire français-néerlandais des termes de
droit :« siège social == zetel der vennootschap».
W olters' Zestalig Handelswoordenboek : « siège social == zetel
van de maatschappij ».
Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek: « zetel van N.V. ==
place of business; (j ur.) registered office».
Het Woordenboek van de Nederlandse Taal (Leiden) vermeldt
wel maatschappelijk jaar en maatschappelijk kapitaal, maar niet
maatschappelijke zetel.
In Ons Recht in ons Taalgebouw van R. Schrijvers vindt men
maatschappelijk doelen maatschappelijk kapitaal, maar niet
maatschappelijke zetel.
In het Rechtsgeleet}d Handwoordenboek van Mr. S. J. Fockema
Andreae vinden wij maatschappelijk kapitaal, maar zetel zonder
het bijvoeglijk naamwoord.
In mededelingen van Nederlandse vennootschappen leest men,
naast ten zetel van, ook ten kantore van. In een bericht van
Gevaert te Mortsel hebben wij ten zetel van de vennootschap
aangetroffen.
Y. van L. Y., Kessel-La: .« In Taalbeheersing 11, 244 schrijft u :
« Beslissingen, ove..,eenkomsten worden bindend verklaard. Vandaar de samenstelling bindendverklaring ». Afgezien van het feit
dat verklaren hier het juiste werkwoord is, zou ik er toch even uw
aandacht op willen vestigen dat niet « bindendverklaring » maar
wel « verbindendverklaring» in de woordenboeken Van Dale
(blz. 2191) en Koenen-Endepols (blz. 1189) voorkomt. Hebben
zij het mis? »
A. Men zegt zowel bindendverklaring als verbindendverklaring.
Jansonius' Ned.-Engels woo,rdenboek vermeldt: loonovereenkomsten worden bindend verklaard; bindendverklaring van overeenkomsten. Ook in Van Gelderens Ned.-Duits woordenhoek vinden
we: bindend ve'rklaren.
Bindend betekent im'mers: een verplichting opleggend; zo
spreekt men van bindende voorschriften, een bindende overeenkomst, een contract met bindende kracht.
V. van L. V., Kessel-La: « In Ta,albeheersing in de Administratie
en ook in N u Nog lees ik wel eens: al de. Zo staat in T aalbeheersing 11, 239: « Dezelfde omschrijving vindt men in al de andere
verklarende woot}denboeken ». Is al de juist of moet het zijn alle?
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A. De grens tussen alle en al de is niet altijd gemakkelijk te
trekken, maar men mag zeggen dat alle meestal de voorkeur heeft.
Van Dale vermeldt naast elkaar: alle mensen en al de mensen.
Al de gebruiken we als er een beperking op volgt of als de uitspraak relatief beperkt is. Bijv.: in al de gevallen waarvan hierboven sprake is; al de leerlingen slaagden (01. van een bepaalde
klas of een bepaalde school); in al de andere woordenboeken
(ander drukt een beperking uit). Uit Van Dale: deze is rot, maar
al de andere appels zijn nog goed.

J. V.
V. van A. Vanhyse, Brussel-2.
« De aanhef van ,de· ontwerp-tekst 1965 van de Grondwet van
België, zoals hij in uw tijdschrift op blz. IV - 71 wordt weergegeven, luidt als volgt: « In naam van het Belgische Volk
Het Nationaal Congres
Besluit: »
Dat is nog altijd regel voor regel vertaald uit het Frans. In
onderhavig geval moet evenwel overeenkomstig ,de in het Nederlands normale inversieregel het werkwoord vóór het onderw·erp
komen: dus « In naam van het Belgische Volk
Besluit
Het Nationaal Congres : »
H,etzelfde deed zich indertijd voor in de' tekst van de koninklijke besluiten, waar hét zinsdeel « Wij hebben besloten en Wij
besluiten» vervangen werd door « Hebben Wij besloten en besluiten Wij ». Ziet U een reden waarom de tekst niet aangepast
zou moeten worden zoals voorgesteld ? »
A. In de Nederlandse tekst van de Grond~et zoals hij ingediend,
ter goedkeuring aan de Senaat voorgelegd, door beide Kamers
aangenomen en in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 1967 bekendgemaakt is, komt de inleidende formule: « In naam van het
Belgische Volk ... » niet voor. Indien de uitgevers deze historische
formule vóór de tekst willen afdrukken, behoren zij die aan te
passen aan de wet van 1961, dus in de zin die de vraagsteller
voorstelt.

J.
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II. ,., Termen en wendingen
WERK - WERF
In een land als het onze, waar zoveel vertaald wordt, zijn tal van
vergissingen hieraan te wijten, dat sommige woorden in de ene
taal verscheidene betekenissen hebben die niet altij,d overeenstemmen met de betekenissen van dezelfde woorden in de andere taal.
Een treffend voorbeeld hiervan is het Franse substantief
« chantier ». In de eerste plaats betekent het: .« Heu ou 1'0n construit les navires ». De Nederlandse term hiervoor is werf of voluit scheepstimmerwerf (chantier de construction navale). De marinewerf in Nederland is de rijkswerf waar de oorlogsschepen
gebouw,d en hersteld wovden. Een schip van de werf lalen lopen
betekent hetzelfde als een schip van stapel laten lopen, te water
laten (lancer un navire).
De tweede betekenis van « chantier» is: « atelier en plein air
des terrassiers, des maçons ». In dit geval spreken we in onze
taal niet van « werf » maar van bouwwerk of w,erk: grote bouwwerken aannem·en, uitvoeren; aangenomen bouwwerken.
In onze kranten leest men geregeld advertenties waarin grote
bouwondernemingen opzichters vragen voor hun « werven »; dit
moet dus zijn bouwwerken., d.w.z. in aanbouw zijnde gebouwen.
Dezelfde vergissing komt voor in de volgend·e zinnen :
- « De minister van Openbare Werken zegt dat 1966 het jaar
van de bouwwerven (i. p. v. bouuJwerken) aan de kust wordt ».
- « Qe federatie der wegvervoerders heeft besloten op de werven
(i. p. v. werken)' van de autowegen het werk te staken ».
- « De Koning heeft te Ronquières een bezoek gebracht aan de
werf (i. p. v. het werk) van het hellend vlak ».
Op de waarschuwingsbord jes langs onze wegen leest men vaak
« werken » (travaux), terwijl de gebruikelijke Nederlandse uitdrukking is: werk in uitvoerin'g. Onbevoegden wordt de toegang
tot een bouwwerk ontziegd door de waarschuwing: verboden op
het werk (niet: op de werken) te komen. Het meervoud wèrken
is alleen gebruikelijk voor werk van grote omvang: openbare
werken, uitgravingswerken voor een kanaal, havenwerken, waterbouwkundige werken, kunstwerken (bruggen), baggerwerken.
Ook in tal van samengestelde woorden gebruiken wij het enkelvoud waar in het Frans het meervoud staat: het grondwerk
van een huis (travaux de terrassement) ; herstellingswerk (travaux
de réparation); schilderwerk (travaux de peinture); mets·elwerk
(travaux de maçonnerie); sloopwerk (travaux de démolition).
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De derde betekenis van « chantier» is: « lieu ou l' on entrepose des matériaux de construction, du charbon, du bois de
chauffage ».
De overeenstemmend'e Nederlandse term is in dit geval opslagplaats of opslagruimte: kolenopslagplaats, houtopslagplaats,
opslagruimte voor bouwmaterialen. In strijd met ons taaleigen
is dus de volgende advertentie: « Kolenwerf vraagt chauffeur ».
Juist is kolenopslagplaats of kolenhandela'ar.
Wij beschikken dus voor het begrip « chantier» over drie verschiHend·e termen, zodat het stereotiepe gebruik van « werf » in de
drie bovenstaande gevallen niet alleen een miskenning is van de
Nederlandse taalwerkelijkheid, maar tevens een taalverarming.

RANG - Rl] - GELID
Het Franse substantief « rang» geeft in sommige gevallen aanleiding tot een gelijkaardige vergissing. Een van de betekenissen
is: « degré dans une hiérarchie ». Ook in het Nederlands duidt
rang dat begrip aan: de officier die de hoo·gste in rang is; docenten met de rang van hoogleraar; ambtenaren van hogere rang.
Vc'rvolgens is Fr. « rang» synoniem met « classe sociale ». Ook
Ned. rang heeft die betekenis: mensen van elke rang en stand;
mensen van gelijke rang; iemand van de eerste rang.
Het Franse woord heeft nog een derde betekenis: « di$position
de personnes sur une même ligne ». In onz.e taal spreekt men in
dit geval niet van « rang »,maár van rij of gelid. Het eerste woord
gebruiken we voor scholieren of deelnemers aan een stoet of
optocht: de leerlingen gaan in de rij staan (se mettent en rang);
de betogers trokken voorbij in rijen van tien personen; hij liep
op de eerste rij.
Voor soldaten zegt men gelid (mv. gelederen): in 't gelid gaan
staan; de gelede'ren sluiten (serrer les rangs) ; 'de soldaten stappen
in gesloten geled'eren op; de vijandelijke gelederen.
Overdrachtelijk gebruikt men gelederen' en rijen eveneens voor
politieke partijen en 'maatschappelijke groepen: de katholieke, de
socialistische', ,de liberale gelederen versterken; de rijen van de
cons'ervatieven. Hier stuit men geregeld op fouten. In de nieuwsberichten van de B.R.T. hoorden we: « Om de~verdeeldheid in
eigen rangen (i. p. v. gelederen) te verbergen ». In een persbericht lazen we: « De rangen (i. p. v. gelederen), van' de politie
worden gezuiverd ». En verder: « Er heerst misnoegdheid in de
rangen (i. p. v. rijen) van de middenstand ».
Tenslotte heeft Ned. rang nog een eigen betekenis die het
Franse woord niet heeft, namelijk « groep van plaatsen, bijv. in
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een schouwburg, die even duur zijn }}: een dure rang; alle rangen
zijn uitverkocht.

J. V.
VRAAG EN ANTWOORD
Afhouding - inhouding

v. J.

Noë te Leuven heeft in ABC van het ABN van A. Blontrock gelezen dat « afhouding op een loon )} moet zijn « inhouding
op een loon » en stelt de vraag: « Is dat werkelijk fout? Wanneer
ik er Van Dale en Jansonius op nalees (afhouden, afhouding, inhouden, inhouding) zou ik het moeilijk ,durven àfkeuren )}.

A. Als een bepaald bedrag van een loon wordt afgetrokken, gebruikt men zowel afhouding als inhouding. Beide termen staan
vermeld in het Sociaalrechtelijk Woordenboek van de Benelux
Economische Unie', samengesteld door de subcommissie voor eenmaking van de terminologie inzake sociaal recht:. « Afhouding
afhouden - être imputable" retenue; het in mindering brengen op,
aftrekken van, b.v. een bijdrage voor sociale zekerheid afhouden
van het loon. Synoniem: inhouding i inhouden, indien in deze
zin gebruikt. »
In het W.N.T. (Supplement) lezen wij s.v. afhouding: ook in
de zin van ingehouden bedrag, korting.
Wij geven de voorkeur aan het voorzetsel van boven op: de
inhouding (afhouding) van het loon bedraagt 10 0/0.
De eindjes aan elkaar knopen - rondkomen

v.

In de genoemde taalgids, schrijft dezelfde lezer, staat op
blz. 62 dat we « de twe'e eindjes aaneenknopen» dienen te vervangen door rondkomen en hij stelt de vraag: «Is "de eindjes
aan elkaar knopen" geen verdedigbaar Nederlands voor" rondkomen" ?)}

A. Rondkomen en de eindjes aan elkaar knopen drukken precies
hetzelfde uit: uitkomen met wat men verdient, de inkomsten zijn
voldoende om de uitgaven te bestrijden. In de zin die Blontrock
aanhaalt: « Mijn vader moest toen als beroepsmusicus hard werken om rond te komen » kan rondkomen dus worden vervangen
door de eindjes aan elkaar knopen.
Geld beleggen - plaatsen

v.

Dezelfde lezer: «Op blz. 189 wordt « geld plaatsen}) afgekeurd, maar Van Dale en Jansonius aanvaarden het ... ».
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A. Als Van Dale, Jansonius, Koenen, Kramers-Van Haeringen.
Prisma-Weijnen, Winkier Prins enz. alle geld plaatsen vermelden,
gaat het natuurlijk niet op dat af te keuren, zelfs als men een voorkeur heeft voor geld beleggen" wat ongetwijfeld gebruikelijker is.

In gemoede
V. De volgende vraag van J.N. luidt: « Op blz. 85 van ABC van
het ABN wordt in geweten afgekeurd. Klopt dat? »
Het betreft de zin « dat wil ik in geweten bekennen », die
wordt verbeterd in « dat wil ik oprecht (of: zonder omwegen)
bekennen ».

v.

Wij zouden hier ook niet « in geweten » gebnliken. Wel kan
men zeggen :dat de verbetering onvolledig is, omdat « en conscience» eigenlijk overeenstemt met in gemoede: ik vraag u in gemoede; ik raad het u in gemoede af; ik kan u in gemoede zeggen;
ik beken in gemoede.
Met geweten bestaat ook de volgende uitdrukking: njaar eer en
geweten handelen (agir en ame et conscience).

Bang zijn voor
V. Op blz. 218 - aldus ]. N. - wordt « schrik hebben van » afgekeurd. En de vraag luidt: « Is dat waarachtig onnederlands ? »
A. « Schrik hebben van » is een gallicisme (avoir peur de). In het
Nederlands behoort men te zeggen, zoals Blontrock schrijft, bang
zijn voor. Het is begrijpelijk dat de vragensteller voor dit geval
niet naar de woordenboeken verwijst, want « schrik hebben van »
staat er niet in vermeld. Zo leest men in het Frans-Nederlands
woordenboek van de Vlaming VercouiIlie: « avoir peur (de) ==
bang zijn (voor), benauwd zijn (voor) ».
Schrik wOfidt echter wel gebruikt met andere werkwoorden :
hij is met schrik vervuld; hij is door schrik bevangen; de schrik
slaat hem om het hart; de schrik zit hem nog in de benen.
Gevang(enis)

V. Volgende vraag: « Op blz. 83 ~vordt "gevang" afgekeurd in
de betekenis van "gevangenisstraf", maar we treffen dat woord
geregeld aan bij goede Noordnederlandse schrijvers. »
A. Van Dale geeft twee betekenissen van gevang: I. - gevangenis,
hierbij staat· de aanduiding « gewestelijk, Zuidnederlands » ;
2. - gevangenisstraf, zonder aanduiding, wat betekent dat dit
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woordenboek - in strijd met de' opvatting van Blontrock - het als
A.B.N. beschouwt. Voor Koenen-Endepols is het Zuidnederlands
in beide betekenissen. Kramers-Van Haeringen en Winkier Prins
zeggen gev'ang == gevangenis en beschouwen het dus als A.B.N.
in beide betekenissen. Dat stemt overeen met de ervaring van de
vragensteller, die verscheidene bewijsplaatsen heeft van het gebruik van gevang door goede Noor-dnederlandse auteurs. De onzekerheid die nog heerst bij de lexicografen schijnt erop te wijzen dat hier een evoluti~ aan ide gang is, met andere woorden
dat de vooral in het Zuildnederlands gebruikte vorm gevang hoe
langer hoe m'eer ingang schijnt te vinden in het Noorden, wellicht
omdat het korter is. Het bewijst tevens ·dat de samenstellers van
taalgidsen niet mogen vergeten dat de taal een levend organis'me
is en dat ze, zoals alles wat leeft, onderhevig is aan veranderingen.

Eindigen - uitgaan
V. Een laatste vraag heeft betrekking op de volgende bewering
in ABC van het ABN: « Eindigen om» is een gallicisme
(Fr. finir à). ABN-sprekers zullen zeggen dat een school uitgaat
om half vijf (en niet: de school eindigt om half vijf.) » - Is dit
laatste fout, vraagt J. N., en hij voegt eraan toe: Van Dale (sub
voce eindigen) geeft als voorbeeld: de school eindigt om twaalf
uur. Volgens de vragensteLler kan school immers gemakkelijk metonymisch opgevat worden als schooltijd.
A. Akkoord met de vragensteller. Uit dit voorbeeld, zoals trouwens uit enkele andere in de taalgids, blijkt hoe voorzichtig men
dient te zijn met het gebruik van het woord « gallicisme ». Van
Dale kent inderdaad « eindigen om », en in Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek treffen we ook aan: ,de arbeiders
eindigen om vijf uur.
Vlotter ,dan « de school gaat uit om half vijf » en « de school
eindigt om half vijf » lijkt ons nog «de school is uit om half vijf ».

J. V.
Verbintenissen

V. Lezer F. D. uit Dilbeek vraagt hoe de begrippen « obligation
de résultat » en « obligation de moyen » wOJ:1den uitgedrukt.
A. De termen hi,ervoor in het Nederlands gebruikt, zijn: « resultaatsverbintenis » en « inspanningsv~rbintenis ».
Resultaatsverbintenissen zijn zulke die de schuldenaar verplichten tot het tot stand brengen van een zeker resultaat. Bij11,., 340

voorbeeld, wanneer A met B heeft afgesproken dat hij aan B zij
automobiel in ruil zal geven voor de motorboot van B. Dan heeJ
A een verbintenis aangegaan met als resultaat dat zijn auto i
bezit en eigendom van B overgaat.
Inspanningsverbintel1issen zijn zulke die de schuldenaar slecht
verplichten tot een zekere inspanning. Voorbeeld: de advocaat di
op zich genomen heeft om de belangen van zijn cliënt in eeJ
proces te behartigen, staat er niet voor in dat zijn cliënt da
proces zal winnen. Hij moet het alleen zo goe1d mogelijk voeren
Of nog een ander voorbeeld: de dokter die zich bij de behande
ling van een zieke dient in te spannen om genezing te bereiken
doch zich niet tot genezing zelf verbindt.
Belangstellenden kunnen hieromtrent nadere gegevens vinder
o.m. bij Hofmann-Van OpstalI, Het Nederlands Verbintenissen·
recht, Wólters 1959, Deel I, blz. 39 - 48.

J.

D

Onaantastbaar
V. van J. A. uit Aalst: In een arrest van de Raad van
State lees ik: «... dat het op ... ingediende verzoekschrift de
Raad van State werd toegezonden binnen zestig dagen volgend

op de dag wa.arop de bestreden beslissing ten aanzien van de
toeziende overheden formeel onaantastbaar is geworden door het
verloop va.n de termijn van veertig dagen die door ... de gemeentew,et aan die overheden wordt gegeven om ... ».
Hoe moet ik dat onaantastbaar opvatten, m.a.w. hoe zou ik
dat «ve'rtalen» ?
A. Die vraag valt wel enigszins buiten de sfeer van het taalkundige. Van juridisch bevoegde zijde kregen wij deze toelichting:
« Formeel onaa'ntastbaar wil zeggen, dat de beslissing niet meer
kan worden vernietigd ook als ze onwettig is. Materieel onaantastbaar betekent dat de wettigheid van d~ beslissing naar haar
inhoud niet meer kan worden betwist, dat wat beslist werd iedereen verplicht. Formele en materiële onaantastbaarheid gaan niet
noodzakelijk samen. »
Tot zover de « opvatting ». Nu de, vertaling! - In de Franse
versie van het arrest waarov~r onze correspondent het heeft, heet
het « ou la décision est devenue définitive ». Wat in de gegeven
context wel veilig lijkt te zijn. In de meeste gevallen echter staat
ollaantastbaar tegenover het Fr. « souverain »: een onaantastbare
beslissing == une décision souveraine.
A. D. M.
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II~

- Termen en wendinigen
VRAAG EN ANTWOORD

v. De heer V~T. Vanachter van het N.I.S. wijst er in een brief
aan de redactie op dat het Franse « faire l'objet de » meestal
gemakshalve vertaald \vordt als: bet voorUJerp uitmaken. Hij is
van mening dat ook andere \vendingen in aanmerking kunnen
komen en geeft daarvan zelf verschillende voorbeelden. Aan de
redactie vraagt hij of zij nog andere varianten kan opgeven.
A. I-Ioewel dit tijdschrift niet speciaal voor vertalers is bedoeld,
zullen vele lezers in dit tweetalige land wel eens een vertaalprobleempje moeten oplossen en daarom is een antwoord op de
vraag van de heer Vanachter hier op zijn plaats.
Terecht is d,e heer Vanachter van mening dat een woordelijke
vertaling getuigt van taalarmoede en gemakzucht. De wending
« het voorwerp uitmaken » bestaat en kan dus worden gebruikt.
Zij behoort echter tot de kanselarijtaal en klinkt in de gewone
omgang erg kunstmatig.
Op de vraag hoe men de genoemde Franse wending in goed
Nederlands kan weergeven zouden we willen antwoorden: « Dat
hangt volkomen van het zinsverband af }). En dit advies geldt
eigenlijk voor alle vertalingen. Woorden of wendingen kunnen
alleen « goed >) vertaald worden in hun zinsverband.
In de onderstaande zinnen zou een ambtenaar die weinig zorg
aan zijn taalgebruik besteedt de wending « hèt voorwerp uitmaken » kunnen gebruiken. Het zijn slechts een paar voorbeelden
want het aantal varianten is eigenlijk onbeperkt.
- D,eze aangelegenheid zal in een volgend verslag worden
behandeld.
- Uw klacht zal aandachtig worden onderzocht.
- De stukken waarvan sprake is die vermeld zijn die bedoeld
zijn in punt 3 van de overeenkomst.
-De ambtenaar tegen wie een tuchtmaatregel is getroffen.
- De ambtenaar die bB()orderd 'U'erd.
- De vraagstukken waarover door de betrokkenen van gedachten'
iJ geze:isseld.

- \X'ij l.e)erden er bijzonder hartelijk begroet.
- De produkten waarvoor nog geen factuur is opgemaakt.
Valt het U ook op dat de Franse wending telkef!s vervangen
is door een of meer werkwoorden? Dat houdt verband met het
Nederlandse taaleigen: over het algemeen gebruiken wij meer
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werkwoorden dan het Frans, dat vooral In de geschreven taal
veel zelfstandige naamwoorden bezigt.

V. Mogen de woorden « rnechanografie» en «mechanografische
tabellen >~ niet worden vervangen door « mechanische afdeling»
en « mechanisch (of: tnachinaal) uitge'W~erkte tabellen » ?

A. Onder «mechanografie» wordt in België meestal verstaan :
1 gegevens die in ponskaarten zijn vastgelegd, door middel van
speciale machines verwerken ten behoeve van de administratie of
de statistiek (waarbij « administratie » in de specifi,ek Nederlandse
betekenis is opgevat: het ver"'\verken van cijfermateriaal in een
bedrijf of overheidsdienst - zie T aalbebeersing I, 120 - 124).
2 de afdeling bij een bedrijf of overheidsdienst waar deze kaar~
ten ,en machines worden gebruikt.
In deze betekenis komt de term « mechanografie » overeen met het
Frans: « mécanographie » en daardoor is hij in ons land wel handig: het vertaalprobleem is direct opgelost !
Algemeen Nederlands is de terrrl « mechanografie » echter niet.
In Nederland werden voor dit begrip aanvankelijk benamingen
gebruikt die afgeleid waren van de naam van de uitvinder van het
systeem: Hollerithmachine, Hollerithsysteem, Hollerithafdeling.
De ponskaart, d.w.z. d·e kaart waarin de gegevens door middel
van geponste gaatjes zijn vastgelegd, vormt het centrale element
van het systeem. Dit verklaart het ontstaan van een tweede
reeks benamingen die in de meeste woordenboeken en encyclopedieën voorkomen: ponskaartensysteenz, ponska:artenmachines"
ponskaartenafdeling.
De technische vooruitgang is in deze sector echter nog lang niet
ten einde: niet alleen werden de ponskaarten in vele gevallen
reeds vervangen door ponsbanden, maar bovendien werden de
ponskaartenmachines aangevuld of gecombineerd met elektronische apparatuur. Daardoor treft men in de vakliteratuur steeds
meer de twee volgende benamingen aan: elektronische administratie en automatische administratie, alsmede samenstellingen
daarvaq: elektronische / automatische administratiemachines,
-systeeJn; afdeling automatische a'dministratie.
« Maar \vat gebeurt er nu m,et onze mechanografie ? >}, zal de
lezer zich afvragen.
Uit het bovenstaande kan hij concluderen:
1 dat « mechanografie» geen Nederlands woord is en het gebruik ervan derhalve geen aanbeveling verdient.
2 dat wij naar gelang van de omstandigheden een keuze kunnen
doen uit de verschillende termen die in ons taalgebied en in
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samenhang met de technische ontwikkeling in de betrokken sector
zi jn ontstaan.
- Afdeling Machinale administratie (indien de administratie met
behulp van machinale administratiemachines wordt gevoerd).
Afdeling Macbinale en -elektronische administratie (wanneer
low·el machinale als elektronische administratiemachines worden gebruikt).
Afdeling Automatische· administrat.ie (als men een benaming
verkiest die ook met de te verwachten 'verdere automatisering
rekening houdt).
Worden de machines niet voor de administratie gebruikt maar
bijvoorbeeld voor het samenstellen en verwerken van statistieken,
dan kan men de volgende benamingen voorstellen:
- Ponskaartenafdeling(indien alleen ponskaartenmachines in gebruik zijn).
- Afdeling Machin1ale bewerkingen.
- Afdeling Machinale en elektronische bewerkingen.
- Afdeling Automatische bewerkingen.

We kunnen dan ook meteen op het tweede gedeelte van de vraag
antwoorden met het voorstel om de « mechanografische tabellen »
voortaan « machinale tabellen» te noemen, d.w.z. machinaal samengestelde tabellen.

*
*.

v.

Kent U een goed equivalent voor de benaming« mechano""
graaf ), die in de door -de Centrale Commissie voor de Nederlandse- Rèchtstaal en Bestuurstaal. opgemaakte « Lijst- van -Benamingen van ambtenaren en personen bij de openb~re bestur~n
in dienst of bekend ) is opgenomen?

A. Deze vraag sluit aan bij de voorgaande. Uit het antwoord
daarop kan de lezer al opmaken dat de benaming « mechano-graaf ), eveninin- als-de term« mechanografie ) Algemeen Neder-'
lands is.
Volgens de Petit Larousse is een « mécanographe» iemand die
door ponsingen bepaalde gegevens overbrengt op een kaart of
een band.
Deze omschrijving komt overeen met die -van een ponser of
ponster in onze taal.
Bij het Instituut voor de Statistiek wordt de benaming « mechanograaf) - voor zover ons bekend - echter in een ruimere
betekenis gebruikt, namelijk voor alle personeelsleden die met de
bediening van de ponskaartenmachines zijn belast.
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Dat maakt de beantwoording van de vraag moeilijker. We beschikken echter over voldoende documentatie om het antwoord
niet schuldig te moeten blijven.
De Elseviers Beroepenalmanak 1965 bevat bijvoorbeeld een
volledig overzicht van alle beroepen die in de sector van de
automatische administratie voorkomen (blz. 30 v.v.).
Daaruit blijkt dat operateur d,e algemene benaming is voor hen
die automatische administratiemachines bedienen. Om de juiste
functie van de operateur aan te geven, kan men de door hem
bediende machine vermelden: operateur voor tabelleermachines,
sorteermachines, ponsmachines, controle-ponsmachines enz.
In het algemeen kan men ook de benamingen operateur pon\skaartenmachines, elektronische of autom'atische adln:inistratiemachines, operateur mechaniscbe / automatische bewerkingen gebruiken naar gelang van de feitelijke situatie en de taak waarmee
de betrokkene is belast.
In vele gevallen kan een lange benaming overigens worden
vermeden, zoals blijkt uit de bij de Staatsuitgeverij in Den Haag
uitgegeven Beroepeninventarisatie (deel I, Beroepsgroep 11), die
o.m. een omschrijving bevat van de volgende beroepen:
ponser/ponster (zet de gegevens om in gaten in ponskaarten of
...b anden); controleponster (controleert de ponskaarten op ponsfouten en verbetert ze eventueel); sorteerder (bedient de ponskaartensorteermachine); reproduceerder (bedient de ponskaartenreproduceermachine) ; operateur collator (bedient de tussen- en
uitsorteermachine) ; tabelleerder (bedient de ponskaartentabelleermachine).
Deze benamingen, die veel nauwkeuriger zijn dan het onduidelijke en bovendien alleen in België gebruikte «mechanograaf»
zouden, waar het mogelijk is, ook in onze overheidsdiensten en
particuliere bedrijven ingang moeten vinden.
V. Wat verstaat men onder « uitloop » in advertenties voor overheidsbetrekkingen in Nederland ?
A. Deze term komt geregeld voor in opgaven van het aan een
bepaalde functie verbonden salaris: «Aanvangssalaris f 922,per maand; uitloop tot f 1400,- per maand ».
Dit laatste salaris is het hoogste dat in de betrokken f4nctie
kan worden bereikt. De term is afgeleid van het werk~oord
« uitlopen », in de betekenis: lopende zijn vaart verliezen'- en tot
sdIstand komen, vooral met betrekking tot voertuigen: de piloot
liet het vliegtuig uitlopen. Dat we de bet,ekenis van uitloop niet
direct begrijpen, ligt misschien aan het feit dat we i.p.v. uitlopen
meestal een zuidnederlandse term, nl. « uitbollen» gebruiken ?
W. Px.
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II. ~ Termen en wendingen
VER\VARRING TUSSEN « BEKEND» EN « GEKEND »
Het is waarschijnlijk aan de invloed van ,het Frans te wijten, dat
tal van Vlamingen het juiste onderscheid niet weten te maken
tussen bekend en gekend. Het Frans heeft immers voor beide hegrippen maar één woord (connu), tenvijl in onze taal e'en grondig
verschil bestaat. Als men de verklarende \voordenboeken raadpleegt, stelt men vast dat bekend er wel, gekend er niet in voorkomt, behalve als er speciaal op wordt gewezen - zoals in Elseviers Nederlands Woordenboek - dat het laatste in het Zuidnederlands gebruikt wordt in de betekenis van het eerste. De
verklaring is eenvoudig: bekend is een bijvoeglijk naamwoord,
terwijl gekend niet afzonderlijk hoeft verm'eld te worden, omdat
het niets anders is dan het verleden deef","oord van kennen.
Laten ,ve eerst de. betekenis van bekend zo duidelijk mogelijk
omschrijven. Het geeft te kennen dat ienland of iets een ZIekere
bekendheid of vermaardheid, geniet. Zo spreekt men van een
bekend staatsman, een bekend schilder, een bekend boek, ,een
be:kend merk, d.w.z. dat een groot aantal mensen de naam van
die staatsman, die schilder, dat boek of dat merk hebben gehoord,
dat die naam zich in hun geheugen heeft geprent.
Een artikel over Sjolochov in een Vlaams letterkundig .maandblad begon als volgt: « De gekende schrijver van de Stille Don
en van Nieuw Land onder de Ploeg ... » De betekenis is. hier
vermaarde schrijver en da'arom is het, juiste ",roord bekenld. In een
advertentie van een Antwerps warenhuis over een boekententoons~elling wordt Prutske « het gekende werk van Stijn Streuvels»
genoenld. Juist is: het bekende werk. In een Vlaamse krant werd
De 'Gazett,e van Detroit bestem'peld als « het alomgekend Vlaams
w'eekblad in de Verenigde Staten » i.p.v. het alom bekende weekblad. Een ander dagblad schreef over de baldadigheden van een
jong heerschap, « de zoon van een zeer gekende ·en geachte familie »; bedoeld was: een zeer bekende familie.
Bekend wordt ook gebruikt bij t~l van werkwoorden: het is
algemeen bekend; feiten worden bekend; de firma staat gunstig
bekend; er bekend uitzien; iem'and met iets bekend maken; het
is mij bekend dat ...
Aangezien gekend het verleden deelwoord is van kennen, heeft
het niets te maken met het begrip bekendheid of vermaardheid.
Een leraar kan, naar gelang van de antwoorden die hij krijgt op
zijn vragen, tot het besluit komen dat de les goed of slecht gekend
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is. Een kind wiens grootvader voor zijn geboorte gestorven is"
heeft deze laatste nooit gekend. Volgens de spreekwijze « mist
men niet wat men nooit gekend· heeft ». Mensen met wie men
sporadisch heeft omgegaan, heeft men niet van nabij gekend.
Rembrandt stierf in armoede, maar had goede dagen gekend.
In de gewone omgangstaal komt gekend als bijvoeglijk naamwoord zelden voor, ofschoon men natuurlijk wel kan spr'eken van
een gekende les in tegenstell)ng tot eén niet gekende les. In Alle
orgels slapen schrijft S. Carmiggelt: « Met, het gemak van mensen
die uit een gekend repertoir tasten ». De bedoeling is dat die
mensen een bepaald repertoir hebben ingestudeerd en het dus
van buiten kennen. Had de schrijver willen zeggen dat het bewuste repertoir in ruime kring bekendheid bezit, dan had hij van
een bekend repertoir gesproken.
Het onderscheid tussen beide woorden komt duidelijk tot
uiting inde volgende twee zinnen uit de roman Lijmen
van W. Elsschot: « Ik zag hem terug ongeveer zoals ik hem jaren
geleden gekend had ». - « De firmánten zijn te algemeen bekend
om over hen uit te weiden ».
Zoals met veel bijvoeglijke naamwoorden het geval is, kan
bekend ook als substantief worden gebruikt: het is een didactische
eis, dat m'en van het bekende opklimt tot het onbekende.
Het past hier te wijzen op het betekenisverschil tussen onbeken;d

en ongekend. Het eerste woord is het tegend~'el van bekend,
d.w.z. niet bekend, vreemld, weinig naam hebbende: ik ben hier
helemaal, onbekend; een onbekend schrijvertje. Ongekend betekent: tot dusver nooit waargenomen, zonder precedent, ongeëvenaard, ontzaglijk, zoals blijkt uit de volgende zinnen: tijdens de
jongste oorlog hadden in Stalingrad ongekend hevige gevechten
plaats; de Verenigde Staten hebben in minder dan een eeuw een
ongekende voorspoed bereikt. In zijn Geschiedenis van de Nederlandse Stam schrijft P. Geyl dat onder het bewind van de aartshertogen Albert en Isabella te Brussel « processies met ongekende
luister werden gehouden ».
In plaats van bekend hoort men bij ons ook « geweten », wat
eveneens verkeerd is. In de nieuwsberichten van de B.R.T.
ho~rden we hiervan de volgende staaltj,es: over de oorzaak van
de nimp is niets geweten; hoe men van officiële zijde reageert,
is nog niet geweten; over de juiste toestand is verder niets geweten. Het maandblad van een Vlaamse vereniging schreef: «( Het
is algemeen geweten. dat er in onze hoofdstad een dr.ingende nood
bestaat aan gezonde ontspanning voor onze jonge Vlaamse mensen ». In al die gevallen is bekend het juiste woor.d.
We hopen aldus het verschil tussen bekend en «gekend» of
« geweten)~ duidelijk te ·hebben aangetoond. Hoewel hierop in
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alle handboeken voor verzorgd taalgebruik wordt gewezen, blijft
het een van de 'meest voorkomende fouten in onze kranten, tij-dschriften en boeken, zoals een aandachtig lezer dagelijks kan
merken.
Jammer genoeg treft nlen die vergissing zelfs aan in onze
schoolboeken ! In een geschiedenisboek staat te lezen: « uitvinder
niet gekend)} en « beter gekend». Zulks verklaart' grotendeels
waarom de fout blijft voortwoekeren.
Hoe diep ze ingeworteld is, zelfs bij letterkundig geschoolden,
blijkt uit de volgende eigenaardige ervaring. In 1944 verscheen
van drs. R. Pulinc.kx een uitvoerige studie over .het werk ende
betekenis van Arthur van Schendel. Als men ni'et weet dat de
auteur een Vlaming is, verzwindt bij de lectuur van zijn hoek
elke twijfel, alleen al omdat hij steeds gekend schrijft in plaats
vàn bekend. Wè halen een enkel voorbeeld aan: op blz. 109 staat
te lezen dat het boek Een Eiland in de Zuidzee de geschiedenis
is van « de gekende muiterij op de Bounty )}.
Op blz. 183 geeft hij' een uittreksel uit Van Schendels bekende
roman. Een Zwerver verliefd en daarin komt dit zinsdeel voor:
« Daar hij honger bad zocht hij de woning van een oud-gekende,
Marco genaamd ... » De onmogelijke same'nstelling « oud-gekende >}
intrigeerde ons, omdat het ondenkbaar is dat Van Schendel zoiets
zou schrijven. We hebben ons dan ook de moeite getroost ,de be'wuste passage in de roman zelf op te zoeken en vonden er het
woord oudbekende (blz. 126 van de Feniks-uitgave).
Aangezien we natuurlijk niet mogen veronderstellen dat men
hier te doen heeft met een opzettelijke tekstverminking, is er maar
één verklaring mogelijk: Pulinckx is zo vast overtuigd dat (~ge
kend )} het juiste woord is in plaats van bekend, dat hij bij het
overschrijven onbewust de ene term door de andere heeft vervangen 1
Samenvattend dient de lezer te onthouden dat bekend vertrouwdheid of bekendheid van iemand of iets veronderstelt met
velen, terwijl gekend altijd de betekenis heeft van iets persoonlijks. Als geheugen'stutje kan dan de vertaling; van de volgende
Franse tekst dienen: <~ Je l'ai connu dans la ville natale, ou i1 était
d'ailleurs une personnalité connue » = Ik heb hem in zijn geboortestad gekend, waar hij trouwens een bekende persoonlijkheid was.

J.

V.
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VRAAG EN AlvTWOORD
Vragen van Mr. 1. De Weerdt te Antwerpen:
Zetel

V. In Taalbeheersing I, 131 stelt' de h. Verhasselt dat de term
maatschappelijke zetel » niet gebruikelijk is en zou moeten vervangen worden door « zetel van de ·vennootschap » of « ten zetel
van de ,vennootschap ». Maar een vennootschap kan verschillende
soorten zetels hebben. Immers, in enkele recente wetten, o.a. de
w,et van 2 augustus 1963 op het taalgebruik in bestuurszaken is
er sprake van de « exploitatiezetel » van een bedrijf. Hoe moet
dan het onders~heid gemaakt worden tussen de « maatschappelijke zetel » (om nog eenmaal de verkeerde term te gebruiken) en
de « exploitatiezetel » van een vennootschap? Wat vindt de auteur
v?n deze laatste term? Artikel 52 van de gecoördineerde wetten
van 18 juli 1966 spreekt van « expioitatiezetel » maar in de parlementaire bescheiden is er ook sprake van « uitbatingsz~etel» of
« uitbatingsplaats ».
«

A. Als een vennootschap verschillende zetels heeft, wordt de
voornaamste ervan hoofdzetel genoemd. Dat is dan meestal een
zuiver administratieve zetel.
T,er aanduiding van de plaats waar het bedrijf werkelijk wordt
uitgeoefend gebruikt men bedrijfszetel. De Franse benaming is
« siège d'exploitation ». In Taalbeheersing 11, 156 hebben we aangetoond dat bedrijf in vele gevallen overeenstemt met « exploitation ». Aan het purisme· « uitbating » bestaat hier dus geen
behoefte.,

Gecoördineerde wetten

v. Wat is de beste term in het Nederlands: «gecoördineerde
wetten» (zoals het Staatsblad vermeldt) of « samengevatte wetten » ? Letterlijk genomen is deze laatste term m.i. onjuist. Immers
de wetten worden niet geresumeerd, maar gecoördineerd. Zou
men kunnen spreken van « geordende wetten » ?
A. Coördineren betekent met elkaar in overeenstemming brengen, in dit geval dus wett'en of besluiteno:ver hetzelfde onderwerp, die op verschillende tij,dstippen werden uitgevaardigd, een
zodanige vorm geven dat ze een samenhangend geheel vormen.
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Coördineren », « coördinatie» en « ge'coördineerde wetten» zUn
gebruikelijke termen in de wetgevingstechniek.
« Samenvatten» betekent natuurlijk wat anders dan « coördineren », aangezien de overeèn~temmende Franse term « résurrier »

«

IS.

Ordenen en· ordening worden thans vooral gebruikt voor het
regelend optreden van de overheid in het maatschappelijk en
eco.nomisch leven; men denkt hierbijäan geleide economie en
bedrijfsorganisatie: het bedrijfsleven ordenen; ordening van· de
wereldhuishouding; de ordening beperkt de vrijheid van dè pro..
ducenten om de volkswelvaart ~e vet<hogen. De ruimtelijke ordéning is .de planologische regeling van uitbreidingsplannen en
vestiging van bedrijven.

Onderneming - Bedrijf
V. Men heeft mij gezegd dat de te'rm « onderneming» te·vérwerpen is ·en moet vervangen worden· door « bedrijf ». Nochtans is
het m.i. onmogelijk bv.· de wettelijk geijkte term « ondernemingsraad» te vervangen door « bedrijfsraad »_ zond.er verwarring te
scheppen met andere juridische instellingen.
A. Zij die zeggen dat onderneming te verwerpen is en vervangen
moet worden door bedrijf, vergissen zich, want het zijn twee
verschillende begrippen. Een ond,erneming is een zelfstandig, op
winst gericht bedrijf of geheel van bedrijven; ze vormt een eco~
nomische eenheid, terwijl het bedrijf veeleer een technische eenheid is. Daarom geeft het Sociaalrechtelijk Woordenboek, uitgegeven door het Secretariaat-generaal van de Benelux Economische
Unie, de volg~nde omschrijving van onderneming.: zelfstandige
economische éenheid, gericht op het exploiteren van een of mee~
bedrijven met het oog op het maken van winst.
In België en Nederland werden bij de w~t ondernemingsraden
ingesteld, d.w.z. organen van overleg en samen\\7erking tussen de
werkgever en de werknemers· binnen de ond,erneming.
Daarnaast bestaan in België bedrijfsraden (conseils professionnels), die tot opdracht hebben aan, een minist'er of aan de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven adviezen of voorstellen te
doen omtrent. vraagstukken van overwege'nd economische aard,
die betrekking hebben op een bepaalde bedrijfstak.
In Nederland 1s de bedrijfsraad een krachtens de BedriJfsradenwet voor een bedrijfstak of gedeelten daarvan ingesteld paritair
orgaan.
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Algemene vergadering - Plenaire vergadering

V. In. haar eerste adviezen sprak de' Vaste Commissie voor· Taaltoezicht van «'alge'mene vergadering », term die ik ook in mijn
publikatie «Bet taalgehruik in het bedrijfsleven» gebruikt heb.
Later werd d;e 'voltallige vergadering officieel « pl,enaire vergadering» genoemd. Wat is de juis~e term ?
A. ·Een algemene vergadering is een vergadering waarop alle
leden vàn een vereniging of een vennootschap worden uitgenodigd.
Door de naamloze vennootschappen wordt jaatlijks een algemene
vergaàering van aandeelhouders belegd. -De wet op de verenigingen -zonder winstoogmerk bepaalt in art. 6 dat alle leden van de
vereniging moeten worden uitgenodigd om de algemene vergaderingen bij te wonen.
Op een congres of een conferentie hebben sems sectievergaderingen plaats; zodra deze met hun besprekingen klaar zijn, komen
alle deelnemers samen in een' plenaire vergadering om kennis te
nemen van de besluiten waartoe men in de verschillende secties
is- gekomen.
Algemene vergadering stemt dus overeen met « assemblée -générale» en plenaire of voltallige vergadering met « assemblée
plénière ».

In het geval van de V.e.T. is « plenaire-ve~rgadering » de juiste
benaming, aangezien er ook afzonderlijke vergad·eringen van de
Nederlandse en de Franse afd.eling worden gehouden.

Vaststellen
V. Het werkwoord « vaststellen» werd door de taalkundige die
mijn publikatie nazag, systematisch veranderd in « constateren ».
Is deze te-rm wel altijd en in alle uitdrukkingen te verkiezen
boven « vaststellen » ?
A. Er is geen enkele reden om het bastaarrdwoord « constateren »
in elk geval te verkiezen boven vaststellen. Van Dale vermeldt
de volgende betekenissen van vaststellen: 1. bepalen: de dag van
de vergadering is vastgesteld; - 2. bepalen, vaste vorm geven:
een prijs vaststellen; de vastgestelde tekst; dat is bij de wet, bij
besluit vastgesteld; de burgemeester stelt vast hoeveel exploitanten: zullen u'orden toegelaten; - .3. àls feit noemen, constateren:
ik stel vast dat er nog niets veranderd is ; kenmerken- vaststellen.
Hier volgen nog enkele citaten van Noordnederlandse taalkundigen, waarin va'ststellen voorkomt in deze .laatste betekenis
van « constateren » :
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afzwakken- in het N ederlands een eigen b~tekenis heeft gekregen, verschillend van
verzwak-ken» (J.A. Meyers, Allerlei .Taalkwesties).
- « Romeinse grammatici en lexicografen. stelden herhaaldelijk
vast, dat bepaalde woorden en vormen in het Latijn uit italische
dialecten waren overgenomen)} (G. Royen, Taalrapsodie).
- « Dat een taal (...) een ,dergelijke speelruimte kent, is reeds
door vroegere grammatici (...) uitdrukkelijk vastgesteld )} (Van
der Lubbe, Woordvolgorde in het Nederlands).
- .« Zo is het interessant om vast te stellen dat sinds een jaar of
tien' (...) de neiging schijnt te bestaan ... )} (M.C. van den Too·rn
in De nieuweT-aalgids LV-159).
Ook in de woordenboeken treft men voorbeelden van dit gebruik aan. 20 lezen we in Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek: ik wens in de eerste plaats vast te stellen, dat ik het
hiermee geheel eens. ben; spreker st~lde met voldoening vast,
dat de opkomst groot was.
Het gebeurt eGhter wel dat « vaststellen >) wordt gebruikt in
zinnen waar een ander werkwoord beter past. Bijv.: het onderzoek zal dat vaststellen (i.p.v. uitwijzen, uitmaken, aantonen, aan
't licht brengen); er werd geen vooruitgang meer vastgesteld (Lp.v.
waargenomen, opgemerkt).
- « In elk geval kan men vaststellen, dat

J. V.
Tranche of ...

Een Nederlander moet soms vreemd opkijken bij het zo overvloedige' als ondeskundige' gebruik dat van het \voord « schijf )}
in België gemaakt wordt. Onnodig te zeggen dat het hier gaat
01)1 een letterlijke vertaling van het Franse « tranche », een woord
waarvan het toepassingsveld in die taal uitermate rekbaar is geworden. Van Dale geeft in zijn Groot Woordenboek niet minder
dan 9 betekenissen van « schijf)} aan, waarvan echter geen een
past in de volgende (niet limitatieve) gevallen:
- tranche, gedeelte, klasse, serie van een lening ;
- groep van een loterij;
- reeks, serie van het indexci jfer ;
- d,e rangën van een loonschaal ;
- klasse, groep van een belastingtarief ;
- klassen, zones van een elektriciteitstarief (zonetarief of klassetarief = tarif à tranches) ;
- groep van 3 rijen cijfers;
- bij gedeelten.

F. V.
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Voor de raad

v. Welke « vertaling » acht U de beste voor de formule « Par Ie
conseil : Le secrétaire communal - Le Président»? (Gemeentebestuur van Jette).
A. Besluiten van de gemeenteraad zijn collegiale besluiten. Zij
worden voor de gehele Raad ondertekend door de voorzitter en
de gemeentesecretaris. Wij stellen dus voor de volgende formulering te gebruiken: Voor de Raad: De gemeentesecretaris - De
V'oorzitter.
Deze formule wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij de Commissie en de Raad van de Europese Gemeenschappen, die eveneens
als college besluiten nemen.

Ontwikkelingswerk
V. Het woord «ontwikkelingswerk» roept bij mij een andere
inhoud op dan die welke U aangeeft (Ta:albeh eersing 11, p..331).
Ik .dacht onmiddellijk aan «,werk in de ontwikkelingslanden ».
Bestaat er een woord om dit begrip weer te geven ? Hoe noemt
men iemand die in ontwikkelingslanden gaat werken ? Tot zover
de heer R. DecIerek, leraar te Tielt.
A. Het werk dat in ontwikkelingslanden wordt verricht voor de
sociale en economische ontplooiïng van deze landen wordt meestal
ontwikkelingshulp genoemd. Deze hulp wordt bilateraal (door
één land) of multilateraal (door verschillende landen of door een
landenorganisatie) verleend. Naast voedselhulp worden ook hulpprojecten van sociale of economische aard aangeboden.
Ter plaatse gaan soms vrijwilligers hun medewerking verlenen
in scholen, ziekenhuizen, de landbouw enz. De Verenigde Staten
bijvoorbeeld hebben daartoe een Vredeskorps .opgericht dat meer
dan 10.000 vrijwilligers telt.
Een eigen benaming voor deze vrijwill.igers is ons niet bekend.
Het gaat tenslotte om mensen van allerlei slag en het vrij\villige
karakter van hun \verk komt tot uiting in de benaming vrijwilliger,
die eventueel verduidelijkt kan worden met de toevoeging: voor
ontwikkelingshulp.
Een enkele keer wordt voor hun werk ook de term ontwikkelingswerk gebruikt maar dat gebeurt zo zelden dat verwarring
met wetenschappellïk ontwikkelingswerk uitgesloten is.
w. Px.
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II. ,.,Termen en wendingen
KANTTEKENINGEN
BIJ EEN BELANGRIJK REGE'RINGSSTUK
Het onlangs rondgedeelde regeringsstuk « Algemene toelichting
van de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar
1968 ». (hierna A.T. genoemd) 1 is waarschijnlijk oorspronkelijk in
het Frans gesteld; dit verklaart meteen het betrekkelijk groot
aantal gallicismen en min of meer gebrekkige vertalingen in de
Nederlandse tekst.
Daar vele van die vergissingen al v.roeger in T aalbeheersin'g
werden behandeld,. kunnen wij ons vaak beperken tot een korte
opmerking en de lezer verwijzen naar vroegere nummers. Dit is
bijv. het geval met het werkwoord weerbouden, waaraan een uitvoerig artikel is gewijd in Taalbeheersing 11-33. We schreven hierin : « Nu kan ieder dagelijks vaststellen dat door het klakkeloos
vertalen van « retenir », weerhouden in de taal van de Vlamingen
de plaats inneemt van een hele reeks andere werkwoorden, in
strijd met het Nederlands taaleigen ». Uit de A.T. halen we hiervan enige typische voorbeelden aan ; de verbetering staat cursief
tussen haakjes.
- « Het oncier,vijs ... zal meer nog dan vroeger de aandacht van
de overheid moeten weerhouden » (de aandacht moeten hebben
of bezighouden).
- « De voorstellen werden \veerhouden » (in aanmerking geno"' men).
- « Een datum weerhouden » (bepalen, vaststellen).
- « De overlevende echtgenoot die geen kinderen heeft weerhouden (overgehouden) uit het huwelijk met de overledene ».
Ontsporingen van dezelfde aard doen zich voor met tussenkomen en tussenkomst (cf. Tb. 1-85 ; 11-7 v.v. en 133 v.v.) :
- « Een belangrijkere tussenkomst van het Europees Fonds)
(bijdrage, steun).
- « Tussenkomst in de financiële lasten}) (tegemoetkoming).
- « De staatstussenkomst in de ziekte- en invaliditeitsverzekering }) (rijksbijdrage).
- « Hier zouden overwegingen tussenkomen 'betreffende ... » (overwegingen doen of laten- gelden).
In Taalbeheersing 11-23 v.v. verscheen een artikel onder .de
titel: « Permettre» is niet altijd « toelaten » ! Dit is wellicht een
1

Kamer van Volksvert.... zitt. 1967-1968 ... gedr. st. n r 4.
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van de meest voorkomende vergissingen bij vertalers. Het artikel
eindigt als volgt : « Men onthoude vooral dat « toelaten » in geen
Eeval mag worden gebruikt in de betekenis van in staat stellen. »
In de A.T. lezen we :
- « Het K.B. zal aan de Regering toelaten haar verbintenis ...
uit te voeren » (in staat stellen haar verbintenis na te komen).
- « Het actieprogramma zal toelaten verder de weg op te gaan... »
(de mogelijkheid bieden).
- « Deze factoren lieten toe dat de toelagen konden worden behouden» (Dank zij deze factoren konden ... J.
Een echte stoplap, voornamelijk in wetteksten, is het werkwoord voorzien (cf. Tb. 1-86 ; II-5 v.v.). In het hier besproken
stuk wordt er ook misbruik van gemaakt :
- « De voor dit doel voorziene kredieten ... » (uitgetrokken, ingeschreven, vastgestelde).
- « Staatstussenkomst voorzien bij de wetten ... » (Rijksbijdrage
bepaald).
- « Voor 1968 wordt de voorziene toelage op 746 miljoen vastgesteld» (het woord « voorziene» is hier totaal overbodig 1).
Het Franse bijv. nwo « certain(e)s » heeft in sommige gevallen
de betekenis van « quelques» en dan is de overeenstemmende
Nederlandse term niet « zekere » :
- « De Regering heeft reeds zekere maatregelen getroffen ... »
(sommige, enige, bepaalde).
Ter vertaling van Fr. « reprise » (des affaires) vindt men in het
stuk: herneming, hernieuwing, heropleving en wederopleving. Nergens troffen we echter de juiste term opleving aan; Van Dale
geeft hiervan de volgende verklaring: « het opleven ; herleving,
herstel - en lichte opleving van de handel » (cf. Tb. 11-3'31).
Als met « reprise » wordt bedoeld « continuation de ce qui a été
interrompu », spreken wij van hervatting en niet « herneming » :
- « Er is een herneming van de voorraadvorming» (hervatting).
Reeds in een der eerste nummers van Taalbeheersing 11-3 en 4
wezen wij erop dat « schikkingen nemen » niet de juiste vertaling
is van « prendre des dispositions » :
- « De Regering heeft speciale schikkingen genomen om ... »
(maatregelen 'genomen, regelingen of voorzieningen' getroffen J.
De letterlijke vertaling van « mettre au point» en « mise au
point » druist in tegen het Nederlandse taaleigen :
- « Het oppuntstellen van een programma» (nadere uitwerking,
afwerking, klaarmaken).
- « Het ontwerp werd op punt gesteld » (de laatste hand leggen
aan).
Het Frans gebruikt veel meer wederkerend·e werkwoorden dan
het Nederlands, zoals we hebben aangetoond in Taalbeheersing

11 ~ 355

11-131. In het volgende uittreksel is « zich stellen » een hardnekkig
gallicisme :
- « Het probleem van de gemeentefinanciën stelt zich minder
scherp » (is minder acuut).
Dezelfde opmerking geldt voor « zich verwachten »: in het Nederlands verwacht men zich niet aan iets (s'attendre à), maar men
verwacht iets. \Y./ e h@bben hier dus te doen met een overgankelijk
en niet een \vederkerend werkwoord (cf. Tb. 1-38 v.v. en 11-302) :
- « Dat men er zich mag aan verwachten dat ... » (dat men mag
verwachten).
« Ritme » heeft in het Nederlands niet de betekenis van « graad
van snelheid of langzaamheid van een bepaalde handeling of verrichting », zoals het Franse « rythme »; daarvoor beschikken wij
over tempo. De samenstellingen « groeiritme », « expansieritme »,
« produktieritme », « stijgingsritme », die in de A.T. voorkomen,
dienen dus te worden vervangen door groeitempo enz.
« Herbeginnen » wordt door de Vlamingen gebezigd in navolging van Fr. « recommencer » ; in het ABN is het echter"ongebruikelijk :
- « De produktie herbegon te vermeerderen» (de produktie vermeerderde opnieuw of begon opnieuw te vermeerderen).
Wij treffen ook enkele - steeds onder invloed van het Frans verkeerd gebruikte voorzetsels aan :
- « Sommige uitgaven die zeer gevoelig zijn aan de vertraging
van de economische activiteit ... » (gevoelig zijn voor).
- « Deze toestand heeft voor gevolg ... » (tot gevolg).
- « Deze genieten van de voordelen van de wet» (geniet~n de
voordelen). Het werkwoord genieten is overgankelijk in de betekenis van: bezitten, krijgen, het genot hebben. Men kan wel
genieten van een reis, een landschap, muziek enz. (cf. Tb.
11-264).
Het aanw. vno « deze » heeft betrekking op personen en moet
dus worden dezen, aangezien deze alleen zaken kan aanwijzen.
Een reeks in de A.T. voorkomende uitdrukkingen zou men kunnen noemen Frans met Nederlandse woorden, omdat ze in die
vorm in onze taal onbekend zijn:
- « Die factoren liggen aan de basis van de stilstand ... » (liggen

ten grondslag aan).
- « De prijzen worden niet meer bepaald in functie van d.e pro-

duktieko.sten ... » (op grond van, in verhouding tot). We hebben
hierover uitvoerig geschreven in Tb. 11-197 V.v.
- « Op het voorplan staan » (voorgrond).
- « De Lid-Staten hebben dan ook aangedrongen opdat. ~. »
-

(hebben erop aangedrongen dat).
« De wet treedt in voege ... » (wordt
king) Cf. Tb. 11-13.

Véln}

kracht, treedt in wer-
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- «

In dezelfde optiek werd de dotatie verhoogd

»

(oln dezelfde

reden, in dezelfde gedachtengang).
-

«

In de opsomming die volgt wordt abstractie gemaakt van ...

»

(buiten beschouwing gelaten, wordt geen rekening gehouden
met).
- « Maatregelen liggen ter studie » (worden bestudeerd, onderzocht).
Er komen verder in de A.T. een reeks woorden voor die niet
bestaan of die in een betekenis worden gebruikt die ze in het
Nederlands niet hebben:
- « Het onevenwicht op de gewone begroting » (tekort).
« Onevenwicht » bestaat niet. « Dêsêquilibre » stemt vaak overeen met wanverhouding: er bestaat een wanverhouding tussen
inkomsten en uitgaven.
- « Het gezinsgebruik getuigt van een zekere voorzichtigheid »

(gezinsverbruik).
« De verslechtering van de werkingsvoorwaarden in een belangrijke sector... » (bedrijvigheid, activiteit).
- '« Steun aan de ondergeschikte besturen » (lagere overheid of
-

overheden).
- « Industriële zonings » (industriegebied, industriepark).
-

« De regering heeft zich objectieven gesteld ... » (heeft zich ten
cioel gesteld,streeft oogmerken na).
Het zelfst. nwo objectief heeft maar één betekenis: lens van

-

«

een optisch instrument of camera.
Het regime van de kinderbijslagen

»

(stelsel, regeling, kinder-

bijslagregeling).
Het Franse woord « régime » heeft een veel ruimere betekenis
dan het Nederlandse regime; dit laatste wordt vrijwel uitsluitnd gebruikt in de betekenis van regeringsstelsel en - in de
waterbouwkunde - in de betekenis van de aard van de stroming in een rivier (cf. Tb. 11-240 v.v.).
- « Organismen van het gezin» - « Internationale organismen»
(instellingen, lichamen, organen). Het Ned. organisme is alleen
gebruikelijk voor mensen en dieren (het menselijk organisme)
en bij analogie voor een systematisch samenstel van verschillende onderdelen: de natie is een organisme ; de taal is een
levend organisme (cf. Tb. 11-262).
- «Indien ter zake geen concrete indiciën merkbaar zijn ... » (indien er geen concrete aanwijzingen zijn).
- «Regionale reconversie» (omschakeling). Cf. Tb. 11-330.
- « Adviezen overmaken, voorstellen overmaken » (voorleggen,
overzenden, toezenden, doen toekomen). In het Nederlands gebruikt men overmaken alleen in de betekenis: geld overmaken
(cf. Tb. 11-302).
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Hier volgen nog enige vergissingen van dezelfde aard :
- « De minister overweegt een wetsontwerp neer te leggen ... »

(in te dienen).
- « Voor de belasting op het globaal inkomen ... »

(totaal).

In het Ned. betekent globa'al: ruw berekend, ongeveer (cf.
Tb. 11-149).
- « 4,5 miljard, hetzij meer dan 15 °10» (of 15 0/0 , dat is
15 °10). Hetzij is een voegwoord van tegenstelling (cf. Tb. 1-73).
- « Verschillende categorieën van ambtenaren en agenten ... »
(ambtenaren en beambten). Die kwestie werd uitvoerig behandeld in Tb. 11-293.
Vele Vlamingen laten zich door het analytisch karakter van het
Frans beïnvloeden en gebruiken een bijv. nwo ,en een zelfst. nwo
ih plaats van een samenstelling. Hiervan vindt men een hele reeks
voorbeelden in de A.T.: fiscale vrijstelling, fiscaal regime, fiscaal
beleid, fiscale z,ettingen, fiscale ontvangsten. Het bijv. nw. « fiscaal» komt in het Nederlands maar zelden voor, omdat doorgaans de voorkeur wordt gegeven aan een samenstelling: belastingvrij stelling, belastingstelsel, belastingbeleid, belastingzetting,
belastingontvangsten. In elk woordenboek staan tientallen van
die samengestelde woorden vermeld (cf. Tb. 11-240 v.v.).
Dezelfde opmerking geldt voor « syndicale organisati~» (vakorganisatie, vakbond, vakvereniging) en « syndicale eisen» (vakbondseisen). Zie Tb. 11-53 v.v., 59 v.v. en 126 V.v.
Tientallen keren treft men in de A.T. het woord « taks » aan:
factuurtaks, vervoertaks, weeldetaks, taks bij de invoer, taksv{.c-hoging, vrijstelling van taks enz. Slechts bij uitzondering komt in
het stuk belasting voor, ofschoon dat toch de gebruikelijke Ned.
term is. In d,e uitvoerige studie van prof. dr. P. Adriani, oud-hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam, over Het Belastingrecht
- Zijn grondslagen en ontwikkeling is nergens sprake van « taks I),
steeds van heffingen en belastingen (cf. Tb. 111-44).
Het valt ook te betreuren dat in de A.T. niet altijd rekening
wordt gehouden m,et de term·en die door de Belgisch-Nederlandse
subcommissie voor eenmaking van de terminologie inzake sociaal
recht worden voorgesteld in haar Sociaalrechtelijk Woordenboek
(cf. Tb. 1V-29 v.v.). Zo vindt men er nog de volgende onjuiste
benamingen in: gezinsvergoedingen (kinderbijslag), vrij-verzekerden (vrijwillig verzekerden), barema (schaal).
Op grote schaal wordt in de A.T. ook gezondigd tegen het
juiste gebruik van de voornaamwoorden deze/dit en die/dat (cf.
Tb. 1-59 v.v.).
Als op het voornaamwoord een nadere bepaling volgt - meestal
ingeleid door het voorzetsel van - schrijft men die of dat:
- « Een groeipercentage dat boven dit (dat) van de totale energiehehoeften ligt».
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in navolging van dit (dat) der andere sectoren ».
dan deze (die) van de betrokken begroting ».
- « ••• door deze waarvan (die '[RJaarvan) de competiviteit... ».
« Deze welke» is evenmin gebruikelijk:
- « Moeilijkheden ... vergelijkbaar met deze welke onze steen- kolenmijnen ondergaan » (die welke).
Voor het overtollige gebruik van « geweest» hebben we gewaarschuwd in Taalbeheersing 11-315 v.v. Hier volgt een treffend
voorbeeld uit de A.T. :
- « De berekeningen zijn gekenmerkt geweest door een trage
- startperiode, die ten dele te wijten is geweest... » (waren ge-

« •••

-

« •••

kenmerkt - die te wijten was).
In hetzelfde artikel schreven we dat het verkeerd is te worden
stelselmatig weg te laten na het werkwoord dienen
- « In dit opzicht dient het feit in het licht gesteld dat ... »
(gesteld te worden). Het betreft hier een zin in de lijdende
vorm en het kenmerk van die vorm is precies dat hiervoor het
hulpwerkwoord worden steeds wordt gebruikt.
Mits is een voegwoord, d.w.z. een onverbuigbaar woord dat een
bijzin met de hoofdzin verbindt; het betekent op voorwaarde dat
en dient dus altijd ter inleiding van een zogenaamde voorwaardelijke bijzin. Vele Vlamingen verliezen de juiste betekenis van mits
uit het oog en gebruiken het als een voorzetsel. Zo ook in de A.T.:- « Mits een bescheiden bijdrage genieten dezen ... » (tegen betaling van een bijdrage - mits zij een bescheiden bijdrage bel

:

talen).
- « Zie kunnen slechts plaatsvinden mits (met) voorafgaand ak-

koord van ... ».
In beide gevallen hebben we te doen met een verkeerde vertaling van het Franse voorzetsel « moyennant » (cf. Tb. 11-225)..
Wij hebben al de gelegenheid gehad erop te wijzen, dat het
voornaamwoord dezen personen aanwijst en deze zaken. Dit geldt
(eveneens vooralle(n). Terwijl in het vroeger aangehaalde uittreksel « deze )} betrekking had op personen, verwijst in de onderstaande zin « allen» naar een abstract woord :
- « Deze doelstellingen... gaan allen (alle) uit van dezelfde bezorgdheid ... ».
Het bijwoord kortelings slaat alleen op het verleden; het betekent on'langs:
- « Een wetsontwerp dat kortelings aan de wetgevende kamers
zal worden voorgelegd ... » (binnenkort).
Als men in het Nederlands « recent» gebruikt, mag men niet
~it het oog verliezen dat het,( evenals Fr. « récent », een bijv. nwo
IS :

- « De unie kende recent (onlan'gs - in de laatste tijd) merk-

waardige vorderingen )}.
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Bovendien is « kennen » hier niet het juiste werkwoord; vorderingen worden gemaakt of geboekt.
Dit onjuiste gebruik van « kennen » treft men ook elders in de
A.T. aan:
- « De economische bedrijvigheid kent een duidelijke vertraging » (ondervindt).
- « De kredieten kenden een groeiritme dat... » (bereikten een
groeitempo).
Sommigen schrijven « ten overstaan van» als zij ten opzichte
van bedoelen. Deze uitdrukkingen hebben een verschillende betekenis. Ten overstaan van is synoniem met: in bijzijn van, in
tegenwoordigheid van, in 't Frans « par dev~nt », « en présence
de ». Het kan dus niet als vertaling dienen van « par rapport à » :
- « Ten overstaan van dezelfde periode
» (ten opzichte van).
- « Ten overstaan van het voorgaande jaar
» (ten opzichte van).
Zie hierover Taalbeheersing 11-320.
Opdrijven betekent: op een overdreven of onnatuurlijke wijze
doen stijgen (de prijzen opdrijven). Dit werkwoord is dus niet
op zijn plaats in het volgende verband:
- « Met het doel de werkzaamheden van de diensten voor gezinsen bejaardenhulp aan te moedigen en op te drijven... » (uit te
breiden). Zie Tb. 1-133.
De stijl verwatert als men overbodige woorden gebruikt:
- « Na de verhoging van de vergoedingen, die in 1966 gerealiseerd werd ... » (na de verhoging van de vergoedingen in 1966).
- « In dezelfde geest van rationalisatie zal de samensmelting van
de verschillende diensten gerealiseerd worden » (zullen verschillende diensten worden samengesmolten).
- « Voor 1968 wordt de voorziene toelage op 746 miljoen vastgesteld » (wordt de toelage op ...).
« Langs ... om» (par l'intermédiaire de) is geen Nederlandse
wending:
- « ••• langs financiële organismen om ... » (door bemiddelin'g,
door tussenkomst van financiële instellingen').
Wegens is een voorzetsel dat een reden, een oorzaak aangeeft:
hij is afwezig wegens ziekte. « Wegens redenen» is dus een
pleonasme:
- « Wegens redenen die te wijten zijn aan hun fysische toestand ... » (om redenen).
We keken even vreemd op toen we in de A.T. lazen « de gelijknamige gegevens »: wat kunnen toch gegevens zijn die dezelfde
naam dragen, want ·dat is de betekenis van « gelijknamig ». De
Franse tekst bracht opheldering: «des données analogues ». Het
ging dus niet om « gelijknamige gegevens » maar om soortgelijke
gegevens.

Ook {< prijsbewaking » klinkt zonderling in de oren; het normale woord is prijstoezicht of prijscontrole.
{< Minder begunstigden » is een gebrekkige vertaling van « défavorises du sort»; we beschikken over een kernachtig woord ter
aanduiding van degenen die door de natuur of de fortuin niet
begunstigd zijn: misdeelden. Elders in de A.T. staat « begoeden »
i.p.v. gegoeden.
« Inzonder» is geen Ned. woord, zoals blijkt uit al de woordenboeken:
- {( Deze verhoging is inzonder merkbaar ... » (inzonderheid, voor-

namelijk, vooral).
Het voegwoord waar dient ter inleiding van een plaatsaanduidende bijzin (de plaats, waar de gebeurtenissen zich voordeden ... ).
Het drukt echter geen tegenstelling uit:
- {( Waar (terwijl) de begroting tijdens de laatste jaren meer dan
een vijfde van de ge\\Tone rijksuitgaven vertegenwoordigde, bereikt ze in 1968 slechts ... (cf. Tb. 11-271).
We noteerden ook twee germanismen in de A.T. :
- « Hinderpalen die een belemmering daarstellen » (zijn' of vor-

men).
« Elk departement beschikt over de geëigende (gepaste) middelen om een grootscheeps politiek beleid te verwezenlijken I).
(cf. Tb. 11-264).
Deze kritische beschouv.ringen - die nog door tal van andere
aangevuld zouden kunnen worden - zullen we besluiten met een
opmerking van stilistische aard. De eerste vereiste van goede stijl
- ook in ambtelijke stukken die zich tot een steeds groeiend
publiek richten - is, dat het geschrevene zonder al te grote inspanning door de lezers wordt begrepen. De leesbaarheid wordt
niet bevorderd door een opeenstapeling van werkwoorden, zoals
in de volgende zin uit de A.T. : « Het is in dit perspectief dat zij
de wet van 14 juli 1966, houdende een tijdelijke hulp ten einde
de economische reconversie en de ontwikkeling van de steenkoolgebieden en van bepaalde andere gewesten, die met ernstige en
dringende problemen af te rekenen hebben, te bevorderen en te
versnellen, wil toepassen ».
De zin eindigt met niet minder dan zes werkwoordsvormen, die
betrekking hebben op drie verschillende onderwerpen ! In de onderstaande verbetering zijn de twee hulpwerkwoorden (hebben en
willen) verdwenen en drie werkwoorden zijn door substantieven
vervangen, zodat er nog maar één werkwoord overblijft: « In die
geest beoogt zij de toepassing van de wet van 14 juli 1966, houdende tijdelijke hulp tot bevordering en versnelling van de economische omschakeling en ontwikkeling in de steenkoolgebieden en
bepaalde andere gewesten, die voor ernstige en dringende problemen staan ».
J. V.
-
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ECHTGENOOT OF MAN?
De heer LJ.K. zou graag ingelicht worden over het juiste gebruik
van de term echtgenoot tegenover de term man. Is het bijv. correct en in overeenstemming met het taalgevoel, te zeggen: « mijn
echtgenoot heeft rne gezegd » of « ik stel u mijn echtgenoot voor »,
in plaats van « mijn man ... ». Tot zover de vraag.
Echtgenoot en man als aanduidingen van de man met wie een
vrouw getrouwd is, zijn beide onberispelijk Nederlands. Hetzelfde
geldt trouwens in de tegenovergestelde situatie voor echtgenote
en vrouw. We hebben trouwens ook nog gemaal en gemalin. Man
en vrouw kunnen ook nog gade heten, en eega. Geen van die
woorden als zodanig verdient afkeuring. Ze behoren alle' tot de
levende Nederlandse woordenschat. Het Nederlands beheersen
betekent niet: slechts een enkele van die woorden gebruiken, doch
veeleer: al die woorden tot je beschikking hebben en feilloos aanvoelen wanneer het ene en wanneer het andere op zijn plaats is.
Er zijn namelijk belangrijke verschillen in gebruiksfrequentie én
in gebruikssfeer tussen die synoniemen.
Het meest gebruikt zijn inderdaad de woorden echtgenoot/echtgenote en man/vrouw. Van die twee zijn echtgenoot/echtgenote
officiële en ambtelijke termen en « boekachtige » woorden geworden. Ze klinken keurig en deftig óf stijf en aanstellerig. Dit laatste
is het geval wanneer we die woorden in gewone gesproken omgangstaal bezigen. Het riekt naar verouderde deftigheid wanneer
iemand zegt: « Mag ik u mijn echtgenote voorstellen? » of «Mijn
echtgenoot is ingenieur». In gewone, ongekunstelde beschaafde

omgangstaal zegt men: « Mag ik u mijn vrouw voorstellen? »'en
« Mijn man is ingenieur ».
In toespraken tot het Nederlandse volk zegt zelfs koningin
Juliana, sprekend over prins Bernard, mijn man; en prins Bernard
noemt koningin Juliana bij zulke gelegenheden: mijn vrouw. De
tijd van « Hoogstdezelver Echtgenoot » is w·el voorbij!
M.v.N.

GELUKKIG NIEUWJAAR
Hebt u ook een uitnodiging gekregen voor het eindejaarsbal van
de Vereniging tot amusement van Allen, dat plaatsvindt in de gro~
te zaal van Huis « Opgeruimd », en waarvoor u 200 frank inkomgeld moet betalen? U behoort in avondkledij, te zijn; op de uitno.;.
diging zij n ook nog de letters « a.a.u.b. » vermeld~
Bent ti, al winkelende, ook getroffen door de aankondigingen
van eindejaarsfeesten, einciejaarssoupers, eindejaarsprijzen, eindejaarskoopjes ?
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Is 31 december voor u ook aanleiding om in een eindejaarsstemming te komen, om mee te leven met de drukte in de stad
ter ere van de eindejaarsavond ?
Nu, ik moet u eerlijk bekennen dat ik liever naar een oudejaarsbal ga, ook al wordt dat niet op 31 december gehouden. Ik
wil ook wel iets betalen om toegang te krijgen tot .dat bal. Ik
houd van een oudejaarsfeest met een gezellig oudejaarssouper. En
van oudejaarsprijzen maak ik ook graag gebruik.
Gelukkig dat ik van puzzelen houd en ik daarom. vrij gauw
begreep, dat « a.a.u.b. » antwoord alstublieft betekende. A.U.b. is
een bekende en veel gebruikte afkorting; « a. » voor antwoord is
dat niet; zou het daarom niet beter zijn dit woord voluit te
schrijven?
Oudejaarsavond is de avond van de heerlijke taarten en allerlei lekkere versnaperingen, van de glaasjes wijn en fruitsap, van
,de verrukkelijke soupers, de confetti en de plezierhoedjes. Voor
velen een avond van jolijt en lach; voor enkelen een van bezinning en blijheid.
O'p oudejaarsdag komt men in een andere stemming; het jaar
wordt afgesloten, het nieuwe staat voor de deur. En na het
oudejaarsfeest komen de nieuwjaarsgeneugten. Wij wensen onze
families, vrienden, collega's een gelukkig of zalig nieuwjaar. Er
komt nieuwjaarsbezoek, niet alleen op 1 januari; gedurende de
hele maand januari kunnen wij elkaar nog een voorspoedig, goed,
gelukkig nieuwjaar wensen. De kinderen schrijven hun wonderlijkste nieuwjaarsbrieven; ouderen sturen nieuwjaarskaarten, visiteof naamkaartjes met
gelukkig nieuwjaar, zalig' nieuwjaar
veel heil en zegen, wederkerig ,onze beste wensen.

Als u dit nummer van Taalbeheersing ontvangt is de jaarwisseling voorbij. Ik hoop dat u een gezellige oudejaarsavond, een vrolijk oudejaarsfeest, een prettige nieuwjaarsdag hebt gehad. Bij de
vele goede wensen voeg ik dan - mede namens de redactie en
de uitgever ~ graag de mijne: een gelukkig en voorspoedig 1968.

J.
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11. ,- Termen en wendingen

VERKEERSTERA1INOLOGIE

Het verkeer is een van de sectoren van het maatschappelijk leven
die in de laatste twintig jaar ingrijpende wijzigingen hebben ondergaan, welke ook in het taalgebruik tot uiting zijn gekomen:
nieuwe termen zijn ontstaan en vele « technische» termen zijn
doorgedrongen in de gewone omgangstaal. Iedereen is immers
goedschiks of kwaadschiks bij het verkeer betrokken en heeft zich
met een aantal termen betreffende het verkeer vertrouwd gemaakt.
Anderzijds is deze nieu\ve verkeersterminologie een typisch
voorbeeld van een verschijnsel \vaarop dit tijdschrift reeds 'herhaaldelijk de aandacht heeft gevestigd, nl. de uiteenlopende ontwikkeling van het taalgebruik in België en Nederland.
En omdat wij van oordeel zijn dat de eenheid van ons taalgebruik van het grootste. belang is, zullen wij in deze bijdrage
vooral de aandacht vestigen op die termen welke in Vlaanderen
niet en in Nederland wel algemeen gebruikelijk zijn. Dat wij aan
deze laatste de voorkeur geven en hopen dat onze lezers ze met
ons zullen gebruiken en propageren, betekent niet dat de in
Vlaanderen meestal gebezigde woorden en wendingen p(Jr se
« slecht }) N·ederlands zijn. Zij zijn echter geen Algemeen Nederlands en voor wie het belang van de taaleenheid inziet is dat een
ernstig en doorslaggevend bezwaar.
.
Weg - wegligging
W eg is de algemene benaming voor de al dan niet verharde
strook grond die voor het verkeer is bestemd.
Is een weg verhard, dan spreekt m,en van een asfaltweg of een
betonweg, naargelang van de aard van de wegverharding.
Een in Vlaanderen zeer verspreide afwijking van het Algen. .,11
Nederlands is het gebruik van de term « baan » in plaats van weg.
Dit komt zelfs tot uiting in vrij recente woordvormingen zoals
« baanvastheid }) in plaats van wegligging.
- De wegligging van deze auto is uitstekend.
Rijbaan

Concludeer uit het bovenstaande niet dat baan nooit Algeme'en
Nederlands is ! Een kun~tmaan kan bijvoorbeeld in een baan om
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de aarde worden gebracht en ook wielerbaan, glijbaan en renbaan
behoren tot het ABN.
Een merkwaardig geval is aardebaan. In het Algemeen Nederlands komt dit woord alleen in technische beschrijvingen voor: d~
aardebaan is de klaargemaakte strook grond waarop de wegbedekking wordt aangebracht (Fr. assiette). In Vlaanderen wordt
deze term nog dikwijls gebruikt in plaats van aardeweg, veldweg.
In de verkeersterminologie komt overigens ook een samenstelling met baan voor, n.l. rijbaan. De rijbaan is het gedeelte van de
weg waarop gereden wordt.

Rijstrook
De rijbaan zelf is ffi·eestal door middel van onderbroken of doorlopende strepen verdeeld in rijstroken. Het onderscheid tussen
rijbaan en rijstrook zal hieronder nog worden verduidelijkt.

Autoweg
De meeste wegen zijn niet aan het moderne verkeer aangepast;
zij zijn te smal, hebben te veel bochten en lopen door stad en
dorp. Zij leveren veel gevaar op voor de weggebruikers.
In de laatste dertig j aar is men dan ook in vele landen wegen
gaan bouwen die beter geschikt zijn voor het drukke autoverkeer.
Op deze wegen worden alleen auto's toegelaten; zij hebben geen
gelijkvloerse kruisingen met andere wegen en het verkeer in beide
richtingen vindt op gescheiden rijbanen plaats.
In het Nederlands noemt men deze wegen: autowegen. De
benaming « autostrade» is geen Algemeen Nederlands, evenmin
als « snelweg » of « autosnelweg ».
- De autou'eg Brussel-Oostende heeft twee gescheiden rijbanen
met elk twee rijstroken, in totaal dus 4 rijstroken.
Tussen de twee rijbanen ligt de middenberm. Voor de middenbermbeveiliging worden allerlei systemen (vangrails e.-d.) gebruikt.

Trottoir - Stoep
Het verhoogde en meestal verharde gedeelte van de weg naast de
rijbaan is het trottoir, de stoep. De stoep is voor de voetgangers,
de rijbaan voor de voertuigen.
De trottoirbanden, die boven de rijbaan uitsteken, worden in
Vlaanderen nog dikwijls « de borduur» genoemd (In een reken-
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boekje troffen we zelfs de benaming
gaanpad » aan 1).
Trottoir is onzijdig; het trottoir.

«

arduinen sponden van het

Voetpad - Wandelsport
In de stad bestaat de weg uit een rijbaan en een trottoir (of stoep).
Buiten de bebou'12)de kom wordt naast de weg soms een fietspad
voor de fiets,ers en een voetpad voor de voetgangers aangelegd.
De term « gaan pad » is alleen in Vlaanderen bekend.
Deze samenstelling is ontstaan door het gebruik van het werkwoord « gaan » waar in het Algemeen Nederlands lopen gebruikelijk is.
- Loop je even mee naar het station?
In Vlaand·eren « loopt» men natuurlijk ook maar daarvoor
gebruikt men in het Algemeen Nederlands de werkwoorden:
hollen, hardlopen, draven, rennen.
Het Zuid nederlandse « gaan » heeft o.m. aanleiding gegeven tot
het ontstaan van de term '« gaansport ». Deze sporttak noemt men
in het Nederlands: wandelsport.

Afslaan - Inslaan - Bocht

In Vlaanderen worden de woorden « draaien» en « draai)} gebruikt waar in het Algemeen Nederlands de werkwoorden afslaan
en inslaan en het zelfstandig naamwoord bocht gebruikelijk zijn.
- Bij het afslaan naar links moet je voorrang geven aan het
tegemoetkomende verkeer.
- Hier moeten we de tweede straat links inslaan.
- Gevaarlijke bocht!
Wanneer een weggebruiker volledig van richting verandert en
zijn weg in de tegenovergestelde richting voortzet, is het gebruikelijke werkwoord keren.
- Op de autoweg mag je nooit keren.

Inhalen
Wanneer een weggebruiker sneller rijdt dan een andere, ~al hij
deze na een tijd inhalen, d.w.z. eerst op dezelfde hoogte komen
en vervolgens vóór hem gaan rijden.
- We werden voortdurend door andere weggebruikers in'geh aald.
- Inhalen verboden !

Afwijkend van dit taalgebruik zegt en schrijft men in Vlaanderen nog dikwijls « voorbijsteken» of « voorsteken ».
Sommige Vlaamse sportjournalisten gebruiken in die betekenis
zelfs het werkwoord « oversteken ».

Eénrichtingsverkeer
Onder invloed van het Frans wordt in ons land wel eens gezegd
dat een straat « enkele richting heeft» (sens unique). Goed Nederlands is : één.,ichtin'gsverkeer.
- Dit is een straat met éénrichtingsverkeer.
- Naar aanleiding van de kermis wordt in de volgende straten
tijdelijk het éénrichtingsverkeer ingesteld.

Portier
De deur van een auto wordt gewoonlijk het portier genoemd.
- Het portier klappert.
- De portierkruk is afgebroken.
- De portier sluit het portier.

Uitrit voor voertuigen
De weg waarlangs een auto de garage of de binnenplaats verlaat,
noemt men de uitrit. Voor degene die de garage inrijdt, .is deze
ruimte de inrit.
Twee afwijkingen treft men hierbij aan, n.l. « uitrij » en « uitgang ».
De term « uitrij » is een afwijkende woordvorming, terwijl het
gebruik van « uitgang» wijst op taalarmoede of invloed van het
Franse taaleigen. In het Frans gebruikt men « sortie » zowel voor
voetgangers als voor voertuigen. In onze taal daarentegen hebben
we twee woorden: uitgang voor voetgangers; uitrit voor voertuigen.'
- Opgelet! Vitrit voor voertuigen!
- Inrit vrijhouden a.u.b. !

Zwaailicht - Knipperlicht
Politie- en ziekenwagens zijn voorzien van een geel of blauw
zwaailicht, d.w.z. een licht dat schijnt rond te draaien.
Een knipperlicht daarentegen is een licht dat steeds aan- en
uitgaat.
- Bi; zebrapaden, zebra's (voetgangersoversteekplaatsen) staat
soms een knipperbol.
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Bebouwde kom

Het gedeelte van een dorp of stad waar de huizen naast of dicht
bij elkaar zijn gebouwd, is de bebouwde kom.
Sommige taalgebruikers bezigen hiervoor de term « agglomeratie » of een uit het Frans overgenomen omschrijving: « centrum
van de lokaliteit ». Dit laatste woord betekent in het Nederlands
echter alleen: kamer, vertrek, zaal. Een « lokaliteit » is dus nooit
een dorp of een stad.
- In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 60 km
per uur.
T egenlîggers - Voorliggers - Achterliggers

Voor het verkeer dat uit de tegenovergestelde richting komt is in )
onze taal een korte en duidelijke term ontstaan: tegenliggers.
- Hij. werd verblind door het licht van· de tegenliggers.
Wanneer op een weg met éénrichtingsverkeertijdelijk verke'er
in beide richtingen wordt toegestaan, brengt men een bord aan
met het woord Tegenliggers erop. Dat is veel eenvoudiger dan
« Verkeer in beide richtingen », dat woordelijk uit het Frans is
vertaald.
Andere even duidelijke en korte termen zijn: voorligger achterligger - inhaler. Niet alleen in tijdschriften voor automobilisten maar ook in vonniss,en en arr'esten, zoals o.m. uit de N ederlandse rechtspraak kan blijken, draagt het gebruik van deze termen bij tot een duidelijke en beknopte formulering. Dit ten behoeve van autobestuurders, verbalisanten en rechters.
#

Ledig gewicht - Laadvermogen

Vrachtwagens dragen meestal een bord waarop het eigen gewicht
van de vrachtwagen en het maximumgewicht van de lading zijn
aangegeven.
In ons land worden voor deze begrippen allerlei mislukte vertalingen gebruikt zoals « tarra », « nuttige lading » enz.
Waarom niet doodgewoon twee termen bezigen die in onze
taal gebruikelijk zijn en geen toelichting behoeven, n.1. ledig gewicht en laadvermogen ?
Omlegging

In de tweetalige steden en dorpen van ons land ziet men soms
borden met de woorden « Détournement » « Omleiding ». Uit taalkundig oogpunt is dit een merkwaardig verschijnsel: beide termen

zijn namelijk Belgisch, d.w.z. dat ze noch in Frankrijk noch in
Nederland gebruikelijk zijn om een tijdelijke verlegging van het
verkeer aan te geven.
In Frankrijk is de gebruikelijke term déviation, terwijl in Nederland « omlegging » gebezigd wordt.

Groot licht - Dimlicht
Bij donker .moeten de voertuigen met licht rijden. Buiten de bebouwde kom voert men groot licht tenzij er tegenliggers zijn, die
door het licht worden verblind. Bij het naderen van tegenliggers
moet men dimmen~ d.w.z. met dimlicht rijden. Bij dimlicht reikt
de lichtbundel minder ver, zodat het gezichtsveld kleiner is. Daarom verdient het aanbe.veling vaart te minderen als men met gedimd licht moet rijden.
In de volkstaal komt het Franse «phare» nog wel eens voor
i.p.v. « licht » (< grote pharen» i.p.v. groot licht). Ook de term
« koplamp» wordt gebruikt als men groot licht bedoelt (Je mag
in de stad niet met « koplampen )} rijden). Dat is echter niet juist.
Koplamp is weliswaar algemeen Nederlands maar betekent:
lamp die: aan de voorzijde ,van de auto is bevestigd. De meeste
koplampen worden zowel voor groot licht als voor dimlicht en
stadslicht gebruikt.
In plaats van dimlicht gebruiken velen in ons land de termen
« kruislicht » of « kruisingslicht ». De invloed van het Frans is hier
overduidelijk.
'
Hetzelfde geldt voor de term « standlicht » i.p.v. stadslicht.
Aan de voorzijde van de auto kan men dus groot licht, dimlicht
of stadslicht voeren. Eén koplamp met de passende gloeidraden
is daartoe voldoende.
Aan de achterkant bevinden zich de achterlichten en de stoplichten. Sommige auto's zijn voorzien van een achteruitrijlamp en
van mist.- en berntlichten.
In sommige landen is het voldoende dat een stilstaande wagen
's nachts voorzien is van één parkeerlicht, dat aan de zijde van
het verkeer brandt.

Benzine - Die:jelolie
Als brandstof voor auto's wordt meestal benzine of dieselolie
g.ebruikt. De termen «naft» en «mazout » zijn geen algemeen
Nederlands.
- Rij' je op benzine of op diesel?
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Naar gelang van de gebruikte brandstof heeft men een benzinemotor of een dieselmotor.
Het innemen van brandstof noemt men tanken.
- Als je zegt: « Gooi hem maar vol », wordt de benzinetank
helemaal gevuld met brandstof.
Tanken doet men bij een tankstation. De man die de benzinepomp bedient, is de pompbediende (< pompist» is afgeleid van
het Franse « pompiste » maar is geen Algemeen Nederlands).

Garagehouder - Monteur
De bovenstaande opmerking over « pompist » geldt ook voor « garagist ». In het Nederlands noemt men de man die een garage
exploite.ert, de garagehouder.
De garagehouder heeft, naast een pompbediende, meestal één
of meer monteurs in dienst.
De monteur wordt in België over het algemeen « mecanicien »
.
of « mekanieker » genoemd.
De term mecanicien wordt in het Nederlands wel gebnrikt,
maar dan vooral in de vliegtuigindustrie en de, luchtvaart. De
woordvorming « mekaniekér » daarentegen wijst op invloed van
het Duits en komt vrij-wel alleen in België voor (o.a. ook bij
« technieker », « optieker » enz.). Deze termen' zijn beslist niet
« nederlandser» dan mecanicien, opticien e.d.; tussen een belgicisme van Duitse afkomst en een Frans woord dat in Nederland
algemeen wordt gebruikt en ook ons bekend in de oren klinkt, is
de keuze niet moeilijk.

Met een snelheid van 60 km per uur
Een van de meest verspreide taalfouten in ons land is wel het
gebruik van de voorzetsels « tegen » en « aan» in de wendingen
« tegen een snelheid van », « aan 40 km per uur ».
Het gebruik van het voorzetsel aan is blijkbaar aan de invloed
van het Franse taaleigen toe te schrijven. Het voorzetsel tegen
heeft echter de laatste jaren vrij algemeen ingang gevonden ten
gevolge van een simplistische redenering van de meeste taalgebruikers. Zij hebben namelijk geleerd dat 'men niet zegt: « aan »
5 fr. per kg, maar wel: tegen 5 fr. per kg.
Deze « regel » hebben ze gewoon naar analogie toegepast op
de wending « aan 20 km per uur », die ze blijkb,aar (en ter'echt)
verdachten een gallicisme te zijn.
In het Nederlands kan men zeggen :
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- Hij kwam met een snelheid (of: met een vaart) van 100 km
per uur op ons af.
- Hij reed ten minste 100 km/uur.
- Snelheden boven 90 km/uur zijn gevaarlijk.
- Ook bij 120 km/uur is de wegligging van deze wagen nog
uitstekend.
- Hij raasde er met 160 km/uur voorbij.
- Hij rijdt nooit harder dan 80 km per uur.

Rijden - afleggen
~C'n

auto die 60 km per uur rijdt, kan in 3 uur 180 km afleggen.
Onder invloed van het Frans zeggen vele taalgebruikers dat
zij 60 km per uur « doen ». Invloed van de gewesttaal doet zich
gelden bij het gebruik van « bollen» in de betekenis: afleggen,
rijden.
- Toen we 4 uur hadden gereden, zei de chauffeur dat we al
230 km hadden afgelegd.
Een andere van het Algemeen Nederlands afwijkende wending
is: Hoe lang rijden we « erop» ? In het Nederlands rijdt men
weliswaar op de weg, maar over een afstand.
- Hoe lang denk je dat we over die afstand 7ullen rijden?

Snelheidsduivel - Snelheidsmaniak
Van iemand die roekeloos rijdt, zegt men dat hij een snfelheidsduivel, een snelheidsmaniak, een waaghals of een gevaarlijk
chauffeur is. Het woord « doodrijder » is geen algemeen Nederlands. Uit het bovenstaande blijkt echter dat we reeds over genoeg scheldwoorden beschikken om ons gemoed te luchten als we
door een snellere wagen ingehaald worden. Een toemaatje: zon'"
dagsrijder !

Bedrijfsvoertuigen

Naast personenauto's nemen ook allerlei voertuigen aan het verkeer deel die bestemd zijn voor het vervoer van goederen en materiaal. Het verzamelwoord voor deze voertuigen is: bedrijfsvoertuigen (Frans: voitures utilitaires).
De voornaamste bedrijfsvoertu.igen zijn de vrachtwagens en de
bestelwagens, waarvoor nog dikwijls benamingen van Franse oorsprong worden gebruikt (kamion - kamionette).
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Ook van de tanku}agen (camion-citerne) eî1 de oplegger (semiremorque) zijn de Franse benatuingen nog dikwijls de meest gebruikte in ons land.

Reserve-onderdelen

De meeste automobilisten vinden het raadzaam steeds enige
reserve-onderdelen bij zich te hebben om zelf kleine defecten te
kunnen herstellen. Meestal worden deze ond·erdelen in ons land
wisselstukken » genoemd en son1mige winkels verkopen dan ook
« wisselstukken voor auto's ».
, We hebben hier te maken met invloed van het Frans (pièces
de rechange), doch merk\\t~aardig genoeg doet deze invloed zich
niet gelden ten aanzien van het reservewiel. De term « wisselwiel »
is ons niet bekend.
Een zaak 'Naar losse onderdelen (pièces détachées) worden verkocht, kan op het uithangbord beter de benaming auto-onderdelen
voeren.
«

Rijvaardigheid
Het vermogen om een voertuig te besturen, noemt men de rijvaardigheid. Deze term treft men bij ons slechts zelden aan, wellicht
omdat men in het Frans met een omschrijving nloet volstaan.
Na drie glazen bier is de rijvaardigheid sterk verminderd.

T ege1Jloetkonzend en achteropkomend verkeer
Bij het beschrijven van een verkeerssituatie komen de twee bovenstaande termen dikwijls te pas. Op autowegen en in de stad
wordt dikwijls in naast elkaar optrekkende files gereden.
Er is ook nog afbuigend verkeer en rechtdoorgaand verkeer.

Doorsmeren' en olie verversen
Geeft ti aan de garagemonteur ook de opdracht: « Doorsmeren
en olieverversen ), of houdt u het bij het Frans: « graissage t;t
vidange» ?
Als ti zo'n opdracht geeft, krij,gt de auto een onderhoudsbeurt.
Natuurlijk kunt u de monteur ook vragen dat hij de remmen
bijstelt. Dat moet gebeuren als de vrije slag van het pedaal te
groot is geworden.
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Als de motor pingelt (een kloppend of tikkend geluid voortbrengt), moet men de ontsteking laten bijstellen of op superbenzine rijden, die klopvast is.

Parkeren
Het parkeren in de steden wordt steeds moeilijker. Vandaar dat
men steeds meer over het parkeerprobleem spreekt. In sommige
straten van de hoofdstad geldt een parkeerverbod. Over het algemeen probeert men de langparkeerders uit het stadscentrum te
weren: voor hen worden parkeergarages gebouwd. Kortparkeerders vinden soms een plaatsje in een drukke straat, maar dan
moeten zij eerst een munt in de parkeermeter gooien, die vóór
het parkeervak is opgesteld. Brede lanen buiten de stad hebben
daarentegen wel eens een aparte parkeerstrook. In de steden waar
een parkeerzone (Belg. : « blauwe zone ») is ingesteld, moet u een
parkeerschijf hebben zodat de politie kan controleren of u niet
te lang parkeert.
\,fl A-verzekering

De autoverzekering levert ook heel wat termen op die in ons
taalgebied niet uniform blijken te zijn. Een eerste belangrijk onderscheid bij de autoverzekering betreft de vraag of de verzekering alleen d·e aansprakelijkheid ten opzichte van derden dekt of
ook betrekking heeft op de door eigen schuld veroorzaakte schade
aan de wagen van de verzekerde.
De eerstgenoemde verzekeringsvorm, die bij de wet verplicht
is gesteld, is de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid,
meestal afgekort tot WA-verzekering.
In België is de W A-verzekering bekend onder de - woordelijk
uit het Frans vertaalde - benaming « burgerlijke aansprakelijkheid ».

All-riskverzekering
De tweede verzekeringsvorm, waarbij ook de door 'eigen schuld
veroorzaakte schade aan de auto van de verzekerde is gedekt,
noemt men in Nederland een all-riskverzekering. Het bezwaar dat
déze benaming voor een deel Engels is, kan geen aanleiding zijn
om de Belgische benaming « omniumverzekering» te verkiezen:
die is namelijk evenmin zuiver Nederlands, doch 50 % Frans.

w.
Ir ~ 373

Px.

11.

~

Termen en wendingen

VERKEERSTERMINOLOGIE (2)
Verzekering voor rechtsbijstand
Wie een WA-verzekering aangaat, doet er goed aan een klein
extrabedrag te 'betalen voor de rechtsbijstandverzekering, waardoor men ook bij ongevallen waar. men geen schuld aan heeft
doch waarbij men wel schade heeft geleden, de gehele afwikkeling
van de zaak aan de verzekeringsmaàtschappij kan overlaten.
In België is deze verzekering bekend onder de benaming « tegenverzekering », een letterlijke vertaling uit het Frans.

Eigen risico
Een all-riskverzekering is niet goedkoop. Indien de verzekeringnemer echter bereid is een deel van de schade of kleine schadegevallen zelf te bekostigen, wordt de premie verlaagd. Het bedrag
dat niet voor vergoeding in aanmerking komt, noemt men het
eigen risico.
- Ik heb een all-riskverzekering met een eigen risico van 3.000 fr.
De lezer zal al hebben begrepen dat eigen risico d,e te'rm .is voor
wat hij waarschijnlijk met een Frans woord « franchise» noemt.

Autowedstrijd - Autorennet
Een snelheidswedstrijd voo:r auto's is een autowedstrijd of autorace. De deelnemers aan zo'n wedstrijd noemt men autorenners
of coureurs. Zij besturen een racewagen.
De woordvormingen rp.et « koers », die in ons land veelVuldig
voorkomen (< autokoers », «koerswagen ») behoren niet tot het
Algemeen Nederlands evenmin als de benaming «piloot» voor
de bestuurder van een racewa'gen.
De term « koers» is evenmin ABN als we het over wielerwedstrijden hebben, waaraan wielrenners met een racefiets deelnemen.
Snelheidswedstrijden voor paarden worden wedrennen genoemd. Renpaard is ABN voor het gallicisme « koetspaard ».

Pech
Wanneer de auto ten gevolge van enig defect niet verder kan
rijden, heeft men pech. Hoewel de term « panne» ook wel eens
voorkomt, is pech in het Nederlands verreweg de meest gebruikte
term.
N aar gelang van de aard van de storing kan men te maken
hebben met motorpech, benzinepech (als de benzinetank leeg
blijkt te zijn) of bandepech (een lekke band).
Een klapband krijgt u als de band springt. Bij binn'enbandloze
( tubeless) autobanden is het gevaar voor klapbanden veel geringer.

Wegenwacht
Als u pech hebt, kunt u natu~r1ijk proberen de storing zelf op te
sporen en te verhelpen. Als u echter geen kaas hebt gegeten van
auto- en motortechniek, kunt u beter langs de weg gaan staan en
rustig wachten op de wegenwacht.
In België wordt deze organisatie voor bijstand aan automobilisten die onderweg pech krijgen, officieel « Wegenhulp » genoemd.
Als we de Nederlandse benaming gebruiken (wegenwacht) hebben we tevens een handige benaming voo'r de man die ons uit
de nood helpt: wegenwachter.
Nu er toch al twee autoinobilistenverenigingen zijn die wegenwachters uitzenden, kunnen we miss,chien proberen de oude benaming te vergeten en in het algemeen te spreken van wegenwacht en wegenwachters.

Praatpaal
Wie pech heeft op de autoweg kan gebruik maken van de telefooninstallaties die op geregelde afstanden in zuilen zij II aangebracht en vanwaar men een garage, de politie of een ziekenhuis
kan oproepen.
Deze zuilen hebben de beeldende benaming praatpalen, gekregen.

Klaarover
Voor kinderen is het verkeer bijzonder gevaarlijk. In verschillende landen is men er dan ook toe overgegaan schoolkinde'ren op te
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leiden om hun klasgenoten te kunnen begeleiden bij het verlaten
van de school en het oversteken van drukke verkeerswegen.
De kinderen die met deze taak zijn belast, dragen een uniform
en treden als volwaardige verkeersregela,ars op. Officieel is hun
naam verkeersbrigadiers en samen vormen zij de verkeersbrigade
van de school. Onder invloed van het Frans (brigade scalaire)
worden ze in België wel eens « schoolbrigadiers » genoemd.
In de gewone omgangstaal heeft echter een ander woord ingang gevonden,' namelijk kla'arover - klaarovertjes. Annie M.G.
Schmidt heeft er een mooi liedje op geschreven.
Waar het woord vandaan komt ? Wel, de verkeersbrigadier die
een rij kinderen begeleidt, gaat midden op de weg staan met zijn
spiegelei (stopteken) in de hand en roept: « Klaar? Over! ».
Vandaar ...

Verkeersplein

In het midden van sommige kruispunten is een verhoogd pleintje
aangelegd waar het verkeer omheen' moet rijden. Zo'n plein
noemt men een ,verkeersplein. In ons land en vooral in de hoofdstad heeft men het in dit verband meestal over een « rondpunt ».
Eens te meer een mislukte vertaling 1
- Elke Brusselaar kent het verkeersplein aan het einde van de
Wetstraat.

Vluchtheuvel - V erkeersz,uil

Als de tramreizigers niet op de stoep, maar midden op de rijweg
moeten in- en uitstappen, wordt er voor hen soms een verhoogd
weggedeelte aangelegd waarop zij zich min of meer veilig kunnen
voelen: een vluchtheuvel.
Zo'n vluchtheuvel wordt meestal nog voorzien van al dan niet
verlichte verkeerszuilen, 'terwijl op de grond (pijlvormige) sergeantstrepen of een gearceerd vak worden geschilderd om het
.verkeer attent te maken op het gevaar.

Voorsorteren

Bij sommige kruispunten worden in de rijstroken soms pijlen
aangebracht om de verkeersstroom te verdelen in afslaand en
doorgaand verkeer.
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De vakken die van dergelijke pijlen zijn voorzien noemt men
voorsorteervakken.
Om de automobilisten attent te maken op deze verkeerstekens
brengt men langs de weg een bord aan met de waarschuwing :
Voorsorteren !
Tot nog ·toe hebben we dergelijke borden alleen in Nederland
gezien. In ons land plaatst men meestal borden waarop de voorsorteervakken zijn afgebeeld, zond,er verdere aanwijzingen. Het
vertaalprobleempje (in het Frans) gaat men op deze wijze wel
uit de weg I

W erk in' uitvoering
Als het wegdek wordt hersteld en het verkeer over een gedeelte
van de rijweg onderbroken is, plaatst men soms een bord langs
de weg om de aandacht van de weggebruikers op deze moeilijkheid te wijzen.
In Nederland staat op zo'n bord: Werk in uitvoering; bij ons
echter uitsluitend de meervoudsvorm: « werken ».
In het Nederlands is het echter niet gebruikelijk deze meervoudsvorm te bezigen als het om een bepaald werk gaat. Alleen
met betrekking tot

«

grote werken

»

komt de meervoudsvorm wel

eens voor. Bovendien is « werken » ook de infinitief van een werkwoord, zodat onze voorkeur bepaald gaat naar de waarschuwing :.
Werk in uitvoering. Dat klinkt m~nder aanmatigend dan de opmerking « Werken! )}.

Opspattende stenen
Nog een ander gevaar waarvoor automobilisten gewaarschuwd
worden, zijn de losliggende kiezelstenen op beschadigde of pas
gerepareerde wegen. Een Nederlandse tekst voor een dergelijke
waarschuwing is: Opspattende stenen!
Wij proberen het hier nog meestal met: « losse steenslag »,
« zwervende stenen» en zelfs met « zwerfstenen )}.

Slecht wegdek
Als het wegdek door de weersomstandigheden of een andere oorzaak beschadigd is, kunnen de weggebruikers daarvoor worden
gewaarschuwd door middel van een bord met de mededeling :
Slecht wegdek, die voor iedereen duidelijk is.
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De waarschuwing « Vervormde weg », die meestal in ons land
wordt gebruikt, is zorgvuldig uit het Frans vertaald maar is bepaald niet duidelijker dan Slecbt (Q)egdek. Een « vervorming » kan
één van de oorzaken van de beschadiging van het wegdek zijn.

Koppelen - Ontkoppelen - Schakelen
Het is uiteraard niet de 'bedoeling in het bestek van dit artikel
de vele technische termen te behandelen die in de autotechniek
gebruikelijk zijn. Daarvoor kan men beter de desbetreffende- handboeken raadplegen.
Enige « technische» termen willen we echter wel onder de
aandacht brengen, namelijk die welke ook de meest onervaren
autobestuurder heeft leren gebruiken en die daardoor tot de
gewone omgangstaal (van de automobilisten) zijn gaan behoren.
Het merkwaardige daarbij is dat wij in ons land nog dikwijls
Franse termen en wendingen gebruiken, (al dan niet met' een
Nederlandse uitgang) terwijl de oorspronkelijke Nederlandse termen onbekend of althans ongebruikelijk blijken te zijn.
Al tijdens de eerste rijles in een lesauto moet de toekomstige
automobilist zich vertrouwd maken met een van de belangrijkste
elementen van het autorijden, namelijk .het schakelen. In de volksmond heet dat bij ons « van vitesse veranderen », d.w.z. in een
andere versnelling brengen.
Schakelen is de algemene term voor deze handeling. Overschakelen betekent van de ene versnelling op een andere .overgaan; terugschakelen~· van een hogere op een lagere.
- In het stadsverkeer moet je voortdurend schakelen.
- Als je vaart mindert, moet je overschakelen op een lagere
versnelling.
- Met een automatische transmissie hoef je niet te schàkelen.
Een rij-instructeur (van een rijschoof) zal de verschillende fasen
van het overschakelen waarschijnlijk als volgt samenvatten:
1. gas wegnemen; 2.koppeling (d.w.z. koppelingspedaal) intrappen J. 3. in de ie, 2e , 3e of 4e versnelling schakelen J. 4. koppeling
laten opkomen.
D·e lezers-automobilisten kunnen nu zelf nagaan in hoever hun
taalgebruik van de bovenstaande terminologie afwijkt. We vermoeden dat nog velen « debrayeren », « van vitesse veranderen »,
« embrayeren » en er daarbij voor zorgen eerst « de gaas te couperen » en later « ·de debrayage» los te laten.
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Stationair draaien
Na het starten van de wagen en terwijl de wagen nog stilstaat,
draait de motor stationair. Belgische automobilisten zeggen meestal dat hij «op de ralenti draait ».
- De carburateur van sommige auto's is voorzien van een speciale
sproeier (nullastsproeier, station'aire sproeier) die functioneert
wanneer de motor station.air draait.
Is de « gicleur van de ralenti » u beter bekend dan de stationaire
sproeier ?

Vrije stand
Wanneer geen versnelling is ingeschakeld, zegt men dat de versnelling in de vrije of de neutrale stand staat.
- « Zet 'm in de vrije stand », zei de instructeur.
Dit begrip wordt hier meestal weergegeven met de termen :
«dood punt », die in het ABN van de autotechniek echter niet
bekend zijn.

Draaien - Uitwijken
Op het onjuiste gebruik van «draaien » in de betekenis: inslaan,
afslaan of keren, hebben we reeds gewezen.
Het werkwoord draaien' komt echter in een ander verband in
de automobilistentaal voor, bij voorbeeld wanneer de rij-instructeur opdracht geeft het stuur naar links of naar rechts te draaien.
Draaien komt dan overeen met het belgicisme «braqueren ».
Ook uitwijken en het stuur omgooien kunnen in deze betekenis
worden gebruikt.
- Gooi het stuur om !
- Gelukkig kon ik tijdig uitwijken, anders was ik tegen die boom
gereden!

Plankgas - Volgas
We hebben de bovenstaande termen niet in de woordenboeken
aangetroffen,. wel echter in handboeken en tijdschriften voor automobilisten. De uitdrukking: met plankgas rijden zal de meeste
automobilisten wel bekend zijn. Zij betekent: het gaspedaal volledig intrappen zodat de wagen met volgas vooruitschiet.
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- Als je plankgas geeft, merk je pas hoe pittig deze wagen op-

trekt.
Het werkwoord optrekken is Algemeen Nederlands en kan
dikwijls het leenwoord accelereren vervangen (echter niet in acce-

leratievermogen) .
Een bedrijfszekere wagen
Een wagen die vrij is van storingen, is een bedrijfszekere wagen.
Aan deze term hebben we o.m. behoefte om het Franse bon état
de marche weer te geven.
Als een (nieuwe of gerepareerde) wagen klaar is om te worden
gebruikt, kan men zeggen dat hij bedrijfsklaar is. Volgens de
woordenboeken is bedrijfsklaar een germanisme maar persoonlijk
vinden we het een handig equivalent van het Franse: en état de

marche.
Slijtage
De bedrijfszekerheid van een wagen wordt twijfelachtig als zich
slijtage begint voor te doen.
Slijtageverschijnselen zijn o.m. gladde banden (in België wel
eens « kaalkoppen » genoemd), waarvan het loopvlak is afgesleten.
Zulke banden kan men laten verzolen (een nieuw loopvlak laten aanbrengen), coveren (iets meer dan het loopvlak laten vervangen) of rebuilden (een geheel nieuwe rubberlaag op het ca,nvas
aanbrengen).
In plaats van slijtage gebruikt men in ons land nog dikwijls het
wGO'rd « sleet ».
"

Dubbel parkeren
Wegens de steeds toenemende verkeersdrukte is het in de stad
dikwijls moeilijk een plaatsje te vinden waar we de wagen kunnen achterlaten. Dat is vooral hinderlijk voor chauffeurs van bestelwagens die onmogelijk hun vracht over grote afstanden kunnen
versjouwen. Daarom nemen zij hun toevlucht tot het dubbel parkeren, d.w.z. dat zij naast een rij geparkeerde auto's stoppen om
hun lading op de gewenste plaats te kunnen lossen. In het Frans
noemt men dat: stationner en double file.

- Dubbel parkeren is een echte plaag in de binnenstad.
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- U bent dubbel geparkeerd!
- Ik kreeg een bekeuring wegens dubbel parkeren.

Verkeerstekens - Wegbeba'kening - Bewegwijzering
De term « signalisatie » die in de Belgische verkeersterminologie
veelvuldig voorkomt, is in Nederland onbekend. We hebben hier
eens te meer te maken met een geval van beïnvloeding van ons
taalgebruik door het Franse taaleigen. Het belgicisme « signalisatie » stemt volkomen overeen met het Franse « signalisation » en
voor vertalers en allen die zich geregeld in beide landstalen
(moeten) uitdrukken is dat een zegen: geen vertaalp.roblemen,
geen misverstanden.
Met Nederlands heeft een dergelijke simplistische oplossing
echter niets te maken. Het Nederlands heeft nu eenmaal - evenals alle andere .'volwaardige talen - een taaleigen en daarmee
moeten we ons vertrouwd maken als we het Nederlands correct
willen leren hanteren.
Hoe wordt het Franse signalisation in het Nederlands weergegeven?
De borden langs de weg en de tekens op of langs het wegdek
die de weggebruikers aanwijzingen geven omtrent het juiste gebruik van de weg worden in het algemeen verkeerstekens genoemd. Zowel de verkeersborden en de onderborden (die een
verbod, een gebod of een gevaar aangeven) als de verkeerslichten
en de strepen en andere aanwijzingen op het wegdek worden als
verkeerstekens beschouwd.
Het Nederlands gebruikt dus over het algemeen het concrete
woord verkeerstekens om het Frans,e signalisation weer te geven.
Is er echter behoefte aan een abstract woord dan kan men u'egbebakening gebruiken.
- De wegbebakening in dit land laat soms te wensen over.
- Gebruik wegenverf voor uw wegbebakening!
Tenslotte beschikken we nog over een derde term, die althans
één gedeelte van het Franse signalisation dekt, namelijk bewegwijzering. Onder bewegwijzering verstaat men alle borden en aanwijzingen langs en' op de weg betreffende de afstanden tussen
verschillende plaatsen (wegwijzers). Men kan dus zeggen dat in
een land de wegbebakening uitstekend is doch de bewegwijzering
te wensen overlaat.
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Verkeerslichten
Bij kruispunten wordt het verkeer soms geregeld door middel van
verkeerslichten. Er zijn groene, geleen rode verkeerslichten. en
bovendien ook voetgangerslichten, overweg-, brug- en tunneUichten. Op sommige wegen treft men boven de weg rijstrooklichten
aan om het verkeer voor elke rijstrook afzonderlijk te regelen.
Rijstrooklichten zijn o.m. aangebracht boven het bekende viaduct
van de kleine ringlaan te Brussel.'
. Een afwijking waarop in dit verband de aandacht wordt gevestigd; is het gebruik van de term « signalen » wanneer in feite
verkeerslicht of gewoon licht is bedoeld.
Van iemand die niet op het rode verkeerslicht let, zegt men :
Hij is door het rode licht gereden (niet: « hij is door het signaal
gereden »).
- Het verkeerslicht staat op groen (niet: het « signaal

»

is groen).

Sommige aanhangwagens dragen in ons land de waarschuwing :
! » In feite is hier bedoeld: geen lichten!

« zonder signalen

Gekwetst - Gewond
Iemand die bij een verkeersongeval verwondingen, heeft opgelopen, is een gewonde. Volgens de woordenboeken' kan· men ook
gekwetste zeggen, maar uit een aandachtig onderzoek van de taal-

ontwikkeling blijkt dat kwetsen en gekwetst in Nederland momenteel alleen nog worden gebruikt met betrekking tot gevoelens.
- Uw opm,erkingen hebben me gekw'etst.
Met deze ontwikkeling wordt in ons land geen rekening gehouden. Dat het F.rans voor beide betekenissen (lichamelijk/gevoelens) slechts één woord (blessé) gebruikt, is geen reden om ons
niet te bedienen van beide termen die elk een eigen .betekenis
blijken te krijgen.
- Bij dit ongeval we'rden twee personen ernstig gewond.
- Het aantal gewonden is zeer groot.

Doorgereden (na aanrijding)
In Belgische kranten t.reft men geregeld de term « vluchtmisdrijf »
aan. Het gaat daàrbij om automobilisten die na een aanrijding
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niet stoppen en deswege gevaar lopen te worden veroordeeld.
Het is echter mogelijk dat de automobilist zich niet bewust is
van de aanrijding waarbij hij betrokken is geweest. Voo~r zo'n
automobilist lijkt het Nederlandse taalgebruik billijker te zijn:
de geijkte wending in het Nederlands is namelijk doorgereden
(na een aanrijding).
De schuldvraag wordt op deze wijze open gelaten overeenkomstig het beginsel dat de verdachte als onschuldig wordt beschouwd
tot het tegendeel is bewezen.
- Hij wordt ervan beschuldigd te zijn doorgereden.
- (kop in de krant) Doorgereden na dodelijk ongeluk.

Invoeg- en uitrijstroken
Bij aansluitingen van een autoweg op andere wegen is meestal een
aparte rijstrook bestemd voor voertuigen die de doorgaande verkeersstroom verlaten of zich bij deze verkeersstroom willen voegen. Dergelijke rijstroken noemt men invoeg-, respectievelijk uitrijstroken.

Parkeerhaven - Sanitaire stop
Nu het autowegennet steeds groter wordt, ziet men de noodzaak
in op geregelde afstanden een ruimte beschikbaar ·te stellen voor
automobilisten die even willen uitblazen, iets willen eten of drinken enz.
Een dergelijke ruimte worrdt parkeerhaven genoemd en omvat
(in het buitenland) soms de nodige voorzieningen (w.c.'s) voor
een sanitaire stop. Deze nieuwe term is duidelijk genoeg.

W. Px.
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11. ~ Termen en wendingen
VERKEERSTERMINOLOGIE (3)
Tolwegen - tolbruggen

Om de aanleg van de autowegen' te bekostigen gaan sommige
landen over tot de heffing van een recht op het gebruiken van
dergelijke wegen.
Dit heeft aanleiding gegeven tot het herleven van een
woord dat in het Algemeen Nederlands in onbruik was geraakt,
n.l. tol.
Vroeger moest o.m. aan de ingangspoorten van de ste-den een
tol worden betaald. Deze tolrechten zijn echter re-e-ds lang afgeschaft en het woord tol leefde (tot voor kort) alleen nog in Vlaanderen in de betekenis van douanerecht.
Toen men op het idee kwam een recht te gaan heffen op het
gebruik van (dure) autowegen, bruggen en tunnels, kwam ook
het woord tol opnieuw in gebruik. In het hedèndaagse Nederlands
is tol dus een term die betrekking' he-eft op het verkeer terwijl
een douanerecht een fiscaal-economische betekenis heeft. Dit onderscheid is in Vlaanderen nog niet algemeen doorgedrongen :
men zegt en hoort nog dikwijls « tolunie » waar in feite douaneunie is bedoeld.
Bermtoerisme

Sommige weggebruikers vinden het prettig zich op de berm langs
de weg op te stellen en te « genieten » van het voorbijsnellende
verkeer. Men noemt ze bermtoeristen; zij doen aan bermtoerisme.
Blikschade - Schrikseconde - Remweg

De OOgst aan nieuwe woorden is groot in de verkeersterminologie.
De meestal minder erge schade' die bij ongevallen aan de carrosserie van de wagens wordt veroo.rzaakt, noemt men in Nederland
alge-meen blikschade.
- Er waren ge-en gewonden, alleen maar blikschade.
Wanneer een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat, duu~ het
even voor we van ,de eerste schrik bekomen zijn en op acurate
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wijze kunnen reageren. De tijd waarin we door ,de schrik aangegrepen zijn en machteloos toezien, is de schrikseconde. Evenmin
als blikschade treft men schrikseconde in de woordenboeken aan.
Beide woorden zijn echter algemeen bekend en aanvaard, althans
in het noorden van ons taalgebied.
- Door de schrikseconde wordt de remweg heel wat groter.

De remweg is de afstand die een wagen nog aflegt nadat het
rempedaal is ingetrapt. «Remafstand.» is in het Nederlands
ongebruikelijk.
Stopverbod - Parkeerverbod

In sommige straten geldt een parkeerverbod, d.w.z. dat men zijn
wagen er niet mag achterlaten. Op sommige plaatsen mag men
zelfs niet stoppen: daar geldt een stopverbod.
In België wordt het parkeerverbod meestal « stationeerverbod »
genoemd; het stopverbod wordt soms, omschreven als « verbod om
stil te staan » of « niet stilstaan ».
Stopverbod en parkeerverbod zijn twee korte en duidelijke
termen: :zij hebben onze vo{)rkeur.
De imperiaal

Het bagagerek dat op het dak van een auto kan worden bevestigd
voo:r het vervoe'ren van bagage die,in de bagageruimte geen plaats
meer vindt, wordt'in Nederland algemeen de imperiaal genoemd;
bi j orts nog meestal: « porte-bagages ».
De Nederlandse Centrale Taalcommissie voor de Techniek
heeft destijds de term dakrek als vernederlandsing voorgesteld,
maar dit woord heeft (tot nog toe ?) géen ingang gevonden.
,Takelwagen - T akel- en sleephulp

Als een auto d~fect is en niet ter plaatse gerepareerd kan worden,
moet hij 'naar een garage gesleept worden. Dat kan gebeuren met
een sleepkabel of met een takelwagen. Deze wagen is voorzien
van een kraan waarmee het voorste of achterste gedeelte van de
te slepen auto wordt opgetild. De Franse benaming « dépanneuse »
is in het Nederlands niet bekend doch wordt in ons land nog
veel gebruikt, evenals de woorden « dépanneren » en « dépannage », waarvoor we in het Nederlands o.m. de werkwoorden
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repareren, helpen, slepen, verhelpen van pech, en de omschrijving
takel- en sleephulp hebben.
- De wegenwachter heeft ons geholpen.
- Kosten van takel- en sleephulp worden tegen betaling van een
speciale premie door de verzekering gedekt.

Rijden onder invloed
Het gebruik van alcohol wordt automobilisten ten sterkste afgeraden (Glaasje op, laat je rijden 1).
Van hen die zich toch in het verkeer wagen nadat zij kennelijk
te diep in het glas hebben gekeken, zegt men· dat zij « onder
invloed van alcoholische dranken een wagen hebben bestuurd ».
De spraakmakende gemeente in Nederland heeft dit reeds ingekort tot « rijden onder invloed ».
- Hij kreeg 6 maanden wegens rijden onder invloed.
- De bestuurder was duidelijk onder invloed.

Toeteren
Het apparaat waarmee een autobestuurder geluidssignalen kan
geven wordt toeter, claxon of hoorn genoemd. Het meest gebruikte werkwoord is toeteren. Ook toeten, claxonn;en en claxonneren komen wel eens voor. Onzinnig is echter het bordje bij de
ingang van de musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel in
het Jubelpark : « Vertragen en trompen ». Alleen van een olifant
kan men zeggen dat hij trompt, trompet of trompettert.

Knippersignalen
Sommige auto's zijn voorzien van een knop of hefboompje waarmee de chauffeur zijn lichten even kan doen knipperen om
tegenliggers of andere weggebruikers te waarschuwen. Met zo'n
knîpperlicht kan men lichtsignalen geven. Het onderscheid tussen
verkeerssig,!olen (geluids- of lichtsignalen) en verkeerslichten (de'
inrichting of apparatuur) komt hier nog eens duidelijk naar
voren.

Let op!
Om de weggebruikers te waarschuwen, plaatst men soms' langs
de weg borden met de woorden: Let op ! Dat is taalkundig hele11 - 386

maal in orde. Het gebruik van het woord « Aandacht» wijst
daarentegen op invloed van het Frans.
We roepen alle taalgebruikers, die ook weggebruikers zijn, dan
ook tot besluit toe: « Let op ! Gallicismen, belgicism,en, barbarismen! Wees een he'er in het (taal)verkeer ! »

w.

Px.

VRAAG EN ANTWOORD

Ja of neen? Ja!

v. De heer Freddy Maton te Meise is Westvlaming, zijn vrouw
Brabantse, en nu heeft hij opgemerkt dat zijn vrouw soms neen
gebruikt in, zinnen waarin hij' altijd ja zal zeggen. Bijv., instemmend met de mededeling: «Er was maar weinig verkeer op de
weg », zal de inzender zeggen:« Neen (er was maar weinig
verkeer) », zijn vrouw daarentegen: «Ja (er was maar weinig
verkeer) ». Hoe moet het zijn?
A. In het Algemeen Nederlands gebruikt men in dit en soortgelijke gevallen : ja - dus juist zoals in het Brabants ; het gebruik van de neen-vorm in dergelijke zinnen is een gewestelijke,
een Oost- en Westvlaamse eigenaardigheid.
Het geval doet zich voor bij beantwoording van een vraag of
bij instemming met een mededeling waarin het woord maar in de
betekenis van « slechts» voorkomt.
Ik geef een voorbeeld van zo'n vraagzin: «Heb jij maar één
dag vakantie? ». Het antwoord luidt niet: «Neen (ik ~eb maar
één dag vakantie) », maar: « Ja (ik heb maar één dag vakantie) ».
In 1885 werd hetzelfde vraagstukje aan Guido Gezelle voorgelegd door een lezer van zijn Loquela. Het ging over de « drie
goddelijke personen ». Op de vraag: «Zijn er maar drie»?
ant\voordde de Brabander: Neen) de West- en Oostvlaming echter: Ja. Guido GezelIe, voor wie het Westvlaams de maatstaf
van goed taalgebruik was, vond neen beter, omdat het aansloot bij
de oude Vlaamse vorm: « Ne zijn er maar drie? ». Het antwoord:
« Neen t) en zijn daar maar drie» sloot logisch aan bij het ontkennend ne van de eerste zin. Zo vond Gezelle.
Dat die redenering niet opgaat, zien we o.m. ook in het Frans,
waarin aan ons maar een ontkennend woord beantwoordt, nI. ne
.. .que. Toch volgt ook daar een zin met oui} niet met non.
Bijv. «N'ont.,ils que cela à faire? » krijgt als ·antwoord: Oui.
Op: «lIs n'ont que cet en·fant-là ? » volgt: «Oui (== ils n'ont
que celui-là) ». Prof. Joseph Ranse, aan wie ik deze zinnetjes
ontleen, zegt er uitdrukkelijk bij, dat het voorbeeld van klassieke
J
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schrijvers, die in zulke gevallen non gebruikten, thans niet moet
worden nagevolgd.
Voor het Nederlands geîdt, evenals voor andere talen, dat niet
een vroeger taalgebruik, voortlevend in een dialect, tegen het
huidig « Algemeen Beschaafd» kan worden uitgespeeld..
Zowel het neen- als het ja-antwoord kan men verklaren. De Oosten de Westvlaming horen in maar een verborgen ontkenning; zij
vatten de vraag « Hebt u m(lar één dag vakantie? » op als : « Hebt
u niet meer dan één dag vakantie? » En dan is het antwoord:
« Neen} ik heb er niet meer dan één,... » De Brabander (evenals
de Hollander) vat de vraag, anders op. Hij hoort erin: «Is het
werkelijk waar dat u maar één dag vakantie hebt? » En daarop
volgt de bevestigende zin: «Ja) het is werkelijk waar... » En die
laatste opvatting is nu eenmaal Algemeen Nederlands geworden.

Zuinig met generaals
V. De heer Frans Vanhooff schrijft ons het volgende: «Graag
zou ik uw advies vernemen over het volgende : mag men een algemeen bestuurder of algemeen' secretaris van een grote. particuliere
vennootschap ook een directeur-generaal resp.' secretaris-generaal
noemen? Of gelden directeur-generaal en secretaris-generaal uitsluitend voor overheidsdiensten? »
A. Er bestaat geen regel volgens welke koppelingen met -generaal
uitsluitend voor overheidsfunctionarissen gebruikt mogen worden,
en voor topfunctionarissen in het particuliere bedrijfsleven ·alleen
verbindingen met algemeen. Zulke koppelingen en woordverbindingen worden niet volgens bepaalde vast'e regels gevormd, ze zijn
stuk voor stuk « ontstaan », ze « bestaan» nu eenmaaL ..
Dat geldt met name voor de vele koppelingen met -generaal.
Dat we de Nederlandse volksvertegenwoordiging Staten-Generaal
noemen, berust op een eeuwenoude traditie. De benaming is onder
Franse invloed ontstaan, naar het model van Etats généraux. Al die
koppelingen met -generaal zijn naar hun oorsprong « gallicismen» :

advocaat-generaal) commissaris-generaal) directeur-generaal) gouverneur-generaal) inspecteur-generaal) luitenant-generaal) procureurgeneraal} secretaris-generaal. Gallicismen die sinds eeuwen tot vaste
benamingen en titels, algemeen bekend en algemeen gebruikelijk
in officiële en omgangstaal, zijn geworden; zulke « gallicismen»
hebben echter volledig burgerrecht verworven; ze zijn in onze
taalschat opgenomen en hun Franse oorsprong doet niets meer ter
zake.
Ze hebben nu eenmaal een welbepaalde functie in ons woordgebruik en in ons maatschappelijk leven gekregen. Een gouver11 - 388

neur-generaal is niet zo maar een «algemeen bestuurder» en
evenmin een « algemeen gouverneur », maar een welbepaalde hoge
functionaris in een koloniaal gebied, soms gelijkgesteld met een
« onderkoning ». Een secretaris-generaal is niet zo maar de « algemeen secretaris» van de een of andere instelling, maar een welbepaalde functionaris aan een ministerie, die in rang op de minister
volgt. Enzovoorts.
De koppelingen met -generaal zijn dus lang bestaande traditionele titels en benamingen. En ze behoren inderdaad allemaal
tot de sfeer van openbaar bestuur, rechterlijke macht, leger en
dergelijke, tot de sfeer dus van de overheid. En dat er in die sfeer
nog wel eens af en toe een nieuwe functiebenaming met -generaal
bij kan komen, naar analogie van de bestaande voorbeelden, dat
ligt geheel in de lijn van de ongeschreven regels die zich bij de
« termvorming » doen gelden.
De grote industriële of handelsonderneming, met hiërarchisch
opgebouwde leiding en sterk vertakte organisatie is een verschijnsel van de nieuwe tijd, dat geen traditionele benamingen met
-generaal uit een ver verleden heeft meegebracht. Wel heeft men
daar vaak een aantal directeuren, waarvan er één de top van de
directeuren-piramide vormt, en secretarissen op verschillend rangniveau, waarvan er één boven alle andere gesteld is. De verleiding
kan dan bestaan om die topfunctionarissen aan te duiden met de
traditionel~ titels uit de overheidssfeer, zoals directeur-generaal en
secretaris-generaal. Die neiging kan nog versterkt worden door
invloed van Franse voorbeelden.
Er zit echter iets opgeschroefds en snobistisch in dit soort Qverplanting van' traditionele ambtelijke titels naar de sfeer van particuliere onderneming en, bedrijfsleven. En een stukje taalverarming
en begripsverwarring: de duidelijke eigen betekenis en stijlsfeer
van woorden als directeur-generaal en secretaris-generaal vervaagt;
die titels worden dubbelzinnig.
Als het particulier gebruik van die ambtelijke titels algemeen
zou worden, zou de gemeenschap der taalgebruikers ook met die
dubbelzinnigheid wel vertrouwd worden en ermee klaar komen.
Maar voor het huidig taalgevoel is een secretaris-generaal nog
steeds een bepaalde hoge ambtenaar, en is algemeen secretaris de
algemeen toepasselijke benaming voor « topsecretarissen » in particuliere ondernemingen, verenigingen met afdelingen enz.
Ik zou op de vraag van de heer Vanhooff niet durven antwoorden: «de benamingen directeur-generaal en secretaris-generaal
mogen niet gebruikt worden buiten de overheidssfeer », maar ik
zou wel willen adviseren: laat die benamingen in de sfeer waarin
zij bij traditie thuishoren, en gebruik in onderneming, bedrijf en
verenigingsleven de algemeen toepasbare vormen algemeen directeur en algemeen secretaris.
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Hebben of zijn?

v.

De heer Jean Poulain te Genval is Franstalig, en hij meent dat
we dat wel aan de stijl van de brief die hij ons schrijft zullen
merken, maar daar is geen sprake van ! Het is een brief in onberispelijk Nederlands, waar menig Nederlandstalig landgenoot een
voorbeeld aan zou kunnen nemen, en bovendien legt die brief
getuigenis af van een meer dan gewone belangstelling voor onze
taal. De heer Poulain stelt ons een vraag op grammaticaal gebied,
maar haalt daarbij terloops even aan wat hij over de kwestie in
standaardwerken als de Stilistische granzmatica van Overdiep en
de Nederlandsè spraakkunst van De Vooys heeft aangetroffen...
Het leek mij niet zonder nut, deze kleine bijzonderheden even
te vermelden.
De vraag van de inzender heeft betrekking op de voltooide tijd
van de modale hulpwerkwoorden kunnen) moeten) durven en
willen. Normaal wordt de voltooide tijd met hebben vervoegd:
« Hoe heb je dat nu kunnen doen ? » - « Hij heeft zijn ongelijk
moeten bekennen» - « Ik heb het haar niet durven vertellen» « Wij hebben u willen verrassen».
Toch zegt en schrijft men ook (zo merkt de inzender terecht
op) : « Ik ben niet kunnen komen», « Het is. niet mogen gelukken» enz. Om het verschijnsel te kenmerken en tevens min of
meer te verklaren, wijst De Vooys erop dat in deze gevallen op
het modale hulpwerkwoord « een infinitief volgt, die in betekenis
overheerst ».

A. We kunnen ons dat ongeveer als volgt voorstellen: In de zin:
« Ik ben niet kunnen komen» zijn eigenlijk twee mededelingen
samengevat, nl. « Ik heb niet gekund» en « Ik ben niet gekomen»;
« Ik ben niet gekomen» is de hoofdzaak, « Ik heb niet gekund»
is een bijkomstige mededeling ; het niet gekomen zijn overheerst
het niet gekund hebben zozeer dat bij de vervlechting van beide
mededelingen hebben doo~ zijn wordt verdrongen. Hetzelfde bij
de vervlechting van « Het heeft niet gemogen» en « Het is niet
gelukt » tot: «Het is niet mogen gelukken ».
r~u stelt de inzender hierover twee vragen. De eerste luidt: « Is
dat ABN? ».
Het antwoord daarop : Ja. Zeker. Dat is ABN. Die constructies
met zijn behoren in het Nederlands tot wat in het Frans « Ie bon
usage» genoemd wordt.
De tweede vraag luidt : « Zo ja, is in een dergelijk geval heb~en
fout? »
Daarop antwoord ik als volgt : « Ik heb niet kunnen komen»
en « I-Iet heeft niet mogen lukken », dat komt ook voor. Blijkbaar
is het mogelijk dat bij de taalgebruiker in een bepaalde taalsituatie
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de denkbeelden komen) gelukken enz. niet zo sterk overheersen dat
ze met hun hulpwerkwoord zijn het werkwoord hebben (dat bij
durven) mogen) willen) moeten hoort) niet verdringen. Het is dus
niet fout de constructies met hebben te gebruiken. Wel leert de
taalwaarneming dat die constructies veel minder gebruikelijk zijn
dan de constructies met zijn. Dus allebei ABN, maar het een meer
gebruikelijk dan het ander.
Eigenaardig dat bij zijn en wezen weer altijd hebben wordt gebruikt: «Het heeft niet zo mogen zijn ». - « Het heeft niet zo
mogen wezen». « Het is niet zo mogen zijn (wezen) » is zo ongebruikelijk dat ik het « fout» noem.
Ik zie geen kans om het verschijnsel in een alle mogelijke gevallen omvattende regel te vangen. Het ene geval is naar h~t
schijnt anders dan het andere. Daarom heb ik me tot een paar
concrete voorbeelden beperkt: «Ik ben niet kunnen komen»
(heb: minder gebruikelijk) ; «Het is niet mogen lukken (meer
gebruikelijk dan heeft) ; « Het heeft niet zo mogen zijn» (is : in
dit geval ongebruikelijk).
.
Het is een van die dingen waar je alleen maar echt vertrouwd
mee kan worden door een taalgevoel dat zich, buiten het boekje
om, in de praktijk van het ABN spreken en horen, schrijven en
lezen, heeft ontwikkeld.
M.v.N.
De heer J.E. Wicherts, Antwerpen, stuurt ons een paar artikelen
uit het tijdschrift « Tijd » van het V.E.V., die hij met op- en· aanmerkingen heeft voorzien, en hij spreekt de wens uit dat wij
hierover enkele toelichtingen zouden geven in 'Taalbeheersing

Woordvolgorde
In de artikelen zijn een hele reeks zinnen aangestreept die betrekking hebben op de volgorde van werkwoord en hulpwerkwoord. We halen er twee voorbeelden van aan: « ... gegevens die
kritisch moeten onthaald worden ». - « ••• daar deze beweging in
China zo intens is dat er w'el moeten gevolgen uit voortspruiten
voor de omliggende landen ».
Die kwestie werd uitvoerig behandeld in Taalbeheersing I, 28
v.v. en 11, '235 v.v. We schreven o.a.: «Als algemene regel kan
worden aangenomen dat de Nederlander de hulpwerkwoorden
.bij elkaar houdt en ze plaatst voor of na het voltooid deelwoord
van het hoofdwerkwoord ». Dus: «... gegevens die kritisch
moeten worden onthaald» of « ... gegevens die kritisch onthaald
moeten worden».
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Een nog opmerkelijker afwijking van de normale Nederlandse
volgorde treffen we aan in de tweede zin. Hierover schreven we:
« Tussen de persoonsvorm van het hulpw. en de infinitief van het
hoofdwerkw., die men bij elkaar dient te houden, plaatsen de
Vlamingen soms bijvoeglijke naamwoorden, substantieven of hele
zinsdelen, wat ontegensprekelijk een slordige indruk maakt ». De
twee1de zin verbeteren we dus als volgt :« ... daar deze beweging
in China zo intens is dat er wel gevolgen uit moeten voortspruiten
voor de omliggende landen ».

Weglating van « te worden »
De lezer vestigt verder de aandacht op zinnen als « Terecht dient
de nadruk gelegd op ... » en « Om het te bereiken dient meer aandacht besteed aan ... » waa"rin, naar zijn mening, «te worden»
ten onrechte is weggelaten: terecht dient de nadruk gelegd te
worden op ... ; om het te bereiken dient m'eer aandacht besteed
te worden aan ...
Dat wij het op dit punt met hem volkomen eens zijn, blijkt uit
het artikel « Het noodzakelijke « worden» en het overbodige
« geworden », dat verscheen in Taalbeheersing 11, 315 en waarin
we' opmerkten: « Dit zijn zinnen in de lijdende vorm en het
kenmerk van die vorm is precies dat hiervoor het hulpwerkwoord
worden wordt gebruikt ».

Eerder
Het gebruik van « eerder» vindt de h. Wicherts « ontzettend
storend» in het volgende verband: « Een eerder gering sociaal
conflict is uitgegroeid tot een ware opstand ». - « ••• vluchtelingen,
waarvoor maar een eerder primitieve woonruimte beschikbaar
was ». Hij voegt eraan toe: « Wordt iedere dag in radio en pers,
gebezigd; doet denken aan vertaling uit het Frans (plutot) ».
Die opmerking is juist, want wat de schrijver van het artikel
eigenlijk bedoelde is een vrij, nogal, tamelijk, betrekkelijk gering
sociaal conflict, een vrij enz. primitieve woonruimte, en « eerder »
is geen synoniem van de vier genoemde bijwoorden.
De gewone betekenis van eerder is vroeger; daarnaast wo,rdt
het ook gebruikt als synoniem van liever: ik wil eerder sterven
dan zo iets te doen. Vervolgens wordt er ook iets waarschijnlij'kers
mee bedoeld: ik denk eerder dat hij zich vergist heeft; die re·gels
zijn eerder te beschouwen als natuurwetten; zijn houding lijkt me
niet billijk, eerder het tegendeel. In dit laatste. geval zou men ook
veeleer kunnen bezigen.
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Ten andere
In de zin « Rekening houdend met de snelle veranderingen der
jongste jaren kan dat ten andere moeilijk anders» wenst onz:e
correspondent « ten andere ». te vervangen door ook.
In plaats van ook had er eveneens trouwens kunnen staan, want
dat was blijkbaar de bedoeling van de medewerker van « Tijd »;
vele Vlamingen denken immers dat « ten andere » en « trouwens »
hetzelfde betekenen, wat een misvatting is. Trouwens is synoniem
met overigens, int waarheid, terwijl ten andere de betekenis heeft
van ten tweede, in de tweede plaats, aan de andere kant, anderdeels) zoals blijkt uit alle verklarende en vertalende woordenboeken. In het Ned.-Frans woordenboek van Gallas vinden we als
vertaling: secundo, deuxièmement, en second Heu ; in het Duits
woordenboek van Wolters : zweltens, -anderseits. De Nederlandse
vertaling van Th. Plieviers roman Moskou begint met de volgende
woorden: «Ten eerste, ten andere, ten derde - wij hebben... »
Ander was vroeger een rangtelwoord en was synoniem met
tweede; die betekenis heeft het in de moderne taal nog alleen in
de uitdrukkingen ten andere en ten anderen male (= ten tweeden
male), evenals in anldermaal (= een tweede maal).

Niet-bestaand
« De sociale zekerheid is er onbestaande )~ staat verder te lezen in
een van de artikelen van « Tijd ».
« Onbestaande» is geen Nederlands; het is blijkbaar een ver..
taling van het Franse woord « inexistant ». In onze taal zeggen
we niet-bestaande. We kunnen die gedachte ook als volgt uitdrukken: de sociale zekerheid bestaat er niet, de sociale zekerheid is
er onbekend.

Disciplines - maturiteit
Onze lezer heeft ten slotte bezwaar tegen het gebruik van die
vreemde woorden.
In universitaire kringen wordt « disciplines » soms wel gebezigd;
dit Franse woord kunnen we echter vervangen door takken van
wetenschap, vakrichting of studierichting.
Aan « maturiteit » (van studenten) bestaat ook geen behoefte in
onze taal, áangezien rijpheid van geest precies hetz.elfde uitdrukt.

J.
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11. ,.. Termen en wendingen
VRAAG EN ANTWOORD
Enkele vragen van de heer J.E. Wicherts zijn al in het vorige
nummer beantwoord. Ze hebben betrekking op uitdrukkingen die
voorkomen in een artikel van het vroegere tijdschrift «Tijd»
van het Vlaams Economisch Verbond. Hier het vervolg.

Desondanks - niettemin
« ... een paradoxale ideologie die zich, spijts alles, blijft steunen
op het historische materialisme».
« ... maar dat er ondanks dat niets wordt aan gedaan ».
In deze zinnen heeft de h.W. bezwaren tegen « Spijts alles»
en « ondanks dat ».
« Spijts » is, volgens Van Dale, Zuidnederlands en boekentaal
voor ondanks of niettegenstaande. In overeenstemming met het
A.B.N. is: een ideologie die ondanks alles ... ; een ideologie die
desondanks of niettemin ...
In de tweede zin is het ook een verbetering als men « ondanks
dat » vervangt door desondanks of niettemin, te meer daar men
aldus de herhaling van het woordje « dat» vermijdt.
Vervolgens is er nog een gallicisme in de eerste zin, namelijk
«zich steunen » (se baser) ; in het Nederlands wordt het werkwoord steunen niet wederkerend gebruikt. D.e verbeterde tekst
luidt dus: « ••• een paradoxale ideologie die niettemin blijft steunen op het historische materialism,e ».
Ten 'slotte komt in de tweeçle zin nog een verkeerde volgorde
voor: het voorzetsel aan mag niet tussen het hulpwerkwoord en
het hoofdwerkwoord staan. Verbetering: « •• • maar dat er desondanks niets aan wordt gedaan ».

Open deuren intrappen, inlopen
« ••• dat al wie er wat van zegt, verweten wordt open deuren in
te stampen ».
De gewone Nederlandse zegswijze is niet « open deuren instampen », maar open deuren intrappen of inlopen.
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Inroepen . . aanvoeren . . zich beroepen op
« Als men ter verklaring van die passiviteit zou inroepen dat... ».

Zoals onze lezer opmerkt, is « inroepen » hier niet het juiste
werkwoord; het betekent immers vragen, een beroep doen op, te
hulp roepen: iemands hulp, een beslissing, de diensten, de medewerking van iemand inroepen; de tussenkomst van de rechter
inroepen.
In het uittreksel van « Tijd » is echter iets heel anders bedoeld,
namelijk het aanvoeren van bewijzen of argumenten om iets te
verklaren. De verbetering luidt dus: (1 Als men ter verklaring
van die passiviteit zou aanvoeren dat ... ».
Soms leest men ook dat het artikel van een wet wordt « ingeroepen ». De correcte wending is hier zich beroepen op: men beroept zich op een wetsbepaling, een getuigenis, een vonnis; de
eisers vorderen betaling door er zich op te beroepen dat...
Ook in het uittreksel uit « Tijd » kunnen we die wending gebruiken: « Als men ter- verklaring van die passiviteit zich erop
zou bero:epen dat... »

Telkens als, telkens wanneer
« Telkens men

een trafiek van 10.000 voertuigen kan verwachten ... »
In zulke gevàllen dient op telkens altijd als of wanneer te
volgen; de betekenis is dan iedere keer. Telkens kan ook betekenen voortdurend, gestadig en dan wordt het zonder voegwoord
gebruikt: ik moest hem telkens zeggen hoe hij zich moest gedragen.
Een tweede opmerking geldt « trafiek »; dat woord is in onze
taal niet gebruikelijk in de betekenis van verkeer: het verkeer op
de weg, het verkeer per spoor, het verkeer in de Antwerpse haven.
De h. Wicherts schrijft hierover: « Voorts dient opgemerkt te
worden dat men de (Noord) nederlanders (terecht) het verwijt
maakt dat zij te veel vreemde woorden gebruiken. Doch in deze
artikelen worden eveneens veelvuldig woorden gebruikt, die te
« buitenlands » aandoen, terwijl er toch goede Nederlands~ woorden voor bestaan ».

Opnieuw en terug
« We hebben van onze grote wegen straten gemaakt. Ofwel ma-

ken we er terug wegen van ... »
Hier was « terug» aangestreept. Sommige Vlamingen schijnen
er niet in te kunnen slagen het verschil te snappen tussen terug
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en opnieuw) wederom of weer. Toch is het uiterst eenvoudig.
Opnieuw, wederom en weer wijzen op de herhaling van een handeling: het regent weer; hij werd opnieuw tot voorzitter gekozen;
we maken er wederom wegen van. Terug gebruiken we als er
sprake is van een beweging naar het punt van uitgang: heen en
terug; ik ben gauw weer terug; hij keert morgen naar huis terug.
Terug is gevormd uit het voorzetsel te en het substantief rug,
waarbij te aangeeft dat een beweging in een bepaalde richting
plaatsheeft (vg1. te velde trekken, te water laten). De oorspronkelijke betekenis is dus: een beweging in de richting van de rug.
Dezelfde woordvorming bestaat in het Duits (zurück - Rücken
== rug) en in het Engels heeft men zelfs maar één woord voor
terug en rug (back).

In verhouding zijn of staan, afhangen van
« ••• terwijl het aantal dodelijke ongevallen daarentegen vooral

functie zijn van... »
In dit uittreksel komt een lelijk gallicisme voor, want « être
fonction de » kan men zo maar niet klakkeloos vertalen in « functie
zijn van ». Nederlands is: in verhouding zijn of staan tot. Het
uittreksel uit « Tijd » kan ook als volgt worden verbeterd: « ••• terwijl het aantal dodelijke ongevallen daarentegen vooral afhangt
van ... » « Etre fonction de» betekent immers « dépendre de ».

Ontlasting
« ••• welke baanvakken bij voorkeur ontlasting hoeven ».

De h. Wicherts vindt

ontlasting» hier lelijk en meent dat
beter is.
Men begrijpt die opmerking als men bedenkt dat in ,het Noordnederlands taalgebruik het woord « ontlasting» nu vrijwel uitsluitend wordt gebezigd als synoniem van « stoelgang », hoewel
het ook de betekenis heeft van « verlichting ».
In de betekenis van « nodig hebben » zouden we « hoeven » ook
vervangen door behoeven: hulp, steun, medewerking, toelichting
behoeven.

« ontlast moeten worden

«

»

Baanvak en wegvak
In het uittreksel van «Tijd» komt het woord «baanvakken»
voor; die samenstelling betekent gedeetten van een spoorweg,
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terwijl in het artikel sprake is van de ongevallen op onze wegen.
lIet juiste woord is dus tuegt'akken (== gedeelten van de \veg).
Het gebruik van « baan » voor A.B.N. lP.'cg is bij de Vlamingen
nog zeer verbreid. Een baan is een terrein voor wedstrijden en
sport: wielerbaan, tennisbaan, kegelbaan, renbaan, ijsbaan. Ook in
verband met de spoorwçg spreekt men van baari: spoorbaan,
baanwachter. Verder betekent het de lijn beschreven door een
hemellichaam of een projectiel: de baan van de aarde, van een
raket. Ten slotte is het ook de strook van een stof, een vlag, een
vloerkleed: de Belgische vlag heeft drie banen, een vast tapijt
wordt in banen op de vloer gespijkerd.
Een verbinding tussen twee dorpen of steden noemen we een
weg: rijkswegen, provinciale wegen, wegennet, wegverkeer, wegvervoer enz.

J.

V.

NAVORSERS) VORSERS) ONDERZOEKERS
In Taalbeheersing 11-230 is gesproken over research, researchwerk, wetenschappelijk onderzoek en speurwerk. In hetzelfde
artikel wordt de bijzondere aandacht gevraagd voor hetgeen onze
Noordnederlandse taalgenoten gelukt is, nl. het Engelse leenwoord
« research» te vervangen door het volwaardige speurwerk. Zij
die speurwerk verrichten noemt men in het Nederlands: onderzoekers soms spreekt men van wetenschappelijke onderzoekers
of van wetenschappelijke werkers. « Het begrip navorsers, vorsers,
is een verouderde uitdrukking - indien nog gebruikt - meer
met de aanduiding van boekenstudie, napluizen in de literatuur, »
zo schrijft de h. dr. Cup, secretaris van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers.
Op verzoek van drie lezers hebben wij aan genoemd Verbond
nog enkele inlichtingen gevraagd, waarvoor wij ter verduidelijking
ook de Franse benamingen hebben verstrekt.
Een «stagiaire de recherche» waarvoor in België de term
« navorsingstagiaire » wordt gebruikt, heet in het Nederlands:
- praktikant voor onderzoek of stagiair voor onderzoek
- speurwerk praktikant of speurwerk stagiair.
De «aangestelde navorsers », in het Frans «chargés de recherches », zijn zij die belast worden met het onderzoek bijv. de
assistent of hoogleraar belast met het onderzoek.
Het begrip « aspirant boursier de recherches» is, zo schrijft de
secretaris van het V.W.O., een begrip dat wij in Nederland niet
kennen, maar wel aan te duiden is met uw begrip «aspirantstagiair ».
J'
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Of de rangen aan de Nederlandse Universiteit als assistent)
wetenschappelijk medeu'erker en wetenschappelijk hoofdmedewerker overeenkomen met het begrip « chercheur qualifié » is zo niet
uit te maken.
.
In ieder geval zal men in het Nederlands niet van een « bevoegd
verklaarde navorser» spreken, maar wel van een bevoegde onder-

zoeker.
Voorts schrijft dr. Cup nog: «Evenzo is voor ons niet uit te
maken wat bedoeld wordt met « chercheurs associés». In Nederland kent men een « toegevoegd onderzoeker» (aan een team of
aan een laboratorium), meestal een tijdelijke functie. Het hangt
vaak van de functie af of in Nederland « directeur de recherche »
zal worden aangeduid als « hoofd van onderzoek » of als « wetenschappelijk directeur»; het laatste betekent. dat hij ook het
beheer over laboratorium of instituut voert en daarbij meestal
een eigen budget heeft. « Personnel scientifique » is zonder meer
wetenschappelijk personeel maar «chercheurs» zijn onderzoekers; « leden van het wetenschappelijk personeel» is alles met
academische graad tot aan de rang van hoogleraar, terwijl « leden
van het wetenschappelijk corps» mede hoogleraren omvat. »
Wij zijn het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers
dankbaar voor de verstrekte gegevens. Wellicht is ook te onzent
ruimte voor deze, inmiddels in Nederland, geijkte termen. (Zie
ook nog Taalbeheersing 11-331).
J'

J. D. W.
BEJAARDENZORG

Met de verlenging van de gemiddelde levensduur is het aantal
oude mensen aanzienlijk toegenomen. Velen onder hen kunnen
zich niet meer behelpen en behoeven hulp van buitenaf. Daardoor
is het probleem van de bejaardenzorg ontstaan.
Vroeger werd dit probleem meestal in het gezinsmilieu opgelost: bejaarde ouders werden opgenomen in het gezin van een
van hun kinderen. Voor hen die niet op de hulp van hun kinderen
konden rekenen was er maar een oplossing: het oudeliedenhuis.
Niet zelden gebeurde het dat oude echtparen bij die gelegenheid
gescheiden gingen leven want vele van deze huizen waren alleen
voor mannen (oudemannenhtJizen) of alleen voor vrouwen (oudevrouwenhuizen) bestemd.
Gelukkig is er op dit gebied een ontwikkeling naar een menselijker regeling waar te nemen. De taalkundige aspecten van deze
ontwikkeling zullen we hier even onder de loep nemen.
In de eerste plaats kunnen wij vaststellen dat bejaarden en
samenstellingen daarvan (bejaardenzorg) bejaardentehuis enz. )

in het hedendaags Algemeen Nederlands de meest gebruikte termen in deze sfeer zijn. Aan de vroegere benamingen zoals oudemannenhuis en oudevrouwenhuis zit een onaangename klank vast,
ten gevolge van het weinig menselijke klimaat dat soms in dergelijke huizen heerste.
De term « ouderling », die in ons land vrij veel wordt gebruikt,
is in het Nederlands volkomen onbekend in de betekenis: bejaard
persoon, grijsaard. Daarentegen- \vordt ouderling wel gebruikt voor
personen die in protestantse gemeenten de predikant bijstaan,
doch deze ouderlingen zijn geenszins bejaarde personen: een
ouderling van 30 jaar is geen zeldzaamheid in Nederland (<< gemeente» is in de bovenstaande zin niet in staatsrechtelijke zin
gebruikt; bij protestanten is de « gemeente» het equivalent van
de « parochie» bij katholieken).
Hoewel de benamingen ouden van dagen en oudjes nog in
gebruik zijn, verliezen zij toch snel veld. Men legt liever niet de
nadruk op het oud zijn, d.w.z. op de aan de hoge leeftijd verbonden nadelen en bezwaren.
De huisvesting van de bejaarden is natuurlijk een van de belangrijkste aspecten van de bejaardenzorg. De nare oudeliedenhuizen
hebben in vele gemeenten reeds de plaats geruimd voor bejaardentehuizen waar alleenstaanden en echtparen over een eigen kamer
beschikken en gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke
recreatieruimten. De term «home », die onder invloed van het
Frans in ons land is ingevoerd, is geen ABN.
Overigens is gebleken dat een bejaardentehuis ook niet in elk
opzicht ideaal is. Omdat de bejaarden volledig worden verzorgd
voelen zij zich niet altijd gelukkig met het verplichte nietsdoen
en het gebrek aan bezigheid.
Daarom werden met name in Nederland, waar de bejaardenzorg sterk ontwikkeld is, complexen van bejaardenwoningen gebouwd, waarvan de bewoners een grote mate van zelfstandigheid
behouden en slechts dan een beroep moeten doen op hulp van
buitenaf wanneer het werkelijk niet anders kan.
Een verdere ontwikkeling is de oprichting van een dienstencentrum waar de bejaarden niet verblijven maar waar zij gebruik
kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen (conversatiezaal) leeskamer) recreatiezaal met biljart e.d.), maaltijden
kunnen gebruiken of bestellen enz.
Zo'n dienstencentrum kan aanleunen bij een complex van afzonderlijke bejaardenwoningen en/of van een aantal verzorgingsflats) d.w.z. flats waarvan de bejaarde bewoners o.m. dienstverlening door de huismeester en hulp van bejaardenverzorgsters
kunnen krijgen.
Of in ons land al een opleiding voor bejaardenverzorgsters
bestaat, is ons niet bekend. De benaming bejaardenverzorgster
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zouden wij wel willen aanbevelen: misschien kunnen wij op deze
wijze verhinderen dat een « vertaling» ingang vindt zoals destijds
is gebeurd met « familiale helpster» en « sociale assistent ( e) »,
die het nog niet hebben afgelegd tegen de algemeen Nederlandse
benamingen: gezinsverzorgster en maatschappelijk werker (werkster) ( zie Taalbeheersing 11 - 230 en I - 21 ) .
En nu wij het toch over bejaarden hebben, .willen wij nog
even onder de aandacht brengen dat wij in het Nederlands twee
woorden hebben voor het Franse áge} 111. leeftijd ·en. ouderdom.
Deze woorden zijn echter geen synoniemen in die zin dat zij
onderling verwisselbaar zouden zijn. In het hedendaagse Nederlands wordt ouderdom alleen gebruikt VQor ouden van dagen,
d.w.z. personen die ten minste 70 jaar zijn. In alle andere gevallen
gebruiken we uitsluitend leeftijd} o.m. in formulieren, aangiften
e.d.
.
- Een dame vraag je nooit naar haar leeftijd.
- (Overlijdensbericht) Overleden in de ouderdom van 85 jaar.

w.
FLITSEN UIT TELEFOONGESPREKKEN

Px.

1

1. De telefoon gaat, maar u bent bezig met een werk dat u niet
zo direct kunt laten vallen. U vraagt aan uw collega: .« Neem
eens aan, Pierre» of «Wil jij eens aannemen, Pierre? »
2. Een oproep voor uw collega, die tegenover ti zit:
A - Ik zou graag even uw collega aan het toestel hebben,
kan dat?
B - Ja, zeker. Hier is hij. Hij staat vlak naast me. Een
ogenblikje.
U reikt hem de hoorn over of aan en zegt: « Voor jou, Pierre ».
J, Weer voor Pierre, maar hij is niet in de kamer, wel in de
buurt, U kunt hem zo aan het toestel roepen: «Pierre, er is
iemand voor jou aan de telefoon; Pierre, telefoon voor jou;
Pierre, et is dringend telefoon voor jou; Pierre, je moet even
aan de telefoon komen; Pierre, je wordt aan de telefoon gevraagd ';
de heer Deboe vraagt of je even aan de telefoon wil komen;
Pierre, waar zit je, er is telefoon. »

4. Hetzelfde geval. U vraagt aan een wél in de kamer aanwezige
collega: «Wil je hem even roepen; ik blijf wel zolang aan de
telefoon. »
1

Zie ook Taalbeheersing II· 17 en 11 - 28.
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5. Andermaal voor Pierre, maar hij is met iemand anders aan
het telefoneren.
A - Hij kan niet komen. Hij spreekt op een ander toestel.
Zal ik hen1 zeggen dat hij u belt als hij klaar is of kan ik de
boodschap aannemen ?
B - Nee, dat kan niet. Ik bel nog wel eens.

6. Nog eens voor hem, maar hij is er niet en is ook niet te
bereiken:
A - Hij kan niet aan-het toestel komen. Hij is in vergadering.
Kan ik U niet helpen ?

Of:
A - De heer Mees kan niet aan het toestel komen. Hij is
niet op kantoor (niet in de zaak). Nee, ik kan u ook niet zeggen
wanneer hij terugkomt. Kan iemand anders u helpen?
B - Nee, ik heb liever de heer Mees. Kan ik hem ergens
anders bereiken? Is hij thuis telefonisch te bereiken ? Heeft hij
telefoon thuis? Wat is zijn -telefoonnummer?
A - Nee, hij heeft geen telefoon thuis. Hij is niet aangesloten.

7. Er is een telefoontje geweest voor uw afwezige collega. U
hebt net opgehangen als hij binnenkomt :
A - Er heeft zo juist iemand voor jou opgebeld.
B - Mij opgebeld ? Wie was het ?
A - Weet ik niet. Maar ik heb het nummer genoteerd.
(B. draait het opgegeven nummer.)
B -Met Pierre Claes. Heeft ti mij opgebeld?
De stem aan de andere kant van de lijn klinkt aarzelend,
ietwat verveeld.
e - Ja, ja, dat is zo. (B. snapt dat C niet alleen is).
B - U hebt mij iets te zeggen, maar u kunt op het ogenblik
niet vrijuit spreken.
e - Juist, zo is het.
B - Dan belt u mij straks nog eens op ?
e - Ja (hangt op).
I

8. De telefoon rinkelt. U neemt de hoorn op «Ja, met wie?
0, jij daar, Frans? Wat zeg je? ... Nee, hier is ze niet geweest.
Nee, ik heb er geen idee van ... Ja, die is hier wél op het ogenblik ». U laat de hoorn zakken en zegt tegen uw collega: « Frans
wil je graag even spreken ».
9. De chef moet even weg en zegt :
- Als er iets bijzonders is, bel me dan even op.
- As er nieuws is, geef me dan een telefoontje.
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me
-

Als je klaar bent, krijg ik dan een telefoontje van je, geef je
dan een seintje?
Als je Pierre ziet, laat hij mij dan bellen.
Belt u straks nog even, hoe het is ?
Als er iets is, bel je direct op, hé.

10. Een telefoontje voor uw chef. U bent niet zeker dat hij het
wenst aan te nemen. U stopt met de palm van de hand de hoorn
even af (U houdt uw hand even voor de microfoon) en zegt :
« de heer Malderen vraagt u. Wat zal ik doen ? »
11. U hebt de gewoonte de telefoon niet direct op te pakken,
maar de bel eerst eens flink laten doorrinkelen. Ditmaal bent
u misschien een tikje te flegmatisch geweest. U krijgt. een uitbrander van de baas: « Verdorie, Pieters, wat moet dat? Waarom
laat je me zolang wachten ? »
12. U hebt daar net met uw collega Verheyen gesproken en hij
belt u weer (iets vergeten). Hij doet dat zo: «Hier Verheyen
nog even », « Verheyen nog even », « Met Verheyen nog even ».
Of, onder mensen die iets minder vertrouwelijk met elkaar
omgaan:
A - Ik moet u (tot mijn spijt) nog even lastig vallen.
B ~ Hindert niet, mijnheer.

13. Iemand vraagt een inlichting die u zo maar niet dadelijk
kunt geven. U hebt hem gezegd: «Wacht even. Ik zal informeren ». Maar het heeft een heel poosje geduurd, langer dan u
gedacht had. Zal de heer Haegeman nog aan het' toestel zijn, is
de verbinding al niet verbroken, heeft hij. de verbinding al niet
verbroken? U vraagt « Hallo, mijnheer Haegeman, bent ti daar
nog ? » of : « Luistert u nog ? »
Dat zegt u ook als u op het eind van een gesprek nog iets
te binnenschiet dat u de andere absoluut nog moet zeggen. Te
laat! Opgehangen!
14. Een niet voor u bestemde verbinding van buiten uit, een netlijnverbinding zoals men dat in de vaktaal noemt, is bij u gekomen. U kunt dan de hulp van de telefoniste inroepen en haar
zeggen: «Wilt u de verbinding naar toestel 220 overschakelen,
op toestel 220 zetten ? » Met onze moderne huistelefoons kunt u
die verbinding meestal zelf naar dat andere toestel transporteren
(weer een vakterm) met een druk op een knopje, waardoor de
netlijnverbinding dan even in wachtstand komt te staan. U zegt
dan: «U bent verkeerd verbonden. Blijf aan de lijn. Ik probeer
over te schakelen. »
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Met dat knopje kunt u tijdens een stadsgesprek ook ruggespraak houden met een ander bij- of neventoesteI: «Blijf aan
de lijn. Ik bel even mijn collega op, of de zaak al behandeld is. »
Terloops: op « bellen, opbellen, telefoneren» kunt u direct de
bijzin laten aansluiten: «hij belde mij op, of ik mee ging; hij
belde mij op, dat hij weer thuis was ». U hoeft daar geen « om
te vragen » of « om te zeggen» tussenin te voegen.
15. De bedoeling was, over de huistelefoon, met uw collega Van
Malderen te spreken maar U krijgt «Met Vanlierde» te horen.
U kunt dan zo uw spijt betuigen: «Neemt u mij niet kwalijk;
ik heb een verkeerd nummer gedraaid ». De andere zal dan welHcht zeggen: «Daar is geen reden voor» of ook nog « Het is
niet erg ».

16. U wilt de firma Van Houten opbellen, waar uw broer werkzaam is :
.
- «Ja» zegt een stem aan de andere kant (U had verwacht dat
die man « Met de firma Van Houten» of « Met Stenmans, van
de firma Van Houten » of iets van die aard zou hebben gezegd en
even bent u in de war). «Ja, met wie? » komt er ongeduldig.
« Met wie zegt u ? Nooit van gehoord ».
- Mijn broer, Albert Stevens, is bij u op kantoor.
- Ik heb geen kantoor! U belt met een gesloten huis.
Klik ! Afgelopen! Niet erg vriendelijk.
17. Tegen een bezoeker in uw kamer: «Neem me niet kwalijk
maar ik moet even b~llen ». (De andere wil zich bescheiden terugtrekken) : «Nee, u kunt gerust blijven ».
18. U wordt opgebeld door iemand die het niet nodig acht zich
bekend te maken. U meent duidelijk de stem van de heer Janssens
te herkennen. Heel zeker bent u daar toch niet van. Maar u wilt
niet de indruk wekken dat u hem al hebt geïdentificeerd. Anderzijds vindt u het wel wat onbeleefd, zich niet bekend te maken
en dat mag hij toch wel eventjes voelen. U kunt dan zeggen: « Ik
neem aan dat ik met de heer Janssens spreek ». En de ander, een
tikje verveeld: «Neemt u mij niet kwalijk. Ja, natuurlijk. »

A. D. M.
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II. ,., Termen en wendingen
FLITSEN UIT TELEfOONGESPREKKEN (2)
19. U wou de heer Peters bellen maar u hebt eerst een kort gesprekje geh·ad met zijn lieftallige secretaresse, die u nogal goed
kent: «En nu moet ik die baas van je even hebben» of « En
mag ik nu di~, baas van je even hebben» of ook nog « Is je baas
daar, geef hem me dan even aan ».
De secretaresse mag dan niet antwoorden: «Ik zal hem even
doorgeven» maar, zoals in Taalbeheersing 11 - 17 is opgell1erkt ,:
« Hier komt hij» of « Ik zal· hem even roepen, hem even aan het
toestel roepen ».
De telefoniste zegt in zo'n geval « Ogenblik. Ik verbind U met
hem » of « ik zal u met hem doorverbinden» (doorverbinden =
een verdergaande verbinding tot stand brengen).
Wel kan men bijv. een bericht doorgeven d.i. doorseinen. Als
u iets wat u eigenlijk aan de baas had moeten zeggen aan diens
secretaresse toevertrouwt, mag u er gerust bij denken: «Ze zal
het wel doorgeven ».
20. Over een lastig tot stand gekomen verbinding:
A - Ik heb Carlo niet kunnen bereiken. Zijn nummer is toch
dubbel drie, zeven, vier, niet? (3374). Het was in gesprek. Het
bleef lang in gesprek. Het nummer bleef hardnekkig in gesprek.
Telkens wanneer ik probeerde, kreeg ik het in-gesprek-signaal. Ik
heb viermaal geprobeerd en geen gehoor gekregen. Het nummer
was aldoor in gesprek.
B - Ja, het is erg moeilijk om hem te pakken te krijgen. Hij
wordt vaak opgebeld en belt zelf ook veel. Soms hangt hij de
hele tijd aan de telefoori of : Hij heeft zijn hand steeds op de telefoon liggen om te bellen of telefoontjes aan te nemen. Wil je
straks nog eens proberen ? Misschien hebben we dan meer geluk.
Een kwartier later:
B - Heb je hem aan de telefoon gehad ?
A - Ja, hoor. Ik had hem meteen. Ik bofte, want ik kreeg hem
dadelijk aan de telefoon; of: Ja. Heel even nog hoorde ik het
in-gesprek-signaal maar toeq, ging bij hem de bel over. Twee
bellen, en daar was hij al (De bel aan de overkant had nog maar
tweemaal gerinkeld toen hij de hoorn al van de haak nam).
B - Fijn, dat je hem hebt kunnen bereiken !
21. Terwijl u aan het telefoneren bent, krijgt de telefoniste een
dringende oproep voor u. Het gesprek tussen haar en de derde,
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tussen u en haar verloopt dan bv. zó, waarbij de zaak nu eens
vooral van haar standpunt uit is bekeken:
J - Juffrouw, kunt u n1ij aansluiten met toestel 227.
Kunt u mij verbinden met de heer Roggemans.
T - Ogenblik, meneer
(de telefoniste test even of het gewenste toestel vrij is).
T - De heer Roggemans is in gesprek ! Wilt u even wachten ?
(de telefoniste zet de verbinding in wachtstand )
(even later)
J -Hallo, juffrouw, is de heer Roggemans nog niet vrij?
T - Het toestel is nog altijd in gesprek, meneer.
J - Ik zou de heer Roggemans dringend moeten spreken.
Kunt ti mij niet dadelijk met hem doorverbinden ?
T ~ Kan ik zeggen met wie ik spreek ?
J - Met Janssens, van de Verenigde Cementfabrieken.
(de telefoniste schakelt zich in op het aan de gang zijnde gesprek
om de nieuwe verbinding aan te kondigen).
T - De heer Janssens van de Verenigde CementfaQrieken,
wenst u dringend te spreken. Hij kan niet wachten. Wat zal ik
doen?
R _·U kunt hem nu dadelijk doorverbinden. Ik ben hier klaar
(en tot zijn gesprekspartner) : « Excuseer me. Er is dringend telefoon voor mij. Ik bel je straks nog wel eens op, of : Ik bel morgen
weer ».
22. Een zakenman, een bedrijfsleider of iemand die in het bedrijf
een hoge post bekleedt, zegt, als hij opgebeld wordt bijv. : «Met
De Vries, van de Verenigde Cementfabrieken ». Maar een kantoorbediende moet dat ietwat bescheidener doen en gewoon zeggen « Met de Ve"renigde Cementfabrieken. »
23. Een dienstmeisje doet dat zó :
U spreekt met het (dienst )meisje van Mevrouw Janssens. Of:
met het huis van Mevrouw Janssens.
24. Telefoon! De werkster, helemaal. alleen bij u thuis, neemt
aan:
A - Met het huis van de heer Janssens. Nee, meneer Janssens
is al heel vroeg weggegaan. Maar als ik een boodschap voor hem
kan achterlaten? Met wie spreek ik ?
B - Nee, laat maar, juffrouw.

25. U mag op uw kantoor niet worden opgebeld. De chef duldt
dat niet. Als er nu zo'n ongewenste oproep voor u komt, kunt
u bv. zó reageren :
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- 0, ben jij het? Nee ... nee ... Maar ik heb liever niet dat je
hier opbelt. Nee, ik kan nu niet met je praten. Ja, goed, dag ..
Of: Ik hang maar gauw weer op, hoor, want we mogen in kantoortijd niet bellen.

26. Uw tevredenheid over het feit dat iemand u belt, kunt u als
volgt te kennen geven :
.
- Wat fijn, wat aardig dat U me opbelt.
.
- Wat fijn en wat attent van u mij dat even te laten weten.
Veel dank, hopr !
Of, 'enthousiaster nog en ook vertrouwelijker:
- Allemachtig aardig, dat je eens opbelt !
27. Ik ben in de grond een telefoonhater. Maar als men nu ook
nog mijn middagrust komt storen ! Ik ben net aan het indommelen
als op de tafel van miLn collega de telefoon begint te ratelen en
me hevig doet opschrikken. Daar gaat die kletsbel weer! Kan
het hier nu nooit eens rustig zijn? Wat zal ik doen? Aannemen?
Niet aannemen ? Nee, ik ver'tik het. Wie belt er nu tussen de
middag. Iedereen weet toch dat de zaak gesloten is. Wat gaat
het lang door? Nou, die weten nog niet gauw van ophouden. Ik
word er helemaal zenuwachtig van. Even denk ik, dat ik het niet
zal uithouden. Goddank, nu is het weer stil !
Gaat de telefoonbel u door merg en been, of bezorgt ze u
hartkloppingen, dan kunt ti ze op de een of andere manier dempen, of er een demper op laten plaatsen.
Maar vergeet ook niet, als er in de kamer iemand aan het telefoneren is, met de anderen alleen op gedempte toon te spreken.
Fluister ook niet aan de telefoon want dan moet uw gesprekspartner aan het andere eind van de draad om de haverklap zeggen: « Ik versta u niet. Spreek wat harder ! Wat zegt u ? » Maar
u hoeft ook niet te schreeuwen.
28. De telefoon is defect: Hij nam de hoorn van de haak, draaide
het nummer, maar, kreeg ge~n verbinding .. Dan probeerde hij het
weer en toen eerst merkte hij, dat de lijn dood was. 0 ! Dat niet!
Hij probeerde het nog drie keer, maar de lijn bleef dood. Had
iemand de draad soms doorgeknipt ?
29. Als u thuis geen telefoon hebt, kunt u, vooral lokaal, telefoneren vanuit de publieke telefooncel op de hoek, vanuit de
naastbijzijnde publieke telefoon. M~ar dan moet u het gesprek
niet te lang maken. Na drie minuten wordt de verbinding al verbroken, wordt het gesprek afgebroken. In zo'n telefooncel hangt
een berichtje uit, dat als volgt luidt: «Neem de haak van de
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hanger. Wacht op de zoemertoon. Werp dan het geldstuk in de
gleuf. Nummer draaien, goed doordraaien. Bij weigering, knop
indrukken ».
Voor verdere interlokale verbindingen moet u allicht naar een
telefoonstation of telefoonkantoor. Daar moet u zich eerst tot het
loket wenden en het verlangde nummer opgeven :
- Kunt u mij aansluiten met nummer 58650 in Oudenaarde.
Wilt u nummer 586.50 in Oudenaarde even voor mij aanvragen.
Kan ik Kortrijk 245.85 even krijgen?
En nu maar hopen, dat de aansluiting· niet te lang op zich laat
wachten. U boft, want de beambte wenkt, dat u naar de derde
spreekcel moet. U krijgt dadelijk aansluiting. In amper twee minuten hebt u al aansluiting, in twee minuten tijd bent u· al aangesloten.
« Aansluiting» doelt natuurlijk ook op de hele installatie, met
al wat er bij hoort,. waardoor een gebouw met het telefoonnet is
verbonden, en ook op het aangesloten zijn op dat net: Als u de
telefoonrekening niet tijdig betaalt, bij wanbetaling dus, loopt u
gevaar, dat het telefoonbedrijf uw aansluiting opheft.

30. Hoe heten nu al die signalen die men in d~ telefoon te horen
krijgt, en wat gebeurt er eigenlijk als men telefoneert?
Zodra ti de telefoon van de haak neemt, de hoorn oppakt, zet
zich in de automatische centrale een oproepzoeker in beweging,
een speciale schakelaar die als het ware op zoek gaat naar de oproepende abonnee (<< abonnent » is minder gebruikelijk). Spoedig
heeft hij u te pakken en dat wordt u te kennen gegeven met een
ononderbroken zoemend geluid, de kiestoon: nu mag u kiezen,
nu moet u met kiezen beginnen.
Terwijl u het gewenste nummer cijfertje voor cijfertje op de
kiesschijf aan het draaien bent - laat de schijf telkens goed teruglopen - is alweer een schakelaar, de eindkiezer, rusteloos op zoek
naar het toestel dat u wenst op te roepen. Is het juiste contact
bereikt, dan krijgt u weer een zoemtoon te horen, ofwel het ingesprek-signaal of bezettoon, een in snel ritme onderbroken toon
ten teken dat het nummer in gesprek is en u even moet wachten,
ofwel het vrijsignaal of wektoon, een langzaam onderbroken toon,
en dan gaat bij de opgeroepene de bel over. Als hij nu ook nog de
telefoon van de haak neemt, kan het gesprek beginnen...
31. Iemands telefoonnummer kunt ti opzoeken in het telefoonboek. Officieel heet dat ding weliswaar telefoongids, maar in het
dagelijks leven gebruikt men haast uitsluitend de eerste term.
Het boekje n1et de dienstregeling van de treinen is echter geen
treingids, ook geen treinboek, maar een spoorweggids of, kort-
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weg, een spoorboekje. Men noemt dat ook wel eens de reisgids,
maar dat is toch weer een tikje ruimer: daarin staat, behalve de
reisgelegenheden per' spoor, de dienstregeling van alle openbare
middelen van vervoer.
Geeft het telefoonboek u geen uitsluitsel, dan kunt u nog de
inlichtingendienst opbellen, en vragen of de man die u wenst op
te bellen, telefoon heeft. Na bevestigend antwoord, kunt u dan
het nummer draaien dat u heeft opgekregen.
32. Tenslotte nog enkele voorbeelden in verband met het gebruik
van de voorzetsels bij het woord telefoon:
- Vertel me gauw wat die mijnheer allemaal heeft gezegd door
de telefoon.
- Ik vraag 'het hem door de telefoon. Nee, hij mag ook door
de huistelefoon niet worden gestoord.
- Dat is een zaak die per telefoon, over de telefoon moeilijk
te regelen valt.
- Ik heb daar net aan de telefoon gehoord, dat ...
- In twee stappen was hij bij de telefoon.

A. D. M.
VRAAG EN ANTWOORD
Veruit
V. van' B.P. uit Genk: {< In het A.B.C. van het A.B.N. van
Blontrock lees ik dat (< veruit gebruikelijk is bij dialectsprekers » Talpaert en Buyse noemen het « een Zuidnederlands woord» in
Verzorgde Schrijftaal. In beide boekjes wordt het verbeterd in
verreweg. Het valt U toch ook wel op dat er een schakering is
tussen beider standpunt. Overigens heb ik de indruk, dat ook
Noordnederlanders niet systematisch terugdeinzen voor het gebruik van « veruit ». Wat nu ?
A. Het is juist dat· de Nederlanders bij voorkeur verreweg gebruiken, maar het overwegend Vlaamse veruit komt eveneens
voor bij Noordnederlands'e taalkundigen en letterkundigen. Wij
hebben het genotee~d bij V. van Vrie'sland, A. van Duinkerken,
S. Vestdijk ; B. van den Berg, hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de universiteit te Utrecht, Tacx in zijn Nederlandse
rpraakkunst voor iedereen (blz. 114), in De Nieuwe Taalgids, in
Elseviers \X!eekblad en in de Nieuwe Rotterdamse Courant. Wij
beperken ons tot één citaat: « En het zou veruit ons vroegste epos
zijn geweest » (L.C. Michels, voormalig hoogleraar te Nijmegem
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en lid van de Raad van Deskundigen van Onze T aal in De
nieuwe Taalgids jg. 1953 blz. 209).
Er zij n trouwens meer samenstellingen van die aard in onze
taal: languit, rechtuit, vlakuit, voluit enz. Waarom zou veruit
verkeerd zijn?

Belang

v.

van de heer J.N. te Leuven: Is « dat heeft geen (veel) belang
A.B.N. ? Of is alleen «van belang zijn » correct?

»

A. De eerste betekenis van belang komt overeen met Fr. «intérêt »: het algemeen belang; belang bij iets hebben; iemands
belangen behartigen; in uw eigen belang; belang stellen in iets.
De Vlamingen zijn geneigd om de Franse uitdrukkingen « cela
n'a pas d'importance» en « cela a beaucoup d'importance » letterlijk te vertalen in «dat heeft geen belang» en «dat heeft veel
belang ». Zoals de bewerker van Van Dales groot Woordenboek
opmerkt wordt belang in de betekenis van gewicht of waarde
slechts in een bepaald verband gebruikt.
De juiste wending is van belang zijn, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: het is voor ons een zaak van groot, van ondergeschikt belang; de overeenkomst is voor ons land van bijzonder
belang; stiptheid in zaken is van het grootste belang; het is van
belang te weten of ... ; de zaak is van geen belang, is van alle
belang ontbloot, is niet van het minste belang.
We wensen er nog op te wijzen dat « het is van belang » niet in
elk geval de juiste vertaling is van « il importe ». Dus niet « het
is van belang eerst goed na te denken », maar « het is raadzaam,
geraden, nuttig eerst goed na te denken »; niet « het is van belang
dat iedereen weet wat hij te doen heeft », maar « iedereen behoort,
dient te weten wat hij te doen heeft ».
Ten slotte vestigen \ve er de aandacht op dat in de zin «hij
heeft belang om over die zaak niet te spreken » (il a intérêt à ne
pas parier de cette affaire) het voorzetsel bij vereist is: hij heeft
er belang bij 'over die zaak niet te spreken.

Te
V. van dezelfde lezer: Ik hielp hem de boeken In de kast te
zetten. Moet te erbij ?
A. Als de infinitief helpen onmiddellijk wordt gevolgd door een
andere infinitief, wordt te niet gebruikt: iemand helpen afwasII .. 409

sen; iemand de deur helpen sluiten; de boeken in de kast helpen
zetten.
Wordt helpen echter gebruikt in een andere tijd dan de infiniti'ef of is deze laatste door een bepaling. van de tweede infinitief
gescheiden, dan wordt het werkwoordelijk karakter van die onbepaalde wijs door te versterkt: ik zal hem helpen de' borden af te
wassen; ik zal he'm helpen de deur te s.luiten; hij hielp hem de
boeken in de kast te zetten.

Aaneenschrijving van telwoorden
Mr. P. Tommelein, notaris te Kortemark, vraagt inlichtingen
over het al of niet aaneenschrijven van telwoorden.
We schrijven in één woord:
1. De getallen van 1 tot en met honderd: eenentwintig, vierenveertig, negenenzestig, zesennegentig.
2. De getallen van 1 tot en met honderd gevolgd door honderd,
duizend of honderdduizend: tweehonderd, vierendertighonderd, zesduizend, zesendertigduizend, achthonderdduizend.
We schrijven niet aaneen:
1. Honderd, duizend of honderdduizend en hun veelvouden gevolgd door andere getallen : honderd een, driehonderd zeventien, duizend tachtig, vijfduizend zesenvijftig, achthonderd
zeven duizend.
2. De getallen met miljoen en miljard: tien miljard zeshonderd
vijftig miljoen achthonderd zeven duizend tweehonderd zesendertig frank.
Hieruit blijkt dus dat de getallen van één tot en met honderd
altijd aan· elkaar worden' geschreven, dat hetzelfde geldt voor de
getallen die eindigen op honderd, duizend of honderdduizend, dat
men na honderd, duizend of honderdduizend en hun veelvouden
geen van de volgende getallen vast a-an de voorgaande schrijft en
dat er nooit aaneenschrijving plaatsheeft met miljoen en miljard.

J. V.
WAKEN
Wat wordt er in ons land veel gewaakt ! Vóór de oorlog liep in
onze bioscopen een film «Het leger waakt », waarmee bedoeld
was dat ons leger paraat was, dat het waakzaam was, dat het
klaar was om de vijand bij een eventuele aanval terug te slaan.
Nu is het werkwoord «waken» echter een stoplap geworden
voor politici, bewindslieden en allen die voor een of andere zaak
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verantwoording dragen. Voortdurend hoort en leest men dat zij
« erover zullen waken » dat iets gebeurt of niet gebeurt, dat iets
gedaan of niet gedaan wordt.
De taalfout die zij daarbij maken, willen we hier onder de aandacht brengen in de hoop dat we door een gezamelijke inspanning
er alsnog in zullen slagen de « waakepidemie » in te dijken.
Het werkwoord waken betekent in het Nederlands in de eerste
plaats: opzettelijk wakker blijven.
- Wij besloten om de beurt bij de zieke te waken.
Met het voorzetsel « over» betekent waken: beschermen, zorgen voor.
- Een goede moeder waakt over de gezondheid van haar kinderen.
- De penningnleester waakt over de financiën.
De wending « waken over» wordt echter nooit gebruikt met
een bijzin. Een zin als «De moeder waakt erover dat haar ,kinderen niet ziek worden» is geen Nederlands. In zo'n geval kan
men eventueel het voorzetsel « voor» gebruiken.
- Een moeder waakt ervoor dat haar kinderen geen kou vatten.
Maar ook deze wending is ongewoon. In plaats van « waken»
zegt men:
- De minister zal (ervoor) zorgen dat ...
- De minister zal (ero p) toezien dat ...
- De minister zal (er) zorg (voor) dragen dat ...
Het zal de lezer wel duidelijk zijn dat het vele « waken» bij
ons eens te meer aan het Franse taaleigen moet worden toegeschreven. Als U de bovenstaande zinsdelen in het Frans vertaalt,
kunt U het dadelijk merken.
Als echter alle journalisten, ambtenaren en leerkrachten (erop)
willen toezien en (ervoor) willen zorgen dat zij voortaan dat
« waken» achterwege laten, zullen we deze taalfout en stoplap
misschien nog kwijt kunnen raken!

W. Px.
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11. ~ Termen en wendingen
GEBRUIK. EN MISBRUIK V AN HET BIJWOORD « HEEN »
Het bijwoord heen drukt een richting uit, een beweging ergens
naar toe: de boot maakt drie reizen heen en terug; d,e reis duurt
vijf dagen heen en vier dagen terug. Het vormt een groot aantal
samenstellingen met werkwoord'en en zelfstandige naamwoorden:
heengaan, heenkomen, heenreizen, heenrijden, heenreis, heenweg
enz.
In samenstellingen met een voorzetsel als eerste deel dient
heen ter versterking van een' bijwoord van richting of plaats
om duidelijk de bedoelde richting of plaats aan te duiden: daarheen, erheen, waarheen enz. Hier dienen wij de aandacht te
vestigen op een eerste afwijking van het A.B.N., namelijk het
veelvuldig verkeerd gebruik van « doorheen ». Dit bijwoord van
plaats duidt een beweging aan van de grens van een voorwerp
naar de tegenoverliggende grens en staat dan altijd in verbinding
met een ander bijwoord: de kogel vloog er doorheen,. het kreupelhout was zeer dicht, maar zij braken er doorbeen. Het wordt ook
overdrachtelijk gebruikt: wij hadden een grote voorraad, maar
nu zijn wij er doorheen (=== de voorraad is helemaal opgebruikt);
hij heeft de laatste tijd veel werk gehad, maar nu is hij er
doorheen (= nu is hij klaar met zijn werk).
In zijn roman Lijmen schrijft W. Elsschot: «Over een paar
maanden ben je er doorheen ». Hier is bedoeld dat over een paar
maanden alle moeilijkheden overwonnen zullen zijn. Dezelfde
betekenis treffen we aan in het volgende uittreksel uit Kidnap
van P. Bakker: «De wakkere vrouw sloeg er zich aardig door-

heen ».
Ten onzent wordt het bijwoord «doorheen » dikwijls gebruikt
daar waar een voorzetsel vereist is, zoals in de volgende zin: « Hij
voorspelde dat de Europese welvaart doorheen 1964 zou voortduren ) in plaats van « tijdens of gedurende het hele jaar 1964 ).
Dezelfde vergissing komt voor in: {( Het is een satirische cavalcade doorheen een halve eeuw Duitse geschiedenis ). Wij vervangen het bijwoord door het voorzetsel door, dat precies uitdrukt
wat bedoeld is: door eefl halve eeuw Duitse geschiedenis. In
sommige gevallen wordt door wel versterkt met heen, maar dan
worden die woorden niet aaneengeschreven: zijn roem zal door
alle eeuwen heen blijven leven.
Nog meer dan voor de tijd wordt « doorheen ) bij ons verkeerd
gebruikt voor de ruimte. Geregeld leest men in onze kranten en
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tijdschriften zinnen van het volgende model: Hij heeft een reis
doorheen .Kongo .ondernomen. Nochtans is het precies· deze literatuur die zich met de grootste 'vitaliteit doorheen gans het land
doet gelden. De pr~sident .placht elke ochtend een· wandeling
doorheen Washington te maken. Koninklijke tocht doorheen
West-Vlaanderen.
In al die gevallen is niet. het bijwoord<~ doorheen )} maar het
voorzetsel door. ve"reist,-zoals blijkt uit het ,volgende. citaat uit
Voorbzjgaaride Schaduwen. van A.van Schendel : (cAdriaan, die
voor het eerst voor de zaak een reis daar de provincie deed ... ».
Als iemand. een .land geheel doorreist .en de meeste daarin gelegen plaatsen bezoekt, kunnen wij dat ook uitdrukken door het
werkwoord afreizen: hij heeft geheel Afrika afgereisd.
Het.verkeerde gebruik van« doorheen » is niet beperkt .tot bepalingen van tijd en ruimte, zoals de volgende door ons genoteerde zinnenaantorien, waarin wij het passende voorzetsel cursief tussen·haakjes plaatsen:
- Doorheen. (in) heel zijn werk zijn de Germaanse en de Angelsaksische invloeden merkbaar.
- In die periode· heeft het tijdschrift zijn eigen gang gegaan
. doorheen .. (in). de·. Vlaamse· perswereld.
- De·auteurbeschrijftdoorheen(in) acht romans de genese van
zijn eigen schrijverschap.
- Gedurende.zijn presidentschap diende hij zijn land doorheen
(door) een der· zwartste' crisissen van zijn geschiedenis.
- Als het dan toch tot een breuk komt, gebeurt dat in het openbaar doorheen (door) de . heftige polemiek in het maandblad.
- Dat alles spoelde nu, vertienvoudigd door haar machteloze
woede, doorheen (door)· haar mond.
- Wij reden doorheen (door) een regenbui.
-- Hij hàd zichzelf· een weg ·doorheen·het leven (door het leven
.of door het leven heen) moeten slaan .
. Ook het bijwoördvan richtingonlheen gebruiken wij alleen na
een voorafgaand bijwoord (er, hier, daar of w.'aar) , waarmee het
eigen,lijk een samenkoppeling vormt, maar waarvan het door andere woorden gescheiden kan worden : de menigte stond er 0/11heen; de tafelt zi'aardc gasten o/llbeenzatcn ;de vijver, u,laar de
jongens .omheen liepen.
Wij gebruikenechteromheen niet als voorzetsel; -in die gevallen
wordt het gesplitst: de weg loopt OIJZ' het park· been (niet: omheen
het park). Zo noteerden wij:« Daar zijn nog vesten omheen de
stad» (rondom de stad, om de stad, om ·de stad heen). - Daarmee· zijn.niet alle problemen omheen deze geniale jongeman (in
verband met, met betrekking tot) opgelost.
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De samengestelde bijwoorden daarheen, erheen en waarheen
schijnen geen, moeilijkheden op te leveren en kunnen hier dus
buiten beschouwingbliiven.
Wij~wezener alöp dat de 'samenstellingen, waarvan, het eerste, lid
een voorzetsel-is'(bijv.'door en'om) ,en het,twe~delid het bij\voord heen) ,niet als 'voorzetsels gebruikt mogenworderi ; het zijn
mmers bijwoorden'.
Een:verkeerdesàmenstelling van .ongeveerdez~lfde aard is
:<langsheen )~, echtermet'dit'.verschil·',dat' ze ook hietals bijwoord
gebruikelijk is: in geen· enkel ,woordenboek' staat ze vermeld.
Hoe ze in ,onze gew'estenis ontstaan zullenwij,hieronder trachten
,'
aan' te 'tonen.
Daartoe, is het, .'nodig eerst: de .juistë, ,betekenis van het .voorzetsel'Zángste '. verduidelijken. 'Het' issyn<?niem'met in. de lengte
van (langs' ,een rivier ,. wandelen;,'de .boot ligt Jangsde kaai . gemeerd) ofm~t voorbij (hij liep elke 'dag,langshet huis; de troepen
defi1eerde~nlangs het staatshoofd)., Langs wordt verder gebezigd
als aanduiding, van de. .weg .die· wordt'gevolgd ·om·· ergens. ·te
koinen:hetvervoer -langs de ,weg; de 'toevoer, van kolen., langs
rivieren· en kanalen. In,deze laatste betekenis komt het ook figuurlijkvoor: zijndoel1arigs slinkse ,wegen trachten 'te bereiken.
'In debétekenis'van'voorbijwordtlangs eveneens bijwoordelijk
gebruikt~kom 'even binnen' als, je langs, komt; hier komt geen,
sterveling 'langs: In DeWatermanvanA.van Schende~Jezen we:
« Iri de stegen,. die zij 'langs,kwam,enwasnietste zien». ,Ondanks
hun grote voorliefde voor langs,. zij n veel, Vlamingen met die 'vorm
niet vertrouwd.
Voorafgegaan door het, voorzetsel van 'krijgt het bijwoord langs
een bijzondere betekenis:, als ik de deugniet in handen krijg,. geef
ik'erhemgeducht van langs (krijgt hij 'klappen) ;de spreker gaf
de 'regering. er flink van ·.langs.
De lezermerktdatlangs, inhetA.B.N. al een ruime betekenis
heeft; de Vlamingen gebruiken het ,daarbij nog in een groot aantal
gevallen, waar een ander voorzetsel' vereist' is. De volgende, voorbeelden hebben wij genoteerd in, dagbladen,' tijdschriften en
boeken; de verbetering staat cursief tussen haakj'es.
Het huis staat langs (aûn) de grote weg. De temperatuur bleef
langs (aan) de lage kant. Op de Zeelaan 'stonden 'de wagens langs
(aan) weerszijden geparkeerd. De deur is langs binnen (aan de
binnenkant of van binnen) gesloten. Langs buiten (aan de buitenkant, van buiten).
Zij ging binnen langs (door) de achterdeur. Langs (door) een
algemene staking het .land '. willen·. ontredderen.Propagarida 'maken
voor 'de snijbloemen langs (door middel van) de film. De tweetaligheid' wordt vastgesteld langs- (door middel van)" een examen.
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Bevrijding van de geest en langs daar (hierdoor) bevrijding van
het volk.
Het is niet langs (in) de dossiers dat een burgemeester zijn
volk kan leren kennen. Hij is een kleinkunstenaar die langs (in)
die vorm de mensen iets wil bijbrengen.
Het bericht werd langs (over, via) de radio omgeroepen. Hij
begeeft zich langs (over) Oostende naar Dover. Naar gelang het
vervoer langs (over) de Belgische grens of langs (over) een andere grens geschiedt (Er is een groot verschil tussen langs de grens
rijden en over de grens rijden I).
Langs de (per) telefoon werd de datum vastgesteld. Graag
vernam ik uw antwoord langs (per) brief.
Hij is familie langs (van) vaders zijde. Langs (van) een tweede
romantische kant vertoont hij zich even sterk als schrijver. Langs
(van) boven. Langs (van) onderen. Langs (van) achter. Langs (van:)
alle kanten.
Een beter onderricht van de tweede taal kan worden bereikt
langs (volgens) moderne methoden.
Het gebeurt ook dat men langs aantreft in zinnen waar het
totaal overbodig is. Bijv.: hij reed de wagen (langs) rechts voorbij.
Door het feit dat langs zo overdadig wordt gebruikt in tal van
betekenissen, die het woord in de verzorgde taal niet heeft, doet
zich nu de eigenaat:digheid voor dat in de Zuidnederlandse schrijftaal de samenstelling « langsheen » is ontstaan, die totaal overbodig
is, omdat ze .niets anders wil uitdrukken dan langs. Zo lazen we:
« Het Westvlaams dialect langsheen de zeekust. Zij reden langsheen het Albertkanaa1. Een inspectietocht langsheen de grens.
Langsheen de muur van Berlijn werden herdenkingsvuren aangestoken. Ik zag hem lopen langsheen de trein ». In al die zinnen
dient het aanhangsel heen te vervallen, want het heeft geen
enkele reden van bestaan.
Langs en heen worden w'el salnen gebruikt, maar nooit als één
woord,in een figuurlijke betekenis, zoals blijkt uit de volgende
citaten: « Langs elkaar heen praten» (J. Veering, Spelenderwijs
zuiver Nederlands). - « Wij hebben ons leven lang een beetje langs
elkaar heengewandeld » (P.H. Ritter jr., Ontmoetingen met Schrijvers). - « In de dagelijks,e praktijk van het onderwijs gaan de
leraren voor de talen langs elkaar heen en elke methode voor de
talen heeft een eigen terminologie» (J.A. Meyers, De groene
Amsterdamm'er) .
Het Nederlands kent wel samenstellingen van langs met hier,
daar, er en waar. Opmerkelijk is hierbij dat in de Vlaamse gewesttalen langs de genoemde bijwoorden van plaats voorafgaat,
terwijl het in het A.B.N. precies -andersom is. Bijv.: Hierlangs,
alstublieft, dames en heren ! Blijkbaar is de dief hierlangs ge-

vlucht. Waarlangs voert dit pad? Een ladder waarlangs men
naar boven kan klauteren. Daarlangs komt de omheining. Ik zal
de brief op de bus doen als ik erlangs kom.
Verdere dialectische afwijl$ingen van het A.B.N. zijn «langs
om » en « van langsom meer ». Bijv. : Ik heb getracht met hem
in verbinding te komen langs een vriend om (door bemiddeling
van, door tussenkOlnst van een vriend). Van langsom meer wekte
het schouwspel mijn tegenzin op (hoe langer hoe meer).

J. V.
IETS -OVER TRAM EN TRAMVERKEER
We denken eerst even aan het tralnpersoneel, aan de bemanning
van de tram. De man die met de tram rijdt, is de bestuurder) de
trambestuurder en niet, zoals men gelukkig hoe langer hoe minder
hoort, de geleider. Een voertuig wordt immers niet geleid. Wel
kan men een hoge gast naar zijn auto geleiden)' een soldaat kan
krijgsgeval}genen naar een kamp geleiden)' een blinde kan men
over de straat geleiden. Maar een 'voertuig wordt bestuurd! Evenmin hebben wij behoefte aan « wattman ». Het koddig getekende
ventje dat in het maandblad van uw electriciteitsmaatschappij beweert u van de benodigde hoeveelheid watt te voorzien, zou men
desnoods de « wattman » of het «wattmannetje » kunnen noemen, als hij al niet «Redy Kilowatt» of zo heet. «Wattman »
lijkt hier bij ons via het Frans in gebruik te zijn gekomen, en
bestaat in het Engels niet eens. Het is een staaltje van het zuiverste
Franglais.
Er is ook nog de man die u de tram in- en uitlaat, het sein tot
stilhouden en weder voortgaan geeft, door een drukje op de knop
het vouwportier (bij een rijtuig spreke men niet van de « deur »! )
open of dicht doet klappen en meteen de treeplank naar binnen
of naar buiten doet slaan. De man die uw reisgeld ontvangt, er u.
een kaartje of een reisbiljet voor uitreikt, of een knipje geeft in
uw ll-rittenkaart. Noem die man niet de «ontvanger» of de
« tramontvanger » maar de conducteur: na de staande conducteur hebben we nu de zit~~nde conducteur. gekregen! Op het
berichtje dat de tra_mmaatschappij op de ruiten van de tramwagens
laat aanplakken moet dus staan: Gevraagd worden trambestuurders en tramconducteurs ».
De conducteur ook is het, die de· reizigers of passagiers op het
achterbalkon) soms nogal inquisitoriaal, vraagt of ze «bediend»
zijn. In goed Nederlands zou hij moeten zeggen: Iedereen voorzien? (van reisbewijzen ). Hij zou ook moeten zeggen: Doorlopen! of Aansluiten.' Maar het gebeurt wel eens dat er, ook als
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dit bevel gewillig wordt opgevolgd, echt niemand meer bij kan,
dat de tram vol, overvol is.
U kijkt even bedenkelijk naar uw rittenkaart, \vaarde conducteur daar net met zijn tang, de controle- of kniptang, een knipje
in gegeven heeft. Nog drie knippen en ze is weer, al op
(niet: leeg!). U beslist meteen, alvast een nieu\ve kaart te' kopen.
De conducteur scheurt, er een van zijn boekje af.
U gaat in principe altijd in de motorwagen zitten, en niet, neen,
niet in de ,« aanhangwagen». Aanhang\\Tagen is\vel de algemene
term voor een' wagen die aan een voorgaande wagen wordt, aangehangen maar de wagen achter het motorrijtuig bij een electrische
tram bijv. is de .bi;wagen.
Als u' in de tram geen zi tplaa ts heeft, . is dat nog geen reden om
« recht te blijven staan» want dat betekent «,rechtop, overeind,
fiks blijven staan ». Het is al moeilijk genoeg om zich gewoon
staande te houden, om te staan. Gelukkig kunnen we al eens aan
de lus hangen. Ook voor dames of bejaarden hoeft u niet
recht ( == rechtop) te gaan staan: van een zitplaats staat men op.
De tram stopt even,' en debestuurder,wipt eruit met een
ijzeren stang inde hand. Ja, hier lopende lijnen 16 en!7 uiteen,
en het gebeurt wel eens dat de wissel verkeerd 'staat. De -trambestuurder 'heeft, het gelukkig nog net op tijd ,gemerkt, en gaat de
wissel meteen: hefboom even overhalen of' onzleggen) zodat de
tram op het goede spoor kan overgaan. Er, zijn tegenwoordig ook
wel zelfwerkende .wissels.
De reisweg die de tram volgt is het traject of de tramroute
(l'itinéraire). Er gaat· éen'tram van. X naarY overZ. Welke/ram
u moet hebben naar het museum van Tervuren? U neemt li;n45.
En waar moet ik er, uit? U moet uitstappen bi; de 'voorlaatste
halte. Of, nee, laat eens ,kijken, u stapt gewoon uit aan het eindpunt} aan het eindstation (niet de « terminus'» 1). De conducteur
zal dan wel roepen : Allen uitstappen.' (en niet:' iedereen
uitstappen) .
De plaats waar ,een tram of een bus even stilhoudt, even stopt,
om reizigers ,uit te laten of op te nep1enis dus een' halte. Er zijn
vaste haltes, en haltes op verzoek of vrije haltes. U herkent ze 'aan
de halteborden of haltepalen. De conducteurs zouden de gewoonte
moeten aannemen, de haltes afte roepen.
Is '« stopplaats »dan geen goed· Nederlands ? Toch wel, maar
het komt in het gewone spraakgebruik haast ,niet voor: Iedereen
voelt wel, dat « Ik moet er bij de volgende stopplaats, uit », gewoon belachelijk, zou klinken. Bovendien wordt tussen halte en
stopplaats ook' 'wel 'eens . naar de betekenis een onderscheid gemaakt.De ,Nederlandse spoorwegen kennen stations}' haltes en
stopplaatsen} al naargelan~ van de omvang en de belangrijkheid.
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Een halte is gewoonlijk voo~zien van een perronnetje en een
wachtlokaaltje of wachthuisje (waar de dienstregeling uithangt) of
althans van een afdakje. Bij een stopplaats· is dat niet het geval.
Een tram loopt op een spoor} niet op sporen. Een spoor. is een
stel van twee spoorrails of spoorstaven,.de baan dus, de spoorbaan, waar de tram op rijdt. Men streeft er _tegenwoordig 'naar de
trams op· een eigen baan te ·doen lopen of op de rechter ,zijstrook
van de weg. Dat vergemakkelijkt _het. verkeer heel. wat.
Er zijn eensporige, of dubbelsporige-.banen., .Eensporige banen
brengen natuurlijk moeilijkheden mee·: voor' buurttrams bijv. die
op zo'n baan rijden moeten op bepaalde punten van het- traject
wisselplaatsen worden aangelegd waarde trams· elkaar kunnen
passeren.
Rijdt de tram hier niet meer? Nee, de tramdienst is opgeheven.
Er is overgeschakeld op bussen!
A.D.M.

VRAAG ,EN ANTWOORD
V. G. uit Hoboken, werkzaam in een- museum, stelt ons enkele
vragen die, althans indirect, verhandhoudenmet zijn werkkring:

Rondleidingen
V .. De term « geleid bezoek» lijkt' mij de -letterlijke vertaling van
het Franse « visite guidée.» te zijn.. Nuweét ik wel dat letterlijke
vertalingen, al zijn ~e, veelal'uitdenboze,tochrtiet .altijd verkeerd zijn .. Ik heb er '. Van Dale. even. op "nageslagen' :'hij _vermeldt
wel, zonder enige afkeuring,-' « g~l~ide economie'» eri« geleid -projectiel »,maar«'geleid' bezoek ~>heb' ik nergens gevonden.
A.Het is inderdaad in. ABN niet gebruikel~jk. Voor bezoekers
die een museum of een tentoonstelling ·niet alleen ,maar even
wensen. te doorlopen,: maar· zich omttent hef tentoongesteldegrondig willen laten voorlichten, ()rganiseert .de-directierondleidingen.
De hezoekersworden dooreen deskundige 'overde tentoonstelling
rondgeleid: de eerstvolgende rondleiding' om 3 uur., Men spreekt
dan van een georganiseerde,' rondleiding} van' een bezoèk onder
deskundige leiding ; het museum wordt bezocht onder geleide van
prof. X; bezoeken worden geleid door prof. X.
Als er geen rondleiding is,. kan men zich allicht behelpen. met
een beredeneerde' catalogus' van de collecties, een, catalogus met

toelichting of met verklaring.
11 . . 418

Entree, toegang
V. Wat te denken van een opschrift als « Entree 10 frank» ?
Waarom niet : « Inkom 10 frank » ?

A. Omdat « inkom» en ook « inkomstprijs » Zuidnederlands zijn.
Voor een bezoek aan een museum of een tentoonstelling, en ook
om bijv. in een danszaal binnen te mogen, betaalt men entree,
entreegeld of een toegangsprijs. Dat zijn nu 'eenmaal de gebruikelijke termen: de of het entree, het entreegeld bedraagt 10 frank;
de entrees dekken gewoonlijk de expositiekosten niet. In sommige
musea is er gratis entree) ook natuurlijk t?rije toegang.

Toonzaal

V. Sommige bedrijven, ik denk vooral aan meubelzaken; zeggen
dat ze een «tentoonstellingsruimte» of een «tentoonstellingszaal » van zoveel vierkante meter hebben. Matigen zij zich daarmee geen termen aan die uitsluitepd tot het eigenlijke museumen tentoonstellingswezen behoren? Waarom zeggen zij niet gewoon toonzaal ?
A. Ik denk dat we hier minder te maken hebben met het transponeren vaB termen naar een sfeer waar ze niet thuis horen, dan wel,
weer eens, met een nabootsing van het Franse «salle d'exposition ».
Een meubelzaak heeft inderdaad geen tentoonstellingszaal, geen
tentoonstellingsruimte - dat kan men zeggen van een museum,
van een expositie - maar toonzalen, zalen waarin de ten verkoop
aangeboden artikelen tentoongesteld of getoond worden: bezoek
onze toonzalen.' Vijfhonderd vierkante meter toonruimte !
Gaat het om toonzalen van ietwat bescheidener afmetingen dan
kan men van een toonkal1zer of van een shou'rooln spreken; in
onze showroom op de eerste verdieping vindt u beslist wat u
nodig hebt.

A.D.M.

11. ,- Termen en wendingen
VOORZIENING EN BEDELING
Begripsverwarrin g
Er bestaat in het Vlaamse landsgedeelte geen eenvormigheid ter
benaming van de bedrijven die gas en elektriciteit aan de bevolking leveren. Zo troffen we aan : Boomse Regionale Gasbedeling,
Intercommunale Maatschappij voor Gasbedeling in het land van
Waas, Intercommunale Maatschappij van de Rupel voor Elektriciteitsbedeling, Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsbedeling van de Antwerpse Gewesten, Intercommunale Vereniging
der Kempen voor Elektriciteits- en Gasvoorziening, Intercommunale Maatschappij der Omgeving Gent voor Gasvoorziening, Intercommunale Maatschappij voor Gasvoorziening der Omgeving
Aalst-Dendermonde.
Hieruit blijkt dat twee verschillende termen worden gebruikt
voor hetzelfde begrip (Fr. distribution) : bedeling en voorziening.
Welke van de twee is de juiste?

Bedeling

Als men de verklarende woordenboeken raadpleegt, merkt men
dat bedeling (met de klemtoon op de tweede lettergreep) de betekenis heeft van: geregelde uitreiking van giften aan de armen,
bedeelden genaamd. In zijn roman De Waterman schrijft Arthur
van Schendel: «Voor de bedeling zag men elke morgen mensen
met ketels staan ». Hier is bedeling bij uitbreiding gebezigd voor
de plaats waar de uitreiking plaatsheeft. In De Lage Landen bij
de Zee van de Nederlandse geschiedschrijvers Jan en Annie
Romein leest men: « Het was niet ongebruikelijk dat de kinderen
van bedeelden zonder loon te werk werden gesteld in bedrijven en
fabrieken der heren regenten van de instelling, waaruit zij hun
schamele ondersteuning ontvingen ». Een ander citaat halen we uit
Wandelingen door Rome van Godfried Bomans: «De ideale
liefdadigheid is die, welke totaal anoniem blijft. Anoniem óók
tegenover de bedeelden ».
Tot in de tweede helft van de 18 de eeuw werden de bedelaars
langs de openbare weg ,Opgesloten in zogenaamde werkhuizen,
d.w.z. gestichten waarin zij arbeid moesten verrichten. L. Picard
maakt in zijn Geschiedenis van de Vlaamse en Groot-Nederlandse
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Be\veging gewag van zekere Taintenier, die « voorstander is van
een systeem van bedeling zonder opsluiting ». De Nederlander
Koorders maakte in 1851 een reis door Vlaanderen; in zijn reisdagboek schreef hij dat in Beveren, van de 7.000 inwoners, de
helft bedeeld werd.
De lezer merkt dat het woord bedeling een grotendeels historische betekenis heeft gekregen. Door de invoering van de sociale
verzekeringen en de algemene verbetering der levensomstandigheden van onze bevolking, behoort dat begrip nu gelukkig tot het
verleden, althans in onze gewesten.
Merkwaardigerwijze zijn de Vlamingen dat \voord gaan gebruiken in de betekenis van voorziening) want dat is de juiste term
voor de levering van elektriciteit, gas en water. Uit de eerste
paragraaf van dit artikel blijkt dat in sommige Vlaamse gewesten
de juiste benamingen elektriciteitsvoorziening en gasvoorziening
worden gebezigd. Het is wenselijk dat die juiste terminologie
overal zou doordringen.
In Nederland is de gas- en elektriciteitsvoorziening in handen
van gemeentebedrijven / dit is de Nederlandse term voor « régies
communales ». Men spreekt dus van gemeentelijk gasbedrijf of
gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Voor de watervoorziening is het
gebruikelijke woord waterleidingsbedrijf.

Bestelling) bezorging) uitreiking
Het onjuiste gebruik van bedeling is niet beperkt tot de bovenstaande gevallen. In een Antwerpse krant werd «~en rationeler
postbedeling in de Antwerpse randgemeenten» gevraagd. Een
ander dagblad wist mede te delen dat « de kostprijs van de krantenbedeling op zaterdagnamiddag 15 fr. per krant bedroeg».
Volgens een ander bericht « hangt Sint-Truiden af van het bedelingsgebied Luik».
Het bestellen en rondbrengen van poststukken noemen we postbestelling) de beambte die ermede belast is brievenbesteller of
postbode. Het gebied van de postdienst die een aantal postkantoren omvat, wordt postdistrict genoemd. Zo zegt men ook telefoondistrict en kiesdistrict. District stemt hier overeen met Fr. «circonscription », dat soms v~rkeerd \vordt vertaald in «omschrijving»; dit woord is immers synoniem met definitie (zie Taalbeheersing 11 - 227 en 228).
In een mededeling stond het volgende te lezen : « Het ministerie van Landbouw heeft besloten de toelage voor melkbedeling in
de scholen tot 'alle gemeenten uit te breiden ». Gelet op de juiste
betekenis van bedeling) doet dat bericht denken aan openbare
liefdadigheid; vroeger kregen arme kinderen melk van de bede-

ling. In onze moderne scholen is daarvan geen sprake meer : melk
en soep worden er uitgereikt; de juiste term is dus melkuitreiking.
In de nieuwsberichten van de Vlaamse televisie hoorden we
zeggen dat ongeregeldheden in een bepaalde streek van Indië te
wijten waren « aan de slechte voedselbedeling ». Het beschikbaar
stellen van levensmiddelen ten behoeve van de bevolking heet

voedselvoorziening.
Rechtsbedeling
In een enkel geval wordt bedeling in een andere betekenis gebruikt dan die van « ondersteuning· van de armen », namelijk in
de samenstelling rechtsbedeling) d.w.z. de wijze waarop recht_gesproken wordt. Onze Grondwet en onze wetgeving. bevatten een
aantal voorschriften om een goede rechtsbedeling te vërzekeren :
deskundigheid en onafhankelijkheid van de rechters, openbaarheid
van de terechtzittingen enz.
Men lette er echter op dat het werkwoord bedelen in dat verband ·niet gebruikelijk is. Af en toe leest men in onze pers dat
« de politierechter straffen van zoveel fr. bedeelt ». Straffen en
boeten worden opgelegd) zoals blijkt uit ons Burgerlijk Wetboek.
Zo leest men in artikel 193 : «De in het vorige artikel bepaa~de
straffen worden opgelegd aan de daarin genoemde personen... ».

Bedelen
Het werkwoord bedelen betekent dus oorspronkelijk « armen ondersteunen ». Daarnaast heeft het in de moderne .taal ook de betekenis van begiftigen. Van iemand die veel geld en goed bezit,
kan men zeggen dat hij met aardse goederen rijk bedeeld is. Een
rijk bedeeld kunstenaar of schrijver heeft veel aangeboren aanleg
voor zijn werk. Sommige landen zijn overvloedig bedeeld met
natuurlijke rijkdommen, andere daarentegen zijn door de natuur
stiefmoederlijk bedeeld.

J.

V.

VRAAG EN ANTWOORD

Weerhouden
Vraag van A. De Belie, Merksem: Ik lees steeds met veel aandacht Uw degelijk' tijdschrift, dat naar mijn bescheiden mening
nog meer verspreiding verdient da~ het nu al heeft.
II,i 422

Laatst had ik de gelegenheid een brief te schrijven aan het adres
van de BRT in verband met het belgicisme « weerhouden» (in
de zin van «uitkiezen») dat in twee TV-uitzendingen van
« Ontdek de Ster» door de presentator werd uitgesproken, ook
in verband met andere taalkundige bokken uit Radio en TV.
Daarbij gaf ik aan de BRT de raad de omroepers ertoe aan te
zetten een abonnement op « Taalbeheersing in de Administratie»
te nemen. Daarop antwoordde de h. P. VANDENBUSSCHE,
Directeur-Generaal, onder meer: « ... Voorts is het zo, dat wij al
geruime tijd verscheidene nummers van de publikatie Taalbeheersing in de Administratie betrekken »...
A. Het verkeerde gebruik van weerhouden in tal van betekenissen
(onthouden, in aanmerking nemen, in overweging nemen, verhinderen enz.) is een van de meest voorkomende vergissingen, waarop
wij uitvoerig wezen in Taalbeheersing 11-33 v.v. We herhalen dat
weerhouden alleen de betekenis heeft van tegenhouden, inhóuden
of onderdrukken, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: ik kon
me niet weerhouden hem eens flink de waarheid te zeggen; zijn
tranen, een zucht, een gil, zijn woede weerhouden. In alle andere
gevallen hebben we te doen met een verkeerde vertaling van het
Franse werkwoord « retenir ».

Afkappingsteken
Vraag van dezelfde lezer: Hieraangehecht zend ik U een krantenknipsel uit Gazet van Antwerpen, waarop ik heb onderstreept:
192'ste (tweemaal), 2'de, 50'ste. Schrijft de (aller)nieuwste
spelling soms voor daarin het afkappingsteken te gebruiken?
Alleszins komt het mij als onlogisch voor, daar wij in onze taal
het afkappingsteken gebruiken ter vervanging van weggelaten
letters (bijv. 't, 'n), en in bovenstaande schrijfwijze is toch niets
weggelaten: hondertweeënnegentigste, tweede, vijftigste. Uw
zienswijze terzake zou ik zeer op prijs stellen.
A. Die redenering is juist. Volgens de leidraad van de Woordenlijst wordt het afkappingsteken of weglatingsteken ook gebruikt
voor de uitgang van afkortingen, zoals N.V.'s, A.].C.'er, K.B.'s
enz. Dat geldt natuurlijk niet voor de rangtelwoorden, die van
de hoofdtelvloorden worden gevormd met het achtervoegsel -de
of -ste. De juiste schrijfwijze is dus 192ste, 2de, 50ste. Men kan
zich ook beperken tot het getal
e: 192e, 2e, 50e.

+
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\1ice-eerste~inister

Vraag van dezelfde lezer: Op de gele omslag van «Taalbeheersing » staat gedrukt (onderaan) : eerste minister, vice-eerste
minister, zonder verbindingsteken. In «Ons Recht in ons Taalgebouw» geeft R. Schrijvers, die toch een knap taalkundige was:
eerste-minister en zouden wij dus ook moeten schrijven: vice. eerste-minister. Hoe moet het zijn ?
A. De officiële schrijfwijze in België is : eerste mInIster en viceeerste minister. Van Dale schrijft eveneens «eerste minister »,
maar voegt eraan toe: ook aaneengeschreven. Persoonlijk geef ik
de voorkeur aan de aaneenschrijving, wanneer de benaming wordt
voorafgegaan door vice-: vice-eersteminister. Vice slaat immers
niet alleen op eerste maar ook op minister, wat we in dit geval
slechts kunnen duidelijk maken door de aaneenschrijving.
Aankoopco~ité

Vraag van M. De Clercq, ,Hamme: Bij het Ministerie van Financiën en meer bepaald bij het Bestuur van registratie en domeinen,
bestaan er instellingen die de naam dragen van « comité tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van
de Staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een
overwegend belang heeft ». In zijn verslag aan de Koning, da~ het
K.B. van 3-11-1960 betr. de omschrijving van de bevoegdheid van
de comités voorafgaat, gebruikte de Minister van Financiën steeds
«comité tot aankoop ». In het advies van de Raad van State,
alsmede in de tekst van het K.B. zelf, wordt daarentegen steeds de
term « aankoopcomité » gebruikt. De comités zelf gebruiken de
twee vormen door elkaar, zonder vaste regel. Welke verkorte
benaming raadt u aan?
A. Met co~ité en co~~issie worden vaak samenstellingen gevormd: bouwcommissie, examencommissie, regelingscommissie,
studiecommissie, tariefcommissie. We geven dus de voorkeur aan
aankoopco~ité. In de volledige benaming zouden we het voorzetsel tot vervangen door voor: « comité voor aankoop... »

J. v.

NOG WAT O\1ER OPENBARE VERKOPINGEN
EN VEILINGEN
Het kan niet anders of op zo'n interessant. onderwerp moet af
en toe eens worden teruggekomen. Mag ik u weer even mee11 -- 424

nemen naar zo'n veiling? Ik vind dat altijd zo een ongemeen
boeiend spektakel. En we pikken terloops stellig weer enkele
termen mee en raken ook meer vertrouwd met die welke we al
kennen. Van de vorige keer herinneren we ons nog wel dat de
veilingmeester, als hij de hamer voor de laatste, beslissende maal
laat neerkomen «Verkocht!» roept en niet «Toegewezen ».
Maar hoe luidde ook weer de hele formule die hij daarbij gebruikte ? Die krijgen we zo dadelijk wel meer te horen !
U hebt blijkbaar uw zinnen gezet op dat aardige kastje daar,
nummer 22, en u voelt er veel voor om straks mee te gaan bieden.
Maar mag ik u eerst, met een geijkte vakterm, vragen: «Wat is
uw limiet? » Ik bedoel, \vat kunt u besteden, wat is het uiterste
bedrag. dat u er voor geven wilt. Verder wenst u niet te gaan?
Als U op uw nummer boven uw limiet hoort bieden moet u natuurlijk zwijgen. Anders blijft u aan uw bod hangen.' Hoeveel
het zal worden ingezet? Nou, laat eens kijken, ik denk zowat
vijftienhonderd frank. In ieder geval een aardig kastje, waarop
flink zal geboden worden.
Als de verkoping begint moet u er vlug bij zijn. Want het gaat
alles razend snel. Er is ook zoveel dat vanmiddag onder de hamer
moet komen. Kijk, voor die oude piano daar heeft iemand zo
maar ineens vijfduizend frank gezegd. Daar schrok blijkbaar
iedereen van. Ze is voor die prijs weggegaan. Een schilderij waarvoor twee mannen als gekken tegen elkaar aan het opbieden zijn
is inmiddels al tot tienduizend frank opgeklommen.. Een kacheltje,
ingezet voor tweehonderd frank, waar niemand op bood, blijft
staan voor de volgende verkoping.
«Nummer 22, een mahoniehouten kastje, ingezet zeventienhonderd frank. Wie biedt? » Iemand zegt achttienhonderd. U doet
er schuchter vijftig bij, maar nog vóór u het beseft, is dat al
negentienhonderd vijftig geworden. «Negentienhonderd vijfenzeventig» roept de veilingmeester en hij wijst naar een man die
een paar stappen van u staat en die u niet eens iets horen zeggen
hebt. Hij heeft, dunkt mij, alleen maar even geknikt. Wanhopig
maakt u er tweeduizend van. Denk aan uw limiet !
«Tweeduizend. Niemand méér? Eenmaal} andermaal} laatste
nzaal » / De hamer gaat omhoog en omlaag « Verkocht! ». U hebt
het ... of u zit er mee !

A. D. M.
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Termen en wendingeIl

ACHTER DE MICROfOON
Groot doen en zijn
Een krantekolom is naar radiomaatstaveneen uitzending van zes
minuten in snel leestempo. Een hele krant zou een uitzending van
15 tot 20 uren kunnen zijn; een hele dag radio dus. Zonder één
noot muziek. Dat kan niet.
Om een ingewikkelde kwestie kort te maken: de radio moet alles
plusfl1inus 15 keer korter zeggen om tenminste al het allerbelangrijkste te kunnen vermelden. Daarom: knippen, schiften,
kiezen, doorhakken, in ellipsvorm trekken. Dit is vaak nog niet
voldoende. Daarom moet de radiotaal niet alleen bestaan uit skeletzinnen, maar moet zij ook haast altijd het korte "voord kiezen:
evenzeJel-nzaar, eveneens-ook, iedereen _zal bet er {f.Jel over eens
zijn-aangenOJnerl '[R}ordt, OJJ2 een voorbeeld aan te balen-neeJJZ nu,
laten u)ij de zaak even van naderbij bekijken-kijk' !lS.
Woorden als desniettegenstaande (ruim 2 seconden) zijn tijdrovers.
Be\vust of onbewust ga je de kortste \voordjes en de kortste
uitdrukkingen zoeken. En veel met dubbele punten werken.
Het meest voorkomende leesteken in de goede radiotaal is de
dubbele punt.
.
De reden daarvan (f)as dat iedereen zich ergerde aL'er die han'delwijze, \vordt dan b.v. De reden: ergernis!
Ook vraag- en uitroeptekens zijn handig in radiotaal. Paradox:
radiotaal bestaat vooral uit « lees »-tekens.
Het Nederlands leent zich uitmuntend tot kernachtigheid.
La voiture venant du sens inverse === de tegenligger.
La question est de savoir si == de vraag is of.
De toekomende tijd wordt zelden gebruikt.
Deze betrekking zal ZQ)eldra vacant ZQ)orden verklaard === deze
betrekkÎJlg konzt u'eldra vrij. (acht tiende seconde tijdwinst. Hm.)
Overigens is het goede Nederlands een enorme hulp voor de
radioschri jver.
Het lelijke krachtsinspanningen leveren == inspaJlJf'ingen doen.
Het foeilelijke voetstappen aanwenden == stappen doen.
Overgaan tot de opening van == openen.
Dat feit bracht nzet zich JJzee, u~as van die aard dat == dat ,naakt.
Het slechte Nederlands is bang voor kleine, eenvoudige woordjes.
De radiolnan vindt het erg dat doen en zijn niet genoeg naar
waarde worden geschat.
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!naakt de SOJn uit van vele benzoeiÎngen === dat IS bet resulvan.
vertegenwoordigt het derde deel van == dat IS het derde
van.
Een werk verrichten == een llJerk DOEN.
l\1aar het ergst van al is belangrijk. Vandaag de dag vind
je haast niets meer dat niet belangrijk is: een belangr~jk regeringsvertegenwoordiger heeft in een belangrijke verklaring gezegd dat
een belangrijke som zal worden besteecl om een belangrijk deel
van de belarlgrijke autoweg belangrijk te verbeteren en voor deze
belangrijke streek open te $tellen.
Het cliché-Frans had hier ook overal « important» gebruikt.
Er wilde mee gezegd zijn dat een voornaaln, hooggeplaatst of
Dat
taat
Dat
deel

invloedrijk regeringsvertegenwoordiger in een, opmerkelijke)
belangwekkende} frappante}, interessante verklaring (hoewel
die «verklaring» er niet bij hoeft, als hij toch ,iets zegt)

heeft gezegd datee.n groot} ruim} ontzaglij,k} I1zassaal bedrag zal
worden uitgetrokken om een groot of vitaal deel van de autoweg
grondig of aanzienlijk te verbeteren en voor deze wellicht wel belangrijke streek open' te stellen.
Nee, de mensen zijn bang· om te doen en te zijn en bang voor
dingen die groot zijn. Zij verrichten) vertegenwoordigen of maken
uit en zijn daarom belangrijk.
Ziezo: dit n1aakte hét voorwerp uit van mijn bijdrage.
Ik had ook' kunnen zeggen dat dit het .onderwerp was.

P. T.
NIEUWKOMERS
Computer
In België wordt het Franse woord ordinateur vaak door ordinator
vertaald.
Deze term bestaat niet in het Nederlands. Het Engelse cOlnputer (van het werkwoord « tocompute » === [beJrekenen) lijkt nu
te zijn ingeburgerd in het Nederlands en wint zelfs meer en meer
terrein in het' Duits, ofschoon deze taal over het goede « Rechenautomat » beschikt.
- Computers worden in vele takken van de wetenschapsbeoefening gebruikt voor het verwerken van statistisch materiaal.
- In grote drukkerijen in Amerika neelnt de' computer de zetter
tijdrovende en geldverslindende arbeid uit handen.
De ingebruikneming van steeds meer computers, zowel in' het
bedrijfsleven als bij de overheid, heeft een groot aantal samenstellingen doen ontstaan zoals:
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computerafdeling : In vele grote bedrijven \vordt een computerafdeling opgericht.
computergebied: Aan het einde van zijn opleiding heeft de cursist-programmeur een ruim inzicht in de mogelijkheden öp

computergebied.
computerervaring : De taak van deze medewerker bestaat er
o.m. in contacten te onderhouden met de ,vetenschappelijke werkers zonder computerervaring.
computerkennis: Tijdens zijn verblijf in Amerika heeft hij een
gedegen computerkennis opgedaan.

Informatieverwerkin g
De computer werkt elektronisch. Vandaar de uitdrukking : elektronische informatieverwerking (Eng. electronic data processing;
Fr. traitement électronique de l'information; D. elektronische
Datenverarbeitung) .
De gegevens moeten echter eerst in een cijfercode worden omgezet. Deze verrichting noemt men het coderen of de codering en
niet het «codificeren» of de «codificatie ». I.Jaatstgenoemde
woorden behoren tot de juridische terminologie en betekenen:
wetten tot een wetboek verenigen; een wetboek opstellen.
De cijfergegevens worden dan op infor1natiedrcgers (supports
de l'information), d.w.z. op ponskaarten, ponsbanden, magnetische
banden of schijven overgebracht. Daarna worden ze aan de computer toegevoerd.
In de hulpgeheugens en het kerngeheugen kunnen de gegevens
worden opgeslagen.
Een goed geïnstrueerde machine kan veel doen wat voor kort
als exclusief menselijk werk gold. Instructies worden aan de machine gegeven via programmaJs.

Programmeur
Onlangs kon men in het prospectus van een « internationaal Opleidingsinstituut» de volgende zin lezen: «Programmators J onze
computer I.B.M. 360/20 is aangekomen, hij staat ter uwer beschikking. »
Afgezien van « ter uwer beschikking» dat « te uwer beschikking» moet zijn, is ook « programmator » verkeerd: hier moet
programmeur worden, gebruikt.
Deze benamin~en worden vaak met elkaar verward. Het gaat
hier in feite om twee verschillende beroepen. Een programmator
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is iemand die radio- en televisieprogramma's opstelt. De functie
van progranZJneur daarentegen bestaat erin progratl2t1u/s te
schrijven voor een computer. Een elektronisch systeem reageert
op bepaalde informaties van buiten af volgens een bepaald patroon. Dit patroon '(programma) Inoet de computer worden opgegeven.
- Het programma moet goed doordacht en opgesteld zijn opdat
aan de rekenmachine feilloze instructies kUDnen worden gegeven.
- Exact denkende mensen zijn meestal geschikt voor het moderne
beroep van programmeur.
Het door de programmeur verrichte werk noemt men het
program/neren of de programmering.
- Deze medewerker is o.m. belast nlet het analyseren en programmeren van wetenschappelijke problemen.
- Bij de programmeursopleiding wordt het z\vaartepunt gelegd
op de technieken van de programnzering.
Onder de programmeurs onderscheidt men cursist-prograrn-

meurs) aankomende programmeurs) systeem-programmeurs) prograJnmeurs technische assistentie) enz. Zij vormen samen een
prograJnmeursgroep of -team.
Het programmeren kan geschieden in Cobol, Fortran en andere

programmeertalen.
Als andere samenstellingen kunnen worden vermeld:

Programmabibliotheek : waar geregeld terugkerende programma's
en standaardprogramma's worden opgeborgen.
Met een computer wordt vaak een pakket standaardprogramlna's
geleverd dat met de machine een samenhangend systeem vormt.
Het zijn in zekere zin «kant-en-klaar »-programma's, zoals men
tegenwoordig ook spreekt van kant-en-klaar maaltijden.
T'en slotte nog enige samenstellingen: PrograrJZnzafouten) deel-

programma)s) hoa fdprogranzma)s)· progranz 11Zeerdie ftS t) Pra gralnmeerervaring ; programmeringsdossiers) programmeringsmethoden
J

enz.

V. T. V.

N. v. d. R.: Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft in november 1967
een « woordenlijst informatieveruJerking
glossary of information processing» (NEN 3386) gepubliceerd, die honderden Nederlandse termen en
de vertaling ervan in het Engels bevat [iVederlands Normalisatie-instituut,
Polakweg 5, R.ijswijk, Nederland, Belgisch Instituut uoor Normalisatie,
Brabançonnelaan 29, Brussel-4J. Als Nederlandse term voor c 0 m put e r
stelt het NNI «rekenautomaat» voor. Het staat nog te bezien of deze
term in de praktijk ingang zal vinden.
r-'
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VRAAG EN ANTWOORD
\7 ragen van de heer 1\1.

Joseph"

bestuurssecretaris, Brussel.

Activiteit (en) - bedrijvigheid
V. Volgens het A.B.N.-Woordenboek van Heidbuchel is bedrijvigheid een purisme; \lan Dale vermeldt het woord echter zonder opmerking. Kunnen beide woorden als synoniem worden be-schouwd, bijvoorbeeld in het opschrift van een artikel: «De
maritieme bedrijvigheid (of activiteiten) in de jaren 1960-1966 » ?
A. De woordenboeken vermelden het \voord bedriivigheid in de
betekenis van drukte, levendigheid, werkzaamheid. Hierbij rijst
meestal de bijgedachte op van naarstigheid en vlijt: die man legt
een grote bedrijvigheid aan de dag; alles \vas in volle bedrijvigheid; de verminderde bedrijvigheid in het bou\vvak. Hetzelfde
geldt voor het bijvoeglijk naamwoord bedrijvig: een bedrijvig
man is iemand die altijd bezig is.
Activiteit heeft naast de betekenis van ijverige, voortvarende
\verkzaalnheid of bedrijvigheid, ook die van werkzaamheid in het
algemeen. Zo heeft elke vereniging een activiteit, zonder dat ze
daarom altijd bedrijvigheid aan de dag legt.
Als men die schakering in acht neemt, kan men zo\vel spreken
van « maritieme bedrijvigheid» als van « maritieme activiteiten ».
In het eerste geval is dan de bijgedachte aan\vezig van een drukke
activiteit.

Economist - econoom
V. Voor Heidbuchel is het \voord economist geen Nederlands.
Van Dale geeft echter beide vormen, ogenschijnlijk zonder verschil in betekenis.
A. In het A.B.N.-\Voordenboek van I-Ieidbuchel staat woordelijk
het volgende (blz. 66 van de derde druk) : « economist: (beter) :
econoom, staathuishoudkundige ». Zulks betekent dus niet dat,
volgens de auteur, economist geen Nederlands is, zoals de vraagsteller schrijft, maar dat het beter is econoom te gebruiken in de
betekenis van staathuishoudkundige. Dat stemt overeen lnet de
\verkelijke toestand in het A.B.N. Zo lezen we in Sesam systematische Encyclopedie, zevende deel, hoofdstuk Economie: « Een
afgestudeerde econoom kan een werkkring vinden bij de overheid,
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in de indu'strie, in de handel, aan een bank, in het verzekeringswezen of in het transportbedrijf ».
In de Prismagids voor Studie en Beroep van B.P. de Bont en
in « Wat kan ik \vorden ? », een aantal beroepsmogelijkheden verzameld door J. Zuur, is steeds sprake van econoom en nergens
van economist. Het is echter \vel mogelijk dat men soms die
laatste term tegenkomt, onder invloed van Fr. « économiste » of
Eng. «economist ».
In het Frans bestaat ook het zelfstandig naam\voord « économe» met de betekepis van de persoon die aan het hoofd staat van
een huishouding in een gesticht, gemeenschap, instelling enz. De
overeenstemmende Nederlandse term is huismeester of hoofd van
de huishoudelijke dienst. Gelet op de juiste betekenis van econoom) mogen we dat woord dus niet gebruiken als \ve buismeester bedoelen.
In de Vlaamse dialecten wordt huismeester gebezigd in de betekenis van een .huiseigenaar met huurders, terwijl de juiste
Nederlandse term huisbaas is.

Me(d)ebrengen
V. Is de uitdrukking «dit brengt met iich mede» werkelijk
foutief zoals Heidbuchel meent? Ik lees ze nochtans regelmatig
in officiële Nederlandse regeringsstukken.
A. In het A.B.N.-Woordenboek wordt «dit brengt met zich
mee dat ... » verbeterd in «dit brengt mee dat ... , dit heeft tot
gevolg dat ... ». Die verbetering lijkt ons verantwoord, aangezien
de woorden «met zich overbodig zijn, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld: Dit brengt natuurlijk mee dat we ons standpunt ter zake zullen moeten herzien.
In zijn werk Schrijft U ook zulk Nederlands? vermeldt dr. F.C.
Dominicus de uitdrukking « met zich meebrengen» onder de modewoorden, die meestal \\Teinig of geen zin hebben. Hij voegt
eraan toe : « De oorzaak van dit gebruik is vaak te vinden in de
wellicht onbewuste zucht gewichtig te doen ».

U - Uw
V. Enkele jaren geleden werd aan de typisten in onze dienst opgelegd om in officiële brieven steeds het persoonlijk voornaamwoord U met hoofdletter en het bezittelijk voornaamwoord uw
zonder hoofdletter te schrijven. Ik meen dat deze regel onlogisch
is en men in dezelfde brief beide voornaamwoorden met of zonder
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hoofdletter moet schrijven naargelang van de persoon tot wie men
zich richt.
A. Die redenering is juist. Het spreekt immers vanzelf dat het
niet opgaat - bij het schrijven van hoofdletters of kleine letters een onderscheid te maken tussen het persoonlijk en het bezittelijk
voornaamwoord, die beide betrekking hebben op een en dezelfde
persoon.

Verkeer
V. In publikaties van het ministerie van Verkeerswezen is er
steeds maar sprake van « goederentrafiek » en « personentrafiek ».
Waarschijnlijk gaat het hier om een woord (trafiek) dat via· het
Engels in het Frans is doorgedrongen (tenminste in de betekenis
van « vervoer » ) .
A. Een van de betekenissen van het Franse woord « trafic » is :
fréquence des convois sur une voie ferrée; densité de la circulation routière, maritime et aérienne. De overeenstemmende Nederlandse term· is verkeer: het verkeer per spoor, het wegverkeer,
het goederenverkeer, het personenverkeer, het zware verkeer, het
havenverkeer, het luchtverkeer, het verkeer te water enz. Aan het
woord « trafiek» bestaat in onze taal dus geen behoefte. In het
Winkier Prins Woordenboek, waarvan de Belgische medewerker
prof. dr. J. L. Pauwels van de Leuvense universiteit iS,wordt in
de lijst Onjuiste woordenkeus « trafiek» vervangen door verkeer.

Middelbaar - secundair
V. In het orgaan van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal
« Nu Nog» nr. 4 - 1967, p. 91 en in nr. 6 - 1967, p. 123 lees
ik over het secundair onderwijs. Is dat geen gallicisme?
A. De benaming « secundair onderwijs» wordt thans stelselmatig
door ons ministerie yan Nationale Opvoeding en in onderwijskringen gebruikt. Het is een ruimer begrip dan « middelbaar onderwijs », waarbij men denkt aan de traditionele humaniora. Het
secundair onderwijs omvat alle takken van onderwijs tussen het
lager en het hoger onderwijs, bijv. ook de technische scholen, de
lagere en middelbare normaálscholen, de bijzondere scholen voor
gehandicapten.
.
De vraagsteller steunt waarschijnlijk op Van Dales Groot Woordenboek, waarin « secundair onderwijs» een gallicisme wordt. ge11 ~ 432

noemd voor «middelbaar onder\vijs ». Men mag echter niet uit
het oog verliezen dat het onderwijsstelsel en de gebruikte benamingen in Nederland merkelijk verschillen van de onze, zodat eenheid van terminologie moeilijk te bereiken is.

J. V.
Wandschild - Gevelschild
De Vereniging van Garagehouders der Provincie Ant\verpen
vroeg ons of het woord «kenschild » ( bedoeld werd: een
geëmailleerde zware metalen driehoekige plaat van 80 cn1. zijde)
correct is. Ons \vas de term onbekend. De Koninklijke Nederlandsche Automobielclub wist er wel raad mee. Het pittige
antwoord van de K.N.A.C. \villen wij onze lezers niet onthouden:
«Het door u in bovengenoemde brief vermelde woord «kenschild » is beslist geen Nederlands, hoe\vel de woorden «kenmerk », « kenteken », dat « kennelijk» wel zijn.
Naar onze mening, wij zijn echter geen taalgeleerden, komen
voor de schilden die de Belgische Bond van Garagehouders gebruikt twee goed Nederlandse woorden in aanmerking, nl. « wandschild » en « gevelschild ».
De eerste combinatie vindt men o.a. in \vandtapijt, de tweede
in bijv. geveltoerist (te uwer informatie is dit een persoon die
door langs een gevel te klimmen onrechtmatig een huis binnen
dringt) .
Een \vandschild \vordt echter aangewend voor gebruik binnenshuis, aan de wand van de gang of kamer. Een gevelschild heeft
daarentegen als oogmerk door plaatsing aan de gevel de aandacht
van passanten te trekken.
~Tij warderen het zeer dat u zich om het goed gebruik van de
Nederlandse taal bekommert. Hiermede wil niet gezegd zijn dat
het Vlaams geen \\loorden en uitdrukkingen kent die, indien hier
te lande gebruikt, het zeer \\rel zouden doen.
Eén woord, hetwelk wij hier nog wel eens tegenkomen is en
blijft voor Nederlanders onverteerbaar, nl. het woord « uitbater»
voor exploitant. Bij- uitbaten denken vlij onveranderlijk aan uitzuigen, of om het in volksnederlands te zeggen, afleggen. Hiermede wordt bedoeld iemand op unfaire wijze in zijn economisch
bestaan behandelen. »
Vertrouwend u naar genoegen te hebben ingelicht, ...
N.B. - Indien het woord exploitant in België taboe is, waarom
gebruikt men dan \vel het Franse woord « garage» of het
Engelse woord « square» ? Hoewel wij geen taalpuristen
zijn noemen wij zoiets een «plein».
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II. ,.. Termen en wendingen
TERMEN UIT HET HYPOTHEEKBEDRIJF
De Hypothecaire Beleggingskas N.V. te Antwerpen legt ons enige
termen voor die betrekking hebben op hypothecaire leningen.
Hoewel deze termen enigszins een technisch karakter dragen, menen wij er goed aan te doen ze in dit tijdschrift te behandelen
omdat wij, met onze correspondent, van oordeel zijn dat een duidelijke en uniforme terminologie van het grootste belang is zowel
voor de particuliere ondernemingen als voor de overheidsinstellingen die op het gebied van het hypothecair krediet werkzaam
zijn.

Hypotheekbank - hypotheekbedrijf
In Nederland is hypotheekbank de gebruikelijke benaming van
ondernemingen die zich in hoofdzaak of uitsluiteud bezighouden
met het verstrekken van hypothecaire leningen. Zo is er bv. in
NederJand ook een Vereniging van Hypotheekbanken.
Deze benaming kunnen wij in België echter niet zonder meer
invoeren. Ingevolge een wet van 1935 mogen namelijk alleen
depositobanken de benaming « bank» voeren.
Welke benaming zouden wij in België dan wel kunnen gebruiken? De termen « maatschappij» en « kas », die momenteel in
ons land het meest voorkomen, zijn in het Nederlands ongewoon;
« maatschappij» wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor zeer
grote ondernemingen (verzekeringsmaatschappijen, petroleummaatschappijen e.d.); «kas» heeft meestal betrekking op beschikbaar geld (de kas van een vereniging) ; op de boekhouding
daarvan (de· kas opmaken) of op het loket waar geld ontvangen
en uitgegeven wordt (aan de kas staan). Slechts zelden komt
« kas» voor in de benaming van een onderneming of instelling.
Volkomen in overeenstemming met het hedendaagse Nederlandse taalgebruik is daarentegen de term bedrijf en samenstellingen
daarmee, .zoals hypotheekbedrijf. Echte Nederlandse benamingen
van hypotheekbanken in België zouden dus kunnen zijn: Antwerps Hypotheekbedrijf, Algemeen Belgisch hypotheekbedrijf, Hypothecair Beleggingsbedrijf.
Wij begrijpen echter wel dat reeds gevestigde firma's niet om
taalkundige redenen een benaming kunnen wijzigen waaraan ten
slotte heel wat goodwill en dus commerciële waarde verbonden is.
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Onze wenk geldt dus vooral de nieuwkomers : ook een « nieuwe»
benaming heeft een zekere aantrekkingskracht!

Lener en uitlener
Bij een lening zijn ten minste twee personen betrokken: degene
die tijdelijk een som geld afstaat, en degene die de beschikking
over dit geld krijgt.
Volgens de terminologie van ons Burgerlijk Wetboek, waarvan
de Nederlandse tekst een paar jaar geleden werd vastgesteld, is
degene die het geld afstaat de uitlener. Degene die het geld ontvangt, is de lener.
Deze termen zijn nog lang niet algemeen gebruikelijk in ons
land, ook niet in kringen van notarissen, hypotheekbedrijven en
andere kredietinstellingen, die zich eigenlijk op dit gebied geen
onnauwkeurig taalgebruik kunnen permitteren.
De verwarring die in dezen bestaat, is ook de commissie opgevallen die met de voorbereiding van de Nederlandse tekst· van het
BW was belast (de zogenaamde commissie Van Dievoet). Zij
heeft dan ook een apart punt van haar rapport aan de woorden
lener en uitlener gewijd (1).
Uit dit rapport blijkt dat de genoemde woorden in de beide
betekenissen worden gebruikt, zodat de lener voor sommigen de
kredietgever en voor anderen de kredietnemer is. Vrij algemeen
wordt bovendien de term « ontlener» gebruikt, waar volgens de
terminologie van het BW lener is bedoeld.
De term « ontlener» is Zuidnederlands en is in het Algemeen
Nederlands onbekend. Het ww. ontlenen bestaat wel in het Algemeen Nederlands doch wordt niet gebruikt met betrekking tot
het lenen van geld (wel: iets ontlenen aan het werk van een
auteur) .
Het voortbestaan van de term «ontlener» wordt o.m. in de
hand gewerkt door de omstandigheid dat in de schoolboeken en dus ook op school - de algemeen Nederlandse termen niet
worden geleerd; uit een onderzoek van de taal in de schoolboeken
is ons gebleken dat in onze rekenboeken nagenoeg uitsluitend
sprake is van « ontleners »...
De termen lener en uitlener worden ook in Nederland gebruikt.
Voor wie echter nog bezwaar mocht hebben tegen de door het
BW bekrachtigde algemeen Nederlandse termen wijzen wij erop
dat wij in onze taal bovendien over de volgende benamingen beschikken, die eventueel als synoniem bruikbaar kunnen zijn: geld1

Zie doe. 507 (1959.. 1960) nr 1 van de Kamer van Volksvertegen..
woordigers t blz. 64...66.
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gever/geldnemer,. schuldeiser/schuldenaar; crediteur/debiteur;
kredietgever/kredietnemer. .
.
Het gebruik van het ww. lenen levert geen moeilijkheden op,
voor zover men het juiste voorzetsel gebruikt: Ik heb van mijn
vriend 100 F gele~nd, die ik op mijn beurt aan mijn broer heb
geleend.
Onder invloed van het Frans (emprunter à) hoort men soms
wel aan waar het in feite van moet zijn.

Hypothecaire leningen
De functie vaneen hypotheekbedrijf bestaat erin leningen en
ander krediet te verstrekken waarvoor de geldnemer een gebouwd
of ongebouwd eigendom als zekerheid heeft gesteld.
Van het als zekerheid gestelde goed zegt men dat het met
hypotheek belast of bezloaard is. Het \v\v. hypothekeren en het
bijv.nmw. gehypothekeerd bestaan, maar komen in de praktijk
zelden voor. Meestal zegt men dat de geldnemer een hypothecaire
lening heeft aangegaan) dat zijn goed hypothecair verbonden is of
dat hij een lening onder hypothecair verband heeft aangegaan.
Op de vraag van onze correspondent of de term « hypotheek-I
lening» ook bruikbaar is, kunnen wij ant\voorden dat wij dit
woord in de vaklitteratuur nergens hebben aangetroffen. Het gebruik ervan strookt niet met de gangbare terminologie.
Op een goed kan meer dan één' hypotheek \vorden gevestigd.
Het tijdstip van inschrijving bepaalt de rangorde van de hypotheek : na de eerste hypotheek komt de t\veede, dan de derde enz.
De hypothecaire kredietgever kan dus geld geven op eerste)

op tweede ... hypotheek.
Een kredieth)Jpotheek dient als zekerheid voor een nog niet
bestaande schuld: de kredietnemer kan bij de kredietgever tot
een vooraf vastgesteld maximumbedrag geld opnemen wanneer
hij dat nodig heeft. Het voordeel van een krediethypotheek is dat
men slechts rente betaalt over het werkelijk opgenomen geld.
Wij vestigen er de aandacht op dat de hypotheek gegeven wordt
door de lener, d.w.z. door degene die het geld ontvangt, terwijl
de kredietgever de hypotheek neemt.
geldnemer== hypotheekgever
geldgever
hypotheeknemer (ook : hypotheekhouder)

Aflossing van een hypothecaire lening
Het geleende bedrag moet uiteraard na verloop van tijd worden
terugbetaald. Van een lening zegt men in dit verband dat zij
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wordt afgelost. De aflossing van een lening houdt in dat het geleende bedrag aan de uitlener \vordt teruggegeven.
Hoewel het gebruik van de woorden «terugbetaling» en
« terugbetalen» niet onjuist kan worden genoemd, kOlDen deze
termen in de praktijk veel minder voor dan aflossen en aflossing.
Bepaald ongebruikelijk is. de samenstelling «terugbetalingsmodaliteiten », die wij door aflossingsvoorwaarden zouden vervangen.
Een lening kan na een bepaalde periode ineens worden afgelost;
in vele gevallen vindt echter een aflossing in vaste of in variabele
bedragen plaats.

Rente - interest .
Voor het beschikbaar stellen van het geld ontvangt de geldgever
van de geldnemer een vergoeding, die in het Nederlands gewoonlijk rente wordt genoemd. De term interest is een synoniern van
rente maar komt met betrekking tot leningen en krediet minder
voor dan rente, vooral als het om samenstellingen gaat.
De verkorte vorm «.intrest» troffen wij in de vaklitteratuur
nergens aan. De Zuidnederlandse term « kroos» is ook in Vlaanderen vrijwel uitgestorven.
Het rentepercentage (ook wel: rentevoet). drukt het bedrag
van de rente in percenten uit. De rente die over hypothecaire
leningen wordt betaald, noemt men hypotheekrente.
De rentestand (ook: rentepeil) is het gemiddelde rentepercentage dat bij kredietverlening gebruikelijk is. Door een hoge rentestand wordt de kredietverlening geremd.
De rente111arge is het verschil tussen de door de kredietinstellingen aan hun geldschieters betaalde rente en de van de kredietnemers ontvangen rente.
Voor de kredietinstellingen vormt de rentemarge samen met de
voor elke verrichting berekende provisie het voornaamste bestanddeel van de bedrijfsl-uinst.
Op de term provisie moeten wij even de aandacht vestigen.
Provisie is de benaming van de vergoeding die handelsreizigers,
makelaars en andere tussenpersonen, o.a. hypotheekbedrijven,
ontvangen voor hun bemiddeling. Voor dit begrip wordt in ons
land meestal de term «commissie» gebruikt (naar het Frans :
cOlnmission) terwijl provisie ten onrechte als synoniem van
voorschot wordt gebezigd (zie Taalbeheersing 11-46).

Aflossingsvoorwaarden
Een lening kan ineens of in termijnen worden afgelost.
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Bij een ineens af te lossen lening wordt de gehele hoofdsOJ7z na
verloop van een bepaalde periode terugbetaald, terwijl jaarlijks)
halfjaarlijks of driemaandelijks rente wordt betaald.
Halfjaarlijks en driemaandelijks zijn de meest gebruikte termen
wanneer het on1 p~rioden van 6, resp. 3 maanden gaat. Zij verdienen de voorkeur boven « semestrieel» en « trin1estrieel », die
in ons land veel worden gebruikt. Het woord «trimestrieel»
komt niet eens in de woordenboeken voor. Samenstellingen met
kwartaal zijn in het Nederlands daarentegen zeer gewoon (kwar-

taalrapport) kwartaalcijfers) kwartaaldividend) kwartaalverslag ).
De duur \vaarvoor een lening is 'aangegaan wordt looptijd genoemd. Er zijn leningen met een bepaalde looptijden leningen met
een onbepaalde looptijd. Hypothecaire leningen zijn meestalleningen met een bepaalde looptijd. Zij kunnen echter vervroegd afgelost worden na een opzegtermijn en tegen betaling van een vergoeding voor vervroegde aflossing.
Ten einde tijdig over het nodige geld voor de aflossing te beschikken, gaan bedrijven die een lening hebben aangegaan er soms
toe over een amortisatiefonds (Eng. sinking fund) aan te leggen.
Een lening die door middel van een amortisatiefonds wordt afgelost, is een amortisatielening (Eng. sinking fund loan).
Een in termijnen af te lossen lening wordt geleidelijk afgelost:
de druk van de dienst der lening is dan gelijkmatig verdeeld.
Bij een. dergelijke periodieke aflossing kan men ervoor zorgen
dat steeds een zelfde bedrag wordt betaald, ·dat voor een deel uit
rente (rentebestanddeel ) en voor de rest uit aflossing bestaat (aflossingsbestanddeel ). Rentebestanddeel en aflossingsbestanddeel
vormen samen de annuïteit en de op deze wijze afgeloste lening is
een annuïteitenlening. Voor het berekenen van de annuïteit beschikt men over annuïteitentafels.
In principe wordt de annuïteit berekend per jaar, doch zij kan
ook voor een kortere periode, bijvoorbeeld per maand, kwartaal
of halfjaar worden vastgesteld.
Bij een gelijkblijvende annuïteit wordt het rentebestanddeel
steeds kleiner en het aflossingsbestanddeel steeds groter.
Er komen echter ook ongelijke annuïteiten voor, namelijk dalende of stijgende annuïteiten, die ook wel in het algemeen oneigenlijke of gewijzigde annuïteiten worden genoemd.
Het aflossingsplan (ook: aflossingsschema ) .van een annuïteitenleningwordt in de hypotheekakte opgenomen.

w.

Px.
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srAKERS)

ZET GEEN «PIKETTEN» MEER UIT!

Wie in geval van staking bij de fabriek' of het kantoor of bij de
douane op de uitkijk gaat staan om te zien '\vie er werkt, om eventuele werk\villigen het \verken te beletten of hen althans tot mééstaken te bewegen, is geen « stakingspiket» maar een stakingspost of, als uit het tekstverband al voldoende blijkt, dat het om
een staking gaat, een post, ook wel een poster. Wat zo een man
doet is posten: tijdens de havenstaking werd bij alle boten gepost.
Een hele troep arbeiders stond te posten. Een groepje postende
arbeiders raakte slaags met de politie, die het niet nam, dat zij
degenen die \vel tot \verken bereid waren, de toegang tot de
fabriek poogden te ontzeggen..
Men kan. bij een staking ook gepost uJorden) waarmee dan gezegd wil zijn dat men, als \verkwillige, door postende arbeiders,
door posters in de gaten wordt gehouden. «Posten» heeft dus
een verschillende betekenis naar gelang het overgankelijk of nietovergankelijk is gebruikt.
« Piket» heeft ook wel iets te maken met op de uitkijk staan
en wacht hebben. Een piket is namelijk een groepje soldaten,
politiemannen enz., die zich gereed moeten houden om in geval
van nood dadelijk uit te rukken of in te grijpen. In kampen en
kazernes bijv. is er een brandpiket, een groepje mensen die klaar
moeten staan om bij brand de orde te handhaven en bij het blussen een handje te helpen: hij kan niet weg; hij heeft brandpiket.
Maar vakbondsleiders moeten zeggen, dat hun organisatie besloten heeft overal (stakings) posten uit te zetten) bij iedere fa~
briek een sterke post uit te zetten, of, kortweg, dat er besloten is,
om te posten. De regering zal daar wellicht op antwoorden, dat de
arbeidsvrijheid moet worden gewaarborgd, dat zij niet zal dulden
dat werkwilligen van hun werk worden afgehouden of worden
gemolesteerd d.i. geplaagd, gehinderd worden. Van de zijde van
de vakbonden zal men die werkwilligen dan wel stakingbrekers
of onderkruipers) liever dan « gelen» noemen.

A. D. 11.
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II. ,- Termen en wendingen
ENGELS

OF

NEDERLANDS?

In de fantastische vooruitgang die sedert de Tweede Wereldoorlog
werd geboekt in wetenschap en techniek bekleedt de Angelsaksische wereld ontegensprekelijk een ereplaats. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat het prestige van het Engels (zowel het Britse
Engels als het Amerikaans) als eerste wereldtaal nog is vergroot
en dat de meeste neologismen van het Engelse taalgebruik uitgaan.
Deze feiten alsmede de rijkdom en de soepelheid van het Engels
verklaren het succes van vele nieuwe Engelse woorden of uitdrukkingen overal ter wereld.
Dat is echter nog geen reden om niet te reageren tegen deze
invasie van Anglo-Amerikaanse terminologie.
Al te vaak worden Britse of Amerikaanse termen gemakshalve
in andere talen en inzonderheid in het Nederlands overgenomen.
Dit verwijt treft zowel de Nederlanders als de Vlamingen. Er
wordt geen voldoende inspanning gedaan om equivalenten te zoeken en te verspreiden. Het gevolg hiervan is dat na verloop van
tijd, wanneer een Engels woord bij ons reeds in gebruik is, het
steeds moeilijker en dikwijls onmogelijk wordt om een Nederlands
equivalent ingang te doen vinden.
Er moet uiteraard worden toegegeven dat sommige Engelse of
Amerikaanse woorden of uitdrukkingen zo ruim van betekenis zijn
dat het praktisch onmogelijk is er een tegenhanger voor te vinden.
Benamingen van typisch Noordamerikaanse of Britse uitvindingen, produkten of voorwerpen worden vaak letterlijk overgenomen. Het kan ook gebeuren dat bepaalde idiomatische uitdrukkingen zo raak of typerend zijn dat men ze spontaan gaat bezigen.
Voorts kan men woorden aantreffen die eenvoudig\veg onvertaalbaar zijn.
Niettemin is waakzaamheid in de meeste gevallen geboden. Hier
zoals in alles is de wet van de minste weerstand uit den boze.
Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om taalverschraling te
voorkomen.
Hierna worden derhalve een aantal in Nederlandse boeken,
tijdschriften en kranten veel voorkomende Engelse termen onder
de loep genomen.
Wij hebben hoegenaamd niet de pretentie de beste equivalenten
voor de behandelde woorden te verstrekken.
Onze opzet is enkel een poging te doen om het overdadige
gebruik van Engelse woorden in het Nederlands tegen te gaan.
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Technological gap
I-Iet Engelse « gap» betekent gat, opening, leemte, gaping, kloof.
De term T.G. is gemeengoed geworden in Europa, en komt
veelvuldig voor in Nederlandse kranten en tijdschriften. Een voorbeeld uit Elseviers Weekblad: «Dus de « technological gap» is
geen fabel, zoals soms wel wordt beweerd? »
Door «technological gap» wordt de achterstand van WestEuropa op het gebied van het \vetenschappelijk en technisch onderzoek bedoeld. In het Nederlands kan dit begrip naar gelang
van de context op verschillende wijzen worden weergegeven.
Voorbeelden:

Achterstand: De technologische achterstand van Europa moet zo
vlug mogelijk worden ingelopen.
Kloof: Sommige experten verdedigen de stelling dat er geen technologische kloof bestaat.

Discrepantie: De technologische discrepantie tussen Europa en de
Verenigde Staten moet worden weggewerkt.
Men kan het ook andersom zeggen en spreken van :

Overheersing: Als Europeaan kan ik mij niet zonder meer neerleggen bij een Amerikaanse overheersing in bepaalde sleutelindustrieën.
Overwicht: Een toenemende samenwerking (zelfs wellicht fusies)
tussen Europese industrieën is noodzakelijk wil men het sterke
Amerikaanse overwicht bestrijden.

Penetratie: Sedert enkele jaren wordt o.m. van Franse zijde veel
kritiek op de Amerikaanse penetratie uitgeoefend.
Suprematie: De wetenschappelijke en technische suprematie van
Amerika ten opzichte van West-Europa vormt ook in ons land
een bron van toenemende zorg.

Voorsprong: Door de relatief hoge uitgaven voor speurwerk heeft
het Amerikaanse bedrijfsleven een voorsprong op de Europese
ondernemingen verworven.

Vooruitgang : Het zijn niet altijd de grootste ondernemingen die
het meest tot de technologische vooruitgang bijdragen.

In verband met dit begrip treft men nog o.a. volgende uitdrukkingen aan: De technologische kloof met Amerika dreigt zich te
verbreden / de vrees van een zich verwijdende kloof mag geen
hersenschim worden genoemd. Zorg voor een toenemende achterstand is volkomen gemotiveerd; de vergrote achterstand op de
Verenigde Staten; in dit opzicht is het land ten achter j een
technologisch achterblijven constateren; het achterblijven van
Europa.
In Duitsland heeft men het over : die wachsende Kluft zwischen
Europa und Amerika} of over :die technologische Ueberlegenheit
Amerikas.
In het Frans spreekt men van retard technologique, écart technologique} fossé technologique} disparités technologiques.

Know-how
Om de technologische kloof te overbruggen moet men over
« know-how» beschikken. In deze Amerikaanse taalnieuwigheid
vindt men het werkwoord « to know »: weten, kennen, en het
bijwoord « how » : hoe, terug.
Een paar voorbeelden zullen de betekenis van dit neologisme
verhelderen :
- Met de nodige apparatuur kan men meteen de nodige
know-how meegeven.
- Naarmate meer Amerikaanse industrieën in Europa vestigingen
creëren, zal het steeds moeilijker worden de nieuwe technologische
know-how uit Amerika te verwerven.
- Gezien de behoefte om know-how aan derden te leveren of met
derden uit te wisselen, wordt het geheimhouden echter steeds
moeilijker.
Dat we deze « know-how » kunnen missen, bewijzen volgende
door ons enigszins gewijzigde en ingekorte zinnen die wij aan
Nederlandse kranten ontlenen:
- Men bewaakt liever de eigen kennis dan haar te delen.
- Investeringen en proceskennis zijn in ons land vaak kostbaar
bewaakte geheimen, waarover men niet praat.
- Verwerving van nieuwe technologische kennis zal altijd mogelijk zijn wanneer men in ruil daarvoor iets te bieden heeft.
- Sommige Amerikaanse ondernemingen hebben veel bijgedragen
tot de overdracht van kapitaal en technische kennis.
- Twee firma's hebben besloten gezamenlijk bij te dragen in een
nieuwe fabriek zowel met geld als met de nodige kennis.
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Onze zuiderburen geven dit begrip weer door de uitdrukkingen:

savoir} savoir faire} apport de «matière grise »} connaissances
nouvelles} connaissances techniques. De Duitsers spreken van
Fachkenntnisse} Sachkenntnisse} das Gewinnen von neuen Erkenntnissen} praktisches Wissen} das erfinderische Können} das
technologische Geschick.
Brain drain
Dat de «know-how» niet enkel uit Amerika komt, blijkt
uit het feit dat vele wetenschappelijke topmensen (= brainpower,
D. WissenschaftIer, wissenschaftliche Führungskräfte) Europa
verlaten hebben om zich in Amerika te gaan vestigen. Men mag
dus met recht beweren dat zelfs in de meest geavanceerde technologieën als ruimtevaart, kernenergie en informatietechniek,
Amerika wel iets te danken heeft aan de brain drain.
Dit woord is alweer een « adoptiekind» van sommige schrijvers
of journalisten, dat best door hersenemigratie of hersenvlucht kan
worden vervangen.
Voorbeeld: Amerika geeft driemaal zoveel uit aan speurwerk
als Europa. De hersenvlucht houdt hier direct verband mee.
In het Frans wordt dit : fuite} exode of drainage des cerveaux.

I nvention - innovation
Soms kan men in de dagbladen zinnen lezen zoals de volgende :
De grote Amerikaanse staalondernemingen liggen bij het buitenland ten achter zowel wat de « invention » als de « innovation »
betreft.
« Invention» bestaat erin iets te vinden, uit te vinden of te
ontdekken. Het is dus de vrucht van research of, om een goed
Nederlands woord te gebruiken, van speurwerk of wetenschappelijk onderzoek.
Om dit begrip weer te geven beschikken wij over woorden
zoals: vondst} vindingen} uitvindingen} uitvindersarbeid} ontdekking. B.v. : Sommige economen zijn van oordeel dat het in Europa
voornamelijk schort aan de kunst van snelle en efficiënte ontwikkeling van uitvindingen en ontdekkingen en het produktief maken
van bereikte resultaten.
« Innovation » is iets nieuws invoeren, nieuwigheden in zwang
brengen, iets veranderen.
« Innovation » is bijgevolg de ontwikkeling van het uitgevondene of ontdekte, het resultaat van de inventiviteit. In de ruimste
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zin van dit begrip kan dus worden gesproken van vernieuwing van

inzichten) invoering van nieuwigheden} toepassing van nieuwe
technieken; invoering van nieuwe artikelen of verbeterde produkten; technische vernieuwing} technologische vernieuwing} industriële vernieuwing; veranderingen of revolutionaire veranderingen. B.v.: De Amerikaanse ondernemer verwijt zijn Europese
collega dat hij terugschrikt voor risico's, concurrentie en technologische vernieuwing.
V. T. V.
VERANTWOORDELIJK - AANSPRAKELIJK
TOEREKENBAAR

Als men een Nederlands-Frans woordenboek raadpleegt, stelt men
vast dat het als vertaling van die drie bijvoeglijke naamwoorden
dezelfde Franse term geeft, namelijk « responsabIe ». Ook de zelfstandige naamwoorden verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid,
toerekenbaarheid en eveneens verantwoording hebben alle als
Franse vertaling «responsabilité ».
Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen, onder invloed van
het Frans, het juiste onderscheid tussen de Nederlandse termen
niet weten te maken. En toch bestaat er een grondig verschil,
zoals wij hieronder aantonen.

Verantwoordelijk
De betekenis is «ter verantwoording kunnende geroepen worden» : aangezien de persoon van de Koning onschendbaar is, zijn
de ministers verantwoordelijk voor alle regeringsdaden ; ieder
mens is verantwoordelijk voor zijn daden. Een verantwoordelijke
post is een betrekking die grote verantwoordelijkheid meebrengt,
veel zorg en toewijding vergt.
Het tegendeel « onverantwoordelijk» wordt soms in verkeerd
verband gebezigd. Zo schreef een toneelrecensent de mislukking
van een stuk toe aan «een onverantwoordelijke regisseur ». Hij
bedoelde in feit een regisseur zonder verantwoordelijkheidsbesef
of -gevoel. Als «onverantwoordelijk» betrekking heeft op een
persoon, betekent het « niet ter verantwoording kunnende geroepen worden» : hij is daarvoor onverantwoordelijk.
Meestal wordt het echter gebruikt in de betekenis van onvergefelijk} niet goed te praten: een onverantwoordelijke nalatigheid;
een daad van onverantwoordelijke roekeloosheid; onverantwoordelijk gepraat; het is onverantwoordelijk om zo te handelen.
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Aansprakelijk
«Voor iets aansprakelijk zijn» betekent dat men zich ertoe
verbindt de aangerichte schade te vergoeden: zich aansprakelijk
stellen voor eventueel aangerichte schade; de spoorwegen zijn
niet aansprakelijk tegenover de reizigers voor enig ongeval. In ons
Burgerlijk Wetboek treft men aan: aansprakelijk voor de schade,
voor de brand, voor het verlies, voor diefstal.
« Burgerlijke verantwoordelijkheid» is een verkeerde vertaling
van « responsabilité civile ». In het Belgische recht spreekt men
van burgerrechtelijke aansprakeljikheid / de rechtsgevolgen liggen
dan op het gebied van het burgerlijk recht. Inzake strafrechtelijke
aansprakelijkheid liggen de rechtsgevolgen op het gebied van het
strafrecht. Het Belgische recht kent personenverenigingen met

beperkte aansprakelijkheid.
Toerekenbaar
Toerekenbaar wordt gezegd van iemand wier geestelijke vermogens zodanig zijn, dat hij ten volle verantwoordelijk mag worden
geacht voor zijn daden, dat zijn daden hem kunnen worden toegerekend : de misdadiger is toerekenbaar bevonden. Verder ook van
een daad waarvoor iemand verantwoordelijk kan worden gesteld:
een misdaad is toerekenbaar, als ze gepleegd is met verstandelijk
bewustzijn, als de dader geestelijk normaal is.
Wanneer het personen betreft, spreekt men in juridische taal
ook van toerekeningsvatbaar(heid). Met een ontkenning gebruikt
men trouwens bij voorkeur dat woord (de moordenaar is ontoerekeningsvatbaar), terwijl men van een moord zegt dat hij ontoerekenbaar is. In het spraakgebruik, zelfs het juridische, lopen beide
termen evenwel door elkaar. De eenvoudiger vorm (on) toerekenbaar wordt niet alleen voor de daad) maar ook voor de dader
gebruikt.
De lezer begrijpt nu de vergissing van de verslaggever van een
proces die schreef: «De Antwerpse raadkamer verklaarde de
dader onverant\voordelijk ». De juiste term was dus niet toerekenbaar of ontoerekeningsvatbaar.
V erantwoordelijkheid en verantwoording
Wat is het verschil tussen beide woorden? Het eerste is
de plicht rekenschap over iets te geven, het tweede is het
geven van rekenschap. Men wordt ter verantwoording ge-
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roepen on1dat men verantwoordelijk is. De ministers dragen
verantwoordelijkheid tegenover het parlement, zij kunnen door
het parlement ter verantwoording worden geroepen. De directeur heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang
van zaken en hij zal hierover verantwoording moeten afleggen
aan de raad van beheer. De boekhouder moet verantwoording van
de gelden afleggen aan de directeur. « Iemand ter verantwoording
roepen» betekent hem rekenschap over iets vragen, «zich verant\voorden » rekenschap geven over zijn daden.
De lezer lette op de juiste voorzetsels : de regering is verantwoordelijk aan de Kamer voor 's lands beheer; men legt verantwoording af van iets ; verantwoording doen van zijn beheer aan
iemand.
Een vaste uitdrukking is « rekening en verantwoording doen »,
d.w.z. gedane uitgaven opgeven en toelichten: eens per jaar moet
de penningmeester behoorlijk rekening en verantwoording doen
van zijn beheer.
Verantwoorden wordt soms verkeerd gebezigd voor rechtvaardigen. Zo lazen wij : «Wanneer de omvang van de zaken zulks
verantwoordt ». Aangezien verantwoorden inhoudt dat rekenschap
over iets wordt afgelegd (wat hier natuurlijk niet het geval is),
dient het te worden vervangen door het werkwoord rechtvaar-

digen.

De verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen
In pers, radio en televisie leest of hoort men geregeld zinnen
van het volgende model: De vergadering bezweert de regering
haar verantwoordelijkheid op te nemen. De minister moet nu zijn
verantwoordelijkheid opnemen. De partijen moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen. De interpellatie zal iedereen verplichten
zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
« Zijn verantwoordelijkheid nemen of opnemen» is geen gebruikelijke Nederlandse uitdrukking. Wij zeggen wel «de verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen» : voor de goede afloop nemen wij geen verantwoordelijkheid op ons ; de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer op zich nemen.
Het is echter duidelijk dat degenen die het steeds hebben over
«zijn verantwoordelijkheid nemen of opnemen» eigenlijk wat
anders bedoelen. Zij vertalen klakkeloos « prendre sa responsabilité» en schijnen niet te weten dat er een hele reeks kernachtige
Nederlandse wendingen bestaan om die gedachte uit te drukken:
de knoop doorhakken, kleur bekennen, klare wijn schenken, zich
duidelijk uitspreken, een definitieve beslissing nemen, zijn houding
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duidelijk bepalen, op ondubbelzinnige wijze zijn mening zeggen,
ronduit voor zijn mening uitkomen, zich aan zijn verplichtingen
niet onttrekken; hij moet nu kiezen of delen.

J. v.

VRAAG EN ANTWOORD

Waterleidingbedrijf
V. van de heer A. Poelaert, Brussel-4: «Met veel belangstelling heb ik het artikel getekend J. V. gelezen (Taalbeheersing
11-420 en volg. Trefw. Bedeling). In de laatste alinea schrijft
hij «\vaterleidingsbedrijf ». Ik meen ten deze er te mogen
op wijzen dat noch Van Dale noch Koenen die verbinding-s
opnemen in hun samenstellingen met «waterleiding ». Daar
ik als vertaler in dienst van de N.M.D.W. steeds stelselmatig
geijverd heb voor een degelijk taalgebruik en steeds gewezen heb
op het overbodig karakter van die SJ zou ik de redactie willen
vragen of mijn zienswijze de juiste is en, zo ja, bij wijze van
antwoord een rechtzetting \vil opnemen in haar volgende aflevering. »

A. Die opmerking is juist, zoals o.a. ook blijkt uit de Woordenlijst \vaarin de samenstelling waterleidingmaatschappij voorkomt.
Brevetteren
V. van de heer F. Vandervorst, Wezembeek-Oppem: «Als
beambte bij de Brusselse administratie die verscheidene ziekenhuizen beheert heb ik vaak te kampen met spellingmoeilijkheden
in verband met het ziekenhuiswezen. O.a. vraag ik me af \vaarom
in de officiële publikaties (Staatsblad - Bestuursmemoriaal ) de
graad « gebrevetteerde verpleegster» steeds met één t geschreven
wordt, terwijl het groene boekje vermeldt: brevetteren, brevetteerde, gebrevetteerd. »
A. De spelling «breveteren » treft men nog aan in sommige
woordenboeken, waarschijnlijk omdat het Franse werkwoord
« breveter » als model heeft gestaan. Aangezien de e vóór de t

kort of gedekt is, delen wij de opvatting van de WoordenIijstcommissie, Van Dale e.a. dat de meest logische Nederlandse
spelling brevetteren is.
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Adressering
V. van dezelfde lezer: «Ik zou graag ingelicht worden omtrent de manier waarop een geneesheer moet aangesproken worden per brief, zowel aan het hoofd van de brief als in het adres
op de enveloppe. In het Frans schrijft men (foutief of niet) in
beide gevallen «Monsieur Ie Docteur », hetgeen dan in het Nederlands vaak letterlijk vertaald wordt, wat volgens mij niet
correct kan zijn. »
A. We dienen er eerst de aandacht op te vestigen dat in Nederland een ingewikkelde titulatuur in gebruik is. De adressering
voor een dokter met doctorstitel luidt daar: De Weledelzeergeleerde Heer Dr... , en de aanschrijftitel boven de brief: Weledelzeergeleerde Heer.
Bij ons is die titulatuur niet gebruikelijk. Wij schrijven op de
envelop (zie Taalbeheersing 1-151 v.v.) :
De Heer Dr. W. Droogh
Arts
Gentsestraat 15
Brugge
Aan het begin van de brief vervangen we « Weledelzeergeleerde
Heer» door Hooggeachte Heer.

Persoonlijk voornaaJnwoord «het»
V. van de heer J. Van Aerschot, Brussel-4: «Het Rekenhof
verzoekt U hem volgende bescheiden te doen geworden» (dagelijks voorkomende tekst).
«Heeft een administratief lichaam het door de wet aan een
ander bestuursorgaan toegewezen bevoegdheidsgebied betreden,
dan kan de door hem genomen beslissing door de Raad van State
vernietigd worden» ...
M.i. is in beide teksten het gebruik van hem fout. In de tweede
zin zou ik hem vervangen door hetzelve) maar in het eerste geval?»
A. Eigenlijk zou in beide gevallen het persoonlijk voornaamwoord
het moeten staan, aangezien het slaat op Rekenhof en lichaam,
maar dat klinkt niet mooi, vooral als het wordt voorafgegaan door
een voorzetsel. Daarom geven we in het eerste geval de voorkeur
aan de volgende zinsbouw:
« Het Rekenhof verzoekt U om toezending van de volgende bescheiden ». In de tweede zin zouden we hem vervangen door dit
lichaam: « ... dan kan de door dit lichaam genomen beslissing
door de Raad van State vernietigd worden ».
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Zoals Van Dale opmerkt, \vordt hetzelve gebruikt in ouderwetse, deftige stijl, in de moderne taal ook nog wel schertsend.

Persoonlijk uit te betalen
V. van dezelfde lezer: «Op sommige postassignaties staat
gedrukt: «à payer en main propre / eigenhandig te betalen ».
De Nederlandse tekst betekent eigenlijk het tegenovergestelde van
de Franse ! »
A. Die opmerking is juist. Eigenhandig betekent immers «met
eigen handen iets doen, inz. schrijven»: eigenhandig gebreide
sokken, een eigenhandig geschreven brief.
Als de bedoeling is dat een bepaald bedrag aan niemand anders
dan aan de persoon, vermeld op de postwissel, mag worden uitbetaald, is de juiste formule: persoonlijk (of: in persoon) uit
te betalen.

Visum
V. van de heer F. Deckers, Hasselt: «Het woord «visa»
is in het Frans zowel enkelvoud als meervoud. Is het geen gallicisme in het Nederlands het enkelvoud « visa» te gebruiken in
plaats van visum ? »

A. Sommige woordenboeken vermelden nog wel de enkelvoudsvorm « visa », maar we doen er o.i. goed aan ons te houden aan
de voorschriften van de Woordenlijst, die visum geeft als enkelvoud en visa of visums als meervoud.

J. V.
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T'ermen en w1endingen

OVERBODIGE EN DE AFGEKORTE HEER

In Taalbeheersing van maart 1968 (blz. 11-397) komt de volgende zinsnede voor: « ... zo schrijft de h. dr. Cup, secretaris van
het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers ». Op blz.
11-398 lezen we echter: «Voorts schrijft dr. Cup nog: ... ».
Onze lezer P. van B. te Brussel geeft ons als zijn mening te
kennen dat de formule de h. dr. Cup «een storende fout is en
dat men dr. Cup schrijft zonder de h. erbij te voegen ». De inzender merkt op dat trouwens op de volgende bladzijde sprake
is van dr. Cup - zonder de h.

Storende fout?
« Een storende fout» - dat is wel wat sterk uitgedrukt ! Het samengaan van de algemene titel de heer met de titel dr. kan volkomen correct, het weglaten van de heer met goede schrijfvormen
in strijd zijn. Dit is het geval bij het adresseren van een brief.
Het is volstrekt ongebruikelijk en maakt een onverzorgde indruk,
een brief te adresseren aan: «Dr. Cup ». Volgens het in Nederland gegroeide gebruik schrijft men daar: De Weledelzeergeleerde
Heer Dr... En nu heb ik al eens in een van mijn bijdragen over
briefschrijfprobleempjes betoogd dat wij in die in Nederland
traditionele «titels en predicaten» geen onvoorwaardelijke
ABN-normen behoeven te zien. Er is trouwens ook in Nederland
een streven merkbaar om in dit opzicht een zekere versobering
toe te passen. Dat Weledelzeergeleerde behoeft er dus niet bij.
Maar dat De Heer blijft toch wel!
Officiëel vastgestelde titels als dr.) mr. (= Meester)) ir. en
dergelijke meer worden geacht deel uit te maken van de naam.
Dr. W. Jansen is een geheel, wij kunnen dat Dr. niet meer onder
alle OO1standigheden naar willekeur al of niet aan de naam toevoegen! Wanneer wij een brief zouden adresseren aan «Dr. W.
Jansen », dan is dat vergelijkbaar met een adressering aan «K.
Peeters » - zonder de Heer ervoor. Dat gaat niet.
Hier hebben wij dus het geval waarin het samengaan van de
heer met dr. geheel in de geest van het verzorgde gebruik en van
het traditionele voorschrift is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor

de Heer Mr.) de Heer Ir.) de Heer Prof. Dr. ...
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De inzender schreef echter: «Ik geloof dat dit (<< de h. dr.
Cup») hier een storende fout is ». Ik heb dat hier gecursiveerd,
omdat ik aanneem dat het de bedoeling van de inzender was het
gebruik van « de h. dr. » in hef hier gegeven zinsverband af te
keuren. Hier is immers geen sprake van de adresseerformule op
een envelop, maar van een gewone doorlopende tekst in een tijdschriftbijdrage.

Overbodig
En het is inderdaad waar dat het in een dergelijk verband een
beetje overdreven klinkt, van «de heer dr. Die en Die» te gewagen. Het is eveneens overdrijving te zeggen dat het « een storende fout» is, maar het is wel dubbelop. In tegenstelling met
het correspondentie-gebruik, wordt in een gewone doorlopende
tekst, bijv. in een krant of een tijdschrift, niet altijd de algemene
aanduiding de heer gebezigd. Juist bij belangrijke personen blijft
die aanduiding weg. Hoewel sommigen, misschien onder de invloed van Franse en Engelse kranten, de neiging hebben om over
« de heer Doebsjek » en « de heer Ulbricht » te schrijven, is het
algemeen gebruikelijk figuren van dit belang met hun familienaam (Doebsjek) Johnson) Nixon)) vaak voorafgegaan door hun
voornaam (Walter Ulbricht) Richard Nixon) te vermelden. Wij
schrijven over Henry Miller, Karel Appel en Herman van Springel
zonder daar « de heer» voor te zetten.
Evenmin « de heer» wanneer wij zulke belangrijke namen door
een functie-aanduidende titel laten voorafgaan: Paus Paulus VI,
Parti;secretaris Doebsjek, Bondskanselier Kiesinger...
Hiermee kunnen wij het gebruik van titels als Dr.) Mr. en
dergelijke min of meer vergelijken. Wij schrijven over Prof.
Eyskens en Dr. Barnard zonder « de heer» ervoor. Evenzo is het
meer in overeenstemming met het tegenwoordig algemeen gebruik
in het Nederlands, te schrijven over dr. Cup dan over de heer
dr. Cup. Dat laatste is niet zozeer « een storende fout» als wel
een stukje overdreven vormelijkheid: wat in het briefadres tot
de beleefde gebruiken behoort, wordt hier onnodig in een gewone
lopende tekst toegepast.

Het is maar een heel klein probleemp;e, maar het heeft ons de
gelegenheid geboden} niet alleen d e h eer dr. zelf in het
licht te stellen} maar ook een stukje opheldering te geven over
kwesties als het verschil tussen de sti;l in een briefadres en de sti;l
in een verhalend verslag; en ook over een begrip als «storende
fout ».
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Met voorletter
Eigenlijk dient de titel de heer voor een naam om aan de persoon
in kwestie dat elementaire minimum aan respect te bewijzen dat
men niemand, maar dan ook niemand wil onthouden. Dat geldt
voor het briefadres, waarin men « De Heer P. Jansen » schrijft of
« Aan de Heer P. Jansen », en niet «Aan P. Jansen » ... Maar
dat gaat ook voor de lopende tekst van een geschreven verslag op.
In zo'n verslag schrijf ik niet bijv. « Onder de aanwezigen bevonden zich ook P. Jansen en W. Degroot », maar: «Onder de aanwezigen bevonden zich ook de heren P. .Tansen en W. Degroot ».
Behalve, zoals reeds gezegd, wanneer een naam zo bekend en min
of meer beroemd is geworden, dat een allemanstitel als de heer
daar niets eervals meer aan toe kan voegen.
Tot datzelfde elementair eerbetoon-aan-iedereen behoort, volgens de Nederlandse stilistische traditie, dat men zich altijd beijvert, mét iemands naam ook zijn voorletter of voorletters, te
noemen. (Wij hebben het nog steeds over de lopende tekst van
bijv. een verslag in krant of tijdschrift). Het is correcter te schrijven dat <I. het woord gevoerd werd door de heer J. Demeulenaer »
dan : « door de heer Demeulenaer » zonder vermelding van voorletter (s).
Zo zou het ook in het door de inzender geciteerde zinnetje
correcter zijn, bij de naam dr. Cup ook de voorletter te vermelden,
dus, bijv. ·dr. W. Cup (of wat het dan ook zijn moge). Dit geldt
althans voor de eerste vermelding van een naam in een bepaald
stuk. Heb ik eenmaal gewag gemaakt van de heer G. Naessens,
dan kan ik hem in het verdere verloop van mijn verhaal de heer
Naessens noemen, zonder telkens opnieuw zijn voorletter erbij te
vermelden.

Het zijn maar kleine kleinigheden, maar een vaardig omspringen
met zulke kleinigheden kan tot stilistische verfijning bijdragen.
Hoe afkorten?
Een kleinigheid, waar al heel veel over geredetwist en geschreven
is, is de vraag, hoe de heer moet worden afgekort. En als men
die vraag stelt, rijst vanzelf een tweede: hoe kort men het meervoud de heren af ?
Er zijn verschillende manieren mogelijk en alle ook min of meer
en hier en daar in gebruik, bijv. dhr.} dh.} de hr.} de h. ; in het
meervoud: dhrn., dhn.} de hrn.} de hh. De redactie van een grote
krant in ons land schrijft al haar medewerkers streng voor, dat
het altijd de h. en de hh. moet zijn, en niets anders. Ik heb vroeger
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aan een krant gewerkt, waarvan de hoofdredacteur geen andere
afkorting van « de heer» aanvaardde dan dh.) meervoud dhn. En
intussen schrijven nog heel wat journalisten : dhr. en dhrn.
Persoonlijk geef ik de voorkeur (als ik kiezen moet) aan de h.)
meervoud de hh.) hoewel ik me best kan voorstellen dat iemand
anders meer voor de dhr. voelt, en dat een derde zegt: als wij
dan toch afkorten, laten wij het dan goed doen: dh. Het gebruik
is te wisselend en onvast, om te kunnen decreteren: «zo moet
het » en « zo mag het niet ».
Maar ik vraag me wel af, welke zin deze heer-afkorterij heeft.
In het Frans heeft M. als afkorting van Monsieur een vaste traditie en een eigen beleefdheidswaarde. Met de afkortingen van
de heer is dat niet het geval.
Sommige afkortingen hebben een zo sterke traditie dat ze meer
als letterbeeld met puntjes dan als voluit geschreven woordbeeld
in ons bewustzijn leven, bijv. nl.) blz.) zgn. en titels als Dr.) Mr.,
Prof. Dat geldt echter stellig niet voor « de heer ». Wanneer ik
me « de heer» voorstel, zie ik nog steeds twee woorden voor me,
en niet een afkorting.

Waarom afkorten?
Ik ben tegen de afkorting van de heer. Oorspronkelijk was de
heer een hoge titel, alleen voor adellijke lieden. De heer is steeds
verder afgedaald, maar dat laatste beetje eer dat men iemand bewijst door hem voluit de heer te noemen, zie ik toch liever niet
verder verschrompelen tot dhr.) de h.) de hr. of dh.
Heer is trouwens zo'n kort woord, dat men zich afvraagt, of de
besparing van twee of drie tekens wel zoden aan de dijk zet.
De verkorting van Monsieur tot M. bespaart zes tekens, dat is iets.
En dat M. heeft een eigen traditionele beleefdheidswaarde gekregen. Maar door de heer af te korten tot dh. win ik 3, bij de h.
en dhr. win ik 2 tekens, en bij de hr. win ik er ... één!
Op de vraag: «hoe moet de heer afgekort worden ? » zou ik
dus bij voorkeur antwoorden: kort de heer helemaal niet af!
Het heeft geen zin een woord van 4 letters tot één letter plus een
punt (h.) of zelfs twee letters met een punt (hr.) af te korten.

Ook dit is maar een futiel probleempje) maar belangrijker dan
precies te weten) «hoe het moet ») is het) enig inzicht te verwerven in bijv. de functie van een beleefdsheidsvorm} en de zin
van een afkorting. Door dergelijke inzichten wordt men steeds
minder afhankelijk van het boekje met voorschriften} en is men
steeds beter in staat} op het kompas van eigen taalgevoel en taalinzicht te varen.
M. v. N.
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BLIJKEN - LIJKEN - SCHIJNEN
Sterk schematiserend kan men stellen, dat «blijken », «lijken»
en «schijnen» vooral van elkaar verschillen door de mate van
zekerheid, van overeenstemming met de werkelijkheid die ze uitdrukken.
Als men zegt: «Dat artikel blijkt ongrondwettig te zijn », dan
betekent dit, dat bij nader onderzoek, bij beter inzicht is komen
vast te staan, duidelijk is geworden, dat die bepaling met de
grondwet strijdt. «Blijken» wijst er dus op, dat men iets heeft
bevonden zoals men het aangeeft, dat er geen twijfel over bestaat,
dat het proefondervindelijk of als conclusie van een redenering,
van een betoog is uitgemaakt. Alsof men in het Frans zou zeggen:
« se révèle, s'avère inconstitutionnel ».
« Blijken» wordt in onze administratieve teksten wel wat te
veel gebruikt, vooral dan in de onpersoonlijke vormen zoals
« Hieruit blijkt ... uit het bovenstaande blijkt ». Ter afwisseling
schrijve men al eens: «Uit dit alles is komen vast te staan) is

duidelijk geworden)' hiermee is aangetoond)' bovenstaande overwegingen tonen dat ... ». Waar het eenvoudig om een gevolgtrekking gaat, schrijve men liefst: «Hieruit volgt) dat brengt
mee enz... ». Een enkele keer ook kan het zoveel treffender met
«spreken uit») zoals in: «Dit spreekt nogal duidelijk uit ...
bijzonder duidelijk spreekt dat wel uit . . . Die achteruitgang
spreekt bijzonder sterk uit ... «Goede diensten, vooral in lange,
zware volzinnen, bewijst ook het voorzetsel «blijkens»: «Blijkens een bericht uit Londen ... » is zoveel korter, vlotter en in
dit voorbeeld ook welluidender dan « Uit een bericht uit Londen
blijkt dat ... ».
Met een zin als « Artikel 1 lijkt een overgangsbepaling te zijn»
wordt te kennen gegeven, dat dit artikel op goede gronden voor
zo een bepaling kan worden gehouden en het wellicht ook is, zonder dat men er echter nader op is ingegaan of wenst in te gaan.
Het nader onderzoek, dat misschien «blijken» zou wettigen, is
hier niet verricht. Het is trouwens niet uitgesloten, dat het negatief zou uitvallen : « Artikel 1 lijkt een overgangsbepaling ; bij nader toezien blijkt het een organieke bepaling te zijn ».
« Lijken» met « te zijn» of een andere infinitief betekent haast
zoveel als « Algemeen wordt aangenomen dat ... het heet dat ... :
Dat lijkt een gallicisme te zijn; de waterstofbom lijkt een verschrikkelijk wapen te zijn».
Ook « schijnen» zou het hier bijna even goed doen, al zou het
wellicht iets minder sterk, minder overtuigend, ietwat neutraler
nog, klinken.
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Een scherpe scheidingslijn tussen « lijken» en « schijnen» is
trouwens niet te trekken. Misschien kan men zeggen, dat met
« schijnen» méér dan met « lijken» aan de oppervlakte van de
dingen, bij het uiterlijk, het soms bedrieglijke uiterlijk, bij de
indruk, de vaak subjectieve indruk, wordt gebleven, en dat men
het boven « lijken» zal verkiezen waar men die indruk, die schijn,
tegenover de ,verkelijkheid wenst te stellen, zoals in: Die dag
scheen hij aan de beterhand, maar hij stierf twee dagen nadien.
De beterschap was alleen lnaar schijn.
In vele gevallen is moeilijk te verklaren waarom het ene veeleer
dan het andere is gebruikt. Het taalgevoel speelt hier een grote
rol. En men moet ook niet altijd en overal nuances willen zien.
Als u, aan het venster, naar de zwaarbewolkte hemel kijkt, dan
kunt u zeggen:
- Het lijkt er naar alsof het zal gaan regenen; het lijkt wel alsof
het zal gaan regenen.
- Het schijnt wel te zullen gaan regenen.
- Men zou zeggen, dat het zal gaan regenen.
- Het ziet er uit alsof het zal gaan regenen, zonder dat daartussen
heel scherpe nuances bestaan.
Alleen, men zegge liefst niet : «Het ziet er naar uit alsof ... ».
Uit het vorenstaande is inmiddels ook het verschil tussen
blijkbaar en schijnbaar duidelijk geworden.
Blijkbaar is - geheel in de lijn van hetgeen hiervoren over
blijken is gezegd - «haast zoveel als duidelijk, klaarblijkelijk »,
iets minder scherp misschien: «Hij heeft zich blijkbaar vergist
== hij blijkt zich te hebben vergist ». Men gebruike het dan ook
niet, waar volgens het tekstverband met « lijken» moet worden
gewerkt, en zeker niet waar gezegd wil zijn, dat iets wél zo
schijnt, maar in werkelijkheid anders is. Dààr moet schï;nbaar
staan, zoals in : Schijnbaar beschikte hij over heel wat contanten,
maar toen het op betalen aankwam, bleek hij geen geld bij zich
te hebben.
Andersom, mag men schijnbaar ook niet voor blijkbaar gebruiken, zoals de journalist die onlangs zei, dat de « Amerikanen in
Vietnam nu schijnbaar het initiatief in handen hebben ». Vond
hij «blijkbaar» te sterk, dan had hij gerust kunnen schrijven :
« De Amerikanen lijken of schijnen het initiatief nu in handen
te hebben ... ».
A. D.-M.
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II. ,., Termen en wendingen
HET MEERVOUD VAN PROVINCIE

Provincie kan in het meervoud ~owel provznczes als provznczen
worden, althans in zover men het over de hedendaagse instellingen
heeft (in de geschiedenis van de Nederlanden spreekt men van de
Zeventien en de Zeven Provinciën). In een studie over Grondwet
en provinciale wet) opgenomen in de verzamelbundel De provinciale wet honderd jaar) schrijft Mr. J. V. Rypperda Wierdsma op
blz. 65 : «Van het ogenblik in 1795 af, dat onze oud-vaderlandse
staatsinrichting, op maar een enkelen stoot van buiten, ineenstortte, hebben de provinciën in de branding gestaan ». Een bladzijde verderop citeert de schrijver zichzelf als volgt : «De provincies hebben - zo werd reeds gezegd - van 1795 af in de branding
gestaan ... »
De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, zoals ze
luidt na de veranderingen die in 1963 zijn aangebracht, kent
alleen provinciën. De officieuze Proeve van een nieuwe grondwet
(Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1966), waarin naar een eenvoudig en modern taalgebruik gestreefd wordt, spreekt echter van
provincies) bv. in art. 81 : «De wet regelt de -inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de besturen van provincies en gemeenten ». In de nieuwe Nederlandse .Provinciewet (1962) daarentegen zijn het provinciën gebleven. «Er zijn elf provinciën »,
zo begint b.v. artikel 1, en artikel 2 bepaalt: «De grens tussen
provinciën wordt niet gewijzigd dan nadat provinciale statep.
·daaromtrent zijn gehoord. »
Ook in de oude vertaling van onze Grondwet en in de nog
geldende vertaling van de Provinciale wet gaat het over provinciën. De lezer van Taalbeheersing (IV, 690 e.v.) heeft echter
kunnen zien, dat de inmiddels goedgekeurde rechtsgeldige tekst
van onze grondwet zegt : «Art. 1. België is ingedeeld in provincies. Deze provincies zijn ... De wet kan, indien daartoe redenen
zijn, het grondgebied indelen in een groter aantal provincies. »
Beide meervoudsvormen zijn dus goed. Maar terwille van de
eenheid in het taalgebruik is het raadzaam, nu onze Grondwet ons
land in provincies indeelt, die vorm althans in wetten en besluiten
over te nemen. Wie zichzelf even al sprekend. beluistert zal overigens opmerken, dac hij het doorgaans ook zo zegt.

c. B.
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UIT HANDEL EN INDUSTRIE
Laadkisten / containers
In de vervoersector voltrekt zich momenteel een kleine revolutie:
voor het vervoer over grole afstanden van allerlei goederen gebruikt men steeds meer grote metalen kisten van standaardformaat die zowel op platte goederenwagens als op opleggers passen
en bovendien gemakkelijk opgestapeld kunnen worden in daartoe
speciaal ingerichte schepen.
Daardoor kan het vervoer veel sneller verlopen : lossen en laden van een schip is een kwestie van uren, het overladen van een
schip op een goederenwagen (vervoer per spoor) of op een oplegger (vervoer over de weg) vergt alleen een speciale los- en
laadapparatuur.
Voor dit nieuwsoortig hulpmiddel is aanvankelijk een Engelse
term gebruikt, nl. container. In Nederland is daarnaast ook de
benaming laadkist opgekomen.
Voorbeelden :
- Het schip dat een laadvermogen heeft van 21.275 ton en een
kruissnelheid van 22 mijl kan 1200 laadkisten vervoeren.
- De haven beschikt over snelle overslagmogelijkheden om laadkisten van het schip naar vrachtwagen of spoorwagen te verplaatsen.
- :Qe United States Lines gaat met zeven laadkistenschepen twee
routes over de noordelijke Atlantische Oceaan onderhouden.
Dit goede Nederlandse woord is echter nog niet voldoende
bekend. Dit blijkt onder meer uit de volgende zin uit de Nieuwe
Rotterdamse Courant waar het woord laadkisten door het tussen
haakjes staande containers wordt gevolgd:
« Het speciaal voor het behandelen van laadkisten (containers)
ontworpen terrein aan de Prinses Margriethaven te Rotterdam is
met enig feestelijk vertoon in gebruik genomen. »
Het is nog de vraag of laadkist de vreemde « indringer» zal
kunn~n verdrijven.
In samenstellingen komt het Engelse wo<;>rd in ieder geval meer
voor dan het Nederlandse. Zo heeft men bijvoorbeeld:
Luchtvracht-containers: De speciale luchtvracht-containers zijn
even sterk en duurzaam als de normale containers, in gebruik voor
vervoer over zee.
Containertrein : Het is de bedoeling dat elke dag zes containertreinen gaan rijden.
Containerschip: Weldra zullen tenminste tien grote containerschepen aan de kaden kunnen meren. (full-containerschip; cellulair containerschip).
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Containerdienst : De vrachttarieven voor onze containerdienst
werden aan die der Spoorwegen aangepast.
Containerlijn : Volgende week wordt een nieuwe containerlijn
in dienst gesteld.
Containervaart : De United States Lines bereidt plannen voor
om aan de containervaart op het Verre Oosten deel te nemen.
Containervervoer: De ontwikkeling van het containervervoer
over zee ze.t zich onverminderd voort.
Containerkraan : Op de kade wordt thans een containerkraan
in elkaar gezet.
Containerpark : Aan het einde van dit jaar zal het eigen containerpark 22.000 stuks laadkisten tellen.
In het Frans schijnt container ook vee! succes te oogsten en
spreekt men reeds van Centre container (qui assure Ie controle
des engins dans toute l'Europe) en van containérisation
(L'adoption de la containérisation sur la ligne de l'Amérique du
Nord). Dit laatste woord treft men ook in het Nederlands aan:
« Hij prees zich gelukkig dat in de eerste ronde van de containerisatie} n1. die op Noord-Amerika, contracten zijn bemachtigd van
Sea-Land, de American Container Line ... » (Nieuwe Rotterdamse
Courant).

.

Het is onweerlegbaar dat het woord container op het internationale vlak een zeker prestige heeft verworven. Dit verklaart
dat vaak geaarzeld wordt om het te vervangen.
Wij wijzen b.v, op de Franse uitdrukking porte-containers
(Le Monde 17 okt. 68), waar men container behoudt, ofschoon
het Franse conteneur stilaan veld wint. Het komt o.m. voor in
het Dictionnaire de f économie van prof. Baudhuin en in Dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques van J. Hanse.
Hetzelfde verschijnsel kan worden vastgesteld in het Duits,
waar men naast Behälter} Grossbehälter} Versandbehälter} Güterbehälter} ook Container of Kontainer blijft gebruiken. '
Wij komen nu terug op de Nederlandse samenstellingen.
Als equivalent van porte-containers treft men geregeld in Nederlandse kranten containercarriers aan. Zou laadleistenschip 'voor
de meeste Nederlandssprekenden niet veel duidelijker zijn?
Wij zien niet in waarom het Nederlandse woord niet evengoed
in een samenstelling kan worden gebruikt. Een bewijs hiervan
zijn de volgende termen die wij onlangs in een technisch blad aantroffen: laadkistenexpositie) laadkistenoplegger) laadkisten wed-

strijd) laadkistenvervoer) laadkistenvoertuig) spoorweglaadkist.
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Pallet
Naast container dient ook het Engelse pallet te worden vermeld,
dat in het stu\vadoorsbedrijf een algemeen aanvaard hulpmiddel
is geworden voor vervoer en opslag.
In het Nederlands kan men dit woord door laadbord of stapelbord vervangen.
Het laadbord is dus een soort plateau op stutten, balken of
wieltjes, waar goederen op worden gestapeld. Het geheel kan dan
met een vorkheftruck worden opgenomen en verplaatst ter opslag
in een magazijn of ter verzending.
Zo spreekt men bijvoorbeeld van laadborden met een draagvermogen van 200 à 1.500 kg.
In het Frans beschikt men over de termen palette en palettisation (Science et V ie nr. 3/1968) d.i. het overschakelen in
een bepaald bedrijf op het gebruik van laadborden.
In het Duits worden die Palette en palettieren (Duden)
gebruikt; verder ook die Pallet (Der Kleine Brockhaus).
Het werkwoord palettiseren hebben wij onlangs aangetroffen
in een advertentie van de N.V. Atlantic Container Line, waar het
vrachtvervoer per container / roll-on-roll-off schepen (rij op-rij
afschepen) wordt aangeprezen en die als volgt luidt:
« Containers, auto's, vrachtwagens, landbouw- en wegenbouwmachines, gepalettiseerde Jading, kortom alles, veiliger en goedkoper naar en van de V.S., van huis tot huis! »

Pellets
Pallets mogen niet worden verward met pellets. Dit zijn balletjes
aaneengebakken ijzererts, die in de hoogovens worden verwerkt.
Het pelletiseerproces is een proces dat in de Verenigde Staten
werd ontwikkeld en thans ook in Nederland wordt toegepast om
ertsen die te klein van afmeting zijn geschikt te maken voor het
smelten in hoogovens. Dit gebeurt in pelletfabrieken.
Deze samenstellingen werden in Nederlandse kranten aangetroffen.
Welnu, pellets zijn in het Nederlands ertsknikkers. Naast pelletiseren) dat van het Engels is afgeleid, gebruikt men ook ver-

knikkeren.
Wellicht werd het, woord «knikker» aangehouden omdat de
dimensie en de hardheid van de balletjes aan knikkers doen
denken. Ze worden bij ca. 1300 graden Celsius gebakken or
In de mengvoederindustrie wordt de term pel/et ook gebezigd.
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In de weekoverzichten van sommige Nederlandse firma's m.b.t.
de handel op de graanbeurs, staan zinnen als :
- Een.stomende partij Noordamerikaanse pulppellets werd vlot
opgenomen:
- Tarwegrintpellets werden tegen interessante prijzen verhandeld.
Hier hebben we dus te maken met veevoeder dat onder hoge
druk en zonder toevoeging van kleefstof tot kogelvormige staafjes
wordt. geperst. Deze vorm van veevoeder vergemakkelijkt het
lossen en laden.
Dit Engelse woord schijnt in de vaktaal volledig te zijn ingeburgerd. Een sprekend bewijs hiervan leveren volgende lintv/ormen: alfalfapellets) glutenvoermeelpellets) liinzaadsehrootpel-

lets) I uzernemeelpeIIets) suikerbietenpulppeIIets) tapioeaehipspellets) zonnebloempitsehrootpellets.
In de publikatie Systematisches Warenverzeiehnis für die Industriestatistik kan worden vastgesteld dat ditzelfde ,voord ook
in het Duits ingang heeft gevonden. Voorts vermeldt het Duitse
woordenboek Duden, naast Pellet) ook de werkwoorden pelletieren en pelletisieren.
Wat het Frans betreft, wijzen wij erop dat deze term niet in
gewone verklarende woordenboeken, doch wel in de internationale
douane-nomenclatuur voorkomt.
Het kan dus moeilijk worden geloochend dat dit soort pellet
in de vaktaal wortel heeft geschoten en er geen equivalenten voor
zijn gevonden.

V. T. V.

BIJZONDERE AANDUIDINGEN OP DE ENVELOP
«Aansluitend bij het artikel Adres op de envelop (Taalbeheersing I, 135-138) wou ik erop wijzen dat soms meer dan het
eigenlijke adres op de envelop moet staan. Ik denk aan specifieke
aanduidingen als: dringend, persoonlijk, postliggend (is dat goed
Nederlands?), zaakpapieren e.d. Wil U daar eens over schrijven?»
Tot daar lezer J. B. uit Ninove.
Bijzon~ere aanduidingen op de voorzijde van de envelop worden

meestal linksboven de eigenlijke adressering aangebracht. De
meeste van die aanduidingen spreken voor zichzelf, zijn ook in
ons land ingeburgerd, en leveren weinig moeilijkheden op. Zoals:

Dringend (zeer dringend) - Persoonlijk - Vertrouwelijk (strikt
vertrouwelijk) - Drukwerk - Nazenden a.u.b.) sluïten a.u.b.js.v.p.
- Niet vouwen!
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Hoewel men in de volksmond nog wel hoort spreken van
« ne rekommandee », is « recommandé » op de briefenvelop wel zo
goed als verdwenen, meen ik, en vervangen door Aangetekend
(d.w.z. «dit is een aangetekende brief») of Aantekenen (d.w.z. <~ ik
geef de post opdracht deze brief aan te tekenen»). Beide vornlen
zijn gebruikelijk, dus correct. Ik heb wel de indruk dat Aantekenen tegenwoordig meer gebruikt wordt dan Aangetekend.
Wel wordt nog algemeen een .Franse term nl. poste restante
gebruikt voor postzendingen die op iemands naam aan een postkantoor worden geadresseerd en daar aan een bepaald loket afgehaaldkunnen worden. De vertaling «postliggend » is zonder
twijfel goed bedoeld, maar niet bijzonder goed geslaagd en in ieder
geval niet buiten Belgische postkantoren doorgedrongen. De in het
Nederlands gebruikelijke term is poste restante.
Zo is expres (Nede'rlandse vorm van het Frans « expresse ») de
meest gebruikte aanduiding op een spoedzending. Daarnaast is
spoedbestelling echter een geslaagde vernederlandsing, die ook
in Nederland niet geheel ongebruikelijk is. Als «- probleem» doet
zich de keuze tussen expres en spoedbestelling echter vrijwel niet
voor, omdat we op expresbrieven een zegeltje van de post plakken
of laten plakken.
Hetzelfde gèldt voor per luchtpost in plaats van. het vroegere
«per vliegtuig », dat een letterlijke vertaling was van «par
avion » ; geen verkeerde vertaling maar niettemin te verwerpen,
aangezien het Frans « par avion» in de Nederlandse postterminologie per luchtpost als equivalent bezat. Er viel dus niets meer te
vertalen.
Een enigszins lastig geval is dat van « papie.rs d'affaires ». In het
Nederlands gebruikt men daarvoor de term: documenten) en in
sommige gevallen duidt men die « documenten» nog meer bepaald
aan, bijv. als drukproeven) waaronder natuurlijk maar een bepaald
soort docul1zenten begrepen is. Maar goed: Fr. «papiers d'affaires »,
Ned. documenten. In België 'heeft men de Franse term echter
vertaald. De betekenis is: papieren van zakelijke aard. De voor
de hand liggende vertaling zou zijn: zakenpapieren / men heeft er
echter «zaakpapieren» van gemaakt. Dit is bij de Belgische
posterijen een officiële aanduiding, die o.m. invloed heeft op het
frankeerbedrag - en zolang dit zo is, kan men wellicht moeilijk
van die officiële aanduiding afwijken.
M.v.N.
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II.
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Termen en w'endingen
ZULK EEN

Levert het gebruik van zulk en zulke voor een woord in het
meervoud (zulke mensen) of voor een stofnaam (zulk ijzer)
doorgaans geen moeilijkheden op, de wending zulk een lijkt bij
sommigen, die erop uit zijn goed Nederlands te schrijven, onder
een soort taboe te staan. Zulk een boek, zulk 'een gebouw, zulk een
instelling «moet» dan door zo'n boek enz. vervangen worden.
Moet het echt? Zo'n boek is ongetwijfeld uitstekend, en in de
ongedwongen spreektaal zelfs het voor de hand liggende Nederlands. Dat betekent dat het ook in de schrijftaal een zeer goed
figuur kan slaan. Het betekent niet noodzakelijk dat het de enige
vorm is die in schrijftaal gebruikt mag of kan worden. Het kàn
zelfs betekenen dat het in bepaalde geschreven teksten beter niet
wordt gebruikt.
De angst voor zulk een vindt wellicht zijn oorsprong in het
verkeersbord dat erop werd geplaatst in de A.B.N.-Gids (bewerkt
naar de Nederlandse Taalgids van C.H. Peeters, door Dr. P.C.
Paardekooper, in de eerste druk onder het pseudoniem Drs. Paul
van Gestel). Onder het trefwoord zulke lezen we daar: «A.B.N.
zulk een is bij voorbaat uitgesloten (de bizondere stijl laten we bij
dit geval helemaal buiten beschouwing) » (A.B.N.-Gids, Antwerpen, De Sikkel 1949). In latere drukken neemt Paardekooper dit
zelfs helemaal voor zijn rekening, want hij vervangt « laten we »
door « laat ik» (A.B.N.-Gids, 3de druk, Standaard-pockets z.j.).
Dat « bij voorbaat uitgesloten» klinkt zo afdoende, dat de oprperking in verband met de « bijzondere stijl» erdoor op de ach~
tergrond kan raken bij een gehaast lezer. Toch staat die opmer~
king er, en we moeten ze dus even bekijken. Over de uitdrukking
« bijzondere stijl» geeft de A.B.N.-Gids·de volgende uitleg: « een
woord dat alleen in bijzondere stijl voorkomt, kan in gesproken
A.B.N. niet gebruikt worden; ook in normaal geschreven A.B.N.
valt het enigszins op; - het hoort eigenlijk vooral thuis in de
taal van rechtsgeleerden, in preken, gebeden, poëzie of in bijbeltaal» (A.B.N.-Gids, 3~ druk, blz. XXVI).
De .opmerking over zulk een betekent dus, dat men in de spreektaal in elk geval zegt zo'n, en dat zulk een, voorzover gebruikt,
« vooral» thuishoort in rechtsgeleerde geschriften, preken, enz.
Een nadeel van dergelijke beknopte handboeken is, dat ze vaak
met al te summiere richtlijnen moeten volstaan.
Laten we allereerst vergelijken met een paar woordenboeken.
Koenen-Endepols geeft in zijn 22 ste druk (1948) bij zulk een nog
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gewoon als uitleg: zoo een. In de 24 ste druk (1956) heten zulk
een man en zulk een weer echter « literaire taal en gekunstelde
boekentaal ». Hier staan we dus heel dicht bij de A.B.N.-Gids.
Ook bij Van Dale is er evolutie, maar die ziet er iets gematigder
uit. In zijn 7de druk (1950) geeft hij zonder commentaar
het voorbeeld zulk een huis; in de 8ste druk (1961) staat:
« (schrijftaal) zulk een, zo'n, van dat soort; met zulk een machine
kan men 3000 pennen per uur maken ».
Dit laatste voorbeeld is moeilijk onder te brengen bij de « bijzondere stijl» zoals de A.B;N.-Gids die omschrijft, en zelfs bij de
« literaire» en «gekunstelde» taal van Koenen. Het is, zoals
Van Dale aangeeft, « schrijftaal ». Dat hij met die karakterisering
dichter bij de werkelijkheid staat dan de anderen, blijkt uit het
gebruik bij hedendaagse Noordnederlandse auteurs.
In zijn onlangs verschenen opstellenbundel Gallische facetten
(Den Haag, Bert Bakker / Daamen 1968) schrijft Simon Vestdijk :
« Intussen heeft een bespreking van zulk een boek weinig zin voor
wie niet ter dege op de hoogte is van de inhoud» (blz. 79).
Enige regels verder: «Een roman is ten slotte geen gedicht,
waarvan de "parafrase" terecht in zulk een kwade reuk staat»
(blz. 80). Zoals men uit het verband kan opmaken, hebben we
hier niet bepaald met een hoogdravende stijl te maken.
De journalist Leo Hanekroot zegt in een bespreking van een
opvoering van Strauss' Salomé: «Het was vervelend dat Nils
MoelIer als Herodes zijn zware partij vocaal niet kon houden; hij
bleek zulk een scherp karakter-acteur... » (De Tijd 22.6.68).
Op de stofomslag v~n een Nederlandse uitgave van Dostojewski's roman De Speler (Amsterdam, G.A. van Oorschot 1963)
lezen we, van de hand van de bekende slavist Charles B. Timmer,
wiens vertalingen van Russische klassieken in springlevend, hedendaags Nederlands zijn geschreven: «Hoe komen de helden van
Dostojewski aan hun geld'? Daarover zou iemand eens een studie
moeten schrijven! ( ... ) De roman De Speler levert prachtig
materiaal voor zulk een studie ».
Als die voorbeelden iets duidelijk maken is het dat zulk een,
het moge dan schrijftaal zijn, niet zo'n verschrikkelijk «bijzondere » stijl en niet zo « literair» of « gekunsteld» is als sommige
taalgidsen en woordenboeken het willen doen voorkomen. Zal men
dus in. ongedwongen verhaaltrant de voorkeur geven aan een wending als zo'n weer, in verzorgde schrijftaal heeft men de keuze
tussen zo'n en zulk een} waarbij dan niet vergeten mag worden
dat zo'n, of zo een, weliswaar levendiger maar ook gemeenzamer, in bepaalde gevallen· zelfs te gemeenzaam zal klinken.

C. B.
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SCHOOLTERMEN
De heer A.J. uit Aalst, een leraar technisch onderwijs, stelt ons
een aantal vragen, uiteraard in verband met schooltermen :

Overgangsexamen

v.

In een Hollands jeugdboek van mijn dochtertje, dat mij overigens zeer goed geschreven lijkt, heb ik toevallig het woord
« overgangsexamen» zien staan, duidelijk in de be.tekenis van
hetgeen wij, volgens onze boekjes over taalzuivering, een «herexamen» moeten noemen. Dat heeft mij toch wel even in verwarring gebracht. Is het niet veeleer zo, dat beide termen goed
zijn en worden gebruikt?
A. Het door de vraagsteller a~ngehaalde gebruik van « overgangsexamen» voor « herexamen », in een Hollands boek dan nog, verwondert ons toch wel een beetje. K:an de heer A.J. ons niet zeggen
in welk tekstverband hij dat precies heeft zien staan? Is hij er
wel heel zeker van dat daar hetzelfde als «herexamen» bedoeld
werd? Stond er bijv. niet: «Hij slaagde niet voor zijn overgangsexamen; hij heeft een herexamen voor Nederlands en algebra»? Want overgangsexamen bestaat ook! Maar het is, niet
hetzelfde als een herexamen) al hebben beide soorten van
examens met elkaar gemeen dat daar tenslotte van afhangt of men
« over» mag, of men naar een hogere klasse mag. Een overgangsexamen is een examen dat men op het einde van het schooljaar aflegt om te mogen overgaan (examen de fin d'année) en
slaat op alle althans op de meeste vakken die men op school
krijgt. Een herexamen is een herhaald, een overgedaan examen
voor een bepaald vak of voor bepaalde vakken waarvoor men niet
was geslaagd, en dat meestal bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt afgenomen : hij heeft een herexamen voor wiskunde;
hij is oyergegaan met een herexat1en voor wiskunde. Soms spreekt
men, minimalizerend 'en gemeen~~aam, van een herretje: ik heb
alleen een herretje voor aardrijk~~kunde ; ik kom er zó door.

Spieken
V. Oneerlijke middelen gebruiken op een examen, dus bedrog
plegen, hoe zegt men dat in ABN ,) Bij ons, en dat lijkt in ZuidNederland wel algemeen verspreid te zijn, zegt men «zeuren »,
maar ik voel wel dat dit niet correct is. Men. spreekt tegenwoordig
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ook wel van /,( tricheren », maar dan kan men het, dunkt me, even
goed in het Frans zeggen ... Afkijken? Maar dat lijkt mij toch
ook weer niet algemeen bruikbaar, niet toepasselijk op alle manieren waarop men bij t~l1 examen kan ... ?
A. Wie bij een proefwerk of een examen ten einde raad zijn
toevlucht neemt tot ongeoorloofde hulpmiddelen smokkelt of
spiekt, 'al doelt çlit laatste eigenlijk toch meer op een bepaalde
manier van smokkelen, namelijk het tersluiks inzien van aantekeningen of het raadplegen van boeken die men heimelijk heeft
meegebracht: op ieder examen probeèrt hij te spieken; altijd
heeft hij spiekpapiertjes bij zich. Er was op de hele school geen
geroutineerder spieker dan hij.
Van iemand die op een examen het werk van zijn buurman
heimelijk naschrijft, zegt men natuurlijk ook dat hij afkijkt, dat
hij een afkijker is :. Hij heeft alles van mij afgekeken. Jan is
gestraft wegens afkijken. Jij lelijke afkijker !
Men kan het ook doen met afzien: Hij stak zijn vinger op :
Meester, Bernard ziet weer van mij af !
« Zeuren» is inderdaad Zuidnederlands. In ABN betekeht dat
woord, volgens Van Dale, langdurig, op vervelende toon of lastige
wijze over iets spreken, veelal om zich te beklagen ofwel om een
verlangen te uiten. Een synoniem is zaniken.
« Tricheren» tenslotte bestaat wél, maar wordt vooral gezegd
van bedrog gepleegd bij het spel. Echt behoefte aan dat woord
hebben wij blijkbaar toch niet. Met vals spelen of knoeien kunnen
we allicht volstaan.

Aan de deur zetten
V. Als ik een leraar hoor zeggen «Steven, aan de deur! » of
« Ik heb Jacabs deze namiddag weer eens aan de deur moeten
zetten» huiver ik altijd een beetje. Zijn dat geen gallicismen?
Ik voor mij zeg in zo een geval altijd « Buiten! »
Ja, of: Er uit!: Nog één keer en je gaat er uit! of
ik gooi je) ik stuur je er uit! Ze was er weer uitgestuurd, en moest

A.

naar de directeur. De vorige week was ze er ook al eens e~ keer

uitgegooid door de leraar Frans. Dat wordt donderen!
«Aan de deur ! » als uitroep, of «aan de deur zetten» als
werkwoord zijn inderdaad slaafse vertalingen van het Franse « A
la porte! » en «mettre à la porte ». Goede Nederlandse wendingen met «deur» zijn: buiten de deur zetten) de deur uitsmijten: in nachtkroegen worden al te rumoerige of ongewenste
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gasten met forse hand buiten de deur ge.~et} de deur uitgesmeten.
Dat is dan het werk van de uitsmijters.
Men zegge echter niet: Hij is buitenfezet. Dat is weer Zuidnederlands !

Voorzeggen
V. Jan werd gestraft omdat hij bij het overhoren van de les Piet
had «opgestoken ». Is dat opsteken wel goed Nederlands?
A. Beslist niet ! In ABN heet dat: voorze,ggen. Als --ik de kans
krijg zal ik je wel voorzeggen.

Presteren
V. «Je zult hard moeten werken, man» zei de leraar, « je hebt
tot nog toe niet veel uitgestoken ».Doet « uitsteken» niet veeleer
denken aan iets ongunstigs? Ik zou zeggen: «( Je hebt nog niet
veel gedaan, nog niet veel gepresteerd ».
A. Ja, of: nog niet veel uitgevoerd) verricht. «Uitsteken»
is hier in geen geval ABN, ook niet om iets ongunstigs of iets
afkeurenswaardigs aan te duiden. Het is Zuidnederlands voor
een streek uithalen) iets uithalen of iets uitspoken. Wat heb je
nu weer uitgehaald} uitgespookt?

A. D. M.

VRAAG EN ANTWOORD
V. L. Verkoyen, Kessel-Lo: In «Langue et Administration»
wijst de heer Albert Doppagne op blz. 11-181 erop dat de jongste
tijd honderden nIeuwe uitdrukkingen de Franse taal zijn komen
verrijken. Ziet U de mogelijkheid mij de juiste Nederlandse vertaling te geven van de volgende uitdrukkingen:
A. «Adjoint administratif» heet in het K.B. van 20.7.64:

administratief adjunct (rang 20).
« Feux de croisement » : gedimde lichten)· dimlichten (niet kruislichten of kruisingslichten ! ). (Zie ook Taalbeheersing 11-369).
« Feux de route» : grote lichten.
« Société fiduciaire» : administratiekantoor) d.w.z. een bedrijf dat
met de modernste hulpmiddelen zorg draagt voor de boekhouding
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van andere ondernenüngen of van middenstanders~ het beheer van
goederen, het geven van advies in belastingzaken enz. (zie
Taalbeheersing 11-178).
« Indemnité de résidence » : In verordenende teksten - o.m. in het
K.B. van 22.7.64 - heet dat «allocation de résidence », in het
Nederlands standplaatstoelage.
« Avoir une panne sèche, avoir une panne d'essence »: benzinepech
hebben, zonder benzine vallen.
« Emetteur-pirate »: etherpiraat (benaming. voor personen die
zonder verlof radiozenders gebruiken en dus de ether « onveilig»
maken, aldus Van Dale).
«Planning familiai» : gezinsplanning.
« Promotion des ventes»: verkoopsontwikkeling. In het Nederlands-Engels woordenboek van Jansonius lezen we: de afdeling
verkoopsontwikkeling : the sales promotion department.
« Rééducation professionnelle » : omscholing) d.w.z. opleiding voor
een ander beroep dan dat waarvoor men is opgeleid (zie
Taalbeheersing 11-112 v.v.).
«Taux de rentabilité»: rentabiliteitswaarde) d.w.z. de waarde
van aandelen naar de capaciteit tot winst van de onderneming.
« Machine à reproduire » : stencilmachine.
«Résidence secondaire»: tweede woning) b.v. buitenhuis(je),
vakantiehuis (je), weekeindhuis (je) of zomerhuis (je).
« Secteur privé; secteur public » : particuliere sector; openbare
of overheidssector. Particulier is een meer zakelijke aanduiding
van de afzonderlijke burger tegenover de algemeenheid of de staat;
privé legt meer de nadruk op het strikt persoonlijke en individuele
tegenover iedereen (zie Taalbeheersing 11-209 v.v.).
« Donner Ie feuvert » : het sein geven dat alles veilig is.
« Assurance vieillesse » : ouderdomsverzekering (Sociaalrechtelijk
Woordenboek ) .
« Village de toile » : tentendorp.

J. V.
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Termen en w'endin,gen

OVER TYPEN EN TYPISTEN

Zowel in onze ambtelijke -diensten als in de kantoren van onze
handels- en nijverheidsondernemingen hoort men nog al te dikwijls
de Franse term « dactylo» in plaats van de in het Nederlands
gebruikelijke benaming typist (e). In de advertenties die in onze
Vlaamse kranten verschijnen, treffen we de eerste term vaker aan
dan de tweede.
« Dacty10» wordt in het Frans gebezigd als afkorting van
« dactylographe ».. Dactylograaf (niet dactylo !) staat wel vermeld
in de verklarende woordenboeken en in de Woordenlijst van de
Nederlandse taal, maar in d~- omgangstaal is het helemaal verdrongen door typist (e)} in het meervoud typisten of (alleen voor
vrouwen) typistes.
Het werkwoord typen stemt overeen met het Franse « dactylographier ». Yolgens de woordenboeken kan het op twee manieren worden uitgesproken: teipen en tiepen. Wij geven de voorkeur
aan de ie-klank, mede omdat die de enige juiste is in typist (e).
Evenals het Frans de gemeenzame vorm « taper» heeft, beschikken wij over tikken: een brief tikken, op de machine tikken,
getikte stukken. Vandaar dat een typiste in gemeenzame taal ook
tikjuffrouw wordt genoemd.
Een fout gemaakt bij het tikken op de schrijfmachine is een
tikfout of typefout. Ze wordt verwijderd met een vlakgom} schrijfmachinegom of stuf. Het uitwissen van letters heet uitvlakken}
.
uitgommen} stuffen of uitstuffen.
Als een vel opnieuw moet worden getikt, spreken we van
overtikken of overtypen: wegens het grote aantal tikfouten ·moest
de brief worden overgetikt. Dit werkwoor.d· kan ook betekenen
dat een tekst die eerst met de hand is geschreven daarna op een
machine wordt getikt.
Zij die hebben leren tikken zonder vooraf typelessen te hebben
genomen, gebruiken meestal maar twee of vier vingers. In dè
cursussen in machineschrijven leert men de tien vingers gebruiken.
Het is dan gemakkelijkèr te leren blind typen} d.w.z. zonder naar
de toetsen te kijken: een goede secretaressec:lient met tien vingers
blind te kunnen typen. Het systeem om bij het typen alle tien
de vingers te gebruiken, noemen we het tienvingersysteem.
De ruimte tussen' de opeenvolgende regels is de regelafstand
(interligne): typen met dubbele, met anderhalve regelafstand.
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We beschikken ook over het zelfstandig naamwoord interlinie
en het werkwoord interliniëren.
De wijze van aanslaan van de toetsen (op het toetsenbord - Fr.
« clavier ») noemen we de aanslag: een harde of een zachte aanslag (frappe). Aanslag kan ook de betekenis hebben van « keer
dat een toets wordt geraakt» : het aantal aanslagen per minuut.
Het werkwoord aanslaan is in dit verband ook gebruikelijk: leestekens worden minder hard aangeslagen dan letters en cijfers.
De tussenruimte tussen de woorden heet spatie en zo'n ruimte
laten is spatiëren. Spatiëren en spatiëring wordt vaak gebruikt als
tussen de letters van een woord een groter'e opening wordt gelaten dan een gewone spatie, om er speciaal de aandacht op te
vestigen. Het spatiëren op de schrijfmachine geschiedt door middel van de zogenaamde spatietoets.
Bij nieuwe alinea's kan men vijf spaties inspringen) d.w.z. men
begint te schrijven op een afstand van vijf spaties van de kantlijn
(marge). Bij vele moderne typisten bestaat er een neiging om niet
meer in te springen.
Een afschrift gemaakt op een schrijfmachine met behulp van
carbonpapier noemen we een doorslag; vandaar de samenstelling
doorslagpapier (papier pelure).
De kamer waarin op een kantoor of administratie alle typistes
worden bijeengebracht heet typekamer of meer gemeenzaam tikkamer. Deze term stemt dus overeen met wat in het Frans kortweg
« dactylographie» wordt genoemd. Als dit woordt wordt gebezigd
in de betekenis van « het schrijven op een machine» is de gewone Nederlandse benaming' machineschrijven: les in machineschrijven, examen in machineschrijven.
Nog enkele andere termen in verband met het machineschrijven
zijn: lint of inktlint, inktlintversteller, spoelen, rol, papiergeleider, papierklemrollen, kantlijnopheffer, terugsteltoets, regelafstandknop.
Een bureau dat tijdelijk personeel, voornamelijk typistes, ter
beschikking van firma's stelt, is een uitzendbureau. Een typiste
die door een uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld, is een
I

uitzendtypiste.
Tenslotte wensen we nog de aandacht te vestigen op een veel
voorkomende vergissing, namelijk het gebruik van « lijn» in de
betekenis van regel) onder invloed van het Frans; in die taal
bestaat immers maar één woord (ligne) voor beide begrippen,
terwijl in onze taal een duidelijk onderscheid wordt gemaakt:
een lijn is een verbinding tussen twee punten (een rechte lijn,
een kromme lijn) ; een regel daarentegen bestaat uit een reeks
woorden naast elkaar geschreven of gedrukt.
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Hoe dikwijls hoort men Vlamingen bij het dicteren niet zeggen
« aan de lijn» (à la ligne! ). Nederlands is nieuwe regel. «Aller
à la ligne» stemt dus overeen met: een nieuwe regel beginnen.
In overdrachtelijke betekenis kan men evenmin zeggen « punt
aan de lijn» als wordt bedoeld dat men over een bepaald onderwerp niet verder wil spreken. In zo'n geval kunnen we volstaan
met het woord punt: «Zo moet het en niet anders, punt ».

J. V.

«ZIJN PARK} ZIJN ZWEMBAD) ZIJN MUSEUM . .. »
Aan de ingang van heel wat steden en stadjes in ons land is ten
behoeve van de welkome vreemdeling een bord aangebracht, met
de naam van de plaats erop, en daaronder: «zijn musea, zijn
park» ... en dergelijke meer. Een burgemeester vraagt ons: « Mag
in dergelijke gevallen het bezittelijk voornaamwoord gebruikt
worden of kan men het beter vermijden? »
In miin dagbladrubriek Taaltuin heb ik die vraag behandeld
op 24 september 1963, en wel naar aanleiding van een lezersbrief
over het opschrift: «Bezoek Oostende I zijn monumenten / zijn
strand ». Die lezer wilde eigenlijk weten, of het niet moest zijn:
« haar monumenten, haar strand» en twee dagen tevoren had ik
aangetoond waarom dat zijn goed was, en « haar» niet - maar
ongevraagd heb ik toen een beschouwinkje eraan vastgeknoopt
over het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord in die zinnen.
Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt.

Nergens in Nederland
Aansluitend bij mijn betoog van toen, wijs ik op drie verschijnselen, nl. : 1) in Frankrijk kom je dit soort toeristische aanprijzingen bij de vleet tegen; 2) in België ook; 3) in Nederland
nergens. Het samengaan van deze drie verschijnselen wekt enige
argwaan.
In Frankrijk lees je allerwegen: « Visitez .. ./son .. ./sa ... /ses ... »
In ons land zijn toeristische aanbevelingen van het type:
«Bezoek Antwerpen / zijn havens / zijn musea» of «Bezoek
Brussel/zijn stadhuis / zijn lanen enz. » op menige plaats aangebracht. In Nederland daarentegen zult u nergens lezen : «Bezoek
Den Haag / zijn Mauritshuis / zijn Madurodam » of « Bezoek Am-
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sterdam / zijn Rijksm useum! zijn grachten ». Nergens. Het Nederlands taalgevoel verwer pt dit « zijn », als zonderling en afwijkend
van het algemeen gebruik.
Men vermel dt de plaatsnaam, al of niet met Bezoek ... ervoor ;
en laat daar dan eventueel een opsomming van de attracties op
volgen die de stad te bieden heeft, bijv. : Strand. - Bossen. - Tennisbanen. - Zwembad. - Golflinks. - Gotische kathedraal. Beslist
zonder dat « zijn ».
Wie dat te kaal vindt, kan jubelen : Breed strand. - Gezellige
hotels. - Beroemd casino. - Romantische bossen ... of iets van dien
aard. Er zijn verschillende mogelijkheden, een goede copywr iter
weet die wel te vinden - maar een bezittelijk voorna amwoo rd
is er niet bij. Men doet dat niet in het Nederlands.
Wanne er we nu naar vergelijkingen in het gewone taalgebruik
zoeken, blijkt dat we wel zeggen : Brussel is trots op zijn stadhuis, en : Amsterdan1 is beroem d om zijn grachten, maar niet:
Ik heb Brussel bezocht en «zijn» stadhuis bezichtigd, en evenmin: We hebben Amster dam bezocht en door « zijn» grachten
gevaren. Men zegt hier: «het stadhu is» en « de grachten ».
Heel gewoon en goed klinken dan weer zinnetjes als: Ik heb
mijn oom bezocht en zijn schilderijen bezichtigd, of: Ik ben bij
mijn oom geweest en heb in zijn tuin zitten lezen.

Op zoek naar een « regel»
Ik heb lang op deze voorbeeldjes zitten studere n om er een
« regel» in te ontdek ken en daarbij ben ik tot de conclusie gekomen, dat het verschijnsel als volgt verklaart kan worden :
In de zin « Brussel is trots op zijn stadhu is» beteken t «zijn
stadhu is» : het stadhuis dat het bezit. In « mijn oom en zijn schilderijen » beteken t «'zijn schilde rijen»: de schilderijen die hij
bezit. In « ik heb Brussel bezocht en zijn stadhu is» beteken t « zijn
stadhu is» echter: het stadhuis aldaar} daar ter plaatse} dat zich

daar bevindt.

Het bezittelijk voorna amwoo rd (zijn) haar) roept in sterke mate
het denkbe eld van « bezit» op, en - doorda t « bezitten » in de
eerste plaats een menselijke functie is' - ook het denkbeeld
1« persoon ». In de zin « Brussel is trots op zijn stadhuis », wordt
aan de stad Brussel een zekere persoonlijkheid toegekend, die trots
kan gevoelen. Daarom wekt dat zijn hier evenmin bevreemding
als in : « Mijn oom is trots op zijn nieuwe landhuis ». Maar in de
zin « Wij hebben Brussel bezocht. .. » heeft « Brusse l» niets persoonlijks, het is een eenvoudige plaatsaanduiding, en in : « ... en
we hebben « zijn» stadhuis bezoeht » wijst zijn alleen maar naar
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een « plaats », niet naar een « bezittende persoonlijkheid ». En zo
is het ook in al die toeristische aanbevelingen. En daarom is in
die toeristische aanbevelingen «zijn» - voor het Nederlands
taalgevoel - misplaatst.
Dat het in het Frans anders is, valt wellicht te verklaren uit
een' opmerkelijk verschil met het Nederlands: terwijl in het
Nederlands de vorm van het bezittelijk voornaamwoord (zijn)
haar) door het geslacht en getal van de «bezitter» wordt bepaald, voegt het zich in het Frans (son) sa} ses) naar geslacht en
getal van het « bezitsobject ».
Het Nederlands zijn} haar wordt bepaald door het genus van
het subject, en daar dit subject als « bezittende persoonlijkheid»
wordt opgevat, is «genus» hier nauw verwant met «sekse ».
Als we van Brussel zeggen dat het trots is, dan wordt het voor
het Nederlands taalgevoel een « Iemand », die ook «bezitten»
kan: zijn stadhuis. Sporeo.- we. de mensen aan, Brussel te gaan
bezoeken, dan is Brussel een « Ergens », en een « ergens» bezit
niet in de persoonlijke zin, er is iets, bijv. : het stadhuis.
Vroeger heeft men het bezwaar tegen dat te «persoonlijke»
zijn en haar willen ondervangen door het kunstmatige deszelfs en
derzelver. Tegenwoordig gebruiken we vaak omschrijvingen als
daarvan} daar ter plaatse enz., ofwel: eenvoudig het lidwoord
(bijv. het) omdat de relatie toch wel duidelijk is.
Ik heb u niet botweg met voorbeeldjes uit Nederland willen
beschoolmeesteren, maar getracht de taalkundige zin van de
« regel» bloot te leggen. Daar heb ik een hele beschouwing aan
vast moeten knopen, want het geldt hier een tot dusver ongeschreven regel : onze verklaring was tevens een grammaticale ontdekkingstocht.
M.v.N.

VRAAG EN ANTWOORD

Dimlichten
V. Ingevolge het nieuwe verkeersreglement moeten de voertuigen
voortaan in de stad met dimlicht rijden, m.a.w. geen stadslichten! Vreest U niet - aldus Kapitein A. De Beir - dat stadslicht (Taalbeheersing 11-369) tot verwarring kan leiden en
vervangen moet worden door een term die duidelijk aangeeft
wanneer de voertuigen hun « feux de position » moeten voeren ?
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A. Als we alle woorden zouden gaan vervangen waarvan de
\voordelijke betekenis niet meer met de gangbare betekenis overeenstemt, zouden we vele woorden in onze taal - en in de andere
talen - moeten schrappen. De Franse « feux de croisement» vervullen nu de functie van de vroegere « feux de position » in het
stadsverkeer. Toch levert dat voor de Franse taalgebruiker geen
moeilijkheden op. Hij gebruikt zijn « feux de croisement » in de
stad ook al is hij er moederziel alleen en is er van « croisement »
helemaal geen sprake.

Bijlage
V. Het leger gebruikt in zijn officiële teksten « bijlage tot ... ».
Vindt U dit beter dan « bijlage bij ... » ? Dit in de veronderstelling dat « bijlage» behouden blijft, wat ook maar zus en zo is.

A. Naargelang van het zinsverband gebruikt men van of bij.
- De technische gegevens zijn opgenomen in de bijlagen van de
wet.
- Het stuk dat als bijlage bij het verdrag is gevoegd.
De wending bijlage tot, 'die vroeger wel gebruikelijk was en
o.m. in het \X7NT voorkomt, is thans verouderd.
Sommigen noemen bijlage een germanisme. Het woord is
echter algemeen aanvaard zodat afwijzing ervan niet in overeenstemming is met de taalwetkelijkheid. We wijzen echter wel op
het hardnekkige gallicisme « in bijlage », in plaats van als bijlage
(zie Taalbeheersing 11-202).

Bevelsprocedure
V. De bepalingen volgens welke de commandant van een eenheid
zijn bevel dient te voeren, werden vroeger de « commandoprocedure » genoemd. Het leger schijnt nu de voorkeur te geven aan
« regeling bevelvoering ». Is «procedure» niet goed?
A. We menen te weten dat in Nederland de term «bevels-.
proc~dure» wordt gebruikt. Over het algemeen is «procedure»
in het Nederlands evenwel minder frequent dan in het Frans. In
vele gevallen kan procedure worden vervangen door regeling} zoals
in dit geval reeds bij het leger het geval blijkt te zijn.

w.
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Px.

II. ~ Termen en wendi.ngen
WONING EN WONINGBOUW (4)

De architect
U hebt, sedert onze jongste bijdrage over dit onderwerp
(Taalbeheersing 11, 203), een aardig sommetje bijeengespaard
en u, ziet ook ruime kredietmogelijkheden. U kunt nu resoluut
aan de bouwtechnische kant van de zaak gaan denken. Daarvoor
moet U terecht bij een architect en niet, zoals men nog wel eens
hoort, bij de bouwJneester) een woord dat wel goed Nederlands
is maar dat vooral in historisch verband wordt gebruikt : Michel
Angelo is de bouwmeester van de Sixtijnse kapel. Het instituut
« architect », zoals we dat nu kennen., met zijn wettelijk beschermde titel, bestond toen nog niet en is ook nog betrekkelijk jong.
Van een huis dat door een architect is ontworpen, zegt men
dat het onder architectuur is gebouwd. Men hoort hier bij ons van
een gebouw al eens zeggen dat het «architecturaal» niet erg
geslaagd is. « Architecturaal» bestaat in het Nederlands niet, wél
architectonisch: een architectonisch zeer geslaagd bouwwerk;
de architectonische fraaiheid van een gebouw.
Terloops zij opgemerkt, dat de ch in architect, architectuur en
architectonisch niet als sj maar als ch wordt uitgesproken.

Van uw architect verwacht u in de eerste plaats een weloverwogen) een weldoordacht) een goed opgezet plan) een architectonisch verantwoorde vornzgeving) een oordeelkundige en gerieflijke ruimteverdeling) kortom, al wat u, met een passende interieurinrichting, een verfijnd woongenot kan schenken.
Van hem ook verlangt u een zo juist mogelijke begroting en
kostenraming.
Voor dat alles bent u hem een bepaald honorarium verschuldigd, een woord dat men, anders dan zijn Franse equivalent (les
honoraires), liefst altijd in het enkelvoud bezigt. Het in ZuidNederland veel gebruikte « ereloon» wordt als een purisme beschouwd.
Grote architecten of architectenbureaus hebben meestal bouwkundige tekenaars in dienst, specialisten in het bouwkundig tekenen, die de schetsontwerpen van de architect in tekening brengen en het bouwplan onder zijn leiding en verantwoordelijkheid
tot in onderdelen uitwerken en van maatcijfers 1!0orzien) er de
maten bijschrijven (niet : coteren ! )

11 .. 474

De opdrachtgever
Mede aan de hand van de gegevens die u hem hebt verstrekt,
begint de architect dan het voorlopig ontwerp op te. maken.
Hoogstwaarschijnlijk zal hij nog meermalen bij u komen aanlopen
met zijn schetsrol) met zijn rolletje, zijn velletjes papier, waarop
de schetstekeningen staan die hij u ter goedkeuring wenst voor
te leggen. Want u bent in dat alles, en straks ook tegenover de
uitvoerders van het plan, de opdrachtgever of principaal (Ie
maître d'ouvrage), ook wel eens bouloheer genoemd, al is die
term toch stilaan in onbruik aan het geraken.

De woning
De ruimteverdeling, de ruimtelijke indeling waarover we het daarnet hadden, hangt natuurlijk af van het gekozen woningtype en
ook van de vormgeving. Bouwt u een villa of een landhuis, dan
zal de slaapverdieping wellicht niet, zoals bij een burgereengezinshuis, vierkant maar in de kap moeten worden opgehaald.
Wat u daarmee aan fraaiheid van voorkomen kunt winnen, verliest
u stellig aan slaap- en kastruimte. Niet geheel praktisch, onpraktisch zelfs, zijn luifels en balkons, en over het algemeen sprongen
in de zijwanden. Er is thans een streven waar te nemen naar zo
-eenvoudig mogelijke gesloten bouwlichamen en velen geven uit
overwegingen van ruimtebesparing de voorkeur aan een volledige
verdieping met een flauwhellend dak) liever dan te werken met
een steil dak en een uitgetimmerde kapruimte. Maa~ misschien
is dat voor u helemaal geen probleem omdat u erop staat, dat
alles op de begane grond ligt (een plano-huis,_ zoals men dat
noemt) .

De kamers
Ook terzake van de eigenlijke woonruimte wenst u modern te
zijn. De vroeger veel voorkomende indeling woonkeuken en voorkamer (U weet het nog wel, de zgn. « mooie kamer » die haast
nooit werd gebruikt!) heeft afgedaan. Wordt het één doorgaande woonruimte) van de voor- tot de achtergevel of over de gehele
frontbreedte, een gecombineerde ziteetkamer) met een eethoek en
een zithoek) of ·een suite) dit zijn twee of meer ineenlopende
kamers met daartussen een grote vleugel- of schuifdeur. Voelt u
niets voor verplaatsbare scheidswanden) voor schuifwanden of
vouwwanden ?
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Voor het ontvangen van gasten en bezoekers wenst u natuurlijk

brede recepties (vestibule), een huis met brede receptieruimte.
De keuken
Uw vrouw moet beslist een goed ingerichte keuken hebben met

hoog muurglazuur) flinke kastruimte) een aanrechtbank of aanrecht (d.i. een vaste tafel waarop de spijzen worden gereedgemaakt
of klaargezet) en een doorgeefluik die haar heel wat over ~n weer
geloop zal besparen. Of heeft zij het meer voor een eetkeuken)
ruim genoeg om te eten, maar niet om te wonen ? Vanzelfsprekend wil zij ook onderkastjes, pannenplanken en rekken, en een
moderne gootsteen van roestvrij staal. Noem dat geen pompbak !
Want dat is iets heel anders. Het is namelijk de vergaarbak boven
het pomphuis, boven het pomplichaam dus, waarin het water zich
verzamelt voordat het door de tuit naar buiten stroomt!

De verwarming
U zit ook al een hele tijd aan de verwarming te denken, aan de
manier waarop u een gezellig, behaaglijk binnenhuisklimaat kunt
verkrijgen. Individuele woningverwarming met behulp van kachels
(niet : stoven) of een haard (feu continu !) raken hoe langer hoe
meer in onbruik. U wilt beslist een volledig centraal verwarmde
woning. Oliestook of aardgas) als u 'het op warmwaterverwarming
hebt. Want ook heteluchtverwarming) plafond-) paneel- en vloerverwarming zijn bepaald aan het doorbreken.

Het sanitair
U wenst ook bijzonder veel zorg besteed te zien aan het sanitair
(aan de sanitaire installaties) met, in de eerste plaats, een ruime,
royaal met mozaiek betegelde badkamer) compleet geïnstalleerd,
met badkuip) wastafels) douchecel en kleedruimte.

Licht en lucht
Van groot belang zijn ook de toetreding van licht en lucht en, in
dat verband, de glasoppervlakte. Zorg ook voor een juiste bezonning. Dubbele beraming en dubbele beglazing zijn ten zeerste aan
te bevelen. Als u met dubbel beraamde en dubbel beglaasde ven-
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sters werkt, zult u achteraf niet de klassieke tochtstrips moeten
plakken of voorzetramen moeten laten plaatsen.
Graag ook zoudt u voor de kinderen een speelkamer} een
studeervertrek en, mede voor u zelf, een knutselruimte hebben.
Maar bovenal toch droomt u van een ruim zonneterras) van een
ruim zonnig terras, van een beschut terras op zonzijde of van een
ruime serre (== glazen veranda) met wijde doorkijk op een
prachtige zuidtuin .I

A. D. M.

DOUBLURE -

DUPLICERING,

In Taalbeheersing 11-132 vermeldt J. V. terecht als vertaling van
de Franse wending « double emploi » :
- dubbel geboekte post (in de oorspronkelijke betekenis)
- overbodige, onnodige of nutteloze herhaling.
« In sommige gevallen waar niet van een herhaling kan worden
gesproken en bovenvermelde vertaling niet dienen kan », zo luidt
het verder, «zal men niet de woorden maar de zin dienen te
vertalen ». Zo wordt bv. de uitdrukking: «Ces deux hypothèses
font double emploi» in het Nederlands o.m. als volgt weergegeven: «Die twee onderstellingen komen op hetzelfde neer» of
« Hier wordt tweemaal dezelfde onderstelling gemaakt ».
Ter aanvulling van wat voorafgaat, willen we ook even wijzen
op sommige bruikbare wendingen, die uit recente Nederlandse
publikaties werden geput :
- Wel is het juist dat door registratie van researchprojecten,
doublures zouden worden voorkomen, maar een doublure is niet
iets dat men altijd beslist moet vermijden.
- Onder sommige omstandigheden kan het opzettelijk verrichten
van doublures zelfs veel nut hebben.
- Wij zullen er voortdurend voor moeten waken dat er geen
doublures of grote overlappingen ontstaan.
- Aan de andere kant kennen wij uit de praktijk de nodige onthullingen van bedrijven over duplicering van onderzoek, die men
echter begrijpelijkerwijs niet gaarne aan de grote klok wenst zien
te hangen.
- Een uitvoerige discussie,ontspon zich over de vraag of wellicht
overbodige en kostbare doublures zouden optreden, indien ieder
land zijn eigen documentatiecentra zou opzetten en daarmee volledigheid zou nastreven.
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- In verband met de omstandigheid dat de werkgroep X ook de
technische informatie in haar studie heeft betrokken, heeft het
hoofdbestuur, om duplicering te voorkomen, voorshands afgezien
van het formeren van een' werkgroep door de Maatschappij.
- Het is duidelijk dat elke controle een element van doublure in
zich draagt.
Hierbij aanknopend zou de hierboven aangehaalde zin « les deux
hypothèses font double emploi» ook als volgt kunnen worden
vertaald: Die twee onderstellingen vormen. doublures of een

duplicering.
Tot nog toe schijnt Van Dale (1961) deze uitdrukkingen echter
volkomen te ignoreren. In dit woordenboek staat alleen te lezen :
- doubleren 4. (ton.) een dub bel e m plooi hebben; de
rol van e~n ander tijdelijk overnemen.
- doublure 2. (ton.) het vervullen van een dubbele rol - ook
tweede speler voor eenzelfde rol.
- dupliceren: op een repliek antwoorden (een d u p I i e k is
een antwoord op een repliek).
In een volgende druk zullen doublure en duplicering in de hier
bedoelde betekenis wellicht niet ontbreken.

W. PI.

BEHOUDENS - BEHALVE
Een lezer vraagt naar de juiste betekenis en het correcte gebruik van de woorden behoudens en behalve...
Die woorden hebben 1) dezelfde betekenis; en 2) elk een
andere betekenis. Zowel behalve als behoudens kunnen gebrllikt
worden in de betekenis « uitgezonderd» ; in zover hebben ze dezelfde betekenis. De tweede betekenis van behalve in ons hedendaags spraakgebruik is «ongerekend,. benevens ». De tweede
betekenis van behoudens is « met voorbehoud van ».
In oudere literatuur komen beide woorden nog wel in andere
betekenissen voor, maar dat behoort tot de taalhistorie, niet tot
het hedendaags taalgebruik. We laten die betekenissen, die in het
Nederlands van nu weinig of niet gebruikelijk zijn, buiten beschouwing.
In de meest voorkomende betekenis, die van « uitgezonderd »,
zijn behalve en behoudens synoniemen. Vergelijk de zinnen:
- Het stuk is goedgekeurd, behalve de laatste' alinea.
- Het stuk is goedgekeurd, behoudens de laatste alinea.
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De als voorzetsels functionerende woorden behalve en behoudens zijn in betekenis gelijk aan uitgezonderd en uitgenomen. We
kunnen de zin ook als volgt formuleren :
- Het stuk is goedgekeurd, uitgezonderd de laatste alinea.
- Het stuk is goedgekeurd, uitgenomen de laatste alinea.
Volledigheidshalve vermelden we ook nog de voorzetseluitdrukking met uitzondering van:
- Het stuk is goedgekeurd, met uitzondering van de laatste alinea.

Beperkende betekenis
De gemeenschappelijke betekenis van uitgezonderd / met uitzondering van / uitgenomen / behalve! behoudens is : «maar niet... ».
Ze luiden een beperking in ten opzichte van de voorafgaande
mededeling. Je zegt bijv. eerst: «Alle bestuursleden waren aanwezig » - maar beperkt dan de volstrektheid van die mededeling,
door eraan toe te voegen: «maar niet de penningmeester» of
« maar de penningmeester niet ».
Zo kun je die beperking formuleren, maar je kunt dat maar niet
of maar ... niet ook vervangen door elk van de hierboven genoemde woorden. Er staan ons dus niet minder dan zeven woorden of
woordverbindingen ten dienste om hetzelfde te zeggen. Ze zijn
allemaal goed en betekenen alle zeven hetzelfde.

V ërschil in gebruik
Ik wil er echter een paar kanttekeningen bij maken over stijl,
gebruiksfrequentie en gebruikssfeer.
1) maar niet of maar ... niet klinken stilistisch een beetje stuntelig en woordarm, behalve wanneer je met sterke nadruk, bijv. op
een toon van verwijt wil spreken: « ... maar n iet de penningmeester ! » of: « ... maar de penningmeester n iet ! »
2) het meest gebruikelijk in gewone beschaafde omgangstaal en
geschreven taal zijn: behalve) uitgezonderd en met uitzondering
van. Van die drie is behalve het eenvoudigst en het meest kernachtig. Uitgezonderd en vooral met uitzondering van kunnen de
beperking meer nadruk geven, maar kunnen ook een tikje breedspra~ig zijn.
3) uitgenomen wordt weinig gebruikt.
4) behoudens klinkt in gesproken taal een beetje boekachtig. Het
wordt voornamelijk gebruikt in verbinding met bepaalde zelfstandige naamwoorden; bijv.: behoudens enkele uitzonderingen behoudens enkele wijzigingen.
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Je kunt de zin ook met de beperking laten beginnen:

- Behalve de penningmeester waren alle bestuursleden aanwezig.
- Behoudens de laatste alinea is het hele stuk goedgekeurd.
Ook uitgezonderd) uitgenomen en met uitzondering van kunnen
zo geplaatst worden. De betekenis verandert niet, maar er is wel
een stilistische schakering. In « Behalve de penningmeester waren
allen aanwezig» wordt de aandacht vooral op de aanwezigheid
van allen gericht; inde zin «Allen waren aanwezig, behalve
de penningmeester» krijgt de afwezigheid van de penningmeester
de volle aandacht. U kunt hetzelfde verschil waarnemen wanneer
u behalve vervangt door behoudens) met uitzondering van enl.

Het andere «behalve»
Een duidelijk verschil in betekenis zien we echter in het volgende
paar zinnen :
- Behalve de penningmeester waren alle bestuursleden aanwezig.
- Behalve de penningmeester was ook de secretaris aanwezig.
In de tweede zin betekent behalve: «benevens ». Het eerste
behalve is gelijk aan: «maar niet»)· het tweede aan «niet
alleen ... maar ook ». Het luidt geen beperking in, maar het kondigt een toevoeging aan.
Je kunt dit behalve vervangen door benevens:
- Benevens de penningmeester was ook de secretaris aanwezig.
Wanneer de aangekondigde toevoeging een telwoord bevat,
kan behalve worden afgewisseld met ongerekend (weinig gebruikelijk) of niet meegerekend:
'
- Behalve de penningmeester .
- Benevens de penningmeester .
-. De penningmeester niet meegerekend... waren er 20 leden.
Behoudens wordt in deze betekenis van «benevens, ongerekend, niet meegerekend, behalve» niet gebruikt.

Het andere «behoudens»
Een bijzondere betekenis van behoudens vinden we in een zin als:
- Behoudens goedkeuring door de gemeenteraad ...
Hier betekent behoudens « onder voorbehoud van ».
Het heeft voorwaardelijke betekenis: «op voorwaarde dat
goedkeuring door de gemeenteraad volgt ».
In deze zin kan behoudens niet door behalve worden vervangen.

Behoudens en behalve kunnen dus allebei betekenen: «uitgezonderd ».
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Behalve wordt ook gebruik~ in de zin van «benevens ».
Behoudens kan ook betekenen: «met voorbehoud van ».
We kunnen het ook zo zeggen :
- De betekenis van behalve' is 1) beperkend; 2) toevoeging
aankondigend.
- De betekenis van behoudens is 1) beperkend; 2) voorwaarde
stellend.
M.v.N.

INDERDAAD -

NAMELIJK

Het bijwoord inderdaad wordt o.m. gebruikt ter bevestiging van
een voorafgaande bewering of verklaring.
- Hebt u dat gezegd? Jä, dat heb ik inderdaad gezegd.
Ten onrechte wordt inderdaad ook gebezigd in zinnen die als
verduidelijking of motivering van het voorafgaande zijn bedoeld.
In dat geval gebruikt men in het Nederlands de bijwoorden
namelijk of immers.
- De regering verkeert in moeilijkheden. De meerderheid in het
Parlement is namelijk verdeeld over het wetsontwerp dat de
regering heeft ingediend.
- Dat komt hem toe! Hij is immers de oudste.
In het Frans kan men in al deze zinnen « en effet» gebruiken.
Dat verklaart waarschijnlijk het onjuiste gebruik van inderdaad}
dat alleen in de eerste zin op zijn plaats is.
Een controlemiddeltje : als beide zinnen verbonden kunnen
worden met omdat of doordat is het bijwoord inderdaad niet
gebruikelijk in het Nederlands.

NEGERS -

ZWARTEN

De verslaggeving over de Olympische Spelen werd voor Nederland
en België. gezamenlijk verzorgd door Nederlandse en Vlaamse
verslaggevers.
Het taalgebruik van de Vlamingen veroorzaakte enige deining
in Nederland omdat deze het steeds hadden over de «zwarte
atleten» en over de « zwarten », die zich overal in de kijker liepen
of sprongen. Hun Nederlandse collega's daarentegen spraken van
« negeratIeten » en « negers ».
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De gevoelswaarde van « neger» en « z\varte » blijkt in Nederland en Vlaanderen precies omgekeerd te zijn. Terwijl de Vlamingen de benaming « zwarte » gewoon vinden en « neger » voor hen
een pejoratieve bijsmaak heeft, klinken «zwar'ten» en « zwarte
atleten» volgens het Nederlands~ taalgevoel als scheldwoorden.
De invloed van het Franse taaleigen zal aan dit taalgebruik bij
de meeste Vlamingen wel niet vreemd zijn.

PENSIOEN - PENSION
Even wijzen op het verschil tussen pensioen en pension! Beide
woorden hebben een zelfde Latijnse oorsprong doch een geheel
verschillende betekenis. Ze worden wel eens met elkaar verward
omdat het Frans in beide gevallen slechts één woord gebruikt:
pension.
Een pension is een huis waar men tegen betaling van kostgeld
kost en inwoning krijgt. Een pensiongast is in pension. De vergoeding ,die hij aan de pensionhouder of -houdster betaalt, wordt
ook kortweg pension genoemd.
- Zij verhuurt kamers, met of zonder pension.
- Het pension bedraagt 200 fr. per dag.
Een pensioen daarentegen is een bedrag dat wordt uitgekeerd
aan hen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, die

op pensioen zijn gesteld of met pensioen zijn gegaan. (Een pen-'
sioen wordt echter niet « genomen » zoals in het Fr.).
Iemand die op pensioen wordt gesteld, wordt evenwel gepensioneerd (met één n), niet «gepensioeneerd». Zo grillig is nu
eenmaal het taalgebruik !

VOORTIJDIG - VERVROEGD
De president van de Duitse bondsrepubliek zal «voortijdig»
aftreden, aldus een bericht dat onlangs in een Belgisch dagblad
verscheen.
Daar keken we van op, want we wisten dat in Duitsland over
het algemeen met enig ongeduld op dit aftreden wordt gewacht.
Toen we de volgende dag hetzelfde bericht in een Nederlandse
krant lazen, bleek de woordkeuze enigszins anders te zijn : Lübke
zou vervroegd aftreden.
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V oortijdig betekent: te vroeg, naar het oordeel van de spreker
of schrijver.
- Zijn dood heeft voortijdig een einde gemaakt aan onze goede
relaties.
Wanneer we echter zakelijk vaststellen dat een gebeurtenis
vroeger plaatsvindt dan aanvankelijk was vastgesteld, gebruiken
we het woord vervroegd.
- Hij is ziek en wil vervroegd met pensioen.
- De lening kan vervroegd afgelost worden.

BANKKAART - BETAALPA5
De Belgische banken hebben voor enige maanden een document
ingevoerd dat de benaming « bankkaart» heeft gekregen en ten
doel heeft het gebruik van cheques bij het betalen in winkels en
andere handelszaken te bevorderen.
De bezitter van een bankkaart kan gemakkelijk met cheques
betalen omdat de handelaars weten dat de bank de uitbetaling
van de cheques (tot een zeker bedrag) garandeert.
Een zelfde initiatief hebben ook de Nederlandse banken genomen. Zij zochten en vonden echter een beeldende benaming :
betaalpas. Zoals een reispas het reizen mogelijk maakt, maakt de
betaalpas het betalen zonder geld (maar met cheques) mogelijk.
Ten overvloede worden de cheques zelf in Nederland ook nog
betaalcheques genoemd.
Jammer dat de banklui bij ons niet even over de grens - de
noordelijke hebben gekeken toen zij hun plan voor de
invoering van dit document hebben ontworpen. Jammer voor hen,
jammer voor de taaleenheid, jammer voor ons.
Of is het nog niet te laat om de boeg om te gooien? Zit er
misschien voor een bank een reclamestunt in? «Onze bankkaart is een echte betaalpas geworden! »

w.

VRAAG

Px.

EN ANTWOORD

Waarnemingsvergoeding
V. Is de meervoudsvorm« functies» niet fout in de benaming
« toelage voor de uitoefening van hogere functies » ? Tot zover
een vraag van de heer J. Van Aerschot, Brussel-4.
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A. Als synoniem van ambt wordt functie inderdaad in het enkelvoud gebruikt. Men aanvaardt, bekleedt of vervult een functie.
Men kan een functie ook uitoefenen, op zich nemen of neerleggen.
De meervoudsvorm is alleen gebruikelijk \vanneer het gaat om
een aantal verrichtingen of om verschillende ambten.
- Elk lichaamsdeel heeft vele functies.
- Hij bekleedt drie verschillende functies.
De door u bedoelde « toelage » zou misschien beter «vergoeding wegens waarneming van een hogere functie» \vorden genoemd of kortweg «waarnemingsvergoeding ». Deze benaming
zou echter eerst in een officiële tekst moeten worden bekrachtigd
- b.v. bij een wijziging van het K.B. van 22-7-1964 - vooraleer
wij het gebruik ervan kunnen aanbevelen.

Lager technisch en administratief personeel

v.

Wat denkt u over de benaming «kader van het meester-,
vak- en dienstpersoneel », die in alle koninklijke besluiten over het
organiek kader van de departementen voorkomt? (zelfde vraagsteller) .
A. De samenstelling «meesterper~oneel» is in het Nederlands
ongewoon en « dienstpersoneel» is niet de juiste benaming voor
bodes, chauffeurs e.d. die hier worden bedoeld.
De moeilijkheid is echter dat de benaming is opgenomen in de
officiële «lijst van benamingen van ambtenaren» (Staatsblad,
1961), en in het K.B. van 20-7-1964 betreffende de hiërarchische
indeling van de graden. Bij een herziening van deze lijst zou misschien een algemene benaming als « lager technisch en administratief personeel» kunnen worden overwogen.
We wijzen er voorts op dat ook de term « kader» een belgicisme is. In Nederland noemt men het overzicht van de diensten
en functies bij een departement de formatie. Er is in Nederland
b.v. een commissie van advies omtrent de vaststelling van de formatie van de departementen (Besluit van 25 juni 1958).
In de gewone omgangstaal zijn ook de termen personeelssterkte en personeelsbezetting bruikbaar, vooral wanneer het Fr.
« effectifs » bedoeld is (zie Taalbeheersing) 11-220).

W ater- en luchtverontreiniging - Geluidshinder
V. Is« bezoedeling» juist gebruikt als het om water, lucht e.d.
gaat?
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A. De vervuiling van onze rivieren door het afvalwater van de fabrieken, het verpesten van de lucht door stof en allerlei schadelijke gassen, en de toeneming van het lawaai, vooral ten gevolge
van het auto-, trein- en luchtverkeer, vormen een onaangenaam
bijverschijnsel van. de technische vooruitgang.
Waarschijnlijk zal er wel eens een wet komen om de nadelen
van deze hinderlijke verschijnselen binnen redelijke grenzen te
h.ouden. Intussen wordt er al veel over geschreven en geklaagd.
In ons land wordt daarvoor dikwijls de term «bezoedeling»
gebruikt. Dat is in strijd met het algemeen Nederlands, waarin
« bezoedelen» en« bezoedeling» behoren tot de zogenaamde
hogere stijl.
- Door lasterpraat werd zijn goede naam bezoedeld.
- Een moordenaar bezoedelt zijn handen met onschuldig bloed.
Van schadelijke gassen zegt men niet dat zij de lucht « bezoedelen ». Gebruikelijk zijn hier de werkwoorden verontreinigen)

vervuilen.
'- De vervuiling van het rivierwater is dodelijk voor de vissen.
- De bevolking vraagt maatregelen tegen de luchtverontreiniging
.in de steden.
Voor het hinderlijke lawaai van vliegtuigen, bromfietsen, machines enz. wordt in het algemeen de term geluidshinder gebruikt.
- Met de opkomst van de straalvliegtuigen zijn de klachten over
geluidshinder sterk toegenomen.
- In de omgeving van de luchthaven is de geluidshinder bijzonder
groot.
- Komt er binnenkort een « wet ter bestrijding van de geluidshinder en de lucht- en tuaterverontreiniging » ?

Leerjaar - Studiejaar
V. Zijn« leerjaar» en « studiejaar» synopiemen ?
A. De gebruikssfeer van deze twee woorden is verschillend. Een

leerjaar heeft betrekking op het lager en middelbaar onderwijs,
een studiejaar daarentegen uitsluitend op het hoger onderwijs.
Het gebruik van de termen leerjaar en studiejaar komt overeen
met dat van leerlinig en student.
Een student is iemand die aan een universiteit studeert. Deze
specifieke betekenis van student is in België minder bekend,
zodat men hier wel eens « hoogstudent» hoort, maar dat is geen
Nederlands.

w.
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Termen en w:endingen

STRAATNAAMGEVING

1

Van de heer J. van Goethem, secretaris van de Jeugdraad in de
gemeente Hamme, ontvingen we de volgende brief:
« Naar aanleiding van de bijdrage over de straatnaamgeving in
Taalbeheersing 1-203 en VVo vatte ik het plan op, door bemidde·
ling van de Jeugdraad, aan het gemeentebestuur advies te geven
betreffende een correcte spelling van de straatnamen.
Niet lang geleden werden onder meer Gazometerstraat in
Gasmeterstraat, IJzerwegstraat in Spoorwegstraat veranderd, maar
Muzeumstraat bleef.
Naast deze eenvoudige gevallen zijn er echter enkele andere
die enige twijfel kunnen doen ontstaan, meestal in verband met
de meervouds-n. Zo bestaan sinds lang te Hamme de Biezestraat
en de Kapellestraat. Onlangs kwan1en erbij: Dennenstraat, Po..
pulierenstraat.
Daarbij komt nog dat men soms niet precies weet waarvan een
straatnaam afgeleid is, zodat het gewaagd wordt deze te willen
verbeteren.
Zoudt U zo vriendelijk willen zijn mij uw mening te geven
over de correcte spelling van volgende straatnamen:
Kapellestraat, Mandemakerstraat (Mandenmakersstraat ?),
Dennenstraat, Populierenstraat, St.-Jansstraat, Verbindingsstraat,
Meerstraat, Mispelaarstraat, Zilverberkstraat, Leeuwerikenlaan,
Nijverheidstraat,
Tweebruggenplein,
Groeneboomgaardstraat
(Groene Boomgaardstraat ?) ;
- Schaubekestraat, Rijbekestraat (Rijbeekstraat ?), Zuybroeckstraat (Zuihroekstraat?) ; er is nl. ook een Wuitenslaan, niet
Wuytenslaan en een Meulenbroekstraat, niet Meulenbroeckstraat).
Een kennis van mij zoekt sinds jaren naar het ontstaan van de
Peperstraat. Hebt U hiervoor een verklaring? »
In de eerste plaats wensen wij erop te wijzen dat de vervanging
van Gazometerstraat door Gasmeterstraat op een vergissing berust.
Een «gazomètre» is een gashouder} d.w.z. de cilindervormige
ketel in een gasfabriek, waarin het gas bewaard wordt vóór het
aan de verbruikers wordt geleverd. Een gasmeter daarentegen is
1
In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal vragen over straatnamen.
De redactie meende dat de antwoorden ook voor vele andere analoge
nevallen bruikbaar zijn.
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een toestel om het gasverbruik bij particulieren te meten. De
Franse benaming is « compteur à gaz ». Gazometerstraat had dus
dienen vervangen te worden door Gashouderstraat.
De verbetering van IJzerenwegstraat in Spoorwegstraat is juist:
« ijzerenweg » is een verkeerde vertaling van «chemin de fer ».
Wat Muzeumstraat betreft, dienen we inderdaad, volgens de
voorschriften van de jongste Woordenlijst, nog altijd Museumstraat te schrijven.
Hier volgt nu het antwoord op de gestelde vragen.

Kapelstraat I Kapellestraat - Betreft het een straat die genoemd
is naar een kapel die er staat of gestaan heeft, dan is het verkieslijk
Kapelstraat te schrijven. De vorm Kapelle (n) slaat meestal op
plaatsnamen, zoals Kapelle (gemeente in Zuid-Beveland), Kapellen
(gemeente in de provincie Antwerpen), Kapelle-op-den-Bos (gemeente in Brabant), Kapellebroek (gemeente in Frans-Vlaanderen).
Mandenmakersstraat - We zouden hier tweemaal s schrijven,
omdat het eerste deel van de straatnaam heel \vaarschijnlijk
als een meervoud bedoeld is: een straat waar voornamelijk mandenmakers wonen of gewoond hebben. Volgens de Woordenlijst
is de juiste schrijfwijze mandenmaker en mandenmakerij, ofschoon men de n in de spreektaal niet hoort.
Dennenstraat - Hier is geen probleem; vergelijk dennenbos.
Populierenstraat - Populierenstraat en Populierstraat zijn beide
te rechtvaardigen, naar gelang de straat genoemd is naar een rij
populieren of een enkele populier.

St.-Jan (s)straat - Beide vormen worden gebruikt. Sommigen
schrijven tweemaal s, omdat zij de regel van de analogie toepassen; er staat immers een verbindings-s in andere samenstellingen: St.-Jansevangelie, St.-Jansbloem, St.-Janskruid. Zoals we
reeds opmerkten in Taalbeheersing 1-203/6, zijn anderen echter
van mening dat die regel niet moet gelden voor straatnamen
en zij schrijven dus maar één s.
Verbinding(s)straat - Dit is een geval van dezelfde aard: bij
toepassing van de regel van de analogie dubbele s, evenals verbindingskabel, verbindingskanaal, verbindingsspoor enz. ; bij niettoepassing van die regel een enkele s.

Meer (s)straat - Gaat het om een straat bij of naar een meer, dan
is het Meerstraat. Is de straat genoemd naar een moeras (meers)
dan is het Meersstraat.
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Mispelarenstraat of Mispelaarstraat, Zilverberk (en) straat - Hier
gelden dezelfde over,vegingen als voor Populier (en )straat: beide
vormen zijn te rechtvaardigen.

Leeuwerikstraat, Leeuweriklaan - In straatnamen waarvan het
eerste deel de naam van een vogel is, staat deze meestal in het
enkelvoud: Eksterstraat, Havikstraat, Kanariestraat, Kievitstraat,
Lijsterstraat, Merelstraat, Spechtstraat, Sperwerstraat, Vogelstraat
enz. In enkele gevallen wordt echter de voorkeur gegeven aan
de meervoudsvorm, wellicht omdat die beter klinkt: Eendenstraat, Fazantenstraat.
Nijverheid (s)straat - Dit is hetzelfde geval als Verbinding ( s)straat. Naar analogie van nijverheidsonderneming en nijverheidsprodukt, kan men schrijven Nijverheidsstraat, of de vereenvoudigde vorm Nijverheidstraat.
Ttvee Bruggenplein - Het betreft hier waarschijnlijk een plein
genoemd naar twee bruggen; daarom zouden we twee los
schrijven, zoals in Twee Koningskinderenstraat (in Amsterdam),
Acht Urenstraat en 4 (Vier) Augustusstraat. Gaat het echter om
een historische benaming, \vaarbij het telwoord en het zelfstandig
naamwoord één begrip vormen, dan wordt de straatnaam in één
woord geschreven: Vierwindenstraat, Zespenningenstraat (in
Brussel) .
Soms kan er een betekenisverschil zijn naar gelang een straatnaam in een of twee woorden wordt geschreven. Oudemolenstraat
is een straat genoemd naar een oude molen; Oude Molenstraat
staat tegenover Nieuwe Molenstraat. Met andere woorden, in het
eerste geval slaat het bijvoeglijk naamwoord oude op molen, in
het tweede geval op straat. Zo ook: Langewagenstraat en Lange
Wagenstraat ; Oudekleerkopersstraat en Oude Kleerkopersstraat.
Indien Tweebruggen een plaatsnaam was, zou men natuurlijk
schrijven Tweebruggenplein.

Groene Boomgaardstraat - Die straatnaam is te vergelijken met
de vorige: « groene boomgaard» is geen begrip op zichzelf, zoals
bijv. Groenendaal, die een plaatsnaam is geworden. Het bijvoeglijk nanmwoord staat dus los van het substantief. We kennen wel
de samenstellingen groenhout en groenmarkt en de straatnaam
wordt dan in één woord geschreven: Groenhoutstraat, Groenmarktstraat.
Schaubekestraat of Schaubeekstraat, Riibekestraat of Rijbeekstraat
- Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen. Betreft het de
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namen van beken, dan schrijft men Schaubeekstraat en Rijbeekstraat (vgl. Beekstraat ). Het zouden echter ook eigennamen kunnen zijn en dan mag hun schrijfwijze natuurlijk niet worden
veranderd.

Wuitenslaan of W uytenslaan) Meulenbroekstraat of Meulenbroeckstraat - We hebben hier blijkbaar te doen met eigennamen
en die mogen niet \vorden veranderd.

Peperstraat - Die straat heeft wellicht haar naam te danken aan
de bekende specerij, die vroeger zeer duur was (peperduur!).
Peper is echter ook een fanlilienaam, meer verspreid in Nederland
dan bij ons. We kennen vooral de familienamen Pepermans en
Peperstraete.

J.

V.

SCI-IOU\VSPEL EN SPEKTAKEL
Sommige woorden hebben we aan het Frans ontleend, maar ze
hebben in het Nederlands niet altijd dezelfde betekenis als in de
oorspronkelijke taal, omdat ze in de loop van de tijden hun eigen
leven zijn gaan leiden. Dat is bijv. het geval met « spectacle » en
« spektakel ».
Het Franse substantief stemt doorgaans overeen met schouwspel.' een droevig, een prachtig, een roerend, een boeiend schouwspel. Het is dus een tafereel dat om de een of andere reden
onze aandacht trekt: de zonsondergang in de bergen biedt dikwijls een prachtig schouwspel.
Het leenwoord spektakel heeft een ongunstige betekenis gekregen, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: Wat maakt me
die kerel een spektakel (== lawaai). Toen hij begon te spreken,
ontstond er in de zaal een hels spektakel (== kabaal) herrie} getier).
Een groot spektakel (== groot ntisbaar) maken over iets. Wat een
spektakel (== bombarie) om zo'n kleinigheid!
We beschikken dus in onze taal over een hele reeks pittige
woorden en het is geenszins onze bedoeling de lezer aan te sporen
om die alle te laten verdringen door het bastaardwoord « spektakel»! Maar als men het toch gebruikt, moet men het met
kennis van zaken doen. De betekenis die wij aan spektakel geven,
stemt bijgevolg niet meer overeen met Fr. « spectacle », maar met
een van de woorden: tapage, patin, boucan, chahut. Dat is de
reden waarom dr. P.C. Paardekooper in zijn Taalgids schrijft:
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spektakel betekent kabaal, lawaai, herrie ».
We vermijden dus dit woord in de volgende zinnen, waar eenvoudig schouwspel bedoeld was :
- «De nieu,ve revue is een glansrijk en haast volmaakt spektakel» (schouz-lJspel).
- «Ik vind een veiling altijd een ongemeen boeiend spektakel» (schouwspel).

« ABN

QUASI
In het Frans betekent het bijna} in het Nederlands in schijn,
schijnbaar} zogenaal1zd. In Mogelijkheden en moeilijkheden van
taalverzorging schrijft dr. J. Veering : «Sommige modewoorden
maken een quasi-geleerde indruk ». Met andere woorden ze maken
een schijnbaar geleerde indruk. Een quasi-wetenschappelijke redenering is een redenering die slechts in schijn wetenschappelijk is.
Een quasi-contract is een contract in schijn, slechts voor de vorm.
Een recensent had het in een tijdschriftartikel over « quasi-diepzinnige, lnaar in feite zinledige ,voordenkraam ».
Bij het trefwoord zogenaamd vermeldt Van Dale als synoniem
quasi en laat er het volgende voorbeeld op volgen: hij k,vam
zogenaamd om een boek terug te brengen, maar in werkelijkheid
om ...

In het tweedelige Winkier Prins woordenboek met encyclopedische informatie, waarvan de Belgische medewerker prof. dr. J.L.
Pauwels is, leest men in het hoofdstuk « Onjuiste woordenkeus Zuidnederlands » (blz. 27) dat « quasi-onmogelijk» moet worden
verbeterd in bijna onltlogelijk.
In een rapport over de universitaire expansie was sprake van
de «quasi verdubbeling van het aantal studenten van nu tot
1980 ». Dat betekent dus in werkelijkheid de « schijnbare verdubbeling », ter\vijl natuurlijk was bedoeld dat het aantal studenten
in 1980 ongeveer} nagenoeg} vrijwel) bijna tweemaal zoveel zal
bedragen als nu.
Naa.r aanleiding van een stemming in het Parlement schreef een
journalist: «De motie werd quasi-eenparig goedgekeurd ». Hier
ook was bijna het juiste woord.
Als we in de winter door de radio geregeld horen zeggen dat
de toestand van ons wegennet quasi-normaal is in het hele land,
is « quasi» hier gebruikt in de Franse en niet in de Nederlandse
betekenis van dit woord, aangezien die mededeling niet mag
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worden begrepen als « de toestand is schijnbaar normaal », maar
«de toestand is vrijwel normaal ».
De lezer merkt dat de zucht naar het gebruik van quasi-geleerde
woorden ons soms wel parten kan spelen!

J.

V.

INDIEN - HOElVEL
Het Franse voegwoord si leidt gewoonlijk een voorwaardelijke
bijzin in: Si vous êtes malade} vous resterez au lito Het kan
echter ook ,vijzen op een tegenstelling: Si le gouvernement nJa

pas réussi à convaincre ropposition} celle-ci a néanmoins retiré
la motion de censure. In dit geval wordt de bijzin een « toegeven-

de bijzin» genoemd.
Het Nederlandse voegwoord indien heeft deze t,veevoudige
functie van het Franse si echter niet. Het is alleen op zijn plaats
in voorwaardelijke bijzinnen: Als je ziek bent, blijf je in bed.
Toegevende bijzinnen beginnen in het Nederlands met: hoeu'el, ofschoon, al of met een werkwoord zonder voegwoord:
- Hoewel (Ofschoon) de regering de oppositie niet kon overtuigen, heeft deze de motie van wantrou\ven toch ingetrokken.
- Al kon de regering ... , toch ...
- Kon de regering ... , toch ...
Een andere formulering is die met: lveliswaar. .. doch ...
- De re~ering kon de oppositie \veIiswaar niet overtuigen doch
deze heeft de motie niettemin ...
Vooral in vonnissen komt de hierboven bedoelde taalfout voor.
In de motivering van een uitspraak worden de verschillende argumenten immers tegen elkaar afge,vogen zodat toegevende bijzinnen er zeer ve~lvuldig in voorkomen. Eén voorbeeld moge volstaan:

Fout

Juist

Overvlegende dat indien sommige verliezen kunnen gelijkgesteld worden met bedriifsuitgaven ... hun aftrek ondergeschikt is aan dezelfde voorwaarden als ...

Overwegende dat sommige
verliezen 1V eliswaar kunnen
worden gelijkgesteld met hedrijfsuitgaven ... doch hun aftrek onder,vorpen is aan dezelfde voorwaarden als ...

w.
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TerlIlen en wendingeIl

WONING EN WONINGBOUW

(5)

Bestek en kostenranzing
Is het eenmaal zover dat het voorlopig ontwerp aan al uw (redelijke) \vensen lijkt tegemoet te komen, dan gaat de architect het
definitief of uitvoeringsontwerp opmaken. Dat bestaat uit: het
algemeen bouwplan) een aantal detail- of werktekeningen (b.v.
de tekeningen voor het timmermanswerk ), een bestek (d.i. de
nauwkeurige beschrijving van de werken met alle inlichtingen
aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken materialen, de regeling van de werkzaamheden enz.), en een begroting
of kostenraming.
Op het bouwplan komen gewoonlijk voor: een situatietekening
(die de ligging van het perceel en de plaatsing van het ontworpen
gebouw aangeeft ten opzichte van de omgeving), een plattegrond
van het gebouw (d.i. de afbeelding van het grondvlak), een
dwars- en een langdoorsnede daarvan en opstandtekeningen (van
de opstaande delen, voor-, achter- en zijgevel).

Bouwvergunning
De volgende stap nu is het indienen van de bouwaanvraag) in
de gewone spreek- en schrijftaal zeker te verkiezen boven het
nogal omslachtige « aanvraag OlTI bouwvergunning ».
Bouwvergunningen en vergunningen in 't algemeen worden afgegeven) niet afgeleverd. Men kan ook zeggen, dat ze verleend)
toegestaan worden) maar in « afgeven» komt toch meer tot uiting
dat het tevens om een geschrift, of een stuk gaat.
Met het oog op de afgifte van de bouwvergunning wordt het
plan vervolgens van gemeente- en overheidswege getoetst aan de
bouwverordening en aan het plan van aanleg (wat bij ons ongeveer overeenkomt met hetgeen men in Nederland uitbreidingsplan
noemt). Nagegaan wordt of het toekomstige gebouw wel ontworpen is conform de geldende bebouwings- en bouwvoorschriften)
twee termen die niet met elkaar mogen worden verward: de
bebouwingsvoorschriften hebben betrekking op het perceel, de
bouwvoorschriften veeleer op het eigenlijke gebouw; de eerste
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geven aan mer welk type van gebouwen in welke mate het perceel mag worden bebouwd, de tweede aan welke technische, hygiënische en andere eisen, bv. inzake architectonische fraaiheid,
het gebouw moet voldoen.

Bebouwingsvoorschriften
Tot de bebouwingsvoorschriften behoren namelijk de voorschriften inzake rooilijn (voorgevel- en achtergevelrooilijn ), het maximale bouwvolume, de maximale bebouwde oppervlakte ten opzichte van de perceelsgrootte, van de totale grondoppervlakte, de
aard van de bebouwing (open, gesloten of dichte bebouwing), de
plaatsing of plaatsopstelling van het gebouw d.w.z. de ligging ten
opzichte van de omgeving (niet: de « inplanting»! ), de zijdelingse
afstand tot de erfscheiding, de open ruimten, groenzones enz.
Op een groot deel van het perceel - in zones voor open bebouwing verreweg op het grootste gedeelte ervan - ligt bouwverbod) is bouwverbod gesteld, gelegd / dat gedeelte is dan aan
bebouwing onttrokken. Een strook waarop zulk een verbod ligt,
noemt men een bouwvrije strook. De klassieke achteruitbouwstrook (zone de recul) bv. is een bouwvrije strook.
We hadden het daarnet over rooilijnen. Dat is nu eens een
van die woorden die in België en in Nederland niet helemaal hetzelfde begrip dekken. In Nederland is de rooilijn de lijn die bij
het bouwen niet mag worden overschreden, de bouwlijn dus, de
begrenzingslijn voor de bebouwing. Zo heeft men de voorgevelrooilijn) de lijn die aan de wegzijde, en de achtergevelrooilijn, de
lijn die aan de van de weg afgekeerde zijde in acht moet worden
genomen. Die lijnen worden door de gemeenteraad vastgesteld
in een rooilijnbesluit. Waar er een uitbreidingsplan (ons plan
van aanleg) is, gelden als rooilijnen de lijnen die de geprojecteerde
bebouwingsstroken begrenzen. In België is de rooilijn de huidige
of de toekomstige weggrens (niet noodzakelijk een bouwlijn dus).
Ze wordt vastgesteld in een zgn. rooiplan.

Bouwvoorschriften
De eigenlijke bouwvoorschriften nu zijn de bepalingen omtrent de
verdiepingshoogte, de te gebruiken materialen, de hechtheid, de
soliditeit van de gebouwen. In dit laatste verband pleegt van overheidswege de eis te worden gesteld, dat duurzame of harde materialen worden gebruikt, zodat geheel houten of houtrijke woningen veelal verboden zijn.

11 ~ 493

Bij het beoordelen van de bouwaanvraag let de overheid mede
op de welstand van het gebouw d.i. op het welstaan (het tegenovergestelde van « misstaan»), de fraaiheid, het goede uiterlijk,
de harmonie van de verhoudingen. In Nederland bevatten de
bouwverordeningen veelal een zgn. welstandsbepaling die het gemeentebestuur bevoegdheid geeft, de bouwplannen te toetsen aan
de eisen van \velstand, opdat het pand noch in verband met de
omgeving noch uit een oogpunt van welstand aanstoot kan geven.

A. D. M.
INSPANNING
In navolging van Fr. « faire des efforts» zijn de Vlamingen op
grote schaal « inspanningen doen» gaan gebruiken, ofschoon die
uitdrukking in het Nederlands onbekend is. Zulks blijkt al uit het
feit dat ze in geen enkel verklarend woordenboek vermeld staat.
Als vertaling van «faire un effort» of «faire des efforts»
geven de woordenboeken «zijn krachten inspannen ». Vandaar
de samenstelling krachtsinspanning, die alleen in het enkelvoud
wordt gebruikt.
In sommige gevallen kunnen \ve ons redden met het wederkerend werkwoord zich inspannen:
- Hij moest zich inspannen om kalm te blijven.
- Hij vertikt het zich een beetje in te spannen.
- Wij zullen ons tot het uiterste moeten inspannen.
Als we het zelfstandig naamwoord inspanning willen gebruiken,
staan ons andere werkwoorden ter beschikking dan «doen»:
- Zich een inspanning getroosten.
- Dat werk eist, kost, vergt, vordert een grote inspanning.
Soms is er zelfs geen werkwoord vereist :
- Hij wist het werk tot een goed einde te brengen zonder veel
inspanning (sans faire de grands efforts).
- Met inspanning van alle krachten (en faisant de grands efforts).
We kunnen inspanning ook vervangen door poging: lofwaardige pogingen doen of aanwenden om iets te bereiken.
Een ander synoniem is moeite: hij zal meer moeite moeten
doen om voor zijn examen te slagen (i1 devra faire de plus grands
efforts) ; hij doet geen moeite om meer te verdienen; het heeft
me veel moeite gekost.
Tenslotte wijzen we er nog op dat inspanning een meervoudig
begrip is en daarom meestal in het enkelvoud voorkomt.
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EEN

PROCES l4.ANS.P ANNEN

De bij ons veel voorkomende uitdrukking «een proces inspan~
nen » is een afwijking van de gebruikelijke Nederlandse terminologie. Juist is: een proces aanspannen. Zo ook: een kort geding

aanspannen.
We kunnen het ook anders uitdrukken: een proces tegen
iemand beginnen, iemand een proces aandoen, een proces aanhangig maken.
We zeggen ook niet «vervolgingen tegen iemand inspannen »,
maar: een vervolging tegen iemand instellen) iemand vervolgen,
iemand in rechte vervolgen, iemand gerechtelijk vervolgen, een
rechtsvervolging instellen.

BESCHERMING

BEVOLKING

In de begroting van het n1.Înisterie van Binnenlandse Zaken voor
het dienstjaar 1969 en in het Kamerrapport over die begroting
is «protection civile» vertaald als «civiele bescherming». Het
valt te betreuren dat aldus een benaming ,vordt verspreid die afwijkt van de gevestigde Nederlandse terminologie en die bovendien geenszins overeenstemt met ons taalgebruik.
Er bestaat in het Nederlands immers helemaal geen behoefte
aan het bijvoeglijk naamwoord «civiel ». Wij spreken over de
burgerlijke stand (niet de civiele stand!), het burgerlijk jaar,
een burgerlijk hu\velijk, burgerlijke rechtspleging, het burgerlijk
wetboek, het ,vetboek van burgerlijke rechtsvordering, burgerlijk
proces, burgerlijke rechtspraak, burgerlijke rechtbanken, burgerlijke rechten, burgerlijke bouwkunde enz.
In een enkel geval is het gebruik van het bijv. nwo « civiel»
door het gebruik geijkt, namelijk als cr sprake is van het bedrag,
dat jaarlijks aan een staatshoofd op de rijksbegroting wordt toegekend, de zogenaamde civiele lijst.
Soms geven we de voorkeur aan een samengesteld \voord, bijv.
hurgerbevolkin,g. Onder « protection civile» verstaat men de van
rijks,vege opgerichte dienst, die tot taak heeft de bescherm.ing
van de burgerbevolking in oorlogstijd, in 't bijzonder tegen luchtaanvallen, te organiseren. Naar analogie van burgerbevolking
(population civile), burgerluchtvaart (aviation civile), burgeroorlog (guerre civile), burgerkleding (costume civil) , had men
toch mogen verwachten dat als vertaling van « protection civile»
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de keuze op burgerbescherming zou gevallen zijn, zoals het ook
in Van Dale vermeld staat.
In Nederland wordt dat begrip nu meestal uitgedrukt door de
woorden Bescherming Bevolking, die aan duidelijkheid niets te
wensen overlaten. Voor de eenheid van de Nederlandse terminologie is het wenselijk dat men zich bij ons ook zou houden aan
de termen Burgerbescherming en Bescherming Bevolking.

BEST - HET BEST(E)
Tussen de twee zinnen « Hij weet best hoe de zaken staan» en
«Hij weet het best (e) hoe de zaken staan» is er een niet te
verwaarlozen betekenisverschil: in de eerste zin kunnen we het
bijwoord best vervangen door heel goed (Hij weet heel goed
hoe de zaken staan); in de tweede is iets heel anders bedoeld :
« Hij is degene die beter dan wie ook weet hoe de zaken staan ».
In het eerste geval hebben we te doen met een bij\voord
(best)) in het tweede met de overtreffende trap van goed (het
beste) en dat maakt het hele verschil.
Bij ons wordt dat vaak uit het oog verloren en men schrijft
dan dingen die helemaal verschillen van \vat men bedoelt.
Zo schreef iemand: «Ik meen dat het Nederlands onderwijs
te Brussel best in afzonderlijke gebouwen gegeven kan worden. »
Hij zei dus met andere woorden dat het heel goed mogelijk is
het Nederlands onderwijs in afzonderlijke gebouwen te geven. Hij
drukte bijgevolg een mogelijkheid uit. Maar dat was zijn bedoeling
niet. Hij had willen wijzen op een wenselijkheid, namelijk dat
het het onderwijs in de Nederlandse taal te Brussel ten goede zou
komen, indien het niet samen met het onderwijs in de Franse taal
in een en hetzelfde gebouw werd ondergebracht. Hij had dus
eigenlijk moeten zeggen: « Ik meen dat het Nederlands onderwijs
te Brussel het bestee) in afzonderlijke gebouwen gegeven kan
worden. »
Nog een ander voorbeeld. Als een automobilist tegen iemand
zegt « U kunt best met mij meerijden », bedoelt hij daarmee dat
er in zijn wagen plaats genoeg is. Zegt hij echter « U kunt het
best met mij meerijden », dan denkt hij aan wat anders dan aan
de plaatsruimte in zijn wagen. Er zit een andere reden achter,
bijv. de andere automobilisten, die eventueel ook een lift zouden
kunnen geven, rijden in een andere richting.
Hier volgen nog enkele citaten ter verduidelijking:
- «De cultivering van het taalgevoel \vordt natuurlijk het beste
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verwezenlijkt door voortdurende oefening in mondeling en
schriftelijk taalgebruik.» (Hermkens, Verzorgd Nederlands)
- «De talrijke orden kunnen het best met voorname clubs vergeleken worden.» (Dirk Wilmars, De psychologie van de frans-

talige in Vlaanderen)
- «Een recent Engels schrijver zegt dat die afschuwelijke toestanden het best worden verbeeld in de openbare executies op grote
schaal en in de jenever. » (P. Geyl, Van Bilderdijk tot Huizinga)
Opmerkelijk is dat diezelfde fout met andere bijwoorden in de
overtreffende trap niet wordt gemaakt, bijv. Elsje draagt het
mooist voor; die stad ligt het verst; op die plek stonden de
bomen het dichtst op elkaar.

BROUWEN
V. Van de heer G. De Naegel, controleur douanerechten en accijnzen, Brussel-l :
« In de Woordenlijst van de Nederlandse Taal vindt men:
brouwen (bier), brouwde, gebrouwen
brouwen (de r), brouwde, gebrouwd.
Slaat men er Van Dale op na, dan vindt men onder het trefwoord brouwen voor de twee betekenissen: brouwen, brouwde,
heeft gebrouwd. In dezelfde Van Dale leest men echter dat
brouwsel betekent: wat gebrouwen is.
In Brepols' Verklarend Schoolwoordenboek heb ik ten slotte
gevonden dat zowel gebrouwd als gebrouwen in de twee gevallen
goed zijn. »
A. Het is juist dat sommige woordenboeken hier zichzelf tegenspreken. Dat blijkt duidelijk uit wat hierboven is aangehaald uit
Van Dale. We kunnen er nog aan toevoegen dat dit woordenboek de volgende omschrijving geeft van brouwerij: plaats waar
gebrouwen wordt.
Dezelfde tegenstrijdigheid treffen we aan in Kramers' Nederlands Woordenboek door dr. C.B. van Haeringen (1946). Bij het
trefwoord brouwen staat: brouwde, h. gebrouwd, maar bij
brouwerij: fabriek waar bier gebrouwen wordt.
Aan die onzekerheid heeft de Woordenlijstcommissie blijkbaar
een einde willen maken door het verleden deelwoord gebrouwen
voor te schrijven als het om bier gaat, en de vorm gebrouwd
als de betekenis van het werkwoord is: de letter r achter in de
keel uitspreken. Het verdient aanbeveling die raad op te volgen.

J.
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V.

II. '"'. Termen en wendingen
WONING

EN

WONINGBOUW

(6)

De aannemer
Voor de uitvoering van een bouwwerk doet men een beroep op een
aannemer) een aannemer van bouwwerken, niet op een ondernemer
of een bouwondernemer ! AanneJner is hij die zich verbindt enige
arbeid of leverantie op bepaalde voorwaarden uit te voeren. Ondernemer is, in algemene zin, hij die iets onderneemt, iets aanvangt, iets begint, iets opzet, en in economische zin, hij die zelfstandig, voor eigen rekening en risico een bedrijf voert bijv. omdat hij de daartoe benodigde produktiemiddelen bezit.
Een aannemer staat dus, anders dan een ondernemer, in een
contractuele verhouding tot een opdrachtgever, een aanbesteder,
met wie hij meestal een contract van aanneJning aangaat.
Bouwondernemer en bouwonderneming bestaan in het Nederlands ook wel. Het begrip komt onder meer voor in de Nederlandse wederopbouwwet, die in artikel 17 bepaalt: «Het is verboden als bouwondernemer) opdrachtgever, aannemer of uitvoerder
of als architect betrokken te zijn bij het uitvoeren van werken, genoemd in het eerste lid van artikel 15, indien de uitvoering geschiedt zonder schriftelijke goedkeuring door het daartoe bevoegde
gezag.
Dat, naast de architect en de aannemer, ook de bouwondernemer
is genoemd, vindt, volgens de commentaar die de Editie Schuurmans en Jordens bij dat artikel geeft, zijn oorzaak in de omstandigheid dat meermalen bouwwerken worden uitgevoerd door eigen
bouwers) personen die niet contractueel aan een aanbesteder zijn
gebonden. Bijv. een fabriek die met eigen personeel en bouwkundigen in haar dienst bouwwerken laat uitvoeren om haar installaties uit te breiden, of de man die huizen bouwt voor eigen
rekening om ze dan te exploiteren, om ze na afwerking te verhuren
of zelfs te verkopen.
Dat is hier bij ons niet het geval. Wij zijn gewoon particulieren
die aan iemand die daarvan zijn beroep heeft gemaakt, opdracht
geven voor ons een huis te bouwen. Wij zullen het hier dan ook
altijd over de aannemer hebben, ook al st~at er op de vrachtauto's
van die man «Algemene Bouwondernemingen ». U kunt hem
misschien de wenk geven daar bij de eerste de beste gelegenheid
Algemeen aannemersbedrijf van te maken. Hij zal daardoor, méér
dan hij wellicht vermoedt, bijdragen tot een zuiver taalgebruik.
11 - 498

De tak van het bedrijfsleven waartoe zo een aannemer, zo een
aannemersbedrijf behoort, noemt men het bouwbedrijf) een verzamelnaam dus voor alle bedrijven of ondernemingen die zich met
het uitvoeren van bouwwerken bezighouden. Ook bouwvak wordt
in die zin al eens gebruikt maar doelt toch meer op het vak, op het
beroep dat er in bestaat bouwwerken uit te voeren, bepaaldelijk
huizen te bouwen. Het duidt inzonderheid een bepaald ambacht,
een bepaald vak aan, dat tot het bouwbedrijf behoort. Het bouwbedrijf omvat dus de verschillende bouwvakken of bouwambachten) alle bij het tot stand komen van een bouw'werk betrokken
ambachten, zoals metselaars, timmerlui enz. Wat men in het Frans
« les corps de métier » heet.
Arbeiders die werkzaam zijn in het bouwbedrijf, in een bouwvak, noemt men bouwvakarbeiders) in de olngangstaal ook wel
kortweg: bouwvakkers.
We weten nu met wie we hier verder in hoofdzaak te maken
krijgen: aan de ene kant staat u, als opdrachtgever) die samen met
de architect. de directie vormt, aan de andere kant staan de aannemer en zijn personeel.. Nu kunnen op grond van het bouwplan
en het bestek de onderhandelingen beginnen. U wenst daarbij natuurlijk de concurrentie te laten werken en stuurt die twee basisstukken daarom aan verscheidene aannemers, met verzoek hun
prijs op te geven) een offerte te doen) hun inschrijving in te zenden. Hier zitten we dan weer volop in de aanbestedingsterminologie en moeten \ve kortheidshalve verwijzen naar hetgeen daarover in dit tijdschrift al is gezegd (zie Taalbeheersing) 11-157).

Bouwprijzen
In zo een bestek staan dus ook de bepalingen en voorwaarden.
Een speciale bepaling is wel die betreffende de verrekening van de
prijsbewegingen: als de materiaalprijzen met een bepaald percentage stijgen, wordt ook de aanneemsom aangepast, of het arbeidsloon, d.i. het bedrag van de aanneming. Sommige werken worden
gewoonlijk buiten het bestek gehouden. Het verfwerk bijv. Dat
zal misschien een zorg zijn voor de doe-het-zelver in u.
Achteraan in het bestek komt de zogenaamde opmeting voor:
zoveel kubieke meter metselwerk en beton, zoveel vierkante meter
vloer, zoveel strekkende (en niet « lopende» !) meter plint enz ...
Die opmeting is meestal zo opgevat dat de aannemer er alleen
maar de prijzen hoeft bij te schrijven en ze, ingevuld en ondertekend, als inschrijvingsbiljet kan terugsturen.
Naast posten met een totaalprijs) met een vast bedrag komen
op het bestek ook verrekenposten) schatposten voor, waarvoor
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de werkelijke kosten later worden verrekend tegen eenheidsprijzen}
die ook voor het Ineer- en het ntinderwerk gelden. Voor het
hang- en sluitwerk bijv. (d.i. al wat dient om deuren en ramen
draaibaar te maken en ze in gesloten stand vast te zetten, de
scharnieren, sloten enz ... ) ziet u daar een som van 5.000 frank
staan met daarnaast het woordje stelpost. Dat is dan een post
waaruit, buiten risico voor de aannemer, de aanschaffing van die
artikelen - ze worden meestal door de architect of de opdrachtgever zelf gekocht - wordt bestreden. De aannemer weet immers
niet welke soort van hang- en sluitwerk u uiteindelijk zult kiezen,
gewoon of luxueus, dit type of een ander.
U staat thans zover dat het contract van aanneming is getekend.
De aanneemsom is bijv. 900.000 frank. De bouwwerkzaamheden
kunnen beginnen. Nu maar hopen dat alles vlot verloopt, dat de
verschillende \verkzaamheden goed in elkaar grijpen} dat de termijnkalender} het werktijdplan of het tijdschema (allemaal goede
Nederlandse woorden voor het totaal overbodige « timing·») strikt
kan worden opgevolgd, en dat u er tegen de beloofde datum in
kunt. Dat zal ook in niet geringe mate van de weersomstandigheden afhangen, of er veel of weinig vorst- en regenverlet is.

Bouwfazen
De bouw van een woning verloopt meestal in drie fazen: de
onderbouw (bijv. de betonwerkzaamheden bij de fundering) tot
gelijkstraatse hoogte} d.i. tot op het niveau van de straat, de ruwe
bovenbouw en tenslotte de afwerking. De fundamenten, de muren
en het dak vormen samen de romp van het gebouw.
Aan de eerste faze gaan natuurlijk een aantal voorbereidende
werkzaamheden vooraf, zoals het inricbten van het bouwterrein}
van de bouwplaats (la mise en chantier) met de bouwschutting)
bouwplanken enz. en ook de keet. Men spreke in dit verband niet
van een « paviljoen ». De loods voor het toezichthoudend en leidend personeel bij een bouwwerk of ten behoeve van de arbeiders
is in goed Nederlands een keet. Paviljoenen) dat zijn afzonderlijke
gewoonlijk niet te hoge gebouwen van een complex, vindt men
b.v. op een wereldtentoonstelling. Ook het buitenverblijf, het lusthuisje in licht materiaal dat u misschien later nog eens zult laten
bouwen in de Kempen of in de Ardennen, kunt u een paviljoentje
noemen.
Tot de voorbereidende werkzaamheden behoren ook het aanvoeren van de benodigde bouwstoffen of bouwmaterialen op het
werk (en niet: op de werf), en het uitzetten) d.i. het uitbakenen
van het gebouw.
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Dan kan worden begonnen met het graafwerk} met het graven
van de bouwputten. Of er veel grondverzet zal zijn, of er veel
grond moet worden verzet wordt bepaald door de draagkracht van
de grond en hangt er ook van af of u het huis al dan niet geheel
onderkelderd wilt. Aan het funderingswerk} het aanleggen van de
fundering (in het enkelvoud!) komt natuurlijk heel wat beton
te pas. Beton wordt niet gegoten maar gestort.' Men spreekt ook
van de fundamenten of de fondamenten (dikwijls in het meervoud) van een gebouw, maar daarmee wordt inzonderheid het
metselwerk van de fundering bedoeld. « Fundatie» in die betekenis is zuidnederlands. Het is wél ABN in de betekenis van
« stichting».
Het verdere metselwerk wordt volgens het plan hier eensteens}
daar halfsteens} ginder weer met anderhalve steen uitgevoerd.
Waar het kan wordt natuurlijk met snelbouu)stenen gewerkt. Het
plan zal voor de buitenmuren \vel dubbele muren hebben voorgeschreven waartussen voor de isolatie een smalle luchtruimte
wordt gelaten. Men noeme zulke muren niet « tegenmuren », een
letterlijke vertaling van het Franse «contremur» en ook niet
« coulisse-muren» maar spouwJnuren ; die isolerende luchtruimte
tussen de stenen is de spouw. Tegennluur bestaat in het Nederlands ook wel maar als synoniem van steun112uur ...

A. D. M.
ONDERWERP

EN VOORWERP

Onze lezer dr. Pierre Tommelein te Kortemark meent dat in heel
wat teksten het woord onderwerp gebruikt wordt in plaats van
voorwerp en dat dit n10et toegeschreven worden aan de invloed
van sujet in overeenkomstig zinsverband in het Frans. Hij vraagt
om een duidelijke omlijning van de woorden onderwerp en
voorwerp in het Nederlands. Wij zullen trachten die te geven.
Daarbij laten we het gebruik van de woorden onderwerp en
voorwerp (lijdend-) medeuJerkend-) als grammaticale termen buiten beschouwing. We zullen het evenmin hebben over voorwerp
in de betekenis van « zintuiglijk waarneembaar ding », zoals in de
zin « verboden de voorwerpen aan te raken» of in de uitdrukking
« gevonden voorwerpen ».Het gaat hier over de woorden onderwerp en voorwerp in verbinding met woorden als overweging en gesprek, studie en onderzoek, liefde en haat, eerbied, spot en minachting, discussie,

gedicht, lezing enz.
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I-lier volgen eerst enige voorbeelden. Een onderwerp van gesprek. Een voorwerp van overheidszorg. Het voorwerp van dit
onderzoek. Het onderwerp van deze discussie. Een voorwerp van
tedere liefde. Het onderwerp van een gedicht. Een voorwerp van
beschouwing. Een beschouwing die ge\vijd is aan een actueel
onder\verp ...
Wat hieruit blijkt kunnen we, in eenvoudige bewoordingen,
als volgt formuleren: datgene u'aarover gesproken, gediscussieerd,
geschreven, gedicht, nagedacht wordt, heet onderwerp,. datgene
waarop liefde, haat, verering, spot, aandacht gericht is, noemen
we voorwerp. Past u dit maar eens toe op de gegeven voorbeelden.

Twee mogelijkheden
Daarbij blijft u misschien haken aan de laatste twee zinnetjes:
« Een voorwerp van beschouwing» en « Een beschou\ving gewijd
aan een actueel onderwerp» ... Onze «regel» is ook op deze
voorbeelden toepasselijk. Beschouwing betekent in de eerste zin:
« het beschouwen ». Datgene waarop het beschouwen gericht is,
maakt het voorwerp (het object) van de beschouwing uit. In de
tweede zin betekent beschouwing zoiets als «beschouwende uiteenzetting» of « beschouwende verhandeling ». In het eerste geval is er sprake van beschouwen in de strikte zin van het woord,
in het tweede geval wordt er een beschouwing gehouden. Dat is
een vorm van « spreken », en zoals we gezien hebben spreekt men
(houdt men een beschouwing) over een onderwerp.
Hetzelfde doet zich voor bij andere woorden die in verschillende betekenis gebruikt kunnen worden. Een van onze voorbeelden luidt: «Het onderwerp van deze discussie ». Discussie is
immers « gedachtenwisseling, redetwist », dus een vorm van « gesprek» over een onderwerp. Maar het woord discussie kan ook
in een meer abstracte zin gebruikt worden voor « controverse» of
« meningsverschil », bijv. in de zin: «De medezeggenschap van
de arbeider in het bedrijf maakt reeds lang het voorwerp uit van
heftige discussie ». Hier wordt niet zozeer op de vele « gedachtenwisselingen » gedoeld die over de medezeggenschap gaan, als wel
op het « meningsverschil >~ dat in die vele gedachtenwisselingen
tot uiting komt, en waarvan de medezeggenschap het « object» is.
Iets maakt voorwerp van overzueging, uit, wanneer het « overwogen wordt»; iets maakt het onderwerp van een overweging
uit, wanneer er « een overweging over wordt gehouden », d.i. een
overwegende verhandeling, dus een vorm van «spreken: over»
een bepaald onderwerp.
Kortom: over een onderwerp wordt gedacht, gesproken, geschreven; op een voorwerp is een werking van het gevoel of van
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de geest gericht. Nog een kunstmatig zinnetje als geheugensteuntje: «Het voorwerp van zijn liefde leverde hem het onderwerp
voor zijn gedichten ».

Objet en sujet
Het is niet onze taak hier aan te tonen dat het gebruik van objet
en sujet in het Frans treffend met ons gebruik van voorwerp en
onderwerp overeenstemt. We kunnen zulke zaken rustig aan onze
vrienden van Langue et administration overlaten. Een enkel voorbeeldje: l' objet de son amour - het voorwerp van zijn liefde;
Ie sujet d'une conversation - het onderwerp van een gesprek.
Ook de twee mogelijkheden bij hetzelfde woord, zoals bij ons
discussie, beschouwing enz. bestaan in het Frans. Vergelijk maar
met ons discussie over een onderwerp en voorwerp van discussie:
« Une discussion sur Ie sujet: Le choix des horaires» en «Le
choix des horaires a fait l'objet de violentes discussions ». In de
eerste zin: discussion == twistgesprek; in de tweede: discussion
== twist, meningsverschil. Het komt er maar op aan, welke van
de twee voorstellingen bij het woord discussion zich het sterkst
doet gelden.
Het behoort echter wel tot onze taak erop te wijzen dat in het
Frans de woorden sujet en objet ook nog in betekenissen worden gebruikt waarin we in het Algemeen Nederlands andere uitdrukkingen bezigen. En daar schuilt de oorzaak van de moeilijkheden en twijfels van onze vraagsteller en van anderen die, onder
de invloed van Franse teksten staande, goed Nederlands willen
schrijven.
Sujet kan ook nzotiel of reden betekenen, b.v. in de volgende
zinsnede: Vous n'avez pas sujet à vous plaindre. De vraag of het
hier «voorwerp» dan wel « onderwerp» moet zijn, is ernaast.
Wij gebruiken hier reden) aanleiding) <-~rond. Avoir grand sujet à
- Gegronde redenen hebben om. [In sujet de mécontentement Een reden tot ontevredenheid.
En de Fransen gebruiken objet ook in de zin van « doel, oogmerk ». L)objet d)une démarche is niet het « voorwerp» en nog
minder het «onderwerp» maar het doel. L)objet de ces recherches - Het doel van deze onderzoekingen.
Men houde dus· goed in het oog dat het Frans sujet ofwel
« onderwerp » betekent, ofwel « reden », maar niet « voorwerp » ;
en dat objet aan « voorwerp» beantwoordt of aan « doel », maar
niet aan «onderwerp».

M. v. N.
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IN5PRAA'K
De heer De Belie te Merksem vraagt ons iets te \villen schrijven
over het neologisme inspraak in de betekenis Jnedezeggenschap.
Hij heeft in de woordenboeken deze betekenis van inspraak niet
kunnen vinden en zijn taalgevoel werd dan ook van in den beginne door dit neologisme gekwetst.
Met dit gevoel stond onze correspondent niet alleen. Het is alweer een paar jaar geleden dat inspraak zowel in Nederland als in
België furore begon te maken. Intussen is het woord zo gebruikelijk geworden dat alleen nog taalkundigen naar hun woordenboek
grijpen om na te gaan of inspraak wel degelijk burgerrecht heeft
gekregen in onze taal. En volgens de woordenboeken is dat (nog)
niet het geval.
Toch zijn er twee redenen waarom we nu niet kunnen zeggen
dat de zaak beslecht is en dat inspraak in de thans gangbare
betekenis uit ons taalgebruik moet worden gebannen.
Inspraak blijkt namelijk reeds een lang leven achter de rug
te hebben, ook al was dit leven zo stil dat de samenstellers van
woordenboeken er niets van hadden gemerkt.
De Nieuwe Rotterdamse Courant) die in Nederland bekend staat
als een krant die zorgvuldig met de taal pleegt om te gaan, heeft
in 1966, toen inspraak een modewoord begon te worden, eveneens
bezwaren geopperd tegen dit woord en erop gewezen dat er voor
het uitoefenen van invloed op de beslissing van een ander een
voortreffelijk Nederlands woord bestond, n1. nzedezeggenschap.
Enige dagen later deelde dezelfde krant evenwel mede dat haar
was gebleken dat inspraak in de betekenis van medezeggenschap
niet zo nieuw was als zij meende.
Prof. dr. C.B. van Haeringen bleek in De Nieuwe Taalgids reeds
te hebben gewezen op een ministerieel stuk van 10 september
1959 waarin sprake is van de inspraak van de overheid bij de
besteding van gelden voor voorzieningen ten behoeve van de studenten. Een andere medewerker van hetzelfde tijdschrift wees
nadien op een brochure van 1947 waarin wordt gesproken over
de inspraak van het personeel bij de leiding van ondernemingen.
Ook in een boek van. de politicus P. S. Gerbrandy, waarschijnlijk
uit 1928, (De strijd om nieuwe maatschappijvormen) komt inspraak herhaaldelijk voor. lIet gebruik zou waarschijnlijk teruggaan op een brochure uit 1903, Vakorganisatie naar Christelijke
beginselen) van J. C. Sikkel, waarin o.a. staat dat de arbeiders
«geregelde inspraak (moeten) hebben in de bedrijfsonderneming ».
Inspraak is dus in de betekenis van medezeggenschap in onze
taal niet geheel nieuw, ook al was dat gebruik niet in de woordenboeken geregistreerd.
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Belangrijker lijkt ons echter het feit dat inspraak nu eenmaal
in het gehele Nederlandse taalgebied ingang heeft gevonden. Misschien maar voor korte tijd of misschien definitief. Daar kunnen
we ons in dit stadium nog niet over uitspreken. Waarschijnlijk
is evenwel dat in een volgende druk van de vloordenboeken het
gebruik van inspraak als synoniem van medezeggenschap zal worden vastgelegd.

w.

AANDRAVEN EN

Px.

AANDRAGEN

Die werkwoorden worden bij ons vaak verward in de staande
uitdrukking met iets komen aandragen) die dan wordt « met iets
komen aandraven ».

Aandraven wordt uitsluitend gebruikt voor levende wezens,
namelijk ruiters en paarden, bij uitbreiding ook voetgangers, en
betekent dravend naderen: de ruiters, de paarden kwamen in
volle galop aangedraafd; de verschrikte jongen kwam hijgend
aandraven.
In de eigenlijke betekeriis is aandragen synoniem met het meer
gebruikelijke werkwoord aanbrengen: na de dijkbreuk werden
door de soldaten zware zakken zand aangedragen of aangebracht.
In oudere taal betekende het eveneens verklikken) maar ook hiervoor is het gewone werkwoord nu aanbrengen: iemand bij de
politie aanbrengen. Een verklikker noemt men ook een aanbrenger.
In de moderne taal \vordt aandragen echter meestal gebezigd
in de uitdrukking met iets komen aandragen en dan gaat het
altijd om onstoffelijke zaken: komen aandragen met argumenten,
bez\varen, eisen, leugens, nieuwtjes , verhalen, verontschuldigingen
enz. Vaak is er dan de bijgedachte dat het gezegde twijfelachtig is.
Ter illustratie laten we hier drie citaten volgen:
- « Ik herinner mij niet meer precies wie kwam aandragen met
dr. Johnsons opmerking bij BosweIl. » (Ben van Eysselsteyn,

Het geluk van te lezen).
- «Gelukkig komt Eva niet aandragen met spreuken omtrent de
spiegel die anderen ons voorhouden.» (Bordewijk, Lente).
- «De feiten waarmee hij ten slotte kwam aandragen, vonden
bij mij nog moeilijk toegang.» (P. Geyl, Van Bilderdijk tot

Huizinga).
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ZEGGEN
Een gallicisme, dat zijn ontstaan te danken heeft aan dagelijkse
omgang met Franssprekenden, is de letterlijke vertaling van « et
dire que» (en zeggen dat). «Dire» heeft hier niet de gewone
betekenis van « zeggen », maar is synoniem met « penser »; dat
brengt ons op het goede pad om de Franse idiomatische uitdrukking in onberispelijk Nederlands weer te geven: en dan te bedenken dat ik hem dikwijls geld heb geleend. Een andere mogelijkheid doet ons het volgende voorbeeld aan de hand: en dat
nog wel in mijn eigen huis!
« Vous dites? » wordt in de vragende vorm gebruikt als men
iemand niet verstaan heeft. Wij volgen dat voorbeeld in onze taal
niet na, maar stellen de vraag als volgt: «Wat zegt u ? »
Op kwitanties bezigt men zegge als een bedrag eerst in cijfers
en daarna in woorden wordt uitgedrukt: 10.000 fr., zegge tienduizend frank. In het Frans is de gebruikelijke term «soit ».
Velen laten zich hierdoor op een dwaalspoor brengen en schrijven
« hetzij» ; dit is echter een voegwoord van tegenstelling, alleen
gebruikelijk in de vorm hetzij... hetzij of hetzij... of: hetzij
morgen, hetzij overmorgen; hetzij hij wil of niet, het gebeurt
toch; hetzij warm of koud.
Daar de verkeerde interpretatie en vertaling van « soit» bij ons
diep wortel heeft geschoten, lijkt het ons raadzaam nog enkele
vergissingen te verbeteren :
- De omvang van het woordenboek is toegenomen met 250 bladzijden, hetzij (dat is) dit is) d.i.) 15 %.
- Dat is een stijging van 500 fr., hetzij (of) 10 %.
- U wordt verzocht het overblijvende bedrag, hetzij (namelijk)
2.000 fr., op ~ijn postrekening te gireren.
- Honderd mark, hetzij (dat maakt) ongeveer 1.300 fr.
- In plaats van 150 waren er 200, hetzij (of) 50 meer.
- Het bedrag van 15 miljoen, hetzij (zijnde) de kosten van de
loonsverhoging, zal elders uitgespaard moeten worden.
Wij beschikken dus over tal van mogelijkheden om « soit» in
onze taal op onberispelijke wijze weer te geven.
Men leest soms de afkorting « t. t.z. ». Ze moet betekenen « 't is
te zeggen ». In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat
een afkorting bestaat uit de beginletters van woorden; de eerste t.
is echter niet de beginletter maar de eindletter van het afgekorte
lidwoord het. Bovendien is «'t is te zeggen» een verkeerde
vertaling van « c'est-à-dire ». De Nederlandse wending is dat wil

zeggen (d.w.z.).
Wel bestaat in onze taal de uitdrukking dat is te zeggen}o ze
geeft te kennen dat wat iemand zegt niet helemaal juist is en
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een kleine verbetering behoeft. Als iemand bijv. 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 t\veeën. »
De uitdrukking zo te zeggen of om zo te zeggen betekent bijna,
vrijwel, nagenoeg: hij is zo te zeggen klaar met zijn werk; ik heb
om zo te zeggen geen vakantie gehad. In de Vlaamse dialecten
werd die wending vervormd tot «omzeggens ». Zo lazen we:
«August Van Cauwelaert was omzeggens (0111 zo te zeggen) de
enige Vlaamse dichter, die vermocht waardevolle poëtische wierook te branden voor de moeder van Jezus. » - « Deze Brusselse
franssprekende aristocraat kende omzeggens (om zo te zeggen)
geen Nederlands. »
De hoofdvormen van het werkwoord zeggen zijn, naast de infinitief, zei en gezegd. In de Beknopte A.B.N.-Spraakkunst van
Paardekooper, Moeyaert en Peperstraete wordt hieraan toegevoegd: «niet: zegde, behalve in enkele samenstellingen: toezeggen e.a. ». Volgens Van Dale is« zegde» bijzondere stijl, maar
in minder uitvoerige woordenboeken, zoals die van KoenenEndepols en Kramers-Van Haeringen, staat die vorm niet meer
vermeld. Dat is in overeenstemming met het Noordnederlands
taalgebruik, waar hij uit de spreek- en schrijftaal verdwenen is.
Ook in de Vlaamse dialecten hoort men altijd zei, waarbij de
ei-klank weliswaar meestal onzuiver wordt uitgesproken. Wellicht
is het als reactie daartegen dat vele Vlamingen geneigd zijn de
ongebruikelijke vorm «zegde» te schrijven. Daarbij komt dat
deze in sommige Vlaamse taalboeken nog wordt aangeleerd.
In een boekje verschenen onder de titel «Ik leer A.B.N. spreken op de lagere school» troffen we de volgende « modelzinnen »
aan: «Ze zegde dat ze de reclame van de azalea's had opgestuurd. » - «Moeder zegde dat ze van goede kwaliteit mochten
zijn. »
Dat zelfs in bijzondere en verheven stijl de vorm « zegde (n) »
niet meer gebruikelijk is, blijkt uit het feit dat in de moderne
bijbelvertalingen overal zei of zeiden staat: «Daarna zei Hij tot
hen: onze vriend Lazarus is ingeslapen; maar ik ga hem wekken. »

J. V.
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11. ,. , Termen en w:endingen
ENGELS Of NEDERLANDS
Parkeerterrein - parkeergelegenheid - parkeerplaats - parkeerruimte
Het bij ons veel gebruikte woord « parking» wordt in het Engels
niet gebruikt als zelfstandig maar als bijvoeglijk naamwoord. Wat
wij « parking» noemen, heet in het Engels carpark, parking place,
en in het Amerikaans parking site, parking space of parking lot.
Het gaat hier alweer om een woekerplant die moeilijk uit te
roeien is, ofschoon men in het Nederlands de keuze heeft tussen

parkeerterrein, parkeerplaats, parkeergelegenheid, parkeerruimte:
(D.. Parkplatz, Parkraum, Parkfläche.)
- Een groot warenhuis in Detroit heeft ten behoeve van zijn
cliënteel een parkeerterrein laten aanleggen.
- Het autobedrijf komt in een gebouw dat een parkeergelegenheid
op het dak krijgt.
- Na' het defilé van de antieke auto's bleek er voldoende parkeerplaats te zijn langs de Seine, zodat de chauffeurs over konden
stappen op een boot, waar hun een receptie werd aangeboden.
- Langs de Kempenroute zijn niet enkel picknickplaatseri, doch
ook parkeerplaatsen met zitgelegenheid (Am. lay by) aangelegd.
- Op het autodek van het nieuwe schip dat door « British Rail »
in de vaart is gebracht, is parkeerplaats voor 200 vervoermiddelen.
- De eerste winkelcentra waren niet veel meer dan een aantal
om een zelfbedieningszaak heen gebouwde buurtwinkels, met een
kleine parkeerruimte in een zijstraat.

V rij parkeren - Betaald parkeren
Sommige warenhuizen en grootwinkelbedrijven stellen een kosteloze parkeerruimte ter beschikking van hun klanten. Dit begrip
wordt ill het Nederlands ook weergegeven door de uitdrukking
vrij parkeren, in tegenstelling tot betaald parkeren.
- Iedereen die de gemeente Huddersfield renteloos f 6000
wil lenen, krijgt zijn leven lang vrij parkeren in een nieuwe grote
parkeergarage in het centrum. Betaald parkeren kost daar zo'n
f 60 per maand.
De equivalenten voor kosteloze parkeerruimte zijn in het Eng.:
D., Sp., It., Fr. respectievelijk: a free car park, ein gebührenfreier
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Parkplatz) un aparcanziento gratis) un parcheggio gratis) un parking
gratuit.
Parkeergarage
Op sommige uren van de dag is er in grote steden haast geen
parkeerruimte meer te vinden. 11:et parkeerprobleem tracht men
in grote steden o.m. op te lossen door auto's te stallen in hoge
gebouwen, die men parkeergarages noemt. (D. Parkhäuser ). Hoch-

hausparkplätze) Hochhausgaragen) Turmgaragen, Stockwerksgaragen) Autosilos ). E. multistor(e) y carpark)' parking garage ). autosilo.)
- Londen Airport is een gigantische toeristenstad met restaurants,
snackbars, winkels, parkeergarages in de vorm van torenflats.
Zijn deze bouwwerken onder de begane grond gelegen, dan
gebruikt men de uitdrukking ondergrondse parkeergarages.
- In de ondergrondse parkeergarage (D. Unterflurgarage of Tiefgarage) bij het Nederlands congresgebouw in Den Haag kunnen
ongeveer 400 auto's worden gestald.
Om de congestie van het verkeer in de binnenstad te verhelpen
worden aan de rand van grote steden parkeergelegenheden aangelegd, die sommigen in het Nederlands parkeerparken noemen.
- Voor het vervoer tussen woon- en werkplaats wordt gedacht
aan de aanleg vanparkeerparken bij de invalswegen van de steden,
met van daaruit de instelling van speciale snelbusdiensten naar het
centrum.

V. T. V.

ZEKER
Het bijvoeglijk naamwoord zeker heeft in sommige, niet in alle
gevallen dezelfde betekenis als Fr. «certain».
Beide woorden kunnen een zekerheid uitdrukken, iets waaraan
niet te twijfelen valt; ze zijn dan ongeveer synoniem l11et onbetwistbaar: zekere bewijzen hebben van iemands schuld; uit zekere bron vernemen.
In beide talen kunnen ze ook betrekking hebben op een persoon
of zaak die men niet nader kan of wil noemen: zekere personen
zullen zich in deze zaak te verantwoorden hebben; op zekere dag;
een zekere stad in de Verenigde Staten; er ontbreekt een zeker
bedrag.
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Een zekere Peeters betekent een zeker iemand, Peeters genaamd.
Een gelijkbetekenende vorm, bij ons weinig bekend, is het bijvoeglijk gebruikte ene) zowel voor het mannelijk als voor het
vrouwelijk geslacht: Woont hier ene Janssens (een zekere Janssens) ? Hij is getrouwd met ene Peeters (met een vrouw wier
meisjesnaam Peeters is). In zijn roman Ciske de Rat schrijft Piet
Bakker: «Het was een lijmig stukje van ene Cristian. »
In beide talen kan het woord eveneens een bepaalde gra~d van
minachting uitdrukken: zekere mensen hebben altijd iets aan te
merken; vrouwen van zeker slag. In de opdracht van de drie
spelen « Het heilige Hout ») gewijd aan de nagedachtenis van zijn
moeder, gewaagt de dichter Martinus Nijhoff van « zekere ongewenste organisaties die in oorlogstijd woekerden ».
Tenslotte worden « zeker» en « certain » nog gebruikt in beperkende zin: in zekere zin hebt u gelijk; hij spreekt met een
zeker gemak; in zeker opzicht lijken zij op elkaar. .
Naast die vier gemeenschappelijke betekenissen zijn er echter
gevallen waarin « zeker » niet overeenstemt met «certain ». Dit
laatste woord kan synoniem zijn met « quelque{ s) » ter aanduiding van een onbepaald (meestal klein) aantal personen of zaken
of ook van een onbepaalde tijdruimte; in zulke gevallen is niet
« zekere» maar sOlnmige) enige of bepaalde de juiste ~~ederlandse
term: sommige mensen (certaines personnes ) denken er anders
over; sedert enige tijd (depuis un certain t~mps).
Wij hebben enkele voorbeelden opgetekend waarin die vergissing voorkomt (de verbetering staat cursief tussen haakjes) :
- Ik wil nu wijzen op zekere (sommige) tekortkomingen in het
regeringsbeleid.
- De onderscheiding werd verleend aan zekere (enige) personen
die gevaarlijke opdrachten hebben vervuld.
- Ik neem me voor zekere (bepaalde) wijzigingen in de tekst aan
te brengen.
- Zekere (sommige) opmerkingen van de spreker hebben geen
betrekking op het eigenlijk debat.
- De regering heeft zekere (sommige) toegevingen gedaan, die ik
nu zal opsommen.
In die voorbeelden gaat het om welbepaalde tekortkomingen,
personen, wijzigingen, opmerkingen en toegevingen en niet om
zulke die men niet nader kan of wil bepalen.
Er bestaat dus een grondig verschil tussen « zekere personen »,
d.w.z. personen die men niet nader kan of wenst te noemen, en
« sommige mensen », d.w.z. een onbepaald aantal mensen. In het
eerste geval valt de nadruk op de kwaliteit, in het tweede op de
kwantiteit.

VRAAG EN ANTWOORD
Dringende noodzakelijkheid

V. De heer J. E. \XTicherts, Ant\verpen, zendt ons enkele knipsels
uit een willekeurig nummer van het Belgisch Staatsblad en uit de
bijlagen van het B.S. Hij heeft hier en daar enkele eigenaardige
uitdrukkingen en woorden rood om- en onderlijnd.
In de ministeriële en koninklijke besluiten komt geregeld de
wending « gelet op de hoogdringendheid » voor. De h. Wicherts
heeft het woord « hoogdringendheid » niet in Van Dale kunnen
vinden en voegt eraan toe: «Ik heb wel eens gehoord dat men
hoog dringend (twee woorden) naar het toilet moet. »
A. «Hoogdringendheid » is inderdaad geen Nederlands woord.
Het werd bij ons bedacht ter vertaling van «urgence ». In een
latere brief schrijft onze correspondent dat sommige departementen wel de juiste uitdrukking gebruiken, namelijk «gelet op de
dringende noodzakelijkheid ». Eveneens goed en wat korter is,:
gelet op de dringende noodzaak.
In sommige gevallen kunnen wij «urgence >.) op een andere
wijze weergeven:
- Convoquer d'urgence la Chambre = de Kamer in spoedvergadering bijeenroepen
- Demander l'urgence pour une interpellation = om spoedbehandeling van een interpellatie verzoeken
- Dans les cas d'urgence = in spoedeisende, dringende gevallen,
in spoedgevallen .
- Des affaires urgentes = spoedeisende zaken
- Admission d'urgence = spoedopneming (bijv. in een ziekenhuis) .

Balans
V. In een wettelijke bekendmaking verschenen in het Belgisch
Staatsblad stond te lezen: «Goedkeuring van de bilan ». « Bilan »
is toch Frans en geen Nederlands?
A. Er is natuurlijk geen ènkele' reden om het Franse woord
« bilan » te gebruiken in plaats van het Nederlandse balans. Zo
zegt men: het jaarverslag en de balans aanbieden; de balans
opmaken. Samenstellingen zijn: balansactiva, balanscijfers, balansopstelling, balanspost, balanswaarde. Een balansopruiming is
een uitverkoop in winkels aan het einde van een boekjaar.

Banketbakkerij
V. Een naamloze vennootschap heeft haar oorspronkelijke Franse
naam « Boulangerie-Patisserie X» vertaald in « Brood- en Pasteibakkerij X ». Pasteibakkerij is toch wat anders dan « patisserie» ?
A. De juiste vertaling van « patisserie» is banketbakkerij; banket
betekent fijn gebak.
Een pastei daarentegen is een korst van fijn deeg met een
deksel en waarvan de holte gevuld wordt met fijn gehakt, kip,
vis enz. (kippepastei, vispastei). In het Frans spreekt men dan van
« vol-au-vent» of « bouchée à la reine ».
.

Décharge
V. In vergaderingen van N.\T.'s e.d., aldus de heer Wicherts,
wordt er dikwijls «ontlasting» gegeven aan beheerders enz. Ik
moet zeggen, dat na lezing van het Staatsblad, ik dikwijls onpasselijk wordt van die hoogdringendheid en ontlastingen!
A. Onze correspondent doelt hier op de gewone betekenis die
het woord «ontlasting» in het Nederlandse taalgebruik heeft,
namelijk die van stoelgang. Dat is de reden waarom een Nederlandse.N.V. voor de agenda van een vergadering nooit «ontlasting » gebruikt. In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vond
de heer Wicherts ook « décharge aan beheerders en commissaris»
en hij merkt hierbij op : « Alhoewel van vreemde oorsprong, geen
bezwaar ». « Décharge » is inderdaad de gebruikelijke term in Ne. derland. Elders trof hij aan« ontslag, verantwoordelijkheid, beheer
en toezicht» en ook dat vindt hij goed. Ontslag doelt immers ook
op een handeling waarbij iemand van een last, een verplichting
wordt ontheven.

Rang en graad
V. In een koninklijk besluit is sprake van «de vaststelling van
graden» en van «de graad van postman eerste klasse ».
A. Graad wordt gebruikt voor militairen beneden de hoedanigheid
van officier; daarboven spreekt men van rang. Ook voor beambten
en ambtenaren is het gewone woord rang.: ambtenaren van elke
rang, van hogere rang, van lagere rang; dezelfde rang hebben;
in rang opklimmen.
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Lasthebber - Lastgeving
V. In een mededeling van een grote bank wordt « mandataire »
vertaald door « mandataris» en « délégation de pouvoirs » door
« toekenning van machten ». Dat zijn toch niet de juiste termen?
A. Als iemand een opdracht krijgt om iets voor een ander te doen,
spreken wij van lasthebber) gevolmachtigde of gemachtigde. De
daad heet lastgeving.

«Denk om onze kinderen) rijd voorzichtig»
V. « Voor onze kinderen, rijdt voorzichtig» : is dit wel het beste
Nederlands voor deze vingerwijzing? Het lijkt mij een slaafse
vertaling - aldus de heer A. Malfait, hoofdcontroleur directe
belastingen, Kortrijk.
A. Een betere formule lijkt ons: denk om onze kinderen) rijd

voorzichtig.
We wensen hierbij twee opmerkingen te maken.
Met het werkwoord denken kunnen we drie voorzetsels gebruiken:
a) aan) om uit te drukken dat men zich in zijn geest met iets
bezighoudt, dat men iets niet vergeet: waar zit je aan te denken?
hij denkt geen ogenblik aan de gevolgen;
b) om) om een bevel, een boodschap of een waarschuwing uit te
drukken : denk erom dat u morgen om 6 uur moet opstaan; denk
erom, er komt een auto aan; denk om onze kinderen;
c) over) om uit te drukken dat men zijn gedachten over iets laat
gaan : ik zal er eens over denken; hij denkt erover deze zomer
naar Schotland te gaan.
De tweede opmerking heeft betrekking op de gebiedende wijs.
In het moderne Nederlands is nog maar één vorm gebruikelijk
zowel voor het meervoud als voor het enkelvoud, namelijk die
zonder -t: rijd. De -t wordt wel geschreven, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, wanneer het persoonlijk voornaamwoord
u achter het werkwoord staat: komt u binnen, heren; gaat u
zitten, mevrouw.

Weerhouden

v.

«Weerhouden brutowinst»: is dit goed Nederlands voor

aangenomen brutowinst, gewoonlijk na onderzoek.

A. « Weerhouden» betekent hetzelfde als tegenhouden of terughouden, het kan hier dus onmogelijk het juiste werkwoord zijn.
Het gebruik in andere betekenissen, in navolging van Fr. «retenir »', is een van de meest voorkomende gallicismen in VlaamsBelgië. Wij hebben die kwestie uitvoerig behandeld in Taalbeheersing 11-33 v.v. Ter vertaling van «retenir» gebruiken wij
volgens het geval: in aanmerking komen, in overweging nemen,
rekening ,houden met, opgehouden of verhinderd zijn enz...
Waarschijnlijk is in dit geval bedoeld: de voor belasting
in aanmerking komende brutowinst.

Inkoopboek - inkoopfactuur
V. Hoe noemt men het boekhoudkundig schrift waarin de aankoopfacturen. één voor één ingeschreven worden : ingaand factuurboek, ingaande facturenboek, ingangsfactuurboek of aankoopfactuurboek ? Wat zegt men : ingangsfacturen of aankoopfacturen ?
A. Gebruikelijk in het Nederlands zijn de benamingen:
- inkoopboek) d.w.z. het kantoorboek waarin de inkopen worden
ingeschreven ;
- factuurboek} d.w.z. het koopmansboek waarin alle facturen van
de verzonden (ook wel : ontvangen) goederen worden ingeschreven;

- inkoopfacturen.
Cliënt - Klant
V. Wat is het beste Nederlands: cliënt of klant?
A. Beide termen hebben hun eigen gebruikssfeer. Iemand die
gebruik maakt van de diensten van een advocaat, notaris, deurwaarder, bankier e.d. noemen we cliënt.
Zij die hun aankopen doen bij winkeliers, ambachtslieden, zakenlieden, fabrikanten enz. noemen we doorgaans klanten. Sommige handeldrijvenden geven echter de voorkeur aan het woord
« cliënten », omdat het hun voornamer lijkt.

«Au plaisir»
V. Hoe vertaalt men «au plaisir»
genoegen?

met genoegen of tot
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A. Dat hangt af van het zinsverband:
- Au plaisir de recevoir de vos nouvelles :-= Wij zien met belangstelling uw verdere berichten tegemoet; in afwachting van uw
verdere berichten.
- Au plaisir de vous revoir == tot ziens.

Traiteur

v. Is tafelhouder (traiteur) nu toch goed Nederlands? Een taalleraar uit Utrecht keurde het woord goed.
A. Tafelhouder komt in Van Dale voor met de volgende betekenis: iemand die gelegenheid geeft tot het nemen van maaltijden, restaurateur of restauranthouder. Het stemt dus overeen
met Fr. «restaurateur» (== personne qui tient un restaurant).
Met «traiteur» wordt echter wat anders bedoeld, namelijk
iemand die allerhande klaargemaakte warme of koude schotels
en gerechten verkoopt. In de Beroepenlijst van de Amsterdamse
telefoongids staat wel een rubriek « Uitzending van diners », maar
de bij ons gebruikelijke term «traiteur» omvat meer dan dat.
Een juistere omschrijving van zo'n zaak zou zijn: klaargemaakte
gerechten.

Rechts heeft voorrang

v. Wat is juist: «voorrang aan rechts» of «voorrang van
rechts» ?
A. Geen van beide formules is in het Nederlands gebruikelijk.;
wij zeggen: rechts heeft voorrang of rechts gaat voor. Men kan
het ook hebben over de voorrang rechts} dus zonder voorzetsel.
Eensdeels) anderdeels - enerzijds) anderzijds

v. Eensdeels of enerzijds? Enerzijds staat niet in de Woordenlijst, anderzijds wel.
A. Enerzijds en anderzijds zijn vermoedelijk wel ontstaan onder
Duitse invloed, maar zijn nu volkomen ingeburgerd naast eensdeels en anderdeels. Ze zijn nu opgenomen in de meeste woordenboeken.

J. v.
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II.

~

Termen en w'endingen
PARKEERMETERS

Aan het Engelse woord « parking meter» hebben wij geen behoefte; hiervoor bestaat in het Nederlands de uitdrukking par-

keernzeter.
Parkeermeters staan niet in de gunst bij de meeste automobilisten ; de Rijkskas is er echter wel mee gediend.
In het Frans kan parking meters worden vervangen door parcomètres of compteurs de stationnement.
In het Duits wordt boven het wat pafferige Parkzeitkontrollautomat, dat in Langenscheidt Fr.-D. is te vinden, het woord
Parkuhr verkozen.
Het met de' dag groeiende gebruik van de auto heeft een groot
aantal samenstellingen doen ontstaan waarvan er hier enige volgen.

Parkeerbehoefte, parkeerbeleid, parkeerbiljet, parkeerbinnenplein,
parkeerbord, parkeergedrag, parkeergeld, parkeerhaven ( verbreding in een weg waar kan worden geparkeerd), parkeerheffingen
(niet: taksen), parkeermogelijkheden, parkeerplan (de gedetailleerde uitwerking van de totale ontwikkelingsplannen moet o.m.
een vervoerplan en een parkeerplan bevatten), parkeerstrook
(langs trottoirs), parkeertijd, parkeervakken, parkeervolume, parkeervoorzieningen, parkeervraagstuk, parkeerwaarde (m.b.t. de
toepassing van gedifferentieerde tarieven voor het gebruik van
parkeerplaatsen), parkeerwachter.
Voorts fout parkeren (bijv. betalen voor fout parkeren) .(Fr.
stationner de façon irrégulière) ; volparkeren (steeds sneller raakt
ons land volgebouwd en volgeparkeerd ) ; privéparkeerterrein voor
25 auto's; langparkeerders en kortparkeerders.
In het Duits treft men ook een hele reeks samenstellingen met
Park, Parkplatz en Parkzeit aan, waarvan er hier enkele verstrekt
worden: Parkscheibe, Parkscheibenregelung,o Parkplatznot, Park-

platzbenutzer, Parkplatzausbeute, Parkplatzausnutzung,. Parkzeitregelung, Parkzeitbeschränkungen.
Nog andere afleidingen en wendingen zijn: Kurzparker, Dauerparker, Langzeitparker, Kurzparkzeiten, Kurzparkbedürfnis, Platz
für kurzzeitiges Parken, Parkplätze für Kurzparker enz.
In grote tunnels mag men vanzelfsprekend niet parkeren; men
kan echter wel door pech gedwongen worden ergens stil te staan.
Hiervoor zijn op geregelde afstanden vluchtnissen aangebracht.
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PARK
In het Nederlands wordt dit woord thans veel gebruikt in samenstellingen zoals: autopark) wagenpark) voertuigenpark) loco-

motievenpark) machinepark} woningpark} industriepark} toestellenpark.
- De loonwerkers enerzijds en de werkcoöperatie& (niet: coöperatieven ) anderzijds, beschikken over een machinepark} waarmee zij tegen betaling op uurbasis bij de boeren gaan werken.
- Ons woningpark is ontoereikend om te voldoen aan de vraag.
- De komende regeringen moeten blijven doorgaan het begrip
"olie uitzaaien" te verwezenlijken door Venezuela een uiterst
modern geoutilleerd industriepark te verschaffen.
- Hoewel het bestaan van goede servicediensten het onderhoud
van een gedeelte van het toestellenpark bevordert, zullen alleen
daardoor de gasbedrijven nooit de garantie krijgen dat alle binneninstallaties in een optimaal veilige staat komen te verkeren.
In het Duits wordt Park eveneens in deze betekenis gebruikt
en -is hier synoniem met Bestand. Men kan dus spreken van
Kraftwagenpark of -bestand} van Güterwagenpark of -bestand}
van Binnenschiffspark of -bestand) van Modernisierung des Fahrzeugparks of Fahrzeugbestands.
Het is wellicht nuttig erop te wijzen dat het Duitse Bestand
ingang heeft gevonden in het Nederlands. Bij de Administratie
wordt het Franse elfectif nog al te vaak door « effectief» vertaald.
Dit begrip kan in het Nederlands o.m. door sterkte} getalsterkte}
bezetting worden weergegeven. In Taalbeheersing is hier reeds
meermaals de aandacht op gevestigd. Wij menen dan ook dat een
paar voorbeelden, inzonderheid met bestand} dit beter in het
geheugen zullen prenten.
- Thomassen en Drijver een van de belangrijkste verpakkingsindustrieën (niet : nijverheden, deze meervoudsvorm bestaat niet)
in West-Europa met een personeelsbestand van ca. 7500 man ...
- Farbwerke Hoechst A.G. een wereldomvattend concern met
een personeelsbezetting van ca. 82000 man ...
- Het aantal importeurs en exporteurs is zeer groot; het totale
bestand is niet bekend.
« Fleet » is het Engelse equivalent van park. Naast vloot heeft
het ook de betekenis van ensemble) geheel} totaal aantal. Het
wordt meestal gebruikt in de uitdrukking: fleet of car,os) coaches
(onze stadsbussen), cabs} taxis) ambulances enz.

V. T. V.
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VERKEERD GEBRUIK VAN HET WERKWOORD
« WEERHOLTDEN »

Jaren geleden hebben we in dit tijdschrift al gewezen op de
talrijke gevallen waarin het werkwoord weerhouden in verkeerd
verband wordt gebruikt (cf. Taalbeheersing 11-33 v.v.) Die vergissing schijnt echter bij velen zo vast ingeworteld te zijn, dat
het ons nuttig lijkt er nogmaals op terug te komen.
Weerhouden betekent alleen: terughouden, tegenhouden, afhouden van, inhouden of onderdrukken. Het is dus correct gebruikt in de volgende zinnen en uitdrukkingen: het slechte weer
weerhield me ervan uit te gaan; zich door niets laten weerhouden;
ik kon me niet weerhouden hem eens flink de waarheid te zeggen;
zijn tranen, een zucht, een gil, zijn toorn weerhouden.
Hier volgen nog enkele citaten ter illustratie:
- Hij was blijkbaar zo zeker van zijn zaak dat hij zich door
dat besef niet heeft laten weerhouden (G. Smit in een dagbladartikel) .
- Dat weerhield er mij van de tuin voor mijn \voning in te
kuieren (H. Lampo, Atlantis).
- Dat weerhield me haar het been dat ik afkluifde naar het
hoofd te slingeren (M. Gijsen, Joachim van Babylon).
- Hij heeft zich niet kunnen weerhouden deze grote troef onmiddellijk uit te spelen (Cl. Lennart, Toverlantaarn).
Wij geloven aldus een overzicht te hebben gegeven van de
meeste gevallen waarin het werkwoord weerhouden kan worden
gebruikt.
Het overeenstemmende Franse werkwoord « retenir» heeft een
veel ruimere gebruikssfeer; in de verklarende woordenboeken
vindt men niet minder dan 26 verschillende betekenissen. Sommigen laten zich door het Franse taaleigen beïnvloeden en schrijven dan dingen, die strijdig zijn met het Nederlandse taaleigen.
Dagelijks kan men vaststellen dat door het klakkeloos vertalen
van « retenir », weerhouden in de taal van de Vlamingen de plaats
inneemt van een hele reeks andere werkwoorden. We geven hiervan een reeks voorbeelden; de door ons voorgestelde verbetering
staat cursief tussen haakjes :
- De burgemeester is tot zijn spijt door ambtsbezigheden weerhouden (verhinderd)) onze zitting bij te wonen.
- Zijn kandidatuur werd niet weerhouden (kwam niet in aan-

merking) werd niet in overweging genomen).
- Ter~ijl die lijn als grens met het Limburgs dialekt weerhouden· (aangehouden) is.
- Als datum voor' de bijeenkomst werd 6 oktober weerhouden

(gekozen) vastgesteld).
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- De door de rechtbank weerhouden (in aanmerking genomen)
feiten.
- Het voorstel werd weerhouden (in aanmerking genomen).
- De verhandelingen in Eurodollars hebben zo'n omvang genomen dat ze de aandacht van de financiers weerhouden (vasthou-

den) trekken).
- Er werd tegen hem geen enkele beschuldiging weerhouden

(gehandhaafd).
- De C.V.P. heeft recht op twee leden in de commissie; ze
heeft hiervoor de volgende kandidaten weerhouden (voorgedra-

gen) voorgesteld).
- Ik weerhoud (onthoud) uit de ,rede van de minister ...
- Dit krediet is in de huidige begroting niet weerhouden

(ingeschreven) opgenomen).
- Vijftig inzendingen uit vele Europese landen werden weerhouden (werden in aanmerking genomen).
- Het vliegtuig is door de mist in Londen weerhouden (opge-

houden).
- De dienstjaren -die weerhouden worden (in aanmerking komen)
voor de berekening van het pensioen...

J.

V.

KENT U ZE AL?
T a nat 0 log ie: de wetenschap van de dood. Met de hartoverplantingen is een nieuw probleem gerezen. Wanneer is een
mens werkelijk dood? Als het hart niet meer slaat of als de
hersenen niet meer kunnen functioneren? De deskundigen
- zullen we ze tanatologen noemen ? - zijn van oordeel dat het
leven ophoudt als de hersenen niet meer tot leven kunnen
worden gewekt. De echte dood is volgens hen de hersendood.
Ze spreken dan ook van een hersendode donor. Look out,
dr. Barnard is waiting !
B e h a n del kam er: En nu we ons toch op medisch terrein
wagen willen we even wijzen op de term behandelkamer. In vele
bedrijven en openbare diensten beschikt men over een ruimte
waar gewonden of zieken voorlopig verzorgd kunnen worden.
Misschien noemt u het nog de infirmerie, maar we hebben daar
een goed Nederlands woord voor: de behandelkamer. Ten gevolge van de toeneming van de verkeersongevallen gaat men er
in:verschillende landen toe over ambulante behandelkamers te
gebruiken. Een helikopter met zo'n ruimte kan dan een vliegende
behandelkamer worden.
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Spa a rIo 0 n: In Nederland worden in de c.a.o.'s (collectieve
arbeidsovereenkomsten) steeds meer bepalingen opgenomen over
een spaarloon. Van het loon wordt nl. een percent als spaarpremie
ingehouden, die aan het einde van het jaar met rente wordt uitgekeerd. Bestaat dat bij ons ook al ?
K ers tg rat i f i cat ie: In heel wat bedrijven krijgen de werknemers aan het einde van het jaar een extrabedrag uitgekeerd.
Naar Frans model noemen we dat in België een «eindejaarspremie ». In Nederland spreekt men van een kerstgratificatie.
H oor zit tin g: Een paar keer reeds dook dit woord op in
Nederlandse kranten. Blijkbaar een vernederlandsing van de Amerikaanse «hearings ». Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
houden zg. hoorzitting.

w.

Px.

VRAAG EN ANTWOORD

Iemand verplichten
V. «Een spoedig antwoord zou mij verplichten ». Wat is het
goede Nederlands hiervoor?

A. De juiste betekenis van het \verkwoord verplichten in dit verband is : iemand een dienst bewijzen waardoor hij tot dankbaarheid gehouden is. Hieruit volgt dat het onderwerp steeds een
persoon is. De goede Nederlandse wending is dus: u zou mij zeer
verplichten, als u per omgaande (of: per kerende post) wilde
antwoorden. We kunnen ook schrijven : ik zou u zeer verplicht
zijn, als u ...

Kortelings
V. Betekent« kortelings» binnenkort of onlangs?

À. Dit bijwoord van tijd wordt door veel Vlamingen gebruikt in
een betekenis die het niet heeft in de algemeen beschaafde omgangstaal. Zo lazen we : « Kortelings zal worden overgegaan tot de"
aanwerving van personeel ». Kortelings slaat uitsluitend op het verleden en betekent onlangs) kort geleden: ik heb hem kortelings
nog gezien. Als er sprake is van een tijdstip in de toekomst is het

juiste woord binnenkort: Binnenkort zal worden overgegaan tot
de aanwerving van personeel. Als men een in het hele Nederlandse taalgebied verstaanbare taal wil schrijven en spreken, dient
men zich aan die regel te houden.

Afgezien van
V. Van de heer H. De Boeck, Mariakerke :
In administratieve teksten duiken tamelijk vaak de volgende
zinswendingen op: - onafgezien het feit ... - onafgezien van het
feit ... - onafgezien de kosten
- onafgezien van de mogelijke
uitgaven... - afgezien het feit - afgezien van het feit - afgezien
van alle beschouwingen...
Al die zinswendingen hebben blijkbaar dezelfde begripsinhoud.
Ik meen nochtans dat enkel afgezien van ... juist is.

A. We hebben hier te doen met een geval van contaminatie,
d.w.z. het dooreenhalen van verschillende woorden of uitdrukkingen, waardoor een verkeerd geheel ontstaat.
Afgezien van is een uitdrukking met de waarde van een voorzetsel en heeft een negatieve betekenis: niet lettende op, niet in
aanmerking nemende. Juist is dus: afgezien van het feit, afgezien
van de kosten, afgezien van alle andere beschouwingen.
Ongeacht is synoniem met ondanks} niettegenstaande: hij
bleef kalm ongeacht de beledigingen; ongeacht alle moeite die
hij zich had getroost, werd· zijn werk niet op prijs gesteld.
« Onafgezien van» is geen Nederlandse wending; zoals hierboven gez~gd, is· het blijkbaar een geval van contaminatie: het
voorvoegsel on van ongeacht wordt vóór afgezien geplaatst, en
bovendien wordt door sommigen dan nog het woordje van weggelaten, dat niet vereist wordt bij ongeacht) maar wel bij afgezien}
daar afgezien van een staande uitdrukking vormt.
De contaminatie is vermvcdelijk in de hand gewerkt door het
feit dat afgezien van en ongeacht ongeveer dezelfde betekenis
hebben.

J.

V

II. ,- Termen en wendingen
OVER HET GEBRUIK VAN VOORNAAMWOORDEN

Die / deze - dat / dit
De bovenstaande aanwijzende voornaamwoorden doen vaak een
tegenstelling uitkomen, waarbij deze en dit betrekking hebben
op wat zich dicht, die en dat op wat zich verder van de spreker
bevindt. B.v.: deze tafel (dichtbij) is hoger dan die (verderaf);
ik bedoel dit huis (hier) en niet dat (daar). Soms is er geen
sprake van een afstand maar van een eenvoudige tegenstelling:
dit boek heb ik al gelezen, dat nog niet. In zulke gevallen zal
wel niemand zich vergissen.
Het wordt echter moeilijker wanneer er geen afstand of tegenstelling is, maar een eenvoudige aanduiding. De meeste Vlamingen
hebben dan een onverklaarbare voorliefde voor deze / dit} terwijl
in correcte taal vrijwel uitsluitend die / dat wordt gebruikt, al
staan de bedoelde voorwerpen ook dichtbij: kijk eens naar dat
huis; met die pen kan ik niet schrijven; geef me die fles aan;
zie je die man; die opmerking is juist.
We dienen dus goed voor ogen te houden dat die en dat veel
meer worden gebruikt dan deze en dit, die over 't algemeen, behalve in de bovenvermelde gevallen, onnatuurlijk en stijf klinken.
Wanneer het aanwijzend voornaamwoord terugwijst naar ~iets
dat of iemand die zopas is genoemd, schrijven we doorgaans wel
deze / dit} zoals blijkt uit de volgende citaten :
- De woorden duiden op de behoefte om in zijn contact met
de feitelijke werkelijkheid deze van al haar storende kanten te
ontdoen (G. Stuiveling, Uren Zuid).
- Uit 1658 bezitten we een gedicht van de Brusselse dichter
Godin, waaruit blijkt dat deze de Lucifer van Vondel kent
(A. van Duinkerken, Vlamingen).
In die zinnen wijst deze terug naar iets wat pas genoemd is,
namelijk werkelijkheid en dichter. De betekenis stemt dan overeen
met deze laatste.
We gebruiken echter nooit deze / dit} maar altijd die / dat}
als op die voornaamwoorden een nadere bepaling volgt, ingeleid door een voorzetsel of een voornaamwoordelijk bijwoord
(van, waarin, waarmee enz.).
Hier volgen enkele voorbeelden :
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- Grotius' geest is nog evenzeer als die (niet: deze) van
Erasmus in al zijn vezelen doortrokken met de levensstof van de
Oudheid.
- Hun eigen leven en dat (niet: dit) van andere personen is
ermede gemoeid.
- Men mag de activiteit van een criticus niet op gelijke lijn stellen met die (niet: deze) van een dichter of romanschrijver.
- Een zin als die (niet deze), waarmee het herdenkingsartikel
aanvangt ...
- Een van de problemen die werden behandeld is dat (niet:
dit) van de vluchtelingen.
- De melkproduktie is enigszins lager dan die (niet: deze) van
Nederland.
- De voornaamste eis bij het schrijven is die (niet: deze) van
de duidelijkheid.
Dagelijks kan men vaststellen dat tegen die eenvoudige regel
bij ons op grote schaal wordt gezondigd, zodat men zich van de
indruk niet kan ontdoen dat ons onderwiis, van hoog tot laag,
hier schromelijk tekortschiet.

Bepalingaankondigende voornaamwoorden
De bepalingaankondigende voornaamwoorden zijn: degene(n)
hetgeen en datgene. Ze worden aldus genoemd omdat er een nadere toelichting op volgt in de vorm van een bijzin. B.v.: Degenen, die dat beweren, kennen de juiste toestand niet. In de
bijzin «die dat beweren» wordt omschreven wie met degenen
wordt bedoeld.
Een eerste ontsporing waartegen sedert jaren wordt gewaarschuwd, maar die met een zeldzame hardnekkigheid blijft voortwoekeren, is het gebruik van « deze (n) die» in plaats van degene (n) die / het is een onmogelijke samenkoppeling die regelrecht
indruist tegen het Nederlandse taaleigen, omdat het voornaamwoord deze (n) uitsluitend aanwijzend is en geen bepaling kan
aankondigen.
Fout zijn dus zinnen als de volgende die lnen in onze Vlaamse
pers geregeld aantreft :
- Dat voelen wij vooral als wij staan tegenover dezen die
(degenen die) onbetwistbaar door oprechte liefde voor hun volk
J

gedreven worden.

- Deze die (Degene die) dat gedaan heeft, verdient een flinke
straf.
- Dat dezen die (degenen die) menen dat Vlij ons vergist hebben, een betere oplossing voorstellen.
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In de eerste zin hadden \ve ook kunnen schrijven « tegenover
hen die », in de t\veede « Zij die » en in de derde « Dat zij die ».
Degene(n) die wordt in de moderne taal vrijwel uitsluitend
voor personen gebezigd. Daarom geeft het grote Woordenboek
der Nederlandsche Taal (Leiden) als verklaring van het woord
degene: «Ter aanduiding van een of meer personen, op wie een
in een bijzin volgende bepaling uitsluitend van toepassing is. »
Voor zaken zou men eigenlijk moeten schrijven (en het wordt
gezegd in de spreektaal) «die die», nlaar om redenen van welluidendheid geven velen de voorkeur aan die u'elke) zoals blijkt
uit de volgende citaten:
- De meest verwoestende onwaarhedèn zijn die, welke bijna
waar zijn (G. Bomans, Buitelingen).
- De ontkenning op de verkeerde plaats kan een geheel andere
betekenis ten gevolge hebben dan die welke de spreker bedoelt
(E.C. Dominicus, Schrijft U ook zulk Nederlands?).
- Van al de opgesomde periodes... is die welke ligt tussen de
beide eerste renaissances in taalkundig opzicht de meest dramatische geweest (K. Heeromà, Taalnatuur en Taalcultuur).
Ook hier stoten we in ons land op een onmogelijke samenkoppeling, namelijk « deze \velke » ; ze is onmogelijk omdat deze
aanwijzend en niet bepalingaankondigend is. Zo noteerden we:
- Een niet zo actuele letterkunde als deze welke (die welke)
de belangstelling van M. Rutten in beslag genomen heeft.
- Sommige technici verklaren dat het Gver twee jaar onmogelijk
zal zijn met vakantie te gaan op dagen als deze welke (die loelke)
we nu gekend hebben.
- De Verenigde St?ten verheugen zich over de reeds door België
genomen maatregelen en over deze die (die welke) nog werden
aangekondigd.
Naast degene hebben we het onzijdige datgene; het wordt niet
gevolgd door dat) maar door toat) waarschijnlijk uit neiging tot
afwisseling en om redenen van welluidendheid: datgene wat waar
is, is ook eenvoudig; datgene wat hij vertelt, wist ik al lang.
- Dikwijls is datgene, wat wij bescheidenheid noemen, niets
anders dan het v_erlangen om tweemaal geprezen te worden.
(G. Bomans, Buitelingen).
Het door sommige Vlamingen gebruikte « ditgene » is een onmogelijkheid, een contradictio in terminis, omdat het een samenkoppeling is van twee aanwijzende voornaamwoorden die twee
verschillende richtingen aanduiden: dit slaat op iets wat dichtbij,
gene op iets wat veraf is. Zo noteerden we: «Onder alle werken
van ·H. von Kleist is Penthesilea ditgene dat (datgene wat) wij
steeds het meest bewonderd hebben. »
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Hoe moeilijk sommige van onze oudere schrijvers met die
woordjes overweg kunnen, tonen de volgende uittreksels uit Het
Pakt der Triumviren van R. Brulez aan: «Het percentage losbandigheid dat gerelateerd wordt in mijn boeken is oneindig geringer dan dit welk (datgene wat) zich botviert in het werkelijke leven. » - « Onze oom gaf toe dat hij op een veto beducht
was geweest zoals dit dat (datgene wat) hem, tien jaar voordien,
de herbergiersdochter had ontzegd. »
Datgene wat wordt in de spreektaal en in de vlotte schrijftaal
meestal afgekort tot dat wat: zij vermelden alleen dat wat in hun
kraam te pas komt. Het gebeurt ook dat bij wat het antecedent
ontbreekt en dit kan dan worden beschouwd als een samengetrokken betrekkelijk voornaamwoord, aangezien het staat in de plaats
van datgene wat of dat wat: het komt neer op wat ik u vroeger
al gezegd heb; wat gebeurt is, kan ik niet goedkeuren; het geld
dat stom is, maakt recht wat krom is.
Op dezelfde wijze kan degene (n) die worden samengetrokken
tot het kortere wie: ik geef dat wie ik wil; wie eens gestolen
heeft, blijft altijd een dief; wie niet waagt, die niet wint. « Wie
geen taal heeft, is geen naam weerd, waar geen taal leeft, is
geen volk.» (Gezelle ).
Ook die kan als samengetrokken betrekkelijk voornaamwoord
dienst doen: «Die omhoog wil in het maatschappelijk leven,
moet onverbiddelijk het Algemeen Beschaafd leren hanteren.»
(A. Verdenius, In de Nederlandse Taaltuin).
Het komt ook voor dat « die welke» verkeerdelijk wordt gebruikt voor personen. B.v.: «De V.V.O. wijst er tenslotte op
dat de ambtenaar, die onmiddellijk verantwoordelijk is, dezelfde
is als die welke (degene die) de aanstootgevende brochure liet
verschijnen. »
Nog een andere variant troffen we aan in een advertentie van
een instituut dat kandidaten voorbereidt om deel te nemen aan
examens voor politieagent: «Voordelige voorwaarden voor al
diegenen welke (allen die) al degenen die) inschrijven binnen
14 dagen. »
We wijzen er terloops op dat diegene(n) een meer nadrukkelijke vorm is van degene(n))' er wordt echter op grote schaal
misbruik van gemaakt, zodanig zelfs dat sommigen nooit meer
degene (n) die schrijven, wat toch de normale en verreweg de
meest gebruikte vorm is !
In plaats van degene(n) die of die welke wordt ook soms
- althans in de schrijftaal - zulke (n) die of dezulke (n) die
gebezigd. In Schrijf / Spreek zuiver Nederlands gewaagt G. A.
Mesters van « samenstellingen naar buitenlands model, vooral zulke die niet goed stroken met ons taalgevoel.» In de Voorrede
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van Van Dales Woordenboek lezen we: «Geen merknaam wordt
als zodanig vermeld, maar alleen zulke waarvan ons gebleken is
dat zij als soortbegrip gangbaar zijn.» En in de Nederlandse
Spraakkunst voor Iedereen van l.P. Tacx (Prisma): «Dit voor
wat het onmisbare koppelteken betreft in losse samenstellingen,
d.w.z. dezulke die uit twee of meer woorden bestaan. » Volgens
Van Dale wordt het bepalingaank. vno dezulken met betrekking tot
personen nog alleen in verouderde taal of schertsend gebruikt.
De talrijke hierboven aangehaalde citaten tonen aan dat tal van
Vlamingen er niet in slagen tot een vlot en nauwkeurig gebruik
van de bepalingaankondigende voornaamwoorden te komen, terwijl in Nederland vergissingen op dat gebied haast niet voorkomen. Dat moet voor ons, en in de eerste plaats voor onze
leerkrachten, een aansporing zijn om aan die taalkwestie bijzondere
aandacht te wijden.

TEMPO EN RITME
Er bestaat op grote schaal verwarring tussen tempo en ritme. Die
verwarring is te wijten aan invloed van het Frans. In die taal
heeft « rythme » immers, naast de eigenlijke betekenis, die .van:
graad van snelheid of langzaamheid van een bepaalde handeling
of verrichting. Dit begrip wordt in onze taal uitgedrukt door het
woord tempo: in versneld tempo (à un rythme accéléré) ; het
tempo versnellen, vertragen. Het passende voorzetsel is dus in
en niet « aan », zoals sommigen geneigd zijn te schrijven, steeds
onder Franse invloed.
Ritme daarentegen wijst op een geregeld terugkerende beweging: het ritme van een vers, van een polsslag, van de seizoenen.
Ook in de volgende samenstellingen zou het verkeerd zijn als
tweede lid «ritme» te schrijven: expansietempo, groeitempo,
produktietempo, stijgingstempo..
Een sportjournalist van de Vlaamse TV heeft een voorliefde
voor « aan een cadans van». Dat is letterlijk uit het Frans vertaald, maar met Nederlands heeft het niets te maken. Wij ge'bruiken cadans alleen in de eigenlijke betekenis van: ritmische
beweging in muziek en poëzie, of : overeenstemming van de dansbeweging met de maat van de muziek.

J. V.
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BUITEN (BRIEVEN) BUS
Zo'n brievenbus die zich buiten de woning, b.v. in het voortuintje bevindt, hoe noem je dat?
Een wetsontwerp tot wijziging van de Postwet, dat volgens
de N R C van 14 juni 1969 bij de Nederlandse Tweede
Kamer is ingediend, « beoogt bij algemene maatregel van bestuur
voorschriften te geven over de eisen voor woningbrievenbussen en
zg. buitenbussen, die verplicht zouden worden voor huizen die op
meer dan een bepaalde afstand van àe straat liggen. » De minister
van PTT hoopt daarmee, zoals die van ons, tot een aanzienlijke
besparing te komen, door verkorting en « stroomlijning» van de
bestelroute.
Het « zogenaamde» van die buitenbussen zal er wel op wijzen
dat het woord nog even een introductie nodig heeft. Van Dale
geeft het niet op, evenmin als de samenstelling. met woning-.
De krant waaraan we het bericht ontlenen, geeft dit zelf onder
de kop «Wetsontwerp voor regeling van buitenbrievenbussen ».
Omgekeerd worden de woningbrievenbussen uit het citaat verderop herhaaldelijk samengeknepen tot woningbussen. In beide gevallen dus twee termen :' een complete voor wie niet misverstaan
wil worden, een zuiniger vóor wie, zoals dat heet, aan een
half woord genoeg heeft.

C. B.
. VRAGEN

EN

ANTWOORDEN

De heer H.E.A.• De Groeve heeft met grote belangstelling het
artikel over « Geschreven en gesproken vergadertaal » gelezen en
hij wenst nog enige vragen te stellen.

Convocatie samenstellen
V. Wordt een convocatie « samengesteld» of « opgesteld» ?
A. De «Grote Van Dale» geeft voor samenstellen (ook) tot
stand brengen, inz. opstellen, schrijven. Samenstellen is gekozen
tegen de achtergrond der voorbereidende, overwegende werkzaamheden. Men zou het zo kunnen stellen: als eenmaal vaststaat wat
de convocatie moet behelzen (het samenstellen), komt het opstellen (het redactionele gedeelte), terwijl voor het uiteindelijk
postklaar maken het woord uitschrijven toepassing vindt.
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Het openingswoord
V. «Dames en heren (moet hier geen komma staan in de geschreven tekst ?) ik wens u van harte welkom en spreek de hoop uit
dat deze bijeenkomst een interessante gedachtenwisseling, die epig
licht zal werpen op de problemen, waartegenover wij zijn gesteld,
zal opleveren. » Oef! Kan dat niet «lichter »worden gezegd?
A. Ik ben het ermee eens dat deze formulering nogal zwaarwichtig klinkt. Zij is echter niet de enige die ik geef. Vooral op
bestuurlijk terrein vinden wij deze wat zware formuleringen nog
dikwijls. Wat het taalgebruik aangaat zijn ze volkomen acceptabel,
maar « ze liggen \vat zwaar op de maag ». Daar mijn artikel niet
uitsluitend normatief, maar ook wat inventariserend van aard was,
heb ik gemeend dit « pronkstuk» niet achterwege te mogen laten;
zelf zou ik niet gauw in de verleiding komen, er gebruik van te
maken. De komma achter dames en heren behoeft in geschreven
taal niet te worden vermeld, als men de ritmische interpunctie
voorstaat. Heeft men zijn hart verpand aan de grammatische wijze
van interpungering, dan zal men de aangesproken persoon « dames
en heren» beslist door een komma scheiden van de rest van de zin.

Genitiefvormen

v. Doen uitdrukkingen als « ernstige positie der geldmiddelen»
en « financiële toestand der vereniging» niet enigszins verouderd
aa~, vermits het gebruik van « van de >~ hier niet stoort?
A. De genitief pluralis der kan zonder bezwaar worden omschreven met van de. Als men bedenkt dat notulen een verzorgd karakter hebben en gesteld zijn in een taal die toch wel enigszins
verschilt van de vlot gesproken omgangstaal, dan is het zonder
meer aanvaardbaar dat het gebruik van der enigszins zwaarder
aanvoelt dan van de. Verouderd zou ik der in dit geval nog niet
durven noemen.

Niets meer aan de orde zijnde
V. Is de uitdrukking «Niets meer aan de orde zijnde... » wel
correct?
A. Niets meer gan de orde zijnde ... Een uitdrukking die een
vaste slotzin van de notulen vormt. Natuurlijk gegroeid in een
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oudere taalperiode en als zodanig ongetwijfeld als archaïsme te
beschouwen. Een archaïsme met een uitermate taai leven echter.
Daar er van een foutieve contractie niet kan worden gesproken
(niets is subject van de Ie constructie, voorzitter van de 2e)
bestaat er geen enkel bezwaar tegen hantering van deze formule.
Natuurlijk kan .men de secretaris even goed laten schrijven: daar
er niets meer aan de orde was.

Ter / ten
De heer De Belie, Merksem schrijft ons dat hij het spijtig vindt
in Taalbeheersing 11-459 te lezen: « ... met een voorheftruck
worden opgenomen en verplaatst ter opslag in een magazijn of ter
verzending. »
Dat eerste ter zit hem dwars.
De vragensteller heeft, zoals de feiten nu (nog?) liggen, gelijk.
Opslag, een de-woord, heeft een mannelijk genus. Het zou dus
moeten zijn ten opslag. Overigens doet ons deze constructie uitermate geforceerd aan. Men is geneigd te zeggen: wij hebben hier
te maken met een neologistisch archaïsme, hoe paradoxaal dat ook
moge klinken. Mogelijkerwijs is de steller van het artikel door het
v-woord (verzending) in de verleiding gekomen 'reeds daarvoor,
dus bij opslag, ter te gebruiken. De voorgestelde « omzeiling» zou
nog ietwat gracieuzer tot haar recht komen in : De goederen (het
geheel) kunnen (kan) dan door de voorheftruck naar het magazijn of naar het vervoermiddel (c.q. laadplaats, het emplacement)
worden gereden.

Datieven) genitieven en versteende uitdrukkingen
Dezelfde lezer vräagt ook nog inlichtingen over de schrijfwijze
van te gelegener tijd) met voorbedachten rade.
Te gelegener tijd is geen genitief - zoals de vraagsteller
meent - maar een datief. Wat de versteende uitdrukkingen betreft ware het te wensen dat zij die de pen voeren:
1. onze taal zo levendig mogelijk gebruiken en de archaïsmen
lieten voor wat zij zijn: «fossielen» die wij het best uit de weg
kunnen gaan.
2. indien zij er dan beslist niet zonder kunnen (wanneer zal de
taal van wetboeken e.d. nog eens leesbaar worden?) de moeite
nemen de juiste vorm (of althans die, welke een bepaaJde traditie
heeft verkregen) te gebruiken.
.
A.W.t.H.
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11. ,- Termen en w·endingen

TAALKUNDIGE BESCHOUWINGEN
OVER DE BROCHURE MET DE POSTNUMMERS
De brochure met de lijst van de postnummers, die wij allen in
onze brievenbus hebben gevonden, bevat een zestal bladzijden
tekst waarvan de taal ver van onberispelijk is.

Regel en lijn
Het Franse woord «ligne» kan zowel lijn als regel betekenen,
maar in onze taal mag het ene woord niet voor het andere worden
gebruikt, want er is een duidelijk onderscheid. Een lijn is een
streep die met pen of potlood wordt getrokken: een kromme
lijn, een rechte lijn. Vandaar het werkwoord onderlijnen, waarvan de eigenlijke betekenis is: een streep zetten onder iets.
Een regel daarentegen bestaat uit een reeks woorden naast
elkaar geschreven of gedrukt. In de brochure staat overal lijn
\vaar regel is bedoeld. We halen hiervan een voorbeeld aan:
« Het postnummer moet geschreven worden op de laatste lijn van
het adres voor de naam van de gemeente. » De opsteller of vertaler
van de tekst, die angstvallig regel heeft geweerd, heeft zelfs de
behoefte gevoeld een nieuw woord uit te denken: «schrijflijn' » !
«Aller à la ligne» stemt overeen met een nieuwe re<.~el beginnen en «lire entre les lignes » met tussen de regels lezen.

Lokaliteit en plaats
In de brochure lezen we: «De lokaliteiten die geen gemeente
zijn, hebben hetzelfde postnummer' als de gemeenten wáarvan
zij afhangen.»
Het Franse substantief «localité» betekent bewoonde plaats
of dorp. In het Nederlands heeft lokaliteit een andere betekenis
gekregen, namelijk die van ka/ner of zaal: het hotel beschikt
over ruime lokaliteiten voor vergaderingen. Het is dus synoniem
inèt lokaal.
De posterijen hadden het dus kunnen hebben over plaatsen)
buurten of buurtschappen die geen gemeenten zijn; het gaat dan
in feite om gehuchten.
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Aanduiden
Het werkwoord « aanduiden» komt in de brochure herhaaldelijk
voor in de betekenis van vermelden) aangeven of opgeven (het
adres correct aanduiden, de vier 'cijfers van het postnummer aanduiden, de naam van de straat aanduiden).
Aanduiden betekent iets kenbaar maken door het opgeven
van bepaalde kenmerken of bijzonderheden; het wijst vaak op
iets tamelijk vluchtigs en oppervlakkigs: iets in algemene trekken aanduiden; iets met een onduidelijke naam aanduiden; iets
kortweg aanduiden; met enkele 'woorden aanduiden.
We gebruiken echter niet het werkwoord « aanduiden» als we
bedoelen vermelden) opgeven of aangeven: het adres correct
vermelden; het is noodzakelijk de vier cijfers van het postnummer
te vermelden; eerst de naam van de straat aangeven of opgeven;
het postnummer vermelden, opgeven, aangeven.
Bij ons wordt « aanduiden» ook vaak verkeerd gebezigd als
het gaat om de aanwijzing van perso~en voor het bekleden van
een bepaalde functie. Zo lazen we in een krant: «Het aanduiden
van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht is al
verscheidene keren uitgesteld.» Er is hier geen sprake van de
opgave van kenmerken of bijzonderheden, maar van de beslissing
wie deel zal uitmaken van de Commissie. Het ging dus om de
benoeming van de leden. Die kwestie werd uitvoerig behandeld
in Taalbeheersing 11-167 V.v.

Ten"opzichte van

In de onderrichtingen voor het gebruik van vensterenveloppen
lezen we in de brochure: « ... zodat de schuine ligging van de
lijn (regel.') met het postnummer geen drie graden afwijking
vertoont ten overstaan van de onderste rand van de omslag.»
Hieruit blijkt dat de opsteller of vertaler van de tekst de juiste
betekenis niet kent van de uitdrukking ten overstaan van. Ze is
immers synoniem met in ,bijzijn van) in aanwezigheid van. Meer
bepaald wordt ze gebruikt met betrekking tot een handeling die
men bijwoont, die voltrokken wordt in iemands bijzijn. Zo zegt
men: het examen werd afgenomen ten overstaan van de inspecteur; de akte werd verleden ten overstaan van de notaris. De
eigenlijke betekenis van ten overstaan wordt nog duidelijker als
we erop wijzen dat oudtijds hiervoor ook ten overzitten werd
gebezigd.
Hier volgen nog enkele citaten die het correcte gebruik verduidelijken:

11 ~ 531

- Het mondeling onderzoek der kandidaten geschiedt voor elk
vak ten overstaan van twee leden van de commissie (Nederlands
exalJzenregle/11ent) art. 13).
- Aldus aangehoord en ondertekend aan boord van het stoomschip
Enzovoort, ten overstaan van luitenant-ter-zee baron Enzovoort
(J. de Hartog, Schipper naast God).
- Nadat zij ten overstaan van de voorzitter van die rechtbank of
ten overstaan van een andere rechter die hij daartoe aan\vijst, de
eed hebben afgelegd... (Burgerlijk wetboek) art. 466).
De lezer merkt dat ten overstaan van overeenstemt met Fr.
« devant » of « en présence de ».
In de brochure van de posterijen had moeten staan: « ... ten
opzichte van de onderste rand van de omslag.» (Zie ook Taalbeheersing 11-320-321).

Vertrekken en uitgaan
Het Franse \verkwoord «partir » heeft een eigenlijke en een
figuurlijke betekenis. In eigenlijke zin stemt het overeen met ons
\verkwoord vertrekken: morgen vertrekken wij naar het buitenland.
Overdrachtelijk gebruikt, krijgt «partir » de betekenis van
als basis nemen} en in dit geval is niet « vertrekken» lnaar uitgaan
het juiste werkwoord. Bijv.:" partir d'un principe == uitgaan van
een beginsel.
Hetzelfde geldt voor « point de départ ». In de eigenlijke betekenis spreken we van plaats van vertrek} vertrekplaats of vertrekpunt, bijv. van een boot, een autobus, een trein (vergelijk
station van vertrek of vertrekstation ).
In de figuurlijke betekenis is uitgangspunt het juiste woord:
het uitgangspunt van een redenering.' Op te merken valt hierbij
dat uitgangspunt betrekking kan hebben zowel op een eigenlijke
als op een figuurlijke beweging: het uitgangspunt van een tocht,
het uitgangspunt van een bewijsvoering..
.
De lezer begrijpt nu waarom in de titel « Automatische sortering vertrekkend van het postnummer in gewone letters» (blz.
9 en 10) «vertrekkend» dient vervangen te worden door uitgaande (zie ook Taalbeheersing 11-326).

Die en deze
In de tekst « Bijzondere voorschriften met betrekking tot getypte
adressen of deze aangebracht met adresplaatjes » (blz. 7), is
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« deze» niet het juiste aanwijzende voornaam\voord. Als er een

nadere bepaling op volgt, gebruiken we altijd die. De bepaling
heeft in dit geval de vorm van een beknopte bij~in (aangebracht
met adresplaatjes ); de volledige bijzin zou luiden: ... die welke
met adresplaatjes zijn aangebracht.
Hetzelfde geldt als de bepaling wordt ingeleid door een voorzetsel of een voornaamwoordelijk bijwoord (van, waarin, waarmee enz.), zoals in de volgende voorbeelden:
- Zijn kijk op de wereld is die van een ervaren man.
- Als er iets nau\\Tkeurigs moet zijn, is het zeker de taal van de
,vetten, voornamelijk die van de Grondwet.
- De gebeurtenissen in dit boek zijn van een andere werkelijkheid dan die waarin wij leven.
- Dit zijn tegenstanders van een ander formaat dan die waarJJzee
hij vroeger af te rekenen had.
Wat hierboven is gezegd over het verschil tussen die en deze
geldt eveneèns voor dat en dit. We schrijven altijd dat van} dat
waarover enz.: zijn geheugen is minder goed dan dat van zijn
broer. Dit boek is minder boeiend dan dat waarover ik het
vroeger had.
De bij ons veelvuldig voorkomende verwarring tussen die/dat
en deze/dit werd uitvoerig behandeld in Taalbeheersing 1-39 v.v.
en 11-522.

In het verlengde van
We lezen eveneens .in de brochure: «De ruimte ... mag in de
verlenging van deze zone geen enkele aantekening dragen. »
Wat ontstaat door iets door te trekken of doorgetrokken te
denken heet het verlengde: de nieuwe straat ligt in het verlengde
van de oude. In het Frans heet dat « dans Ie prolongement de ».
Tegenover Fr. « prolongation » staat in onze taal verlenging: de
verlenging van een pas aanvragen; een verlenging van drie
maanden toestaan.
« Zone» is in de bovenstaande tekst evenmin de juiste term,
aangezien hij de gedachte oproept van een geografische indeling
en synoniem is met gebied, strook grond, streek: de gematigde
zone, een neutrale zone, een industriezone. Een begrensde ruimte
op een bladzijde of envelop is een vak (je).
Tenslotte zeggen we niet «een aantekening dragen» (porter
une indication ! ), maar een aantening bevatten.
De verbeterde tekst luidt dus: «De ruimte ... mag in het
verlengde van dat vak geen enkele aantekening bevatt~n. »

11 . . 533

In (bij) voorkomend geval
« ... die desgevallend alleen het postnummer zal omvatten.»

(blz. 7).
« Desgevallend» is geen Nederlands woord. Het is blijkbaar
gevormd naar analogie van desniettegenstaande, desaangaande,
desniettemin, desverlangd, desgevraagd, desgelijks e.d.m. In deze
ouderwets getinte samenstellingen is des een oude genitief van
dat: niettegenstaande dat. In «desgevallend» heeft des echter
een onderwerpfunctie, aangezien de betekenis is: als dat gevalt
(== gebeurt). De juiste Nederlandse wending is in (bij) voor-

komend geval.
Aanwenden en gebruiken
« Uw correspondenten zullen uw postnummer kunnen aanwenden
om U te antwoorden. » (blz. 5).
Het werkwoord aanwenden wordt doorgaans in overdrachtelijke
betekenis gebezigd: middelen, pogingen, moeite aanwenden; zijn
gezag, zijn invloed aanwenden.
In de eigenlijke betekenis geven we de voorkeur aan gebruiken
of gebruik maken van. In de bovenstaande tekst had" ook het
werkwoord vermelden kunnen staan.

Allerlei
Op blz. 4 is sprake van «nationaliteitskenletter », waarop de
lange omschrijving volgt « d.w.z. de kenletter van de nationaliteit
aangenomen voor de inschrijving van de autovoertuigen ». In het
Nederlands spreken we van de international.e kentekens voor
autoJs. Zo is de letter B het internationale kenteken voor Belgische wagens.
« Postgewest » is geen gebruikelijke samenstelling; we zeggen
postdistrict: district van de postdienst, omvattende. een aantal
kantoren onder het oppertoezicht van de directeur van dat district

(Van Dale).
« Oproepnummer » is de letterlijke vertaling van «numéro
d'appel », maar de gewone Nederlandse benaming is telefoon-

nummer.
Wij lezen op blz. 7: «Dergelijke techniek (d.w.z. de optische
lectuur) vergt het naleven van bepaalde voorschriften. » Het onbepaalde lidwoord mag voor het enkelvoud « dergelijk ( e) » niet
worden weggelaten. Bovendien klinkt die zin on-Nederlands.

11 ~ 534

Beter zou zijn: «Bij een dergelijke techniek dienen bepaalde
voorschriften in acht te worden genomen. »
In de brochure komt meermaals « gevolgd van» voor. Dat is
een gallicisme (suivi de). Juist is gevolgd door: gevolgd door
een verbindingsteken; gevolgd door de naam van de gemeente.
De brief van het Bestuur der Posterijen, waarin het postnummer wordt medegedeeld, bevat ook het verzoek het postnummer
op te geven « telkens U U\V eigen adres aan iemand mededeelt ».
Als het bijwoord telkens betekent iedere keer wordt het altijd
gevolgd door als: telkens als u uw adres aan iemand lnededeelt.
Telkens wordt natuurlijk niet gevolgd door als in de betekenis
van onophoudelijk) voortdurend: ik moest hem telkens hetzelfde
zeggen.
Bovendien is het in de Nederlandse briefstijl niet gebruikelijk
het persoonlijk voornaamwoord U met een hoofdletter en daarnaast het bezittelijk voornaamwoord uw met een kleine letter te
schrijven. Als men van oordeel is dat de geadresseerde een hoofdletter verdient in liet ene geval, moet hij die logischer\vijze ook
krijgen in het andere geval. I s de' schrijver van mening dat de
hoofdletter niet vereist is, dan geldt dat voor beide gevallen.
Tenslotte is in de brief sprake van « de, hoofding van uw briefpapier ». «Hoofding» is geen Nederlands woord. De gebruikelijke term is briefhoofd of brievehoofd. «Briefpapier» is de
letterlijke vertaling van « papier à lettres », terwijl men in onze
taal spreekt van postpapier.

J. V.

EVEN TESTEN ...
Het \vas maar een gewoon zinnetje in een alledaags Staatsblad
maar tot viermaal toe vielen we over taalfouten die in dit tijdschrift reeds een paar keer zijn besproken maar blijkbaar nog
lang niet uit het taalgebruik van de departementen zijn verdwenen.
Even testen dus: als u in de volgende zin direct vier fouten
kunt aanwijzen, mag u deze bijdrage overslaan. U bent dan goed
op weg naar het diploma voor feilloos taalgebruik. Weet ti het
niet meer zeker, lees dan even door om uw geheugen op te
frissen. Hier gaan we :
« De voorzitter waakt erover dat de adviezen van de commissie
binnen de vijftien dagen volgend op de beraadslaging aan de
minis ter van nationale opvoeding \vorden overgemaakt »..
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Zorgen voor
Een voorzitter kan ervoor (niet: erover') \\Taken dat iets gedaan
\vordt, maar ook dát klinkt erg onnatuurlijk. Waaron1 zou hij niet
ge\voon ervoor zorgen) erop toezien) er zorg voor dragen dat
iets gedaan wordt? Dat zeggen \ve toch ook als \ve ge\voon
praten. Als u wat vroeger thuis zult komen, vraagt u uw vrou\v
toch niet « ervoor te waken » dat het eten een half uur eerder
klaar is. U zegt ge\\Toon: «\XTil je ervoor zorgen dat. .. »
Dat" \vaken " is blijkbaar ontstaan naar het Franse voorbeeld:
veiller à. Maar dat hoeven \ve toch niet donlweg te vertalen!

Binnen vijftien dagen
Met wendingen \vaarin een bepaalde tijd of tijdsduur wordt aangegeven, hebben \ve \vel eens moeite. In de bovenstaande zin is
het lid\voord «de» overbodig. In het Nederlands zeggen \ve :

binnen vijf dagen) binnen drie u'ekcn, binnen vier 112aandeJ1)
binnen tu'ee jaar. We bedoelen dan een bepaalde termijn \vaarin
iets moet gebeuren of ver\vacht \vord t. Als ik een bepaald bedrag
moet betalen binnen tien dagen) dan kan ik dat zo\vel de eerste
als de vijfde of de tiende dag doen.
Om de oorsprong van deze fout terug te vinden, moeten \ve
eens te meer naar het Frans kijken. Met een lidwoord (dans. les
quinze jours) betekent de uitdrukking: in de loop van de eerstvolgende vijftien dagen. Zonder lidwoord daarentegen (dans
quinze jours) bedoelt men een tijdstip, n1. de vijftiende dag.
In dit laatste geval zeggen wij in het Nederlands evenwel:
over vijftien dagen. En hier zit weer een' moeilijkheid. In sonlmige
dialecten gebruikt men over met betrekking tot een tijdstip in
het verleden. Over heeft echter betrekking op ·de toekomst.
Zullen \ve er even een rijtje van tnaken met het Frans ernaast,
zodat \ve ons in geen van beide landstalen kunnen vergissen?
dans les quinze jours
dans quinze jours
il
a quinze jours

y

binnen vijftien dagen
over vijftien dagen
vijftien dagen geleden

Besluit ,/ beraadslaging
In het Frans betekent délibération de bespreking of het besluit dat
na afloop van de bespreking wordt genomen. Aangezien het hier
om een advies van een commissie gaat, zou men kunnen zeggen:
binnen vijftien dagen na. de vaststelling (goedkeuring) ervan.
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Ver\var dus nooit de beraadslaging van de gemeenteraad met
de besluiten van de gen1eenteraad, ook al spreekt n1en in het
Frans in beide gevallen van délibérations.

Toezenden
Het \v\v. overmaken wordt in het Nederlands uitsluitend met
betrekking tot geld of andere betaalmiddelen gebruikt.
Een dossier, een brief, een document worden. toegezonden,
doorgezonden. We kunnen ze ook doen toekonten. De \vending :
« doen ge\vorden », die in sommige ·kringen nog wel voorkomt,
is nu beslist ouder\vets te noemen.
Over de benaming « na tionale opvoeding» \villen \ve hier verder niets zeggen. Het gaat hier om een officiële benaming, die we
dus niet fout kunnen noemen. Maar we hebben het gebruik van
dit spiegelbeeld van een Franse benaming vroeger reeds betreurd (Taalbeheersing 11-141).

w.

Px.

KENT U ZE AL?
Kangoeroeschip: Enige jaren geleden hebben we in de binnenvaart de opkomst van de duwvaart meegemaakt. Lichters zonder
motor (duu,b'akken) \vorden door een duwboot voortbewogen.
Aangezien zo'n duwboot 4 of meer duwbakken voortstuwt,
kunnen de vervoerkosten aanzienlijk worden verminderd. Nu is
men op het idee gekomen deze duwbakken in hun geheel aan
boord van grote schepen te brengen en op deze wijze over zee
te vervoeren. Ook dat doet de overslagkosten (de kosten van het
overladen van het ene schip in het andere) sterk dalen terwijl
bovendien de duur van het vervoer weer veel korter wordt. De
schepen die deze du\vbakken vervoeren noemt men kangoeroeschepen of lash-schepen (lash == lighter aboard ship).
Sn u f fel pal en: De luchtverontreiniging wordt een ernstig probleem. Om de luchtverontreinigingsgraad te meten, worden in
Nederland speciale apparaten op palen gemonteerd. Hun naam:

snuffelpalen.
Reclassent: We hebben er reeds op gewezen dat de reclassering
ten doel heeft delinquenten aan het maatschappelijke leven aan te
passen. Iemand die voor reclassering in aanmerking komt, is een
reclassent) en wie zich met reclassering bezig houdt noemt men
een reclasseringsambtenaar of een reclasseerder (zie ook T aal-

beheersing 11-43).
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Termen en w·endingen

AL TE VEEL KOMMER!
Aan velen schijnt de juiste betekenis te ontgaan van het werkwoord bekommeren, het zelfstandig naamwoord bekommering of
bekommernis en het bijvoeglijk l!aamwoord bekommerd.
Laten wij bij deze beschouwingen uitgaan van het woord
kommer, dat over 't algemeen wel in het juiste verband wordt
gebruikt. Het betekent: nood, verdriet, onrust, kwelling (in
kommer en ellende leven; van kommer en verdriet sterven).
Het werkwoord bekommeren wordt meestal wederkerend
gebruikt. In absolute zin heeft het de oorspronkelijke betekenis
ten volle bewaard. Als ik zeg: zijn toekomst bekommert mij,
bedoel ik dat zijn toekomst me met zorg vervult, mij kommer
veroorzaakt.
Het wederkerend werkwoord zich bekommeren kan voorkomen
met een van de voorzetsels over en om. Zich bekoJ12meren .over
betekent zich ongerust maken, zich zorgen maken: ,u hoeft u
over hem niet te bekommeren, hij zal wel zijn weg maken.
Veel meer gebruikelijk is echter zich bekonzmeren om, dat
meestal in ontkennende zinnen wordt gebezigd. Hier is de oorspronkelijke betekenis van zich ongerust maken afgezwakt, aangezien de betekenis is: zich gelegen laten liggen, belang stellen,
bemoeien, zoals blijkt uit de volgende citaten :
- Niemand die zich ook' maar iets om haar bekommerde
(M. Antink, Sprotje).
- Als een internationale organisatie zich niet. bekommert om
principes, raakt ze in discrediet (Elseviers Weekblad).
- Zonder zich .om de spottende blikken van de voorbijgangers te
bekommeren... (A.v.d. Leeuw, De kleine Rudolf).
- Een toerist heeft immers geen oordeel, bekommert zich niet om
oordelen, karakteriseert gaarne maar kritiseert nooit (A. Koss'
mann, De Smaak van groene Kaas).
- Hij bekommert zich niet om zijn kinderen (Van Dale).
In zinnen zonder ontkenning (<< Het getuigt van cultuur dat
de Antwerpse emigrant Andties van' der Meulen zich bekommert
om Nederlandse boeken over theologie, geneeskunde enz. »')
schrijft men bij voorkeur belang stellen in, belangstelling tonen
voor of iets dergelijks.
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De vergissingen zijn talrijker met het als bijvoeglijk naamwoord
of bijwoord gebruikte verleden deelwoord bekommerd. Het synoniemenwoordenboek Een ander woord van Charivarius geeft
als synoniemen ongerust en treurig. We verduidelijken dit weer
met enkele citaten :
.
- Want die slungel deed al te bekommerd (W. Elsschot, Lijmen).
- Ik bid het Onze Vader, het gebed van de Heilige Maagd, en het
gebed van allen die bekommerd zijn (A. G. Schot, Meesters van

de Russische Vertelkunst).
- De moeder, bekommerd over 'r slechte uitzien... (M. Antink,

Sprotje) .
Een Vlaamse afwijking bestaat erin bekommerd te gebruiken
alsof het betekende: belangstelling hebben voor, aandacht schenken aan, streven naar enz. We halen hiervan enkele voorbeelden
aan en geven de verbetering telkens cursief tussen haakjes :
- De gemeenteoverheid van de stad Brussel, bekommerd om de
brede,Europese geest van haar inwoners te doen kennen, heeft aan
dit plein de naam van kruispunt van Europa gegeven (De gemeenteoverheid van de stad Brussel heeft, met de bedoeling de
ruime Europese geest ... ).
- Het waren vooral de problemen van zijn streek die het afgestorven "lid bekommerden (Het waren vooral de problemen van
zijn streek waaraan het afgestorven lid zijn aandacht wijdde).
- Honderdduizenden Belgen, bekommerd om hun gezondheid,
hebben onze margarine gekozen (Honderdduizenden Belgen die
hun gezondheid als het hoogste goed beschouwen .. .). Zoals de
advertentie was opgesteld, moest men begrijpen dat honderdduizenden Belgen zic4 angstig maken over hun gezondheid, wat
natuurlijk niet bedoeld was !
- Niemand is erom bekommerd de atmosfeer te vertroebelen.
(Niemand wenst) verlangt ... ).
-' Reeds lang was de V.A.B. erom bekommerd ook in 't buitenland de automobilist bijstand te bieden (Reeds lang was het de
wens van de V.A.B .... ).
- . Hij heeft gesproken als een staatsman, die bekommerd is om
de belangen van de natie (... die de belangen van de natie

ter harte neemt).
- Hij is er steeds om bekommerd rechtvaardig te zijn (Hij
streeft er steeds naar rechtvaardig te zijn, hij betracht steeds
de rechtvaardigheid').
Dezelfde opmerking geldt voor de substantieven bekommering
en bekolnmernis. Ze betekenen bezorgdheid) ongerustheid. De
Vlamingen gebruiken bij voorliefde bekommernis) maar volgens
Van Dale is dat woord minder gewoon dan bekommering) d.w.z.
het wordt vooral in min of meer archaïsche stijl gebezigd (werp
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uw bekommernis op God). Hier stoten we weer op dezelfde
vergissingen: aan die woorden wordt verkeerdelijk de betekenis
gegeven van belangstelling, doel, wens, verlangen, begrip enz.
Eerst enige citaten die het juiste gebruik ill\lstreren :
- Door dergelijke bekommering gekweld ... (De nieuwe Taalgids) .
- ... wat er op de bodem ligt van al die bekommering om onze
beschaving (C. v. Bruggen, Hedendaagse Fetischisme).
- ... waar tot Philips' bekommernis ernstige godsdiensttroebelen
uitgebroken waren (P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse

Sta1n) .
- Ik heb met bekommernis gezien dat. .. (G. BOlnans, Capriolen).
Nu laten we weer enkele verkeerde zinnen volgen met de
verbetering tussen haakjes :
- Ruyslinck heeft me hier en daar kostelijk geamuseerd, maar
ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit zijn hoofdbekommernis
(hoofddoel) als schrijver zou zijn.
- Onpartijdigheid is steeds een onzer grootste bekommernissen
(belangrijkste oogmerken) geweest.
- Men dient rekening te houden met de levensbeschouwelijke
bekommernissen (opvattingen) van de mensen.
- Wij hebben altijd grote bekommernis opgebracht (begrip getoond) voor de noden van Wallonië.
- De heer Spaak heeft om zijn sociale bekolnmernissen (voor
zijn ruime sociale belangstelling) de prijs J. Lemaire ontvangen.
- De leden die bekommernis vertonen (belangstelling tonen)
voor het openbare leven...
- Hij deed het met electorale bekommernissen (bedoelingen).
- De bekommernissen (eisen) van de Leuvense studenten zijn
gewettigd.
- Zijn bekende bekommernis (belangstelling) voor de bloei van
de wetenschap staat hiermede in verband.
- Deze arts, wiens hele leven beheerst werd door de bekommernis
(vurig verlangen) de tering te genezen...
- Het wegenbulletin wordt uitgezonden uitsluitend met de bekommernis (bedoeling) mensenlevens té redden.

J. v.

OM TE

.00

Twee zinnen uit de krant:
«De man had zijn vriendin gewurgd en zich vervolgens de
polsen overgesneden om op· het nippertje te worden gered door
de echtgenoot van het slachtoffer ».
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«In goed beschutte wagens trokken de politiemannen erop
uit om de luipaard ergens rustig slapend in het struikgewas
terug te vinden».
Vindt u dat nu ook vreemd dat zo'n man ·zich de polsen
oversnijdt met de bedoeling de aandacht van de echtgenoot van
zijn slachtoffer op zich te vestigen? Was hij dan zo zeker dat
deze man nog bereid \vas hem te helpen ?
En de tweede zin is nog vreemder. Wist de politie dat /die
luipaard ergens rustig lag te slapen? Waarom hadden ze dan
goed beschutte wagens nodig? Ze dachten toch niet dat die
luipaard rustig zou gaan slapen als zij maar in goed beschutte
wagens naar hem toekwamen? Want dat staat er. Draai de zin
om en dan merkt u het direct :
«Om de luipaard rustig slapend terug te vinden trokken' de
politiemannen er in. goed beschutte wagens op uit».
Nee, zo gek is de politie niet. En van die moordenaar kan
je evenrnin verwachten dat hij «om gered te worden» de hand
aan zichzelf slaat. Dan kon hij het beter laten.
Natuurlijk begrijpen we de bedoeling van de journalist, maar
hij heeft niet duidelijk weergegeven wat hij dacht.
Toch was dat niet "zo' moeilijk. Vergelijk even met de volgende
zinnen:
- De man had zijn vriendin gewurgd en zich vervolgens de
polsen overgesneden; hij werd echter op het nippertje gered door
de echtgenoot van het slachtoffer.
- In goed beschutte wagens trokken de politiemannen erop uit;
zij vonden de luipaard echter ergens rustig slapend in het struikgewas terug.
De tegenstelling tussen beide delen van de zin is hier telkens
met het woord echter aangegeven. Het voorzetsel om daarentegen
geeft een doel, een richting of een strekking aan.
In het Frans wordt het woordje pour wel gebruikt om
een tegenstelling aan te geven, vooral wanneer deze tegenstelling een gevolg is· van het toeval, van een speling van het lot.
De twee volgende zinnen zijn daarvan een voorbeeld. Uit de
Nederlandse vertaling blijkt hoe wij deze Franse eigenaardigheid
in onze taal kunnen weergeven.
La tempête se calma, pour
reprendre ensuite..
Joyeux, ils sont partis à la
guerre pour ne jamais revenir.
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De storm ging liggen maar
stak nadien weer op.
Opgewekt trokken zij ten
strijde maar nooit kwamen
ze terug.

DOORZENDEN - ONTSLAAN

« En wat denkt u over het doorzenden van het wetenschappelijk
personeel van Euratom? » vroeg een verslaggever van de BRT
aan een Nederlandse minister.
Zijne Excellentie keek even wantrouwig op alsof hij een valstrik
vermoedde en vroeg toen, blijkbaar om geen risico's te lopen:
« Wat bedoelt u met doorzenden? »
Het gesprek stokte. Er was blijkbaar een communicatiestoornis.
« Wel, het afdanken van personeel bij E,uratom », zei toen de
verslaggever. «0, bedoelt u dàt!» zei de minister, en het
gesprek werd voortgezet.
De heren hadden blijkbaar. Van Dale niet bij de hand. Anders
hadden zij daarin kunnen lezen dat doorzenden betekent: aan
iemand anders doen toekomen, toezenden. Het ww. doorzenden
wordt echter in Zuidnederland ook gebruikt in de betekenis:
wegzenden, ontslaan.
De Nederlandse minister kon zich blijkbaar niet voorstellen
dat wetenschappelijke ambtenaren worden doorgezonden zoals
postpaketten. Ontslaan was hier het algemeen Nederlandse woord
waarmee elke verwarring tussen taalgenoten had kunnen worden
voorkomen.

TERUG - WEER

Mogen we nog eens de aandacht vestigen op het verschil tussen
terug en weer? Vele Vlamingen verwarren deze twee woorden,
blijkbaar, onder invloed· van het dialect.
"
De regel - die slechts een bevestiging is van' het algemeen gebruik in ABN-sprekende kringen - is vrij eenvoudig. Het woordje
terug wordt gebruikt wanneer er een beweging is, een terugkeer
naar een plaats \vaar men vroeger geweest is. Wanneer het daarentegen om een herhaling gaat, gebruiken we in het' Nederlands
woorden als weer) opnieuw) nog eens) nogmaals.
In de volgende zin is terug dus onjuist gebruikt: «Een maand
later brak hij terug in ». Het gaat hier duidelijk om een herhaling:
de inbreker komt voor de tweede keer op bezoek. We moeten
dus zeggen: «Een maand later brak hij weer in ». En ook
in de volgende zinnen is terug niet bruikbaar:
- Een kilometer verder had Eddy weer een lekke band.
- Eddy heeft nogmaals bewezen dat hij de beste is.
- Ik vroeg hem of hij het nog eens wilde zeggen.
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- Over een paar maanden is het opnieuw lente.
Vergelijk even met de volgende zinnen \vaarin terug juist
gebruikt is :
- Jantje had zijn tas vergeten en moest dus terug naar school.
- De moordenaar komt altijd terug .naar de plaats van de misdaad.
- Hoe laat ga je terug (naar huis) ?
En denk aan de zin die Nederlandse dienstplichtigen - naar
het schijnt - gebruiken als ze zich na een kleine of grote
boodschap opnieuw aanmelden: «Soldaat X., terug van weggeweest ».

W. Px.

VRAAG EN ANTWOORD
Ingenieur
Vraag van de heer S. Taccoen, Menen: «Naar aanleiding van de
behandeling van het foutieve «civiele bescherming» in Taalbeheersing 11-495, is bij mij een analoog probleem opgekomen. In
Van Dale is onder het trefwoord ingenieur sprake van « ... waterstaats- of civiel ingenieur ». Wat is de juiste benaming: civiel
ingenieur of burgerlijk ingenieur?
A. In Nederland is de gebruikelijke benaming inderdaad civiel
ingenieur / ze staat tegenover militair ingenieur en zoals blijkt
uit Van Dale}s groot woordenboek wordt de naam civiel ingenieur
in het spraakgebruik van Nederland gegeven aan de waterbouwkundige ingenieur, die voornamelijk zijn werkkring vindt bij de
Rijks- en de Provinciale Waterstaat.
In België wordt' bij voorkeur burgerlijk ingenieur gebruikt
en hiertegen zijn o.i. geen bezwaren aan. te voeren. Het bijvoeglijk
naamwoord burgerlijk betekent immers niet-militair: een burgerlijke betrekking staat tegenover een militaire betrekking, burgerlijke autoriteiten tegenover militaire autoriteiten. De burgerlijke bouwkunde houdt zich bezig met de bouw van woonhuizen
in de uitgebreidste zin, kantoorgebouwen, magazijn~n, fabrieken,
werkplaatsen, kerken enz ...
Het grote Woordenboek der Nederlandse Taal (Leiden) vermeldt: «Burgerlijk of civiel ingenieur », naar Fr. «ingénieur
civil» en Eng. «civil engineer ». Het bevat vier vindplaatsen,
waarvan twee met civiel ingenieur en twee met burgerlijk ingenieur, deze laatste uit het Nederlandse Staatsblad van 1842
en uit het Tijdschrift van. het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
van 1904-1905.
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Inversie
De heer W. Pieters, eerste vertaler bij het mlnIsterie van Tewerkstelling en Arbeid, schrijft ons als volgt:
Op pagina 1-262 van uw graag gelezen Taalbeheersing in de
Administratie drukt U de mening uit dat in stede van «Wordt
algemeen verbindend verklaard» geschreven zou moeten worden «Algemeen verbindend wordt verklaard ». Tot mijn spijt
kan ik mij met deze opvatting niet verenigen. Ik acht het een
en ander foutief. Toen ik in 1957 aan de Arbeidsreglementering
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid verbonden werd,
heb ik de eerste wending moeten volgen omdat die reeds was
vastgelegd.
Maar als er dan toch moest gewijzigd worden dan zou ik liever
de volgende omschrijving gehad hebben welke, mijns inziens,
grammaticaal juister is en meèr Nederlands klinkt:
«De in bijlage overgenornen collectieve arbeidsovereenkomst
»van ... van het Nationaal Paritair Comité voor het huiden»en lederbedrijf tot vaststelling van de arbeids- en belonings»voorwaarden der werklieden en werksters, wordt algemeen
»verbindend verklaard. »
Ik zou dezelfde opmerking kunnen maken voor «werklieden
en \verksters », terminologie welke ons door het Sociaalrechtelijk
Woordenboek Benelux opgelegd is, hoewel in Nederland met
« werkster» een schoonmaakster wordt bedoeld. Waarom niet
«werknemer en werkneemster» zoals voorkomt in de c.a.o.
voor het Grafisch Bedrijf in Nederland en waarin wordt gezegd
« Onder werknemers worden verstaan, zowel mannen als vrouwen, ... ».
A. Indien de tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst
als bijlage bij het koninklijk besluit is gevoegd, lijkt ons de klassieke Nederlandse zinsbouw, dus zonder inversie, inderdaad te
verkiezen.
De uitspraak dat de inversie in elk geval « foutief» is, gaat
o.i. echter te ver. Wij herinneren eraan dat ons stukje in Taalbeheersing 1-262 tot doel had de aandacht te vestigen op een
inversie, die bij ons vaak voorkomt maar in verzorgde taal dient
vermeden te worden, zoals in de volgende gevallen: Worden
gestraft met gevangenis ... : 1°, 2° ... (Met gevangenis worden
gestraft ... ). Waren aanwezig: de heren ... (Aanwezig waren: ... ).
Sterrlden voor' het wetsontwerp... (Voor het wetsontwerp stemden ... ). In zulke gevallen kan de inversie - d.w.z. het schrijven
van het werkwoord voor het onderwerp, dat een opsonlming is de overzichtelijkheid van het geheel bevorderen. Men dient er
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alleen rekening mede te houden dat we in die gevallen de zin
niet beginnen met het werkwoord, zoals in het Frans gebruikelijk is.
Wat de opmerking over «werklieden en werksters» betreft,
lijkt de redenering van de h. Pieters ons niet helemaal in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het Sociaalrechtelijk
Woordenboek. \XTel lezen we hierin dat werkster de vrouwelijke
term van werkman is, maar die woorden worden niet in elk
geval opgelegd. Het woordenboek vermeldt ook de term werknetner) maar met een andere betekenis dan werkman. We lezen
o.a.: «De term werkne1ner wordt uitsluitend gebruikt om een
der partijen van een arbeidsovereenkomst aan te duiden. Werknemer is een generieke term. Onderscheid tussen de verschillende
soorten van werknemers kan onder meer worden gemaakt :
10 , naargelang de werknemer hoofdzakelijk handarbeid of hoofdarbeid verricht; alsdan spreekt men van arbeider of respectievelijk bediende;
2° naar gelang van de aard van de arbeidsovereenkomst; alsdan
onderscheidt men o.m.: werk1nan) bediende) huisarbeider) dienstbode~ »
Werknemer heeft dus een ruimere betekenis dan werkman.
De term werkneemster komt niet voor in het Sociaalrechtelijk
W óordenboek, blijkbaar omdat werkne1ner als een generieke
term wordt beschouwd, die zo\vel mannen als vrouwen omvat.
Dit schijnt eveneens het geval te zijn in Nederland, zoals blijkt
uit de door onze lezer aangehaalde woorden uit de c.a.o. voor
het grafisch bedrijf.
De opmerking dat in Nederland met werkster een schoonmaakster wordt bedoeld, is onvolledig. \V"e lezen in Van Dale}s groot
woordenboek bij het trefwoord werkster: 1. zij die werkt;
vrouwelijke werknemer; - een sociale werkster) vrouw die sociaal
werk doet; - 2. vrouw die uit werken gaat,. schoonmaakster;
- 3. werkbij of -mier.

J.
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11. ,- Termen en w·endingen
TAALKUNDIGE BESCHOUWINGEN BIJ HET VERSLAG
V AN DE V ASTE WERVINGSSECRETARIS

Dit verslag verscheen in het Belgisch Staatsblad van 15 januari
1970. Het gaat uit van het Vast Secretariaat voor Werving van
het Rijkspersoneel en er komen heel wat taalfouten in voor, waarvan we hieronder de voornaamste aanhalen (de verbetering staat
cursief tussen haakjes).
- «Een examen maken» (doen of afleggen).
- «Zekere categorieën» - «zekere voorwaarden vervullen»
(bepaalde categorieën - bepaalde voorwaarden vervullen).
- «Penurieke werving» - «die betrekkingen zijn penuriek»
(onvoldoende of ontoereikende werving » - voor die betrekkingen
zijn er te weinig kandidaten). - Het bijv. nwo « penuriek » bestaat
niet in onze taal, evenmin als er in 't Frans een bijv. nwo
« pénurique» bestaat.
- «Die penurie » (dit gebrek) tekort) - Wel bestaat de uitdrukking in de penarie zitten.
- «Van langs om meer» (hoe langer hoe meer).
- «Onder oogpunt van» - « onder kwantitatief oogpunt» (uit

een oogpunt van - uit een kwantitatief oogpunt).
- «Om met de evolutie samen te lopen» (om met de ontwikkeling gelijke tred te houden).
- «Universiteitsprofessor » (hoogleraar) professor). - Professor
is de titel van en de benaming voor een hoogleraar. « Universiteitsprofessor» is dus een pleonasme (zie Taalbeheersing 11 217-218).
- Die moesten toelaten de geschiktheid van de kandidaat te
beoordelen» (die het mogelijk moesten maken de geschiktheid... ).
- «Die elementen laten toe te zeggen dat... » (gelet op die
elel1zenten mag men zeggen dat ... ). - Het w€rkwoord « toelaten»
wordt in het verslag meermaals gebruikt in de betekenis van

in staat stellen) het mogelijk maken) de mogelijkheid bieden
(zie Taalbeheersing 11 23-26).
- «Dan wanneer» (terwijl). - Een tegenstelling wordt uitgedrukt door het voegwoord terwijl en niet door « dan wanneer »!
- «Het examen heeft 276 laureaten opgebracht ». - «Uit een
examen gesproten laureaten ». - Laureaat heeft in het Nederlands
de betekenis van: bekroond schrijver, dichter, schilder enz.
Hier is echter bedoeld: geslaagde kandidaten. En daarbij die
laureaten die door een examen « worden opgebracht» of uit een
examen zijn « gesproten» ! Zonderlinge taal. Normaal Nederlands
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is: van de duizend kandidaten zijn er 276 geslaagd; de kandidaten die voor een examen zijn geslaagd.
- «Mislukken - mislukking m.b.t. examens» (niet slagen, zakken). - Mislukken gebruiken we in een ander verband (zie Taalbeheersing 11 239-240).
- «Een examen doormaken, een examen onderstaan» (een
examen doen of afleggen).
- «Kandidaten die intekenen op een examen» (kandidaten die
zich opgeven of laten inschrijven voor een examen). - Men tekent
in op een nieuw boek, men tekent in voor een bedrag van
100 frank.
- «Zich op een examen aanbieden» (zich voor een examen aanmelden of opgeven). - Zich aanbieden betekent zich bereid verklaren een dienstbetrekking aan te gaan: zich voor een betrekking
aanbieden.
- «Een eerste vaststelling treedt naar voren» (wij moeten in de

eerste plaats vaststellen).
- «354 gegadigden werden als laureaten weerhouden» - «De
weerhouden kandidaten» (354 gegadigden slaagden voor het
examen - de geslaagde kandidaten). - Het werkwoord weerhouden wordt hier, onder Franse invloed, gebruikt in een betekenis
die het niet heeft (zie Taalbeheersing 11 33 v.v., 11 518-519).
- «Op het geheugen beroep doen» (op het geheugen een beroep

doen). - In het Frans zegt men « faire appel à », in het Nederlands een beroep doen op ( zie Taalbeheersing 11 154).
- «Mits een gunstig advies van de inspecteur van financiën»
(op gunstig advies van... ). Mits wordt hier als een voorzetsel
gebruikt, terwijl het een voegwoord is dat ter inleiding van een
zogenaamde voorwaardelijke bijzin wordt gebezigd, aangezien het
betekent op voorwaarde dat (zie Taalbeheersing 11 225 v.v. en
11 277 v.v.).
- «Die betrekkingen worden begeven... » (betrekkingen of ambten worden verleend of toevertrouwd aan... ). - Voor de juiste
betekenis van begeven zie Taalbeheersing 11 173-175.
- «Wil zeggen» (dat wil zeggen). - Toen we de ongebruikelijke
wending « wil zeggen » de eerste keer lazen, dachten we aan een
zetfout, maar ze komt in het verslag meer dan eens voor...
- «Middelbaar onderwijs doormaken» (middelbaar onderwijs
ontvangen of genieten).
- «Die toestand is des te spijtiger dat... - Het is des te belangrijker dat - Des te meer dat... » (des te spijtiger daar - des te
meer daar ). - Na de wending des te + comparatief wordt
een reden aangegeven en is dus een redengevend voegwoord
vereist (daar = omdat) en niet «dat ».
- «Voorstellen liggen ter studie» (voorstellen worden bestu-

deerd, zijn in studie, worden onderzocht).

- «Een programma op punt stellen» (de laatste hand leggen
aan een prog1"amma) een programma nader uitwerken). - «Op
punt stellen» is de klakkeloze vertaling van « mettre au point» !
- «Het verderzetten » - «verderstaande cijfers» (de voortzetting - onderstaande cijfers).
- «Voor gevolg hebben» (tot gevolg) ten gevolge hebben). « Voor» is hier een gallicisme; het is een verkeerde vertaling
van « avoir pour conséquence » (zie Taalbeheersing 11 92 en 151).
- «Zich tot het officie wenden» (zich tot het secretariaat wenden).
- «Al de punten worden hernomen» - « het herneemt dezelfde
gegevens» (al de punten worden overgenomen) herhaald - het
neemt dezelfde gegevens over). - Een klakkeloze vertaling van
« reprendre » !
- «Hoofdstuk V wijdt uit (weidt uit).
- «In bijlage aan het verslag» (als bijlage bij het verslag) (zie
Taalbeheersing 11 202).
- «Het onder ogen genomen dienstjaar (het verslagjaar). Over
de verkeerde uitdrukking « onder ogen nemen» zie T aalbeheersing 11 142.
- «De genothebbers van de wetgeving» (de personen op wie de

wet van toepassing is) toepasselijk is).
- «De wijze van kwoteren» (de wijze van waarderen) . Examenwerk wordt door de examinatoren gewaardeerd ; zij geven
waarderingscijfers. Kwoteren betekent: naar evenredigheid verdelen; merken met letters of nummers.
- «De juryleden aanduiden» (de leden van de examencommissie
aanwijzen of benoemen). - Zie hierover Taalbeheersing 11 167 v.v.
- «Het koninklijk besluit bedingt» - « artikel 46 bedingt» (het
k.b. bepaalt) artikel 46 bepaalt). - Bedingen betekent bij overeenkomst vastleggen (een prijs, een loon bedingen) of weten te
verkrijgen (een hoger bedrag, betere voorwaarden bedingen).
- «Bepaalde voorwaarden verenigen» (bepaalde voorwaarden

vervullen) .
- «Terug openstellen» (weer) opnieuw openstellen). Over het
verschil tussen terug en weer of opnieuw) zie Taalbeheersing
11 299 en 542.
- «Inderdaad» (immers) namelijk). Ten onrechte wordt inderdaad gebezigd in zinnen die als verduidelijking of motivering van
het voorafgaande zijn bedoeld. Zie hierover Taalbeheersing IJ 481.
- «De bijlage maakt een ventilatie van de cijfers» (In de bijlage

wordt een juiste verdeling van de cijfers opgemaakt). - Ventilatie wordt gebruikt in de betekenis van luchtverversing.
- «Alleszins zullen de cijfers geen belangrijke wijzigingen meer
ondergaan» (in elk geval zullen de cijfers... ). - Alleszins bete-
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kent niet in elk geval, maar geheel en al) in ieder opzicht, volkomen: zijn houding is alleszins verklaarbaar.
- «Een einde stellen» (een einde maken).
- «Om het even welke andere overheid» (onverschillig welke
andere overheid, welke andere overheid ook). - We kunnen wel
zeggen: het is me om het even (het is me onverschillig) welke
overheid er zich mee bezighoudt; het is me om het even wie het
gezegd heeft.
- «De ambtenaar moet ervan laten blijken dat hij een voldoende
kennis van de tweede taal bezit. » (De ambtenaar moet aantonen,
bewijzen). - «Laten blijken» betekent: te kennen geven.
- «De 6jloen van de punten behalen. » (zes tiende van de punten
behalen). - In tegenstelling met het Frans, schrijven we vóór
breuken nooit het lidwoord en krijgen deze doorgaans geen meervouds-n, zoals in dit geval.
- «Het k.b. van 6 juli heeft een bijzonder regime ingesteld»
(een bijzonder stelsel, een bijzondere regeling ingevoerd). - In
het Nederlands gebruiken we het woord « regime» alleen in de
betekenis van regeringsstelsel.
We zullen het hierbij laten, wat niet betekent dat we onze
zegen kunnen geven aan al het overige. Er zou bijv. ook heel wat
te zeggen zijn over de zinsbouw, die in tal van gevallen aan
duidelijkheid te wensen overlaat.

OPBRENGEN
In onze Vlaamse pers leest men geregeld dat iemand wordt
« opgeleid », als bedoeld wordt dat hij door politie of rijkswacht

gevankelijk wordt weggevoerd.
Uit de woordenboeken blijkt dat « iemand opleiden» betekent
iemand bekwaam maken voor een werk, een examen, bijv. iemand
voor de handel opleiden. Als de verslaggever van een krant dus
schrijft dat studenten door de politie worden opgeleid, kan zulks
niets anders betekenen dan dat deze laatste zorgt voor de opleiding, het onderricht van de studenten, m.a.w. dat ze de taak
van de hoogleraren overneemt!
Het juiste werkwoord is opbrengen, d.w.z. naar het politiebureau overbrengen. Dezelfde betekenis heeft inrekenen: de dief
werd door de politie ingerekend.
Voorgeleiden en voorgeleiding gebruikt men als iemand voor
het gerecht wordt gebracht: daarna werd de beklaagde zelf voorgeleid; iemand aanhouden en voorgeleiden. Een bevel tot voorgeleiding stemt overeen met Fr. «mandat d'amener ».
Wellicht is «opleiden» een contaminatie van opbrengen en

voorgeleiden.
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
Haalpremie - haalschuld
V. (J. Bovendeerd, Brussel) Het Franse woord «quérabilité»
wordt in het verzekeringswezen meestal vertaald door «haalbaarheid » in de betekenis van « aan huis innen I invorderen van
de verzekeringspremie ».
Vindt u deze vertaling gepast? Mag men zeggen dat een
premie «haalbaar» is ?
A. Een premie die aan huis wordt opgehaald noemen we een
haalpremie (une prime quérable), een schuld die aan huis wordt
opgehaald, een haalschuld (dette quérable). Die termen vindt
men in gespecialiseerde woordenboeken en werken 1.
Het bijvoeglijk naamwoord « haalbaar» zouden we in dit verband niet gebruiken. Het wordt de laatste tijd wel veel gebezigd,
maar in een andere betekenis, vooral in Nederland en hoe langer
hoe meer ook bij ons. Zo lazen we dezer dagen in een bericht
van het Algemeen Nederlands Persbureau: «De lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans zal het in 1970 nog
zonder overschot moeten stellen, maar een flinke relatieve vermindering van het financieringstekort van de overheid is haalbaar ».
Zo spreekt men nu ook van een haalbaar program, haalbare doelstellingen, een haalbaar voorstel enz. De betekenis is: een program, een doel, een voorstel dat verwezenlijkt kan worden.

Nalatigheidsverslag
V. Wanneer de benadeelde partij, na een auto-ongeval, geen
gevolg geeft aan het verzoek van de door de maatschappij aangestelde deskundige tot schatting van de schade, wordt er (in
het Frans) een « rapport de carenee » opgemaakt. « Afwezigheidsverslag » lijkt ons onvolledig. Hoe denkt u hierover?
A. Er is in dit geval sprake van verzuim of nalatigheid. Een
passende term lijkt ons dus nalatigheidsverslag.
1
Lexique international d'assurance (11 talen, o.m. Nederlands) ,Conférence européenne des services de controle des assurances privées, Les
Hoirs - C. J. Wyss, Bern, 1959.
Assurantietermen en wetsartikelen, R.A. Haverkom van Rijsewijk,
Uitg. Wyt, Rotterdam, 1966.
Algemene assurantiekennis, H. van Barneveld, Uitg. Martinus Nijhoff,
Den Haag, 1966.
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Blote eigendom
V. Volgens de ons ter beschikking staande woordenboeken is
eigendom onzijdig wanneer het een bezit is, mannelijk wanneer
het een recht is. Het burgerlijk wetboek vertaalt «un nu propriétaire» door «bezitter van blote eigendommen ». Hoe moet
dat nu, in het enkelvoud, met name in een verzekeringspolis ?
A. Artikel 899 van ons burgerlijk wetboek luidt als volgt:
«Hetzelfde geldt voor beschikkingen onder de levenden of bij
testament, waarbij het vruchtgebruik aan de ene en de blote
eigendom aan de andere gegeven wordt. »
« De blote eigendom» is hier mannelijk omdat het een recht
is, namelijk het onvolkomen eigendomsrecht tot een minimum
beperkt door een ander op de betrokken zaak gevestigd zakelijk
recht.
De betekenis van eigendomsrecht komt nog beter tot uiting in
art. 1424, waarin sprake is van «de blote eigendom van de
persoonlijke goederen van de vrouw».

Meervoudige verzekering

v.

In de autoverzekering is er sprake in het Frans van « pluralité
de véhicules »; dat wordt door de meeste vertalers vertaald in
« veelheid van voertuigen ». Dit lijkt ons niet erg gepast.
Wat denkt u over, bijvoorbeeld, «meerdere voertuigen» of
eventueel, OITI in de stijl te blijven, « menigvuldigheid van voertuigen» ? Betekent « veelheid» niet veeleer een hoeveelheid die
niet in eenheden uit te drukken is ?

A. «Veelheid van voertuigen» of «menigvuldigheid van voertuigen» klinkt in het Nederlands zeer ongewoon. Waarom niet
eenvoudig «verscheidene voertuigen» of «meer dan één voertuig » ? «Meerdere» wordt in de meeste woordenboeken als een
germanisme bestempeld.
Gaat het om een korting voor verzekerden die verscheidene
voertuigen laten verzekeren, dan spreekt men van korting voor

meervoudige verzekering.
Pro justitia

V. Deze term wordt zeer veel gebruikt in gerechtelijke kringen.
Nochtans komt hij - behoudens vergissing - niet voor in de
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Nederlandse woordenboeken. Mag hij dus gebruikt worden en, zo
ja, wat is zijn geslacht? Sonlmigen beweren mannelijk, anderen
onzijdig, nog anderen vrouwelijk en nog anderen zeggen dat de
term niet bestaat in het Nederlands.
A. «Pro justitia» is een bij ons gebruikelijke formule, ofschoon
ze in Nederlandse en Franse woordenboeken niet voorkomt. Ze
is te vergelijken met andere Latijnse verbindingen als « pro deo »,
« pro domo », « pro juventute ». Er is geen enkele regel om het
geslacht van die verbindingen te bepalen, ofschoon er wellicht een
voorkeur bestaat om ze in voorkomend geval door het lidwoord
het te doen voorafgaan.

Burgerlijk jaar - Kalenderjaar
V. (J. Goetschalckx, Luxemburg) Hierbij moge ik uw aandacht vestigen op de Nederlandse tekst van een Protocol ter
nieuwe verlenging van het Internationaal Akkoord betreffende de
Olijfolie van 1963, dat in het Staatsblad van 23 december,
p. 12408, is verschenen.
Jammer genoeg heb ik niet de gelegenheid gehad deze tekst
grondig te analyseren maar mijn oog viel meteen op de verschrikkelijke term «burgerlijk jaar ». Ik weet niet of voor olijfolie
eventueel ook een «militair jaar» zou kunnen gelden maar ik
weet wel, dat men in het Nederlands praat over « kalenderjaar »,
wat weer door andere onwetende vertalers in het Frans met
« année calendaire» werd vertaald.
Wanneer ook bij vertalingsfouten het verschijnsel van de kettingreactie gaat optreden dan gaan wij wel zeer duistere tijden
tegemoet.
A. Onze correspondent vindt « burgerlijk jaar» een « verschrikkelijke term ». Dat schijnt niet de opvatting te zijn van de Nederlandse lexicografen, want men treft hem aan in de toonaangevende verklarende woordenboeken van Van Dale, Verschueren,
Koenen-Endepols, Kratners-Van Haeringen, naast kalenderjaar.
Hetzelfde geldt voor de vertaalwoordenboeken van Gallas, Jansonius en Van Beckum. Ook R. Schrijvers vermeldt in zijn werk
«Ons Recht in ons Taalgebouw » burgerlijk jaar als synoniem
van kalenderjaar.
Met die termen wordt het tijdperk van 1 januari tot 31 december bedoeld, in tegenstelling lnet sterrekundig jaar, verenigingsjaar of boekjaar. Het is echter wel juist dat in de praktijk
kalenderjaar veel meer voorkomt dan « burgerlijk jaar ».
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De heer Goetschalckx gebruikt in zijn brief de samenstelling
« vertalingsfout ». Mogen wij hem erop wijzen dat Van Dale alleen
vertaalfout kent. Zulke samenstellingen zijn immers afgeleid van
de stam van het werkwoord vertalen: vertaalboek, vertaalbureau,

vertaalcursus, vertaalkosten, vertaalkunst, vertaalmachine, vertaalmethode, vertaaloefening, vertaalwerk.
Ook in de Woordenlijst van de Nederlandse Taal komen uitsluitend samenstellingen met vertaal- als eerste lid voor.
Ontvangst - Onthaal

V. (J. C. Dekker, 's-Gravenwezel) De B.R.T. spreekt vaak
over haar afdeling « ... en Onthaal ». Vermoedelijk wordt daarmee
bedoeld wat men niet « receptie» wil noemen, maar de afdeling
receptie in een bedrijf of administratie lijkt mij niets met « onthaal» gemeen te hebben; ik heb Van Dale eens nageslagen en
die zegt inderdaad heel duidelijk: «onthaal} wijze waarop men
iemand als gast ontvangt ».
Ik vind het ernstig, wanneer een bedrijf als de B.R.T. een
heel gewoon woord zelfs in de naam van een afdeling zo verkeerd
gebruikt.
A. Voor het ontvangen van bezoekers in een hotel, bedrijf e.d.
is receptie of ontvangst inderdaad de gebruikelijke term. De
B.R.T. zou dus kunnen spreken van de afdeling « ... en Ontvangst ». Zo spreken we ook van een ontvangstcentrum voor
vluchtelingen (Fr. centre d'accueil) en van een commissie van
ontvangst.
Ontvangst is een zakelijk, neutraal woord (de bezoekers worden
er te woord gestaan), terwijl bij onthaal en onthalen doorgaans
een bepaling van wijze staat: een warm, geestdriftig, koel onthaal; een plan gunstig onthalen; het voorstel vond een gunstig
onthaal; een rede op handgeklap onthalen. Al naar het geval
stemt Fr. «accueil» dus overeen met ons ontvangst of onthaal.

J. V.
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Terlnen en \vendingen
MILIEUHYGIENE

De verontreiniging van water en lucht is in onze industriële samenleving een ernstig probleem geworden. Fabrieken, auto's en verwarmingsinstallaties produceren een enornle hoeveelheid afvalstoffen, die een gevaar opleveren voor de gezondheid. De overheid
ziet zich genoodzaakt in het belang van de volksgezondheid maatregelen te nemen.
Deze ontwikkeling blijft niet zonder invloed op het taalgebruik.
Er komt op dit gebied een nieuwe terminologie tot stand waarop
wij even de aandacht willen vestigen.
In de eerste plaats de algemene term die de gehele problematiek
omvat. In het Nederlands spreken \ve meestal van de milieuhygiëne. In andere talen geeft men de voorkeur aan een verzamelwoord voor alle factoren die oorzaak zijn van milieubederf. De
Engelsen hadden reeds de term nuisances, die nu in Frankrijk
blijkt te zijn overgenomen (uiteraard met een Franse uitspraak).
De Duitsers spreken van Umwelthygiene.
Het milieubederf wordt niet alleen veroorzaakt door water- en
luchtverontreiniging maar ook door geluidshinder. Deze drie termen zijn in dit tijdschrift reeds onder de aandacht gebracht
(T aalbeheersing 11-484), waarbij wij erop hebben gewezen dat
« bezoedeling» in dit verband onjuist wordt gebruikt. Bezoedelen
heeft namelijk een morele betekenis (zijn naam, zijn handen,
zijn geweten bezoedelen), zodat we beslist de voorkeur geven aan
verontreiniging.
Nu de milieuhygiëne een probleem is geworden, komen er uiteraard deskundigen opdagen om het op te lossen. Deze milieudeskundigen zijn al druk bezig met het bepalen van de schadelijkheidsdrempel van de verschillende factoren van milieubederf.
\Y./ordt de·drempelwaarde overschreden dan zijn maatregelen noodzakelijk om de leefbaarheid te handhaven.
Om de verontreinigingsgraad te meten, wil men in Nederland
op verschillende meetpunten zogenaamde snuffelpalen installeren.
Zo'n term behoeft werkelijk geen toelichting.
In een vroegere bijdrage hadden we de vraag gesteld of we
in ons land binnenkort een « wet ter bestrijding van de geluidshinder en de lucht- en waterverontreiniging» zouden krijgen.
Misschien zou men deze wet nog beter en korter «wet inzake
milieuhygiëne» noemen.
w. Px.
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FOUTIEF GEBRUIK VAN «HERNEMEN»
Een hardnekkige vergissing in ons tweetalig land is het gebruik
van hernemen en herneming in de betekenis van de Franse woorden « reprendre » en « reprise ». De betekenissfeer van die Franse
termen is veel ruimer dan die van de Nederlandse. Dat blijkt
al uit het feit dat Van Dale}s Groot Woordenboek slechts vier
regels wijdt aan hernemen} terwijl het niet zo uitgebreide Franse
woordenboek van Littré & Beaujean er niet minder dan 82 nodig
heeft om alle betekenissen van « reprendre » op te geven, namelijk een veertigtal, en slechts drie hiervan stemmen overeen met

hernemen!
De eerste van die gemeenschappelijke betekenissen is heroveren: een vesting, een verloren stelling, een stad, een fort hernemen of heroveren.
Naast deze militaire betekenis is er die van opnieuw nemen:
het initiatief, de leiding, zijn vrijheid, zijn vroeger leven hernemen. Zo lezen we in de Historische schets van de Nederlandse
letterkunde door De Vooys en Stuiveling: «In 1940 hernam
Herman Teirlinck zijn positie als prozaïst door zijn indrukwekkende Brabantse roman Maria Speermalie. »
De derde gemeenschappelijke betekenis is weer beginnen te
spreken: mijn vriend hernam aldus; hij hernam het woord.
Daarnaast zijn er echter een hele reeks andere betekenissen
die alleen eigen zijn aan «reprendre» en in onze taal door
andere werkwoorden worden uitgedrukt.
In vele gevallen is het hervatten: een gesprek, een gewoonte,
de studie, het spel, een vergadering hervatten; de regeringen
hebben de onderhandelingen hervat ; de betrekkingen tussen beide
landen werden hervat; de lessen worden hervat op 1 september;
na een staking van tien dagen werd het werk hervat.
Verkeerd is dus wat we lazen in het hoofdartikel van een
Vlaamse krant: «Over enkele dagen zal de bespreking in het
Parlement worden hernomen» (i.p.v. hervat). Door de radio
hoorden we zeggen: «We hernemen (Lp.v. hervatten) nu ons
morgenconcert. »
Een Vlaams weekblad schreef: «Terug van een verblijf in
Spanje, heeft de Koning zijn politieke bedrijvigheid hernomen. »
(Lp.v. hervat).
In andere gevallen stemt « reprendre » overeen met overnemen:
een voorstel, een amendement overnemen; een winkel, een zaak
overnemen; iets uit een boek overnemen; cijfers uit een lijst
overnemen. Fout is dus ,vat te lezen stond in een kranteartikel :
« De tekst herneemt alle punten (Lp.v. neemt alle punten over)
die reeds voorkwamen in de vroegere Russische nota. »
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Uit een advertentie verschenen in de Vlaamse pers halen we
aan: «De eerste in België lanceren wij de operatie "huisherneming ". Wij hernemen uw huis aan de gunstigste voorwaarden. »
Zoals hierboven gezegd, staat tegenover Fr. «reprendre une
maison» Ned. een huis overnemen. Het zelfstandig naamwoord
is overname: goed beklante winkel ter overname aangeboden.
Bovendien staan er nog twee fouten in de aangehaalde tekst.
Het meervoud «de eerste» kan alleen betrekking hebben op
zaken; voor personen is het de eersten. «Aan de gunstigste
voorwaarden» is een gallicisme. Hier is het voorzetsel op vereist.
Als een vroeger al opgevoerd toneelstuk opnieuw voor het
voetlicht wordt gebracht, spreken we niet van « herneming» maar
van wederopvoering.
« Reprendre » en « reprise » worden ook veel gebezigd als handels- en beurstermen, terwijl hernemen en herneming in dit verband niet gebruikelijk zijn. We beschikken hiervoor over andere
termen: de herleving van handel en nijverheid; er is een kleine
opleving in de zaken; de wederopbloei van de diamanthandel ;
het herstel van de dollar op de Europese markten; de beurs
is in herstel.
Vervolgens heeft «reprendre» nog een hele reeks andere
betekenissen op velerlei gebied: na een korte afwezigheid zal
de dokter zijn praktijk volgende week weer opnemen; de draad
van een gesprek weer opnemen; zijn krachten herwinnen (reprendre ses farces) ; de ziekte verergert weer (la maladie reprend); een geneesmiddel weer innemen,. die mode komt weer
in zwang (cette mode reprend); het wordt weer koud (Ie froid
reprend); de bedrijvigheid leefde weer op aan alle fronten; het
bewind weer in handen nemen; een arbeider weer in dienst
nemen; de wapens weer opvatten; zijn woord terugnemen;
weer op adem komen (reprendre haleine); van voren af aan
beginnen (reprendre par Ie commencement); weer hoop vatten
(reprendre courage) enz.

MIS
Het bijwoord mis wordt los gebruikt met de werkwoorden hebben
en zijn) terwijl het met andere werkwoorden doorgaans samenstellingen vormt.

Het mis hebben
Die staande uitdrukking is synoniem met zich vergissen: ik kan
het mis hebben; dat heb je mis; ik zal het niet ver mis hebben
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als ik zeg dat... Het onderwerp van de zin is dus meestal het,
soms ook dat, maar nooit een ander persoonlijk voornaamwoord,
zoals we hieronder zullen zien.
Een afwijking van het A.B.N. is «het mis voorhebben », wat
door sommige Vlamingen wordt gebruikt. Het is wellicht een
contaminatie van het mis hebben en de verkeerde voorhebben.
Deze laatste uitdrukking betekent: zich in een persoon vergissen,
te doen hebben met iemand bij wie men zijn doel niet kan
bereiken. Bijv.: Als u denkt dat u dat met mij kan klaarspelen,
hebt u de verkeerde voor.

Mis zi;n
De oorspronkelijke betekenis is verkeerd, onjuist, fout: het cijfer,
de optelling is mis ; het schot was mis.
In de volgende gevallen heeft mis evenwel een andere betekenis:
- Zij is (lang) niet mis == zij is zeer aantrekkelijk.
- Hij verdient nu 30.000 fr. per maand; dat is niet mis == dat
is geen gering bedrag.
- Het is helemaal mis met het weer == het is slecht weer.
- Het is weer mis met hem == hij is weer ziek of hij is weer
onhandelbaar.
Een dialectische afwijking is het gebruik van mis met een
ander persoonlijk voornaamwoord dan het. Wij zeggen niet « hij
is mis» maar hij heeft het mis, niet « u bent mis» maar u hebt

het mis.
Samengestelde werkwoorden met mis
Die samenstellingen zijn scheidbaar als de klemtoon op het eerste
lid (mis-) valt: misrijden, reed mis,. heeft misgereden; miswijzen,
wees mis, heeft misgewezen. Ze zijn onscheidbaar als de klemtoon
niet op 1nis- valt: misbruiken, misbruikte, heeft misbruikt; misleiden, misleidde, heeft misleid.
We vestigen de aandacht op mistrappen, dat een scheidbaar en
onovergankelijk en geen wederkerend werkwoord is. We kunnen
dus niet zeggen «hij heeft zich mistrapt », maar hi; heeft mis-

getrapt.
Een waarschuwing past ook bij het werkwoord miskennen.
Onder invloed van Fr. « méconnaître » schrijven sommigen: een
bevel, een reglement, een verbod, een voorschrift miskennen. We
kiezen hier een ander werkwoord: overtreden, schenden, niet in
acht nemen, niet naleven, niet voldoen aan. Miskennen heeft de
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betekenis van niet erkennen, niet waarderen, loochenen, verkeerd
beoordelen: een vriend miskennen; de verdiensten van iemand
miskennen; het valt niet te miskennen.
Mislukken gebruiken we niet met betrekking tot iemand die
zakt bij een examen. Juist is: op een examen afgewezen worden;
hij is niet geslaagd voor zijn examen (zie ook Taalbeheersing
11 239-240).

Samengestelde substantieven met mis
Er zijn ook een groot aantal samengestelde substantieven met
mis- als eerste lid: misbruik, misdaad, misdrijf, misgreep, miskenning enz.
Weer vestigen we de aandacht op enkele vergissingen, Bij twee
Vlaamse romanschrijvers troffen we de volgende zinnen aan:
« In dit moment draagt hij met mismoed de slavernij, die een
café meebrengt ». - «En zij verdrijven de mismoed van Houtekiet. » «Mismoed » wordt als een germanisme beschouwd
(Miszmut). We beschikken hiervoor over een hele reeks goede
Nederlandse woorden: mismoedigheid, zwaarmoedigheid, moedeloosheid, neerslachtigheid, droefgeestigheid, wrevel, ontstemming,
balorigheid.
Afwijkingen van het A.B.N. zijn eveneens « mistevreden{heid)>>
in plaats van ontevreden (heid) «mistoestand » i.p.v. misstand,
« misval» i.p.v. l1ziskraam, en « missing» i.p.v. vergissing, misslag
of misgreep.
Een bij ons minder bekende samenstelling is mispunt, d.w.z.
een onuitstaanbaar wezen: wat is dat verwende kind een mispunt; een mispunt van een vent.
Een nieuw woord dat sedert een tiental jaren bij onze Noorderburen veel wordt gebruikt, maar in de woordenboeken nog niet
voorkomt, is miskleun. Het betekent: misgreep, grove vergissing,
mislukte poging, bijv. dat was een lelijke miskleun van hem.
Er is ook een werkwoord van afgeleid, namelijk miskleunen, een
synoniem van mistasten, de plank of de bal misslaan.
J

Het werkwoord missen
Wij gebruiken het werkwoord missen altijd met een persoon of
een persoonlijk voornaamwoord als onderwerp: hij mist een arm
(== er ontbreekt hem een arm); hij mist de moed om verder
te gaan (== het ontbreekt hem aan moed om... ); hij mist zijn
vriend die nu in 't buitenland is (== hij voelt het pijnlijk aan);
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ik mis al een paar dagen dat boek (== ik weet niet waar het gebleven is); ongaarne zou ik een deel van de volledige werken
missen (ongaarne zou ik het stellen zonder... )
Na het woordje er gebruiken we het werkwoord ontbreken)·
dus niet « er missen twee bladzijden in het boek », maar er ontbreken twee bladzijden in het boek.

Mis als bijvoeglijk naamwoord
Mis wordt ook wel als bijvoeglijk naamwoord gebezigd: het is
daar een misse boel (== een weerzinwekkende boel).
Ongeveer dezelfde betekenis heeft misselijk) figuurlijk gebruikt: een misselijke of weerzinwekkende kerel; misselijke of
walgelijke praat; ik word er misselijk van (== het stuit me tegen
de borst, daar heb ik een afkeer van).
De eigenlijke betekenis van misselijk is: de neiging vertonend
tot braken, onpasselijk: na al die medicijnen te hebben geslikt,
voelde hij zich misselijk; telkens na het eten voelt zij zich misselijk; ik voel me beroerd, ik ben misselijk.

WERK AAN DE WINKEL
In een Vlaamse krant lazen we de kop: «Ministers krijgen werk
op de plank ». «Werk op de plank» is een typische FransNederlandse contaminatie, d.w.z. het dooreenhaspelen van Franse
en Nederlandse beeldspraak, waardoor een verkeerd geheel ontstaat.
Als de Fransman de gedachte wil uitdrukken dat er veel te
doen is, gebruikt hij de idiomatische wending: «11 y a du pain
sur la planche ». In de overeenstemmende Nederlandse idiomatische zegswijze is er geen sprake van brood op de plank, want ze
luidt: er is (veel) werk aan de winkel. Winkel heeft hier de
betekenis van werkplaats van een ambachtsman, bijv. een timmerwinkel.

J.
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V.

11. ,. , Termen en w'endingen
FLATGEBOUW
Zoals alle westerse grote steden (niet: grootsteden; ook wel :
wereldsteden, metropolen; Fr. o.m. mégalopolis) strekt de Brusselse agglomeratie haar tentakels steeds verder rondom zich uit.
Meer en meer mensen gaan zich in de buitenwijken vestigen
- die vaak uitgroeien tot satellietsteden - waar indrukwekkende buildings uit de grond rijzen.
Wij gebruiken opzettelijk het woord building waar wij even
bij stilstaan.
Ofschoon deze term verhoudingsgewijs meer in de gesproken
dan in de geschreven taal wordt gebezigd, komt het in Belgische
kranten, zowel Nederlandse als Franse, nog veelvuldig voor.
- Hoe kon in deze reusachtige building van staal, beton en
glas brand uitbreken?
- Selon l'Agence Belga, Ie building de l'avenue F. Roosevelt
ne devrait pas être démoli.
Zoals dit vaak gebeurt, heeft men aan het leenwoord building
een andere betekenis gegeven dan in het Engels. Voor een Brit
of een Amerikaan is building (van het werkwoord: to build =
bouwen) eenvoudigweg een gebouw of bouwwerk.
Building wordt thans nog door al te veel Vlamingen of tweetalige Belgen gebezigd in plaats van flatbouw} flatgebouw} woon-

gebouw, woontoren) torenflat) woontorenflat) torengebouw) hoogbouw) hoogbouwblok} hoogbouwflatgebouw} kantoorgebouw.
Er zijn dus goede Nederlandse equivalenten.
- Sommige flatgebouwen worden met behulp van een glijbekisting (coffrage mobile) opgetrokken.
- Ook de woontorens behoren niet tot het project van de
Stichting. Het winkelcentrum heeft ook zonder die woongebouwen
mogelijkheden, meent zij.
- Aan de rand van Amsterdam verrijst een nieuwe stad. Een
stad van staal en beton, van torenflats en kantoorgebouwen} van
vierbaanswegen en groenstroken.
- De belangstelling voor de flats in het eerst gereedgekomen
hoogbouwblok van 13 verdiepingen is zo gering, dat men alle
zeilen moet bijzetten om het gebÇ>uw te bevolken.
- Van het oorspronkelijke plan tot de bouw van acht hoogbouwflatgebouwen in Bussum is men voorlopig teruggekomen.
- Eind januari wordt te Arnhem Nederlands op een na grootste
rijkskantorengebouw in gebruik gesteld.
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Welnu, in het Engels zijn dit geen buildings zonder meer, maar

big, tall, of lolty buildings. \Vanneer men de verdiepingen op het
oog heeft, zal men bijv. zeggen: a 25-stor[e]y building of eenvoudigweg: a nzultistor[e]y building. Wil men de bestemming
van deze hoge gebouwen doen uitkomen, dan spreekt men van

apartment buildings, flat buildings, blocks of flats, towering blocks
of flats wanneer het woningen betreft, en van office buildings ·of
office blocks als het om kantoren gaat.
Het Duits beschikt over: W ohngebäude, W ohnhochhaus,
Etagenhaus, Hochhaus, Turmhaus, Turmgebäude, mehrgeschossiges Gebäude, mehrgeschossiges W ohnhochhaus,. Bürogebäude)
Bürohaus; Geschäftsgeb.äude.
In verband met de benaming immeuble résidentiel willen wij er
terloops op wijzen dat r.ésidentiel in het Nederlands' mèestal door
samenstellingen met de stam woon moet worden vertaald en niet
door residentieel, dat niet bestaat:
Voorbeelden: abonnement résidentiel: woonhuisabonnement ;
accroissement résidentiel : uitbreiding van de woonwijken; besoins
r. : woonbehoefte ). développement r. : ontwikkeling van de woonwijken; immeuble r.: woongebouw; quartier r.: woonwijk "
tarif r. : woonhuistarief ; zone r. : woongebied; densité r. : woondichtheid.
Dat is ook het geval in het Duits: W obnbedarf) W ohnbezirk,
W ohnblock, W ohndichte, W ohngebiet, W ohnhaus.
In verband met het begrip gebouw willen wij er nog op wijzen
dat in het Nederlands varianten van dit woord bestaan die hier
te lande weinig worden gebruikt, namelijk pand, bouwsel en

object.
- Te koop open stuk grond alsmede pand met inrijpoort en
bovenwoning ...
- Te huur aangeboden te Mechelen: pand met drie verdiepingen...
Samenstellingen: bedrijispand, fabriekspand, eantoorpand., pakhuispand, winkelpand, zakenpand. Het Ndl. beleggingspand stemt
overeen met Fr. maison de rapport. In pandhuis of pandjeshuis
heeft pand uiteraard een andere betekenis, ni. onderpand (Fr.

prêts sur gages).
- Bedrijfspand: Het centrale ketelhuis verwarmt het gehele
winkelcentrum van vijftienhonderd bedrijfspanden met bijbehorende woningen.

- Bouwsel: In het nieuwe gebouw zullen ongeveer vijfhonderd
ambtenaren werken, verdeeld over de achttien verdiepingen van
het 72 meter hoge bouwsel.
- Object: Ieder groot object - zelfs flatgebouwen - zou een
noodstroomvoorziening moeten hebben.

V. T. V
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LIJST EN KADER
In een brochure over de Vlaamse literatuur lezen we: « ... de
schrijvende Vlaming is overwegend een rustiek type, vierkant
ingekaderd door een behoorlijk en kloek inspirerend stuk natuur.»
« Inkaderen », de letterlijke vertaling van « encadrer », is geen
Nederlands woord. De juiste term is omlijsten) zowel in de eigenlijke als in de figuurlijke betekenis: een schilderij omlijsten;
zijn gezicht was met zilverwit haar omlijst.
Een schilderij, een portret, een spiegel zijn met een lijst omgeven, niet met een «kader ». Vandaar de samenstellingen:
lijstenmaker, lijstenvergulder, lijstenwinkel.
In het volgende uittreksel uit een Vlaamse roman is « lijst»
eveneens verkeerd: «Ze pasten, deze huisjes, van buiten gezien,
schoon in hun groen kader.» We kunnen spreken van een
groene omgeving of omlijsting.
We gebruiken wel kader in de uitdrukking « in het kader van »:
een overeenkomst sluiten in het kader van de Belgisch-Nederlandse
culturele samenwerking; bijzondere commissies werden ingesteld
in het kader van de Westeuropese Unie. Gebruikelijk is ook
« in het raam van»: in het raam van de wettelijke voorschriften;
in het raam van de feestelijkheden.
Kader betekent eveneens de krijtlijnen in het biljartspel, waardoor het speelvlak in vakken verdeeld wordt; verder is het een
militaire term ter aanduiding van de officieren en gegradueerden
in het leger: het hogere kader, het lagere kader, kaderscholing,
kaderschool. Bij uitbreiding wordt nu ook het leidende personeel
van een groot bedrijf, een partij, een vakbond enz. het kader
genoemd: bedrijfskader, partijkader, kaderopleiding (door het
geven van cursussen aan het kader).
Een raamwet of kaderwet is een wet waarin algenlene richtlijnen worden gegeven over tal van zaken, die later in uitvoeringsbesluiten nader uitgewerkt zullen worden.

SCHADEREGELAAR
In de advertentiekolommen van onze Vlaamse kranten verschijnen
zonderlinge dingen. Zo werden onlangs door een buitenlandse
verzekeringsmaatschappij «beheerders rampen» gevraagd. Indien
de vertaling hiervan (administrateurs de catastrophes) aan een
Franstalige werd voorgelegd, zou hij ongetwijfeld vreemd opkijken.
Een andere advertentie van een Antwerpse verzekeringsmaatschappij die dezelfde medewerkers zocht, deed al wat meer licht
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in de duisternis schijnen; hierin werden « gestionnaires rampen»
gevraagd.
In feite ging het dus om de vertaling van «gestionnaires de
sinistres », d.w .z. personeelsleden die in de verzekeringsmaatschappijen speciaal belast zijn met de afwikkeling van de schadegevallen. Dit laatste woord is immers de tegenhanger van «sinistres » in het verzekeringswezen.
De afdeling schadegevallen is belast met de schaderegeling.
Degene die zich met de schaderegeling bezighoudt is een schaderegelaar. Na ontvangst van de schadeaanmelding wordt een schadedossier aangelegd. De schadeaanmeldingen worden volgens datum
van ontvangst en onder een doorlopend volgnummer, het zogenaamde schadenummer) in het schaderegister ingeschreven.

STIJVEN
Het Franse werkwoord « alimenter » heeft een eigenlijke en een
overdrachtelijke betekenis. In het eerste geval stemt het overeen
met voeden, te eten geven, spijzigen. De verkorte vorm van dit
laatste werkwoord « spijzen» is, volgens Van Dale) verouderd.
Het is strijdig met het Nederlandse taalgebruik de overdrachtelijke betekenis van « alimenter » weer te geven door « spijzen»,
zoals in de volgende zinnen: Wij zouden graag vernemen of dit
weekblad gespijsd wordt met partijgelden. De C.I ..A.. spijsde
stichtingen met aanzienlijke bedragen. Het N.F.W.O. wordt voor
driekwart door de rijkskas gespijsd.
De gedachte «van de nodige geldmiddelen voorzien» drukken
we uit niet door het werkwoord « spijzen », maar door stijven:
een kas, een schatkist, een fonds stijven. Soms is financieren het
passende werkwoord: een weekblad financieren.
In de technische terminologie, als er sprake is van de toevoer
van water aan kanalen, pompen, stoomketels of van elektrische
stroom aan geleidingen of werktuigen, spreken we van voeden
en voeding: voedingskabel, voedingskraan, voedingspomp, voedingsstroom, voedingswater. Een voedingskanaal is een zijkanaal
dat water aanvoert uit een beek of rivier naar het hoofdkanaal.

ALLESZINS
Sommigen schijnen te geloven dat het bijwoord alleszins synoniem is met in elk geval. Dat is een misvatting, want zoals blijkt
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uit alle woordenboeken betekent het in elk opzicht) volkomen)

geheel en al.
«Hij is alleszins tevreden» betekent dus niet dat hij in elk
geval tevreden is, maar dat hij in elk opzicht, volkomen tevreden
is. Iemand die alleszins geloofwaardig is, is dus iemand die volkomen geloofwaardig is.
Uit de volgende citaten blijkt de juiste betekenis van alleszins
namelijk volkomen:
- Op de alleszins gerechtvaardigde vraag ... (Prof. dr. G. Kloeke,

Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands).
- Tot op zekere hoogte blijven ook zij alleszins ontvankelijk
voor Noordnederlandse invloed. (Ibid.)
- Het vormelijke en zielloze van de kanselarijstijl is alleszins
te begrijpen. (G.A. Mesters, Schrijf/spreek zuiver Nederlands).
- Een alleszins bevredigende en in alle gevallen voorziene regel
is daarom niet te geven. (Woord vooraf, Woordenlijst van de

Nederlandse Taal).
In de Nederlands-Franse woordenboeken vindt men als vertaling van alleszins: sous tous les rapports , à tous égards, en
niet: en tout cas.
_
We vermijden dus zinnen van het volgende model:
- Schitterend is de film alleszins niet (verbetering: in geen

geval).
- Wij moeten alleszins (verbetering: in elk geval) weten of hij
komt.
- Hoe men de zaak ook moge beschouwen, het is alleszins (verbetering: in elk geval) nog te vroeg om zich definitief uit
te spreken.

J.

V.

OPDAT
Let u bij de twee volgende zinnen eens op de werkwoordsvorm
na opdat:
-- Aan experimenten is gedacht opdat snel gereageerd kan worden
op een snel wisselend maatschappelijk bestel.
- De inrichting van het vliegtuig is enigszins gewijzigd opdat
ook op korte reizen maaltijden kunnen worden geserveerd.
Vele lezers zullen van oordeel zijn dat hier had moeten staan:
opdat ,., gereageerd zou kunnen worden en opdat ,.. zouden
kunnen worden geserveerd. Dat is ook in overeenstemming
met het taalgebruik in België. Bij Nederlandse auteurs treft men
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in een bijzin die begint met opdat slechts zelden een verleden
toekomende tijd (zou + inf.) aan. Alleen als het werkwoord
van de hoofdzin in de verleden tijd staat, kan in de bijzin
een verleden toekomende tijd voorkomen. In Verzorgde schrijftaal
van Talpaert en Buyse, p. 213, wordt het volgende bijbelse
voorbeeld geciteerd :
- Dit alles gebeurde opdat zou vervuld worden wat door den
Heer bij den Profeet voorspeld is.
In de praktijk treft men in het Nederlands na opdat een van de
drie volgende werkwoordsvormen aan :
1. onvoltooid tegenwoordige tijd
- De regering doet een beroep op de bevolking opdat deze haar
medewerking verleent.
- De oppositie eist maatregelen opdat de salarissen van de leerkrachten onmiddellijk worden uitgekeerd.
2. het werkwoord kunnen
infinitief
- De regering overweegt maatregelen opdat de salarissen tijdig

+

kunnen worden uitgekeerd.
- We hebben voorzieningen getroffen opdat ons tijdschrift geregeld kan verschijnen.
3. de toekomende tijd
- De EEG-Commissie heeft onmiddellijk maatregelen genomen
opdat Frankrijk zich niet benadeeld zal voelen.
- In Londen gaan stemmen op opdat de regering bemiddelend

zal optreden.

w.

Px.

WONING El~ WONINGBOUW (7)

Aannemer en ondernertler
Voor de uitvoering van een bouwwerk wordt een beroep gedaan
op een aannemer) een aannelner van bouwloerken) een bouwaannemer) niet op een ondernemer of een bouwondernemer. Aannemer is hij die zich verbindt enige arbeid of leverantie op
bepaalde voorwaarden uit te voeren. OnderneJner is, in algemene
zin, hij die iets onderneemt, begint, opzet, aanpakt, en, in economische zin, hij die zelfstandig, voor eigen risico een bedrijf voert,
bv. omdat hij de daartoe benodigde produktiemiddelen bezit. Het
is stellig zó, dat een aannemer veelal ook een ondernemer is,
maar in zijn contractuele verhouding tot diegenen die hem opdrachten verstrekken, tot de opdrachtgevers of de aanbesteders,
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en, overal waar gezegd wil zijn dat hij in opdracht van anderen
werk aanneemt, moet men hem aannemer noemen. Op het portier
van zijn vrachtwagen moet hij dus « J. Bal, aannemer (van bouwwerken) of «N.V. Cogimo, Algemeen aannemersbedrijf» laten
schilderen en niet «ondernemer» of «Algemene Bouwondernemingen ».

Er zijn ook bouwondernemers en bouwondernemingen ...
Die begrippen komen onder meer voor in de Nederlandse Wederopbouwwet, die in artikel 17 bepaalt: «Het is verQoden als
bouu'ondernemer, opdrachtgever, aannemer of uitvoerder of als
architect betrokken te zijn bij het uitvoeren van werken, genoemd
in het eerste lid van artikel 15, indien de uitvoering geschiedt
zonder schriftelijke goedkeuring door het daartoe bevoegde gezag ».
Dat in die wet naast de architect en de aannemer ook de
bouwondernemer is genoemd, vindt volgens de commentaar van
de Editie Jordens Schuurmans zijn oorzaak in de omstandigheid
dat meermalen bouwwerken worden uitgevoerd door eigen
bouwers, personen die niet contractueel aan een aanbesteder zijn
gebonden, bv. een fabriek die met eigen personeel en bouwkundigen in haar dienst bouwwerken laat uitvoeren, of iemand
die huizen bouwt voor eigen rekening om ze na afwerking te
exploiteren, te verhuren of zelfs te verkopen.

Bouwbedrijf - bouwvak - bouwambacht
De tak van het bedrijfsleven waartoe de bouwaannemer behoort,
noemt men het bouwbedrijf, een verzamelnaam dus voor alle
bedrijven of ondernemingen die zich met het uitvoeren van bouwwerken bezighouden. Ook bouwvak wordt in die zin gebruikt
maar doelt toch meer op het vak, op het beroep dat er in bestaat
bouwwerken uit te voeren, bepaaldelijk huizen te bouwen. Het
duidt inzonderheid een bepaald ambacht, een bepaald vak aan,
dat tot het bouwbedrijf behoort. Dit laatste omvat dus de verschillende bouwvakken of bouwambachtell, al de bij het tot
stand komen van een bouwwerk betrokken ambachten, zoals
metselaars, timmerlui enz. Wat in het Frans «les corps de
métier » wordt genoemd.
Arbeiders die werkzaam zijn in het bouwbedrijf, in het bouwvak, noemt men bouwvakarbeiders, in de omgangstaal meestal)
kortweg, bouwvakkers.
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Opdrachtgever en directie
We weten nu met wie we hier verder te maken krijgen: aan
de ene kant staat U, de opdrachtgever) die samen met de
architect de directie vormt. Aan de andere kant staan de aan~
nemer en zijn personeel.

A. D. M.
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II. ,., Termen en w endingen
1

FLAT
Het Engelse woord flat is in Nederland volledig ingeburgerd.
Het bijvoeglijk naamwoord flat betekent o.m. vlak, plat. Zelfstandig gebruikt is dit woord afgeleid van het Angèlsaksische
« flet» (vloer).
Flat heeft thans een dubbele betekenis. Het wordt gebruikt
als afkorting van torenflat of torengebouw. Het kan ook synoniem
zijn met flatwoning.
Een flat is dus een woning in een flatgebouw, waarvan alle vertrekken op dezelfde verdieping zijn gelegen. Deze gedachte wordt
in het Frans goed weergegeven door de uitdrukking de plain pied.
In tegenstelling met wat er in België gebeurt, wordt de benaming appartement in Nederland niet veel meer gebruikt, ofschoon
het in Van Dale voorkomt in de betekenis van « geheel van bijeenbehorende vertrekken als afzonderlijke woongelegenheid in een
grotere woning ». In Gallas wordt het Frans appartement trouwens
vertaald door flat, hetgeen met het moderne Nederlandse taalgebruik strookt.
Het eigenaardige van het geval is dat de Amerikanen er de
voorkeur aan geven het bastaardwoord apartment te gebruiken.
Dat is een klassiek voorbeeld van de vaak moeilijk te verklaren
wisselwerking tussen de talen op het terminologische vlak.
Zowel Vlamingen als Franssprekenden gebruiken het woord flat
in de betekenis van eengezinswoning of woning voor alleenstaande, waar een groot vertrek tegelijk als woonkamer (beter dan:
living) en slaapkamer dient, en waar een kleine keuken (beter
dan kitchenette) (D. Mini-Küche), een badkamer of douchecel
en een toilet kleinere afgeschèiden ruimten vormen. In het Frans
is het juiste woord hiervoor studio, dat trouwens in Robert en in
Larousse is opgenomen.
Onze Noorderburen spreken van flat) eenkamerflat, tweekamerflat, driekamerflat, enz.
- Aangeboden luxe driekamerflat aan Cramergracht te Amsterdam.
- Bezichtiging en inlichtingen in de modelflat ( appartementtémoin) dagelijks van 10.30 uur tot 17 uur.
- Luxe hoekflat aan de Beethovenstraat ...
- Buiten wonen... en toch dicht bij een gezellige stad! In een
terras/lat op de grens tussen Arnhem en Oosterbeek.
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Een ietwat oorspronkelijke definitie van flat is die van Dr. F.
Ph. A. Tellegen: « ... een woning boven de boomgrens - flat
genaamd - die niet verschilt van de flats beneden de boomgrens,
is een nog niet onbewoonbaar verklaarde woning. »
Van de 65 Megawatt die de kerncentrale bij Stockholm voortbrengt wordt 10 mW gebruikt voor elektriciteitsvoorzieningen,
55 voor verwarming van ongeveer 10.000 flatwoningen.
l\1en kan thans ook flats huren waar de huishoudelijke beslommeringen tot een minimum zijn teruggebracht. Deze woningen
noemt men service-flats of beter verzorgingsflats. Deze worden
tweemaal per week schoongehouden door een werkmeisje. Er
wordt gezorgd voor het onderhoud (incl. stookkosten) van de
centrale verwarmingsinstallatie. De entrees, liften, corridors en
alle gemeenschappelijke ruimten worden geregeld schoongemaakt
en onderhouden. Ook van de buitenkant van het flatgebouw
hoeft de huurder zich niets aan te trekken.
De dienstverlening beperkt zich niet tot bepaalde werkzaamheden die voor de huurder worden uitgevoerd, ook de inwendige
mens kan er zich versterken. Dagelijks worden aan huis
warme maaltijden bezorgd waarbij men de keuze krijgt uit twee
of meer menu's.
Het gemak van de huisvrouw wordt hier dus ook gediend ;
voortaan hoeft ze geen «keukensloof » meer te zijn, op voorwaarde dat de geldbuidel van haar man er tegen bestand is,
m.a.w. geld is hier de ziel van de negotie!
In sommige ultra-moderne woongebouwen zijn er voor de bewoners van de verzorgingsflats zelfs algemene voorzieningen voorhanden zoals bibliotheek, restaurant, kinderbewaarplaats (niet:
krib ! ), biljartzaal, tafeltennishal, kegelbaan, ziekenafdeling, kapper, pedicure, winkel, enz. Hier kan men werkelijk spreken van
een verzorgingscentrum.
- De gemeente Amersfoort heeft recentelijk ingestemd lnet de
bouw van een drietal piramidevormige verzorgingsflats} «woonheuvels » zoals minister Schut de progressieve en zeer goed geoutilleerde bouwwerken betitelde, die overigens reeds in het
stadium van maquettebouw internationaal bewondering af te
dwingen.

WOLKENKRABBER

Ofschoon de Amerikaanse benaming skyscraper onweerlegbaar
een mooie vondst is, behoeft dit nog geen reden te zijn
om deze in het Nederlands te gebruiken. Dit woord werd
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immers in de meeste talen woordelijk overgebracht: Ndl. wolkenkrabber) D. Wolkenkratzer) Sp. rascacielos) Fr. gratte-ciel) It.
grattacielo) Russ. neboskreb enz. Nu er in alle werelddelen wolkenkrabbers verrijzen, gebruike men liefst in iedere taal het passende equivalent.
Voor Koenen is een wolkenkrabber een torenhuis, dat is een
hoog huis van twaalf en meer verdiepingen. Een wolkenkrabber
is uiteraard een torenhuis ; maar kan een gebouw van twaalf verdiepingen wolkenkrabber worden genoemd? Zelfs architecten en
ingenieurs kunnen moeilijk een scheidingslijn trekken.
De tijd is echter voorbij dat deze term alleen toepasselijk was
op zeer hoge Amerikaanse gebouwen van het Manhattan type.
Deze zienswijze wordt bevestigd door volgende uittreksels.
- De plannen van de NV Overbeek om aan het Marconiplein
te Rotterdam torengebouwen te gaan bouwen, zijn enigszins gewijzigd. In plaats van eerst een hoge wolkenkrabber van circa
140 m hoogte en later eenzelfde gebouw, worden er twee « lage»
torens van circa 100 m en een hoge van 140 m gebouwd.
- Van wat er in de schaduw van de wolkenkrabbers in een
stad als Hongkong aan ellende heerst, en aan intriges... ervaart
inderdaad de toerist weinig of niets.
Ook in het Frans spreekt men bijv. van « Ie gratte-ciet de la Société Pirelli de Milan ».
Zoals uit het eerste bovenstaande voorbeeld en uit onderstaande
citaten blijkt, bestaat de neiging om zowel de middelmatige etagegebouwen als de hoogste moderne bouwgevaarten torengebouw of
toren te noemen.
- Een slank torengebouto} dat een communicatiecentrum van
de PTT zal herbergen, wordt 190 meter hoog. Op de bovenste
verdieping - even hoog boven de straat als de uitkijkbordessen
van alle Amerikaanse wolkenkrabbers} met uitzondering van de
allerhoogste - konlt een roterend restaurant.
Ook in het Engels en het Spaans winnen de woorden tower
en torre terrein. «Two 110-story towers will soar 1,350 feet
above a five-acre plaza ». Zo luidt een tekst uit The Economist
m.b.t. het Wereldhandelscentrum van Manhattan, dat in 1972
klaar komt en twee torens van 110 verdiepingen zal omvatten.
- Vista aerea de una torre de viviendas (woontoren) ...
De benaming torengebouw kan dus worden gebezigd als synoniem van wolkenkrabber, maar is ook toepasselijk op minder hoge
etagegebouwen. De term wolkenkrabber daarentegen gebruike men
alleen wanneer het om zeer hoge gebouwen gaat. Deze pittige
benaming, waar uit taalkundig oogpunt niets tegen in te brengen
is, verdient in onze taalschat te worden behouden.
V. T. V.
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OVER BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN
Het woordje beurs heeft in de loop der tijden een merkwaardige
ontwikkeling doorgemaakt: van geldbuidel heeft het de betekenis gekregen van: vergadering van kooplieden om handel te
drijven, en verder van: openbaar gebouw voor het houden van
die vergadering of plaats waar de kooplieden elkaar ontmoeten
( straten en cafés).
Die betekeniswijziging heeft zich in het Vlaamse land voorgedaan, meer bepaald in het Brugge van de 16de eeuw, dat in die
tijd een van de belangrijkste handelscentra van de wereld was.
Zulks blijkt o.a. uit de Franse etymologische woordenboeken en
uit de Geschiedenis van de Brugse Beurs door dr. Jos Maréchal,
archivaris van het Rijksarchief (Uitgave De Anjelier, Brugge,
1949). Deze heeft in het archief van Brugge, Gent, Brussel en
elders de geschiedenis nagegaan van de Brugse patriciërsfan1ilie
van der Buerse (ook geschreven van der Beurse of van der Burse)
en is tot de conclusie gekomen dat die familie haar naalTI heeft
gegeven aan de oudste handelsbeurs ter wereld. Dit gebeurde omstreeks 1453. De oprichting van de Antwerpse beurs volgde in
1485 en in de 16de eeuw kwamen handelsbeurzen tot stand in
Venetië, Genua, Lyon, Amsterdam en Londen.
Handelsbeurs is de verzamelnaam voor goederenbeurs en effectenbeurs. Volgens de goederen die worden verhandeld spreekt
men van graanbeurs, houtbeurs, katoenbeurs, koffieheurs enz. Een
monsterbeurs is een beurs waar de handel op getoonde monsters
plaatsvindt. Op de effectenbeurs of fondsenbeurs worden aandelen
en obligaties verhandeld. In plaats van effecten hoort en leest men
bij ons soms « titels », een klakkeloze vertaling van Fr. « ti tres ».
Effecten, beurspapieren of \vaardepapieren omvatten aandelen, die
het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap vormen, en
obligaties uitgegeven door staat, provincie, gemeente of door handels- en nijverheidsondernemingen. Op aandelen, op een lening
wordt ingeschreven. We zeggen dus niet in navolging van het
Frans « aandelen onderschrijven» (souscrire des actions ). Onderschrijven is een weinig gebruikt synoniem van ondertekenen; het
komt meestal in figuurlijke betekenis voor: iemands mening,
woorden onderschrijven, d.w.z. ze goedkeuren, zich ermee verenigen. Als voor het volle bedrag van een lening \vordt ingetekend,
dan zegt n1en dat de lening voltekend is.
De beursnotering is de lijst van de ter beurze bepaalde koersen
(Fr. la cote): de opneming van een aandeel in de officiële notering aanvragen; er zijn genoteerde en niet-genoteerde fondsen ;
uit de officiële notering schrappen.
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In de Brugse koopmanstaal van de vroege Middeleeuwen werd
de tussenpersoon in de handel een makelaar genoemd. Volgens
het etymologisch woordenboek van J. Vercoullie is het Franse
woord « maquereau » hiervan afgeleid; het oud-Franse « maquerel» betekende koppelaar. Merkwaardigerwijze is het oude
Vlaamse woord makelaar bij ons in onbruik geraakt, maar in
Nederland is het nog springlevend: koffiemakelaar, scheepsmakelaar, theemakelaar, makelaar in huizen, in vaste goederen.
Een effectenmakelaar is een tussenpersoon die ter beurze effecten koopt en verkoopt voor rekening van anderen. De Franse
benaming is « agent de change ». Bij ons heeft men uit het oog
verloren dat die Franse benaming twee verschillende betekenissen
heeft: die van effectenmakelaar of beursagent en die van wisselagent. Deze laatste is iemand die er zijn beroep van maakt de ene
geldsoort tegen de andere te wisselen. De verwarring werd in de
hand gewerkt door het feit dat de meeste \visselagenten tevens
effectenmakelaars zijn.
Met het woord beurs werd ook de samenstelling jaarbeurs
gevormd, d.w.z. een jaarlijkse tentoonstelling van produkten om
de kennis daarvan bij de grote massa te verbreiden en het aanknopen van handelsbetrekkingen te vergemakkelijken. De Fransen
spreken van « foire commerciale» en dit verklaart dat men bij
ons soms « handelsfoor » ziet, maar dat is geen Nederlands woord.
« Foire » is afkomstig van het Latijn « feria » (= jour de fête ;
vergelijk «jour férié»); later heeft «foire» de betekenis gekregen van markt, omdat deze oorspronkelijk op een feestdag
werd gehouden. Een andere betekenis van «foire» is kermis)
die soms gepaard gaat met het houden van een grote markt, de
jaarmarkt genaamd.
« Salon» heeft in het Frans o.a. de betekenis gekregen van
« lieu d'exposition ». In het Nederlands is het gebruikelijk hiervoor samenstellingen te bezigen als autotentoonstelling, radio- en
televisietentoonstelling, schilderijententoonstelling of tentoonstelling van schilderijen. Salon heeft in onze taal doorgaans de betekenis van lokaal ingericht om er cliëntele te ontvangen; vandaar
de benamingen: ijssalon, melksalon, theesalon, kapsalon enz.

VERVOEGEN
Geregeld leest men zinnen als: «Vele jongelieden hebben vandaag het leger vervoegd. » - « De ambassadeur heeft zijn nieuwe
post vervoegd. » - «De tweede muur vervoegt hier de eerste. »
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In die drie zinnen komt het overgankelijke werkwoord vervoegen voor. Het is ons allen bekend uit de spraakkunst: een
oefening die erin bestaat de wijzen, tijden en personen van werkwoorden op te geven. In het Frans «conjuguer ».
Hieruit blijkt dat «het leger vervoegen» iets ongerijmds is,
evenals « conjuguer l'armée » ! Juist is: zich bij het leger voegen.
De tweede zin kunnen we als volgt verbeteren: «De ambassadeur heeft zich naar zijn nieuwe post begeven.» of : « De ambassadeur is op zijn nieuwe post aangekomen. » De derde: «De tweede
muur komt hier met de eerste samen. »
In het Frans wordt in die gevallen het werkwoord « rejoindre »
gebruikt. Velen schijnen dus in de waan te verkeren dat «vervoegen » ook kan dienen als vertaling van « rejoindre », wat een
misvatting is. Personen kan men niet vervoegen, evenmin als
allerhande zaken.
In een studie over de dichter Prosper Van Langendonck lezen
we: «Een drietal maanden later komen vader en zuster hem vervoegen» (i.p.v. komen vader en zuster zich bij hem voegen).
En verder: «Het was hem een ware last het ouderlijk huis te
vervoegen» (Lp.v. naar het ouderlijk huis terug te keren). Vergelijk hiermede wat G.H. 's-Gravesande schrijft in Arthur van
Schendel, zijn Leven en Werk: «In 1942 had zijn dochter kans
gezien Holland te verlaten om zich bij haar ouders te voegen. »
Volgens het geval wordt « rejoindre » nog op andere manieren
vertaald. Rejoindre un fuyard
een vluchteling achterhalen. Ou
pourrais-je vous rejoindre ~ waar treffen we elkaar? Je vous
rejoins dans un instant
ik kom dadelijk (of: zo) bij u.
Nous allons Ie rejoindre = we gaan naar hem toe.
Een dubbel gallicisme treffen we aan in «de rangen van een
partij, een vakbond, een ziekenfonds vervoegen ». We hebben
al vroeger in dit tijdschrift aangetoond (zie Taalbeheersing 11-337)
dat men in onze taal, in tegenstelling tot het Frans, hier niet
spreekt van « rangen », maar van gelederen of rijen. Nederlands
is: zich bij een partij, een vakbond, een ziekenfonds aansluiten,
of eventueel: de gelederen, de rijen van een partij enz. versterken.
Als wederkerend werkwoord \vordt vervoegen wel gebruikt,
inzonderheid in ambtelijke taal; het betekent dan zich begeven
naar) zich wenden tot: zich bij iemand vervoegen - bij wie heb
ik mij te vervoegen ? - zich aan boord van een schip vervoegen -

=

=

zich op het kantoor vervoegen. Zo schreef de Nederlandse journa-

list Daan van der Vat uit Londen: «Op het hoge commissariaat
van Australië in Londen vervoegen zich de laatste tijd een gemiddelde van duizend Britten per dag om navraag te doen naar
de mogelijkheid van vestiging in Australië.»
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VRAAG EN ANTWOORD

On-Nederlands of onnederlands
V. (J. Hendrickx, Leuven) Als taaladviseur bij de Belgische
Boerenbond lees ik uw blad steeds met de grootste aandacht.
U op fouten betrappen is haast uitgesloten.
In het januarinummer van dit jaar lees ik echter een foutje
{althans met Van Dale als maatstaf}. Op blz. 11-534 staat als
laatste woord van de laatste regel: «on-Nederlands».
Het toeval wilde dat ik net enkele ogenblikken voordien, ditzelfde « on-Nederlands» moest schrijven. Ik schreef het zoals U,
maar toen twijfelde ik en de geraadpleegde Van Dale stelde ons
beiden in het ongelijk. Hij geeft « onnederlands» als trefwoord.
De Groene Bijbel geeft ook geen uitsluitsel. Voor onze opvatting
pleiten gevallen als « anti-Duits », « pro-Frans », « niet-Nederlander» enz. die alle voorkomen op blz. LXV van het groene boekje,
maar anderzijds meen ik dat « on» (dat een echt voorvoegsel is)
niet over dezelfde kam mag geschoren worden als anti, pro, niet,
enz. die alle woordjes zijn die op zichzelf bestaan. Is U het met
deze zienswijze eens ?
Zou .U niet een kort stuk kunnen schrijven over dergelijke
gevalletjes?
Ik weet het, dit heeft heel weinig te maken met het wezen
van de taal, maar ik meen anderzijds toch dat sommige taalgebruikers die al wat verder gevorderd zijn op de lange weg
van de taalbeheersing, graag U\V oordeel hierover zouden lezen.
A. Volgens de voorschriften van de Woordenlijst (1954), die nog
steeds van kracht zijn, worden afleidingen van aardrijkskundige
namen met een hoofdletter geschreven, dus ook Nederlands. Als
men met het voorvoegsel on wil uitdrukken dat een woord of een
uitdrukking geen Nederlands is, moet men volgens die regel onNederlands schrijven, aangezien «onNederlands» onmogelijk is.
Velen passen die regel echter rJet meer toe en gebruiken een
kleine letter. Zij lopen aldus vooruit op de eindvoorstellen van de
Nederlands-Belgische commissie voor de spelling van de bastaardwoorden, die in beide landen door de verantwoordelijke instanties nog goedgekeurd moeten worden. Met een kleine letter is er
natuurlijk geen bezwaar tegen dat onnederlands zonder koppelteken wordt geschreven.
\Y.Je zouden hier dus niet van een fout spreken, maar stellen
dat beide vormen vooralsnog te verdedigen zijn en in de praktijk
ook worden gebezigd. Onze lezer verwijst naar Van Dale, waarin
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het trefwoord « onnederlands » voorkomt. Wij kunnen hem echter verwijzen naar de Nederlandse Spraakkunst van dr. e.G.N.
de Vooys (derde druk), waarin we op blz. 68 lezen: «Meerdere
wordt nog als on-Nederlands gevoeld. » En verder naar de klapper
op de jaargangen 1932-1957 van het maandblad Onze Taal) waarin
de volgende trefwoorden zijn opgenomen: «on-Nederlands» en
«on-Nederlandse comparatieven ».
In samenstellingen met anti en pro staan we voor hetzelfde
probleem. We schrijven een deelteken als er een hoofdletter op
volgt: anti-Duits, anti-Engels, anti-Frans, pro-Duits, pro-Engels,
pro-Frans. Vóór een kleine letter is er aaneenschrijving: antimilitarist, antirevolutionair, antisemitisch, progymnasium.
Alleen met niet wordt steeds een deelteken geschreven: nietNederlander, niet-aangeslotene, niet-bestaand, niet-officieel, niettoepassing enz.

Bij voorbaat
Tal van Vlamingen gebruikt de formule «met dank vooraf »,
terwijl de gewone uitdrukking in de Nederlandse briefstijl luidt:
met dank bij voorbaat.
V ooraf bezigen we voor opeenvolgende handelingen, vóór iets
anders dat gaat komen, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:
we moeten vooraf goed overleggen wat we gaan doen; vooraf
dient gezegd te worden dat... ; een woord vooraf (= kort voorbericht in een boek); een stilte ging aan de storm vooraf.

J. V.
Voortdurende scholing
Volgens het maandblad Onze Taal heeft het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen besloten de term voortdurende scholing te gebruiken voor wat tot nog toe vrij algemeen
«permanente educatie» werd genoemd. (Zie Taalbeheersing
I, 286). Wij hopen dat voortdurende scholing ingang zal vinden.
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11. ~ Termen en w'endingen
OPSPORINGEN - NAVORSINGEN - ONDERZOEKINGEN

Opsporingen
Telkens als er een vliegtuig of boot verdwijnt, is in onze pers,
radio en televisie sprake van «opzoekingen» :
- Grootscheepse opzoekingen worden ingezet om de vermiste
treiler terug te vinden.
- De opzoekingen naar het vermiste vliegtuig werden hervat.
Ook met betrekking tot personen wordt dat woord gebruikt;
- De opzoekingen naar de vermoedelijke moordenaar hebben
niets opgeleverd.
Het gebruik van «opzoekingen» in die betekenis is strijdig
met het Nederlandse taaleigen. Aangezien de Franse term «recherches» is afgeleid van het werkwoord «chercher », schijnen
sommigen de mening te zijn toegedaan dat de overeenstemmende
Nederlandse term eveneens een afleiding van het werkwoord
« zoeken» moet zijn en daarom hebben zij er maar « opzoekingen»
van gemaakt!
Die redenering is echter totaal verkeerd, want in de meeste
woordenboeken en in de Woordenlijst van de Nederlandse Taal
staat «opzoeking» niet eens vermeld. Het werkwoord opzoeken
betekent immers 1) naslaan (b.v. woorden in een woordenboek,
een trein in het spoorboekje opzoeken), 2) bezoeken (b.v. het
zou me genoegen doen indien u me eens kwam opzoeken).
In de eerste betekenis zou men in bepaalde gevallen wel «opzoeking» kunnen gebruiken als synoniem van «het opzoeken»
(b.v. de opzoeking in het woordenboek leverde weinig op), maar
het is geen gebruikelijk woord. Dr. P.C. Paardekooper merkt
daarom in zijn Taalgids op: «Opzoeking bestaat in geen enkele
betekenis en in geen enkele stijl ».
Uit de bovenstaande betekenissen van opzoeken blijkt dat dit
werkwoord nooit wordt gebezigd als het er om gaat iets terug
te vinden wat vermist wordt. We zeggen dan opsporen, d.w.z. het
spoor van iemand of iets trachten te vinden: een misdadiger,
een vluchteling, een verdwenen kind, een verongelukt vliegtuig,
duikboot of schip worden opgespoord. Het hiervan afgeleide
zelfstandige naamwoord is opsporing. In al de hierboven aangehaalde zinnen dient «opzoekingen» dus door opsporingen te
worden vervangen.
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Navorsingen - nasporingen
Als er sprake is van een zorgvuldig en systematisch doorgevoerd
onderzoek, gebruikt men navorsing. Ook dit woord wordt bij ons
vaak verdrongen door het on-Nederlandse «opzoekingen », zoals
in het volgende uittreksel uit een boek over de Grieks-Romeinse
beschaving: «Inderdaad uit de steeds dieper doordringende opzoekingen der specialisten blijkt dat... » (i.p.v. navorsingen). We
beschikken verder over het woord nasporingen.

Onderzoekingen
Een derde verkeerd gebruik van «opzoekingen» troffen we aan
in een studie over de taalkennis en de taaltoestanden in en
rondom de 18de-eeuwse Keizerlijke en Koninklijke Academie van
Brussel. Daarin lezen we: «In de derde en vierde bundel mémoires vonden de 'Recherches entreprises pour découvrir la théorie du langage' hun plaats. Deze opzoekingen waren van de hand
van... » Navorsingen met een wetenschappelijk doel noemen we
onderzoekingen.
Een «laboratoire de recherches» liet in een Vlaamse krant een
advertentie verschijnen en vertaalde zijn naam in «opzoekingslaboratorium» in plaats van onderzoekingslaboratorium of onderzoeklaboratorium. Zo spreken we ook van onderzoekafdeling,
onderzoeklokaal, onderzoekstation enz.

Onderzoek
Onderzoek met wetenschappelijke doeleinden noemen wc wetenschappelijk onderzoek) in het Engels «research ». In plaats van
deze laatste term ziet men hoe langer hoe meer de door de
Centrale Taalcommissie voor de Techniek (Nederland) aanbevolen
uitstekende vertaling speurwerk.
Iemand die zich met wetenschappelijk onderzoek bezighoudt
is een onderzoeker. Er bestaat in Nederland een Verbond van
Wetenschappelijke Onderzoekers. Het valt te betreuren dat onze
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid het nodig heeft geoordeeld een andere benaming te kiezen (navorser of vorser) en
aldus afbreuk doet aan de zo wenselijke eenheid van de Nederlandse terminologie, op het ogenblik dat het wetenschappelijk
onderzoek zo'n belangrijke taak in onze maatschappij vervult (zie
hierover Taalbeheersing 11 397-398).
Naast onderzoekers zijn er ook wetenschappelijke werkers en
natuurlijk eveneens wetenschapsmensen en wetenschapsbeoefenaren.
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De lezer heeft zich rekenschap kunnen geven van de rijkdom
der Nederlandse taal op dit gebied. Ter vertaling van «recherche (s) » beschikken we .over niet minder dan zes termen: opsporingen, nasporingen, navorsingen, onderzoekingen, (wetenschappelijk) onderzoek, speurwerk. Laten we deze dus oordeelkundig gebruiken in plaats van het stereotiepe, vervlakkende
woord «opzoekingen»!

TWEE INSLUIPSELS ONDER FRANSE INVLOED
Het betreft de bij ons soms gebruikte woorden «onkans» en
«onevenwicht ».
Wat het eerste betreft, schijnen sommigen als volgt te redeneren: aangezien «chance» in bepaalde gevallen overeenstemt
met kans) kan de vertaling van «malchance » niet anders zijn
dan « onkans ». Zij denken hierbij aan soortgelijke gevallen, b.v.
adresse = handigheid; maladresse = onhandigheid.
Tot zo'n eenvoudig rekensommetje laat een taal zich echter niet
herleiden! Tegenover het Nederlandse woordenpaar belangrijk en
onbelangrijk staat in het ,Frans niet «important» en «inimportant », want in plaats van dit laatste woord zeggen de Fransen
« insignifiant» of «sans importance ».
Bovendien verliezen degenen die «onkans» gebruiken nog een
andere belangrijke factor uit het oog: in tal van gevallen stemt
« chance» overeen met geluk. Bij het kaartspel kan men geluk
hebben (avoir de la chance). Er is hier geen sprake van «kans ».
Hetzelfde geldt voor de samenstelling «malchance ».
Het tegendeel van geluk in die betekenis is tegenslag. In
Noord-Nederland gebruikt men ook veel pech: de spelers hebben
pech; we hebben pech met het weer.
Een ander woord met ongeveer dezelfde betekenis is tegenvaller: de ziekte van die speler is voor de ploeg een tegenvaller;
zijn dood is een lelijke tegenvaller voor de partij.
Nog twee andere synoniemen zijn: tegenspoed (tegenspoed in
zaken hebben) en rampspoed (rampspoed in het leven ondervinden).
Weinig bekend ten onzent is de gemeenzame uitdrukking
wanbof hebben en het werkwoord wanboffen in de betekenis
van «avoir de la malchance ». Zo kan men b.v. zeggen: wat
een wanbof voor hem dat het juist op dit ogenblik moest gebeuren. Iemand die veel tegenslag heeft, noemt men ook wel
een wanboffer (un malchanceux).
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Er is tenslotte nog het woord strop: het was voor mij een
lelijke strop dat de trein te laat kwam.
De lezer merkt dat aan het insluipsel «onkans» geen behoefte
bestaat, aangezien we beschikken over een hele reeks termen,
die ons in staat stellen onze gedachten met alle mogelijke schakeringen uit te drukken: tegenslag, tegenspoed, rampspoed, tegenvaller, pech, wanbof en strop.
Dezelfde foutieve redenering passen sommigen toe voor équilibre
= evenwicht, déséquilibre = onevenwicht. Zo lazen we het volgende kopje in een Vlaamse krant van de hoofdstad: «Onevenwicht tussen vraag en aanbod» en in een ander artikel was sprake
van «het schromelijk onevenwicht dat nog altijd bestaat tussen
Nederlandstaligen en Franstaligen in het ministerie van Buitenlandse Zaken».
In onze taal spreken we echter van wanverhouding: de wanverhouding tussen vraag en aanbod; de wanverhouding tussen
Nederlandstaligen en Franstaligen.
Wel bestaat het bijvoeglijk naamwoord onevenwichtig) maar
het heeft betrekking op een geestelijke toestand: een onevenwichtig mens (of: een onevenwichtige) is iemand die zichzelf
niet kan beheersen, die gemakkelijk in uitersten vervalt. In dat
geval spreken we van iemands onevenwichtigheid) maar dat is
heel wat anders dan wanverhouding) ofschoon het Frans voor
beide uiteenlopende begrippen maar één woord heeft (déséquilibre). «Déséquilibrer» stemt overeen met het evenwicht verstoren of verbreken.

VERZUCHTING
In een Vlaams boek over de oude Grieken en Romeinen lezen we :
- Altijd de beste te zijn en de meerdere van anderen, was de
hoogste verzuchting van de Griek.
- Hij sloot zich aan bij de godsdienstige sekte, waarin hij dacht
de meeste bevrediging voor zijn godsdienstige verzuchtingen te
vinden.
In een verklaring had het bestuur van een onzer partijen het
over «de Vlaamse en Waalse verzuchtingen tot werkelijke
autonomie ».
In het Frans zou hier «aspiration( s)>> staan en sommigen
menen ten onrechte dat de overeenstemmende Nederlandse term
« verzuchting (en)>> is. De Franse verklarende woordenboeken
geven als verklaring van « aspiration »: tendance vers un idéal,
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terwijl de vertaling van het woord «verzuchting» is: soupir,
gémissement, lamentation. Het zijn dus twee verschillende
begrippen.
De juiste betekenis van verzuchting blijkt duidelijk uit de
volgende citaten. In een artikel van De nieuwe Taalgids over
Bilderdijk lezen we dat deze in een brief aan een vriend zich
erover beklaagde dat hij zeer verzwakt was en niet zag hoe hij
met een bepaald gedicht klaar zou komen. De auteur merkt vervolgens op: «Alle verzuchtingen ten spijt kwam het gedicht in
elk geval vóór 1 december 1811 gereed.»
«\YJat zich tussen 1933 en 1935 had afgespeeld, was voldoende
om de Leidse cultuurhistoricus de verzuchting te ontlokken: 'We
leven in een bezeten wereld '.» (P.J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de 20 e eeuw).
In de roman De Heks en de Archeoloog schrijft H. Lampo:
« Vaak ontzwelt zijn boezem een verzuchting als de volgende... »
De lezer merkt dat verzuchting synoniem is met klacht, zucht,
gejammer, geklaag en dat we dus heel ver verwijderd zijn van
de betekenis van «aspiration ». Het hierbij gebruikelijke werkwoord is slaken: verzuchtingen slaken, evenals zuchten slaken.
Welke term bezigen we nu in onze taal ter aanduiding van
het begrip dat opgesloten ligt in «aspirations»? Op politiek
gebied betreft het meestal eisen." tegemoetkomen aan de Vlaamse,
de Waalse eisen. Minder sterk zijn de woorden verlangens en
wensen. In andere gevallen kunnen we spreken van streven.'
het streven naar kennis, naar vrijheid, naar maatschappelijke
gelijkheid. Ook aspiratie (s) staat in de woordenboeken vermeld.

INROEPEN
Het werkwoord inroepen betekent verzoeken, vragen, een beroep
doen op, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden: iemands hulp
inroepen (= iemands hulp vragen) ; iemands toegevendheid,
iemands gezag inroepen (= een beroep doen op iemand opdat hij
zich toegevend toont, een beroep doen op iemands gezag).
In dit laatste geval is het overeenstemmende Franse werkwoord
«invoquer» (invoquer l'autorité de quelqu'un). Er zijn echter
gevallen waarin de Fransman «invoquer» gebruikt, terwijl wij
in onze taal een ander werkwoord kiezen.
We halen hiervan enkele voorbeelden aan die we hebben opgetekend:
- De argumenten die door de tegenstanders worden ingeroepen
om het voorstel te bestrijden houden geen steek.
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Argumenten worden aangevoerd ( of: men doet argumenten

gelden).
- Het voorbeeld van Engeland werd ingeroepen om...
Een voorbeeld wordt aangehaald. Men kan zich ook op een voorbeeld beroepen.
- De samensteller van het woordenboek kan wel een verontschuldiging inroepen.
Een verontschuldiging wordt aangevoerd.
- Het beginsel van de rechtspersoonlijkheid of de representativiteit wordt niet ingeroepen.
Men beroept zich op een beginsel.
- De vrijheid van het gebruik der talen wordt ingeroepen om
in het Nederlands te pleiten.
Men beroept zich op de vrijheid.
- De president heeft besloten de Taft-Hartley-wet in te roepen
om een einde te maken aan de staking van de havenarbeiders.
Men beroept zich op een wet om een beslissing te nemen.
- Hij riep het getuigenis van de buren in.
Men beroept zich op iemands getuigenis.
- Als men ter verklaring van die passiviteit zou inroepen dat...
Als men ... zou aanvoeren dat...
- Door de tegenpartij werden de volgende bezwaren ingeroepen.
Bezwaren worden geopperd of gemaakt.
Let op het verschil tussen:
- De beslissing van een scheidsrechter inroepen. Dit betekent dat
de scheidsrechter wordt verzocht (of: dat op de scheidsrechter
een beroep wordt gedaan) een beslissing te nemen. Vergelijk: de
tussenkomst van de scheidsrechter inroepen (= vragen).
- Zich beroepen op een (vroegere) beslissing van de scheidsrechter. Dit betekent dat die beslissing b.v. als een precedent
wordt aangehaald.

J.

V.

WINKELCENTRUM

De vlucht naar de buitenwijken heeft nieuwe handelsactiviteiten
in het leven geroepen.
Zo is te Sint-Lambrechts-Woluwe in september 1968 een reusachtig handelscomplex geopend dat shopping-center wordt genoemd.
Om dit begrip weer te geven, gebruikt men in het Duits
Einkaufszentrum, in het Frans en het Spaans hebben we hetzelfde
woord, respectievelijk centre commercial en centro comercial.
11 ~ 581

Daarnaast gebruikt men in het Frans ook cité commerciale)
waar o.m. een « cité multi-services·» ter beschikking van de klanten staat.
Maar bestaat er dan in het Nederlands geen goed equivalent
voor dit woord ?
Het antwoord hierop· wordt verstrekt in de volgende uittreksels
uit een paar kranten:
« Het winkelcentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe beslaat ongeveer 30.000 bebouwde vierkante meter oppervlakte ».
« ... deze Stichting houdt zich bezig met het voorbereiden en
realiseren van winkelcentra ·in nieuwe wijken... ».
«Op driehonderd meter afstand van het· winkelcentrum te Ridderkerk-Oost en vlakbij een nieuw aan te leggen bos bouwen wij zeer
luxe hoogbouwflats, welke in het voorjaar 1969 gereed komen. »

INKOOPCENTRU.l\f
Een winkelcentrum mag niet worden verward met een inkoopcentrum. Wat onder inkoopcentrum moet worden verstaan blijkt
duidelijk uit deze passage uit Elseviers Weekblad van 13 juli '68.
«Hamburgs burgemeester Herbert Weichmann heeft de eerste
steen gemetseld voor het inkoopcentrum Hamburger Strasse, dat
het grootste van de Westduitse Bondsrepubliek moet worden. In
drie etages, over een lengte van 650 meter zal het kantoren en
opslagruimten van meer dan honderd warenhuizen en detailhandelaren kunnen herbergen op een totale oppervlakte van 50.000
vierkante meter. Bij het centrum, dat in 1970 klaar moet zijn,
is een parkeerterrein voor 2.000 auto's gepland. »
In de volgende zinsneden worden nog enkele neologismen met
« inkoop» verstrekt.
- De inkoopplanning van de onderneming; de inkoopactiviteiten
van het bedrijf; het Rijksinkoopbureau heeft een grote uitbreiding
genomen.
- Tot onze afnemers behoren zowel de industrie, de bouwnijverheid, de scheepsbouw als inkoopcombinaties en detaillisten.
Terloops zij erop gewezen dat er de laatste tijd in het Nederlands heel wat samenstellingen met centrum zijn gesmeed, zoals
uit deze alfabetische opsomming blijkt.

Bejaardencentrum) bloedbankcentrum) bouwcentrum) buitendienstcentrum) communicatiecentrum) computercentrum) congrescentrum) contactcentrum (bedrijfsleven-onderwijs bijv.), controlecentrum (van waaruit de treinenloop wordt geleid en gecontroleerd), cultureel centrum) distributie- en verkoopcentrum) docu11 .. 582

mentatiecentrum) groothandelscentrum) handelscentrum) jeugdcentrum) kinderopvangcentrum (Vietnam-Afrika), mathematisch
centrum) medisch c.) oecumenisch c.) onderzoekcentrumJ ontmoetingscentrum) ontwikkelingscentrum) opleidingscentrum) productiviteitscentrum (voor de metaalnijverheid b.v.), provinciaal c.
(voor lectuurinformatie b.v.) reactiveringscentrum (ziekenverpleging), rekencentrum) revalidatiecentrum) sociaal-caritatief centrum) sociaal paedagogisch centrum (voor geestelijk gehandicapten), studiecentrum) (voor administratieve automatisering b.v.)
vermaakcentrum) voorbereidingscentrum ([bij computerfabrikanten] waar men programma's kan laten voorbereiden, schrijven en
proefdraaien), voorlichtingscentrum) vormingscentrum) wereld-

handelscentrum) wijkcentrum) wijkwinkelcentrum.

GALERIJ
Bij de opening van het winkelcentrum te Sint-Lambrechts-Woluwe
was er in onze Franse kranten sprake van:
- Le malI central) rue principale de cette cité, est une promenade
charmante...
- Le Mall-aux-fldneurs au-dessus du Parking...
autres magnifiques cadeaux exposés sur Ie Mall-promenoir.
voici Ie Mall-promenoir: un "lèche-vitrines" délicieux...
In sommige Vlaamse dagbladen werd hiervoor malI) malI-wandeling) maIl-wandelgang geschreven.
Het behoeft geen betoog dat de journalisten die de uitdrukkingen «mall-wandelgang» of «mall-promenoir» hanteerden, zich
niet de moeite hebben getroost om de betekenis van het Engelse
« malI » in het woordenboek op te zoeken.
De Webster spreekt i.v.m. malI van shaded walk) fashionable
promenade of eenvoudigweg promenade.
In Prisma E-N en in het N-E-woordenboek van Ten Bruggencate geeft men als tweede betekenis « beschutte wandelpaats» op.
MaIl-wandeling is bijgevolg een pleonasme; centrale galerij)
middengalerij) overdekte galerij) wandelgang of overdekte wandelgang zijn veel betere equivalenten.
- Een roltrap in een overdekte galerij leidt in het hoofdwinkelcentrum van Sliedrecht naar in januari 1969 op te leveren
en te huren winkeleenheden.

V. T. V.
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II.

~

Termen en wendingen

BEPALINGEN - BESCHIKKINGEN - SCHIKKINGEN
De drie boven dit artikel geplaatste zelfstandige naamwoorden
geven aanleiding tot heel wat vergissingen, blijkbaar onder
Franse invloed.
Volgens de verklarende woordenboeken heeft «disposition»
een twintigtal betekenissen. Zoals wij in dit tijdschrift al meermaals hebben aangetoond, is het verkeerd een Franse term in al
zijn betekenissen door hetzelfde Nederlandse woord te willen
weergeven. Dat leidt tot ongerijmdheden en taalverbastering van
het ergste soort.

Bepalingen
Een van de betekenissen van «dispositions» is: voorzIenIngen,
voorschriften van een wet; in 't Nederlands spreekt men dan
niet van «beschikkingen », zoals af en toe gebeurt, maar van
bepalingen: wetsbepalingen, aanvullende bepalingen, overgangsbepalingen, uitzonderingsbepalingen, slotbepalingen; dit geval valt
onder de bepalingen van artikel 25 ; onverminderd de bepalingen
van art. 25.
Het zelfst. nw. het bepaalde wordt eveneens in dit verband
gebruikt: ingevolge het bij art. 25 bepaalde; behoudens het bij
dit artikel bepaalde; volgens het bepaalde in art. 25.

Beschikking (en)
Beschikking heeft een heel andere betekenis, o.a. die van een
(inzonderheid rechterlijke of administratieve) beslissing, een ordening waarbij iets wordt geregeld: er zijn ministeriële en rechterlijke beschikkingen, presidentiële beschikkingen; de rechters
nemen beschikkingen in overeenstemming met de wetsbepalingen;
een minister kan een gunstige of een afwijzende beschikking nemen op een verzoekschrift; bij beschikking van de directeurgeneraal wordt een nieuwe werkregeling ingevoerd ; een uiterste
wilsbeschikking (testament) of testamentaire beschikkingen; het
is een beschikking van de Voorzienigheid. In het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen verschijnen de beschikkingen
van de Raad van de E.E.G.
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Schikking (en)
Wellicht de meeste afwijkingen komen voor met de term schikking. De juiste betekenis blijkt uit het volgende uittreksel uit
een Nederlandse krant: «Sinds de mogelijkheid bestaat sommige
boetes onmiddellijk aan een politieman te voldoen, is deze manier
van schikken snel populair geworden. In het afgelopen jaar zijn
in totaal een half miljoen schikkingen getroffen.»
Tal van Vlamingen zullen de woorden schikken en schikkingen
hier waarschijnlijk vreemd in de oren klinken, omdat zij gewoon
zijn die termen, vooral schikkingen} in een ander verband te
bezigen, namelijk als zij maatregelen bedoelen. Van Dale leert ons
dat die betekenis van schikkingen verouderd is. In minder uitgebreide woordenboeken, zoals die van Koenen-Endepols en van
Van Haeringen (Kramers)} komt ze zelfs niet meer voor. Ze
vermelden nog alleen de volgende twee betekenissen: 1) Ordening, geregelde plaatsing, b.v. van een schilderij (Rubens was
een meester in de schikking van de figuren), van bloemen (de
schikking van bloemen in een vaas), aan tafel (de schikking van
de gasten aan tafel), van woorden (de woordschikking is een
onderdeel van de spraakkunst); de toneelschikking is het Nederlandse woord voor Fr. «mise en scène ». 2) Overeenkomst
waarbij door de belanghebbende vrijwillig wordt voldaan aan de
voorwaarde gesteld door de vervolgende of bekeurende instantie,
ten gevolge waarvan deze afziet van vervolging wegens enige
overtreding. Dit is de betekenis waarin schikkingen in het bovenstaande krantebericht is gebruikt.
Schikking heeft hier dus niets te maken met Fr. «disposition »;
het stemt overeen met «transaction ». Zo spreekt men ook van
een minnelijke schikking. Als een twist bij minnelijke schikking
wordt geregeld, komt men tot een overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter. Iemand die zich in financiële moeilijkheden
bevindt, tracht een schikking met zijn schuldeisers te treffen.
Op internationaal gebied moeten de landen zich steeds inspannen
om vreedzame en rechtvaardige schikkingen voor alle geschillen
te vinden. Met betrekking tot de pogingen die op het einde van
de 1600 eeuw werden gedaan om de oorlog tussen Spanje en de
noordelijke Nederlanden te beëindigen, schrijft de geschiedschrijver R. Fruin in zijn werk Tien jaren uit de Tachtigjarige Oorlog}
dat «aan elke schikking het vertrek der Spaanse troepen vooraf
diende te gaan ».
Als rechtsterm betekent schikking het vrijwillig voldoen aan
een door een hogere instantie (b.v. het openbaar ministerie)
gestelde voorwaarde, ten gevolge waarvan deze instantie afziet
van vervolging.
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Soms treft men ook schikking aan als er sprake is van een eenvoudige overeenkomst of een akkoord tussen particulieren, zoals
in het volgende uittreksel uit Sprotje van Scharten-Antink: «Zij
(Sprotje die als dienstmeisje werkzaam is) was vaak koortsig van
overspanning, ze kon het niet bolwerken. Toen trof men een
schikking en zij daalde weer af naar de bijkeuken en wies er de
vaten als altijd.» Hier is de betekenis vergelijk.
Na aldus het juiste gebruik van schikking te hebben toegelicht,
vermelden we enkele gevallen waarin het dient beschouwd te
worden als een afwijking van het moderne Nederlands.
«Dispositions» heeft soms de betekenis van «préparatifs ».
« Prendre des dispositions» is dus toebereidselen maken en niet
« schikkingen treffen », zoals te lezen stond in een Vlaamse krant:
«De vakbonden troffen schikkingen met het oog op de staking ».
Dezelfde afwijking komt voor in de volgende zinnen: «Alle
schikkingen werden getroffen (i.p.v. al het nodige werd gedaan)
om een nieuwe lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op te
stellen ». - «In alle bedrijven wordt het werk verdeeld en geregeld en het is niet de gewoonte die schikkingen (Lp.v. regelingen) maatregelen) aan buitenstaanders mede te delen ». - «De
nodige schikkingen (i.p.v. voorzieningen, maatregelen) werden
onmiddellijk getroffen om aan de noodtoestand het hoofd te
bieden. »
Vóór de vakantietijd ontvangen we van de telefoonadministratie
een mededeling waarin o.a. te lezen staat: «Ten einde in gemeen
overleg de vereiste schikkingen (i.p.v. maatregelen) te treffen
voor het betalen van uw rekeningen... »
In een mededeling over een tuinfeest in Antwerpen werden
onder het opschrift « Schikkingen» de maatregelen opgesomd die
met het oog op een behoorlijk verloop van het feest waren genomen. Het juiste woord was hier regeling: de regeling van een
feest, een congres, een tentoonstelling. Vandaar de samenstelling
regelingscommissie) waarvoor men ten onzent vaak een slaafse
vertaling van Fr. « cOlnité organisateur» (inrichtend con1ité) ziet.
De commissie belast met de organisatie van een feest wordt ook
feestcommissie of feestcomité genoemd.

J.

V.

WONING EN WONINGBOUW (8)

Bestek} offerte) inschrijving
Nu kunnen op grond van het bouwplan en het bestek) de onder-

handelingen beginnen. U wenst daarbij natuurlijk de concurrentie
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te laten werken en stuurt die twee basisstukken daarom aan verscheidene aannemers met verzoek hun prijs op te geven, een
offerte te doen, hun inschrijving in te zenden. Hier zitten we dan
weer middenin de aanbestedingsterminologie en moeten we kortheidshalve verwijzen naar hetgeen daarover in dit tijdschrift al
is gezegd.

De posten van het bestek
In zo een bestek staan de bepalingen en voorwaarden. Een bijzondere bepaling is wel die betreffende de verrekening van de prijsbewegingen: als de materiaalprijzen met een bepaald percentage
stijgen, wordt ook de inschrijving aangepast. Sommige werken
worden gewoonlijk buiten het bestek gehouden, zoals het verfwerk. Dat zal misschien zorg zijn voor de doe-het-zelver in u.
Achteraan in het bestek staat de opmeting: zoveel kubieke meter
metselwerk en beton, zoveel vierkante meter vloer, zoveel strekkende (en niet «lopende») meter plint enz... Die opmeting is
meestal zó opgevat dat de aannemer er alleen maar de prijzen
hoeft bij te schrijven en ze ingevuld en ondertekend als inschri;vingsbiljet kan terugsturen.
Naast posten met een vast bedrag komen op het bestek ook
verrekenposten, schatposten voor. De werkelijke kosten worden
dan later verrekend tegen eenheidsprijzen, die ook voor het meeren het minderwerk gelden. Voor het hang- en sluitwerk (d.i. al
wat dient om deuren en ramen draaibaar te maken en ze in gesloten stand vast te zetten, de scharnieren, sloten enz... ) ziet u
daar 5.000 frank staan met het woordje stelpost er naast. Dat is
een post waaruit, buiten risico voor de aannemer, de aanschaffing
van die artikelen wordt bestreden. Het hang- en sluitwerk wordt
immers meestal door de architect of door de opdrachtgever zelf
gekocht.

Calculatie - voorcalculatie - nacalculatie
De aannemer moet zo nauwkeurig mogelijk bepalen hoeveel bouwstoffen en arbeidsuren hij voor de uitvoering van het bouwwerk
moet uittrekken. Dat noemt men de calculatie, hier de voor-

calculatie (vóór de uitvoering van de order), want nadien, na
de uitvoering, komt er nog een nacalculatie. Als laatste post
wordt gewoonlijk de omzetbelasting ingecalculeerd.
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Contract van aanneming en werktijdplan
U staat thans zover dat het contract van aanneming is getekend.
De aanneemsom is b.v. 900.000 frank. De bouwwerkzaamheden
kunnen beginnen. Nu maar hopen dat alles vlot verloopt, dat de
verschillende werkzaamheden goed in elkaar grijpen} dat de terl1zijnkalender) het werktijdplan of het tijdschema (allemaal goede
Nederlandse woorden voor het geheel overbodige «timing»)
strikt kan worden opgevolgd. Dat zal ook in niet geringe mate
afhangen van de weersomstandigheden, of er veel of weinig
vorst- en regenverlet is. Het probleem van de verletbestri;ding
in het bouwvak is thans sterk aan de orde.

Materiaal - materieel
De aannemer heeft intussen zijn orders geplaatst voor het leveren
van het benodigde materiaal ( bouwstoffen, grondstoffen) en
heeft ook al een deel van zijn materieel (gereedschap, machines),
waaronder de betonmolen) aangevoerd.

De gang van het bouwwerk} het bouwproces
De bouw van een woning verloopt meestal in drie fazen: de

onderbouw (b.v. de betonwerkzaamheden bij de fundering) tot
gelijkstraatse hoogte} d.i. tot op het niveau van de straat, de
ruwe bovenbouw (<< ruwbouw» is een term uit ~let hoogovenbedrijf, namelijk het metselwerk tussen de mantel en de eigenlijke
schachtvoering ) of de romp) en als derde faze uiteraard de

afwerking.
Het toezicht
Voor het toezicht op de bouwwerkzaamheden laten architecten
zich vaak bijstaan door opzichters) die er op toezien dat het werk
vakkundig wordt verricht (liefst niet: volgens de regelen van de
kunst: selon les règles de l' art). Zij zorgen er ook voor dat het
werk normaal voortgang vindt en dat de maatvoering juist is,
conform het plan (zonder voorzetsel!) of de werktekeningen.

Voorbereidende werkzaamheden - Keet en paviljoen
Aan de eerste faze van het bouwwerk gaan natuurlijk een aantal
voorbereidende werkzaamheden vooraf, zoals het inrichten van
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het bouwterrein) van de bouwplaats (la mise en chantier) met de
bouwschutting, bouwplanken enz. en ook de keet. Men spreke
in dit verband niet van een «paviljoen ». De loods voor het
toezichthoudend en leidend personeel bij een bouwwerk of ten
behoeve van de arbeiders is in goed Nederlands een keet. Paviljoenen zijn afzonderlijke, gewoonlijk niet te hoge gebouwen van
een complex, zoals b.v. op de wereldtentoonstelling. Ook het
buitenverblijf, het lusthuisje van licht materiaal dat u misschien
later nog eens zult laten bouwen in de Kempen of de Ardennen,
kunt u een paviljoentje noemen.
Tot de voorbereidende werkzaamheden behoren ook de aanvoer
van de benodigde bouwstoffen of bouwmaterialen op het werk
(en niet: op de werf!) en het uitzetten d.i. het uitbakenen van
het gebouw.
Het graafwerk en de fundering
Als dat allemaal in orde is, kan worden begonnen met het
graafwerk) met het uitgraven van de bouwputten. Of er veel
grondverzet is, of er veel grond moet worden verzet) wordt bepaald door de grondgesteldheid en de draagkracht van de grond,
en ,hangt er mede van af of u het huis al dan niet geheel onderkelderd wilt hebben. Aan het funderingswerk) het aanleggen van
de fundering (in het enkelvoud!) komt natuurlijk heel wat beton
te pas. Beton wordt niet gegoten maar gestort! Men spreekt ook
van de fundamenten of de fondamenten (dikwijls in het meervoud) van een gebouw, waarmee dan inzonderheid het metselwerk van de fundering wordt bedoeld. «Fundatie» in die betekenis is Zuidnederlands. Het is wél ABN in de betekenis van
« stichting ».
Voor de fundering wordt veelal gebruik gemaakt van afbraak)
puin) steenpuin of steenslag} die tot een soort van beton worden
verwerkt.
Aan de fundering moet natuurlijk uiterste zorg worden besteed
opdat het bouwwerk zich niet ongelijk gaat zetten) om ongelijke
zetting te voorkomen, om een gelijkmatige zetting te verkrijgen.

Het metselwerk
Het verdere metselwerk wordt volgens het plan eensteens) halfsteens) of met anderhalve steen uitgevoerd naar gelang het om
dragende of niet-dragende muren gaat. Het plan zal voor de
buitenkant wel dubbele muren voorschrijven waartussen voor de
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isolatie een snlalle luchtruimte wordt gelaten. Men noeme zulke
muren niet « tegenmuren », een letterlijke vertaling van het Franse
«contre-mur », ook niet «coulissemuren », maar spouwmuren; de
isolerende luchtruimte tussen de stenen is de spouw. «Tegenmuur » bestaat in het Nederlands ook wel maar betekent steunmuur, schoormuur.

A. D. M.

PROCESINDUSTRIE
Het begrip « procesindustrie» dateert van na de laatste wereldoorlog en is thans in de vakliteratuur, doch ook steeds meer in
de algemene dag- en weekbladen, gemeengoed geworden. In de
laatste druk van Van Dale (1961) komt de term nog niet voor,
wel «procesregeling », doch dan in de zin van «regeling aan
een arbeidsproces».
Onder procesindustrie verstaat men al die bedrijven die werken
met procédés} dus de chemische en een groot deel van de voedingsen genotmiddelenindustrie (koken, brouwen, bakken), de aardewerkindustrie (bakken), glasfabrieken, metallurgische bedrijven
(verzinken, vertinnen, enz.) hoogovens, petroleumraffinaderijen
enz.; kort samengevat spreekt men ook wel van de chemische
en de parachemische industrie.
De procesindustrie omvat alle bedrijfstakken waarin bij de
produktie het accent ligt op de verandering van de aard van het
produkt, zulks in tegenstelling tot de mechanische industrie, die
het accent heeft liggen op de verandering in vorm. In de eerste
industrie spelen zich fysische en chemische processen af in gesloten apparatuur} "\velke leiden tot aardverandering van de uitgangsprodukten, in de tweede industrie vinden vormveranderende
bewerkingen plaats d.m.v. gereedschappen en gereedschapswerktuigen. In de procesindustrie vindt een continu proces plaats (in
tegenstelling tot een z.g. batch-proces), er wordt gebruik gemaakt
van zeer grote produktie-eenheden (leidend tot lage investeringskosten per eenheid produkt), terwijl de eindprodukten van constante kwaliteit zijn.
In het Franse taalgebied komt men het begrip procesindustrie
nauwelijks tegen. In Le Monde van 20.3.1969 werd gevraagd
een «ingenieur procédé» (bij ons: procesingenieur ) ayant 2 à
4 ans d'expérience acquise dans industrie à « process» (pétrolechimie-sidérurgie) , .capable étudier les problèmes de «process»
dans usine de grande taille à circuits multipIes. Het ging hierbij
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om een « important groupe français matériaux de construction ».
In Le Monde van 19.3.1970 vroeg men een ingénieur process}
met als vereisten: ingénieur diplomé chimiste, 5 ans expérience
minimum dans la conception de projets de raffineries de pétrole
et unités de pétrochimie.
Het Duitse taalgebied kent de term «Verfahrenstechnische
Industrie ». Ik citeer uit « Umschau » 11.7.1967 : Die Verfahrenstechnik (bij ons: procestechniek) befasst sich mit der Herstellung der Stoffe. Diese Produkte liegen während der Herstellung
zumeist, wie bei der Energietechnik, als Fliessgut vor. Auch der
Produktionsvorgang läuft hier in der Regel als Fliessprozess ab.
Charakteristischer Vertreter der verfahrenstechnischen Industrie
ist die chenzische Industrie.
Het wezen van de procesindustrie laat zich tenslotte eveneens
vaststellen aan de hand van de talrijke woordcombinaties met het
begrip proces, zoals: procesautomatisering} procesbeheersing}
procesberekeningen} procesbesturing (b.v. met behulp van gasvormige en vloeibare media), procesbewaking} proceschemie}
proces ( regel) computer) procesconstanten} procescontrole (b.v.
een paar honderd temperatuurmetingen in minder dan tien minuten in een glycerinefabriek) , procesdynamica (het niet-stationair
gedrag van de processen der procesindustrie), procesinstrumentatie
(b.v. doorstromingsmeters in olieraffinaderijen, paneelinstrumenten, thermokoppels, kwikschakelaars, foutmelders, thermostaten,
dataloggers, pneumatische regelapparatuur), proceskennis (hierbij
speelt de computer een grote rol door zijn vermogen grote aantallen gegevens in korte tijd te kunnen opnemen en verwerken),
proceskunde (chemici, fysici en andere specialisten gaan in het
laboratorium na en leggen daarbij in formules vast welke stappen
dienen te worden genomen om tot een bepaald produkt te komen) ,
procesregeling) proces variabelen) proces vloeistoffen) p ~\)ceswerk

tuigbouwkunde.

G.C.D.
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11. ,. Termen en wendingen

OPBRENGEN
Niet alleen de kleding, ook het taalgebruik is aan mode onderhevig. Dikwijls uit de modezucht zich in het gebruik van vreemde
woorden: «optie» voor beslissing} «image» of «imago» voor
beeld} «establishment» voor gevestigde orde} «in functie van»
voor op grond van} volgens} «in die optiek» voor in dat opzicht.
Er zijn ook bestaande Nederlandse woorden, die plotseling in
een nieuwe betekenis worden gebruikt, zoals inspraak (vroeger:
medezeggenschap), vlak (vroeger: gebied), ergens (vroeger: in
enig opzicht), optrekken (vroeger: verhogen). Tot die laatste
groep behoort ook het werkwoord opbrengen.
Eigenlijk betekent het opleveren} voortbrengen: het zal jaren
duren voor het bedrijf iets opbrengt; die grond brengt niets op ;
het aandeel brengt vijf procent op; de belastingen hebben dit jaar
minder opgebracht; het feest heeft flink opgebracht.
Verder heeft opbrengen ook de betekenis van: met geweld
naar een bepaalde plaats (inz. het politiebureau) voeren. B.v. een
dief opbrengen, een schip opbrengen "( == het dwingen naar een
haven te stomen).
Bij ons zegt men ook: kinderen opbrengen, maar dat wordt
als gewesttaal beschouwd voor grootbrengen of opvoeden.
Daarnaast wordt «opbrengen» nu in een heel ander verband
gebruikt, met het gevolg dat het een hele reeks beter passende
Nederlandse werkwoorden verdringt, zoals blijkt uit de volgende
voorbeelden:
- Daar moet' men veel geduld voor opbrengen (i.p.v. geduld

oefenen) hebben} tonen).
- Gisteren brachten de kolenmijnen in de beurs een verdienstelijke weerstand op (i.p.v. weerstand bieden).
- Hij kon de moed niet opbrengen om ... (i.p.v. hij had er de
moed niet toe).
- Voor dat argument moeten wij begrip opbrengen \(Lp.v. begrip
voor iets hebben) tonen).
- Hij kon de kracht niet opbrengen om zich hiertegen te verzetten
(i.p.v. hij had niet de kracht om zich hiertegen te verzetten;
hij was daartoe niet in staat).
- Het wordt tijd dat het buitenland hiervoor belangstelling gaat
opbrengen (Lp.v. belangstelling betonen) blijk geven van b. of
belang stellen in).
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- Waardering opbrengen voor iemands karakter (i.p.v. iemands
,karakter waarderen) waardering voor iemands karakter hebben)

tonen) .
- Hij kon voor de zaak geen vertrouwen opbrengen (i.p.v. hij
vertrouwde de zaak niet).
En zo kan men blijven doorgaan, want alles wordt nu «opgebracht»: moeite, gezond verstand, fierheid, menselijkheid,
goede wil, blijmoedigheid, eensgezindheid, durf, zelfkennis, geloof,
achting, eerbied, nederigheid, liefde, haat.
Het is een uitvloeisel van de verderfelijke neiging tot vervlakking en nivellering van de stijl, die slechts tot taalverarming
kan leiden, zoals ten overvloede blijkt uit de bovenstaande voorbeelden.

DECOR - DECORUM
In een brochure uitgegeven door het mInIsterie van Nationale
Opvoeding over de literatuur in België komen de volgende zinnen
voor:
- Het Vlaams landschappelijk decorum met velden en dieren ...
- Dat de invloed van de expressionistische en surrealistische
schilderkunst de decorums zou beïnvloeden ligt voor de hand.
In een studie van dr. G. Degroote over Hendrik Conscience
lezen we: «Het was er uiterlijk rustig met het decorum van de
dobberende trekschuit en de wiegende zware kettingen, die nog
de stoepen vóór de rijke herenhuizen afsloten.»
Het is me al meermaals opgevallen dat tal van \Tlamingen
decor verwarren met decorum) of juister gezegd dat zij decorum
schrijven als zij decor bedoelen.
In de toneelwereld betekent decor de toneeltoerusting, schermen enz. Zo spreekt men van decorschilder en decorontwerper.
Verder wordt het leenwoord decor gebruikt in de betekenis van

omgeving) achtergrond) omlijsting.
De Nederlandse schrijver S. Carmiggelt, die blijk geeft van
een zeldzaam taalmeesterschap, verklaarde in een interview voor
de Vlaamse televisie: «Ik hou van kroegjes in Amsterdam. Ik
kom er veel om inspiratie op te doen: ze vormen het decor voor
mijn nlensen.»
In Dooltocht van een Griekse beId schrijft B. Aafjes:
,( Ik bezocht de Homerische plaatsen en beschreef ze dan ook
op grond van de overweging... dat zij nog vandaag dienen kunnen
als decor voor de Homerische gebeurtenissen.»
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Een totaal andere betekenis heeft het woord decorum} namelijk
uiterlijke waardigheid, fatsoen, gepaste uiterlijke vormen. Zo
zegt men: het decorum in acht nemen, gevoel hebben voor decorum, afbreuk doen aan het decorum.
Op te merken valt dat het woord decorum ook bestaat in het
Frans, het Engels en het Duits en in al die talen precies dezelfde
betekenis heeft.

HET GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS
De heer De Groeve, inspecteur-generaal Binnenlandse Zaken
schrijft ons: «Ik ben ervan overtuigd dat heel wat ambtenaren,
die beroepshalve de Nederlandse taal met de meeste nauwkeurigheid moeten hanteren, geregeld met de handen in het haar zitten
wanneer zij de benaming van ministeriële departementen of
diensten moeten schrijven. Ik bedoel meer bepaald het correct
gebruik van hoofdletters.
Onverschillig welk nummer van het Belgisch Staatsblad brengt
alle mogelijke varianten.
Voor de ministeriële departementen gebruikt men een hoofdletter voor elk onderdeel van de benaming, bijvoorbeeld Ministerie
van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur (Ministère de
l'Education nationale et de la Culture néerlandaise).
Daartegenover staat dan bijvoorbeeld de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Office nationalde l'emploi). Maar dan weer:
Bestuur der Registratie en Domeinen (Administration de l'Enregistrement et des Domaines), Vast Secretariaat voor Werving
van het Rijkspersoneel (Secrétariat permanent de Recrutement du
Personnel de l'Etat).
Dit alles in het Belgisch Staatsblad van 1 september 1970.
In andere stukken leest men dan weer: Dienst van algemeen
bestuur, Dienst voor selectie en vorming, Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen, enz ...
Voor zover ik heb kunnen nagaan werd het correct gebruik
van hoofdletters, althans in dit verband, nog niet door Taalbeheersing behandeld.
Ik meen dat een rubriek daaraan gewijd heel wat belangstelling
zal opwekken. Wellicht kan hetzelfde worden gedaan in de
Franse uitgave.
Met dank voor wat U ter zake zult willen doen en met veel
lof voor de degelijkheid van Taalbeheersing groet ik U hoogachtend. »
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De \"X'oordenlijst van de Nederlandse taal heeft getracht enkele richtlijnen voor een oordeelkundig gebruik van de hoofdletters te geven~ In de Leidraad leest men op blz. LXVIII:
« Bij het opstellen van de volgende regels zijn we uitgegaan van
de overweging, dat de bijzondere betekenis van de hoofdletter
hierin bestaat, dat ze een bepaald woord speciaal doet uitkomen,
ter\vijl het overdadige gebruik van hoofdletters de tekst onrustig
maakt ... In aanmerking nemend, dat de keuze tussen de hoofdletter en de kleine letter in tal van gevallen moet 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 zal schrijven, hebben we, hoewel ons zoveel mogelijk aansluitend aan de traditie, afgezien van een te strenge
formulering van de desbetreffende regels.»
Onder de woorden die met een hoofdletter worden geschreven
vermeldt de Woordenlijstcommissie « openbare en andere bekende
lichamen », zoals Tweede Kamer, Senaat, Hoge Raad. Dit geldt
dus blijkbaar ook voor de namen van ministeriële departementen:
ministerie van Financiën, ministerie van Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, minister
van Verkeerswezen, minister van Openbare Werken enz. Verder
ook voor belangrijke diensten en instellingen: het bestuur van
P.T.T., het bestuur van Registratie en Domeinen, de rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, de dienst voor Selectie en Vorming enz.
Ambtelijke titels schrijven we met een kleine letter: burgemeester, gelneentesecretaris, commissaris van politie, inspecteur,
directeur, secretaris-generaal, president, kanselier, minister, professor enz. Adellijke titels eveneens: ridder, baron, graaf, markies.
In adressen en aanschrijftitels boven een brief zijn hoofdletters
gebruikelijk: Aan de Heer Burgemeester, Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Inspecteur.
Dezelfde regel passen we toe voor bepaalde inrichtingen: het
bestuur van een ambachtsschool (in een zin), maar: Aan het
Bestuur van de Ambachtsschool (in een adres).
Het veelvuldig gebruik van hoofdletters voor titels, vooral in
ambtelijke kringen, is voor velen een bewijs van beleefdheid ten
opzichte van hun meerderen. Dit heeft geleid tot een werkelijke
inflatie van de hoofdletter, zodanig zelfs dat sommige teksten
gaan lijken op het Duits, in welke taal alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter \vorden geschreven. Aldus wordt
afbreuk gedaan aan de aard zelf van de hoofdletter, die oorspronkelijk tot doel had de aandacht te vestigen op bepaalde eigennamen en bijzondere benamingen.
Als reactie tegen dat overtollig gebruik, zien we dat in de
laatste jaren een kleine letter wordt geschreven voor eigennamen,
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zelfs voor de beginletter van een zin, voornamelijk in reclameteksten, om· aldus de aandacht van de lezers te trekken.
Uit het bovenstaande blijkt dat het moeilijk is vaste normen
te geven voor het gebruik van de hoofdletter en dat de opvattingen
sterk uiteenlopen. \~el lijkt het ons verstandig de raad van de
Woordenlijstcommissie op te volgen en het overdadige gebruik
van hoofdletters tegen te gaan.
Met betrekking tot de voorlaatste alinea van de bovenstaande
brief, kunnen wij de h. De Groeve erop wijzen dat Langue et
Administration jaren geleden aan de « Crise des Majuscules » een
reeks artikelen· heeft gewijd· (I, 25-51 )..

J. V.

WONING EN WONINGBOUW (9)

Metselaar - opperman - handlanger
Voor de baksteenbouw zorgt de metselaar) niet - zoals men hier
ten lande nog veel hoort - de metser. Het werkwoord is immers
metselen) niet «metsen! »
Nog te weinig bekend is ook de juiste naam van de ongeschoolde arbeider die de metselaar mortel, stenen en andere
bouwstoffen aanbrengt, en die men in Zuidnederland «metserdiender» pleegt te noemen. Dat is de opperman en «opper»
heeft daarin niets te maken met wat het betekent in samenstellingen zoals «opperadmiraal » of «opperknecht »i waar het
de hoogste in rang aanduidt. De opperman is de man die oppert
d.w.z. die iets naar boven brengt. Hij is dus een soort van handlanger (manreuvre), de algemene term ter aanduiding van iemand
die een ander handreiking doet) hem de hand langt d.i. hem bij
zijn werk helpt, een handje helpt. We zeggen niet: «een handje
toesteekt ». Dat is Zuidnederlands. Iemand een hand toesteken
is hem de hand reiken om ze hem te drukken.
De opperman' of de handlanger kan men natuurlijk ook gewoonweg helper noemen.

Mortel en specie
Tot de werkzaamheden van de opperman behoort meestal het
aanmaken van de mortel of de specie) die hij dan op het werk
brengt met de mortelbak, de kalkmouw of de kalkschuit.
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Mortel of specie worden door de metselaar verwerkt) en met

troffel of truweel uitgespreid.
« Mortel» en «specie» worden veel door en voor elkaar
gebruikt. Toch is er wel enig verschil in betekenis. Specie is de
algemene term voor enige- gemengde en aangemaakte stof waarmee
gemetseld of gepleisterd wordt. Er is dus mortelspecie en pleisterspecie. We hebben het hier natuurlijk alleen over het woord
specie in verband met het hier behandelde onderwerp. Het woord
heeft ook in de bouwkunde en in de \vaterbouwkunde, nog een
andere betekenis, die het duidelijkst tot uiting komt in de wel
voldoend bekende samenstellingen als baggerspecie en graafspecie.
lvfortel nu, is, specie, veelal met een bepaalde samenstelling
(gebluste kalk of cement met zand en water), waarmee wordt
gemetseld.

Vloerconstructies
Als vloerconstructies tussen de verschillende verdiepingen gebruikt men thans haast uitsluitend nog betonvloeren) vloeren van
gewapend-beton, of holle vloeren) dat zijn ofwel holle betonvloeren of holle baksteenvloeren. Men noeme die niet «holle
welfsels» (hourdis creux). De traditionele houten of plankenvloeren voor de slaapverdieping, waarbij de planken achteraf
nog eens speciaal moesten worden aangedreven) geraken in onbruik.

Steigers - stelling
Naarmate het metselwerk, en het bouwwerk in 't algemeen wordt
opgehaald) moet ook het steigerwerk) moeten ook de steigers
worden opgetrokken. Men kan dat ook een stelling noemen. We
kennen allemaal wel de hangende of vliegende stelling van de
ververs.

Schoorsteen - schouw
Veel schoorstenen moeten er in een centraal verwarmde woning
natuurlijk niet worden gemetseld, want er is in principe maar
één stookplaats. « Schouw» in die betekenis, in de betekenis van
« rookkanaal» dus, is Zuidnederlands. Het is wél het goede
woord voor de verhoogde en verwijde, al of niet op pilaren
steunende overdekking van een stookplaats, voor de schoorsteenmantel. Om op alles voorbereid te zijn hebt u toch nog een

11 ,. 597

schoorsteen laten bouwen die in de woonkamer uitkomt. Daar
wenst u een fraaie rustieke schouw) een sierschouw met een
eikehouten bovenblad te plaatsen voor een open haardvuur.
Schoorsteen is ook hetgeen van een rookkanaal boven het dak
gemetseld is: door de storm zijn vele schoorstenen afgewaaid.
Ook fabrieken hebben schoorstenen. « Schouw» in die betekenis
is verouderd en wordt thans als Zuidnederlands . aangemerkt.
Boven het metselwerk van een schoorsteen steekt de schoorsteenpijp uit.
Om de schadelijke invloed van de wind op de trek van de
schoorsteen tegen te gaan, om te beletten dat de wind in de
schoorsteen valt of slaat, wordt deze gewoonlijk afgedekt met
een schoorsteenkap. Er zijn vaste en draaiende schoorsteenkappen.
Zo een draaiende schoorsteenkap noemt men, overdrachtelijk,
ook wel een gek.

A. D. M.

VRAAG EN ANTWOORD
Verplegenden) verpleegkundigen) verpleegster
V. (H. Renneboog, Aalst) In de rubriek·« Proeve van tekstverbetering» van het decembernummer 1969 (blz. 124) wordt
het woord verplegende geschrapt en vèrvangen door verpleger
of verpleegster. Dit lijkt me niet in overeenstemming met het
actuele feitelijke taalgebruik in Nederland. Daar valt al enige tijd
een ontwikkeling waar te nemen, waarbij het woord verplegende
steeds meer in omloop komt.
A. Het komt ons voor dat de termen verplegenden) verplèegkundigen) hoofdverplegende enz. meer gebruikt worden in de
advertentietaal, maar dat men in de gewone omgangstaal spreekt
van een verpleegster of verpleger. (Zie Tbh. IV, 178)

Plastic) plastiek
Dezelfde lezer meent dat onze Noorderburen het huisvuil in een
plastic (uitspr. plèstik) zak plegen te stoppen en niet in een
plastieken zak (zie Taalbeheersing 111, 116).
A. In de proeve van tekstverbetering op blz. 116 ging het over
het foutieve gebruik van « vuilemmers ». In de toelichting werden
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voorbeelden genoemd, waaronder ook: het huisvuil gooien wij
in een plastieken zak.
Er had ook kunnen staan « plastic» zak. Waarom ik plastiek
en niet plastic heb gebruikt, kan ik werkelijk niet zeggen.
Plastiek is een oud woord, het is de kunst van iets te boetseren,
uit te houwen, te modelleren. Dan komen de synthetische stoffen
op de markt en het Engelse woord «plastic» waait naar het
Nederlandse taalgebied over, waar het een dankbaar onthaal vindt.
Toch is «plastiek» ook te gebruiken voor de aanduiding van
kunststoffen. Wij mogen kiezen.
De Centrale Taalcommissie voor de Techniek heeft destijds in
haar woordenlijst de volstrekte voorkeur gegeven aan plastiek i.p.v.
plastic. Ook als bijvoeglijk naamwoord wordt plastiek gebruikt,
b.v. een plastieken tas, een plastieken zak. Van Dale vermeldt
plastic) doch verwijst naar plastiek)· de Woordenlijst kent alleen
plastiek / plastic is niet opgenomen. V an Dale en de Woordenlijst
hebben zich dus blijkbaar gehouden aan de aanbevelingen van
de C.T.T.

J. D.-W.

KENT U ZE AL?

Kraken} kraakwagen
Als u gaat verhuizen dankt u vele dingen en voorwerpen af,
die niet in de vuilnisemmer gedeponeerd kunnen of mogen worden. In Nederland roept u dan de hulp in van de reinigingsdienst,
die met de « kraakwagen» uw onnodige en nutteloze zaken meeneemt. Zij worden «gekraakt» en op bepaalde plaatsen neergestort.

Inpraten} radar
Vliegtuigen die niet kunnen landen omdat de radar niet werkt,
worden « ingepraat» . Weet u dat « radar» een letterwoord is,
gevormd uit de beginletters van radio detecting and ranging?

Graag gedaan!
Na fantastisch mooi, denderend, mieters lastig, reuze klein, knal,
zeg ! is er een nieuw stopwoord, dat een plaats in het moderne
taalgebruik heeft veroverd, n1. « graag gedaan! » Komt u morgenavond bij ons bridgen? Ja, graag gedaan! Dank je voor de
mooie bloemen. 0, graag gedaan!
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11. ~ Termen en wendingen
WONING EN \VONINGBOUW (10)

Kap en dak
Een huis dat onder de kap staat is nog niet onder dak. De kap is
immers alleen het houten geraamte van het dak, het dakgebinte)
en nu moet de dakbedekking er nog op komen.
Als het huis onder de kap komt, is het de gewoonte er een meiboom op te planten. Het huis heeft dan de meiboom in kap.
Voor de metselaars en timmerlui betekent dat, dat ze door de
eigenaar onthaald (getrakteerd) worden op bier!
Op de gordingen} dat zijn de dwarshouten tussen de gebinten,
komt nu het dakbeschot. Bij een pannendak worden daarop dan
de panlatten gespijkerd. Hebt u verglaasde of onverglaasde dakpannen gekozen ?

Het leiendak en het leien dakje
Iedereen weet wel dat van iets dat maar niet wil vlotten gezegd
wordt: het loopt niet van een leien dakje. Toch spreken velen
nog altijd van een « schaliedekker», van «dakschaliën » of van
een « schaliedak ». Dat is allemaal Zuidnederlands.
De plaatjes van' leisteen waarmee daken worden gedekt of die,
in een lijst gevat, dienen om op te schrijven, noemen we leien.
Tegenover het pannendak staat het leiendak (aaneen geschreven,
anders dan het «leien dakje» uit het spreekwoord).

De dekker
De algemene naam voor iemand wi'ens beroep het is daken te
bedekken, ongeacht het daarbij gebruikte materiaal, is dekker}
niet dakbezetter of dakwerker. Is hij gespecialiseerd in het leggen
van pannendaken, van leiendaken of van rietdaken, dan noemt
men hem pannendekker} leidekker of rietdekker.

Dakraam en dakvenster
Dakraam en dakvenster zijn niet synoniem. Een dakraam ligt in
de helling van het dakvlak. Er zijn b.v. 4- 6- of 9-pans-dakramen,
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dat zijn dakramen die zo groot zijn als 4, 6 of 9 dakpannen.
Een dakvenster daarentegen is een uitbouw van het dakvlak,
meestal met draaibare ramen er in, dus naar buiten uitstekend.
Het eerste heet in het Frans « tabatière », het tweede « lucarne ».
Dakvensters zijn er gewoonlijk in dakkanzers, op een dakver-

dieping.
De timmerman
Voor het getimmerte, het timmerwerk zorgt de tiJnmerJnan, niet
de schrijnwerker, want dat is iemand die fijn kasten- en meubelwerk maakt. Wie in zijn vrije tijd als liefhebberij timmert, kan
zich een timmeraar noemen.

De betimmering
Veel van het vroegere handtimmerwerk wordt tegenwoordig
machinaal (en niet: mechanisch) d.i. met machines vervaardigd
in een timmerfabriek.
Van een huis dat van degelijk timmerwerk is voorzien zegt
men dat het goed betitnmerd is. Betimmering is ook \vel synoniem met timmerwerk in 't algemeen maar doelt toch meer op
dat soort van timmerwerk dat dient a) tot afwerking: de deurbetinzmering, b) tot belegging: een kamer met eikehouten betiJ1zmering of lambrizering, c) tot bedekking: de betimmering
van een electrische leiding; de betimtnering van een buis (cachetuyau). De leiding of de buis zijn dan omtimmerd.

De garage
Als autorijder hebt u natuurlijk veel aandacht besteed aan de
garage en deze ruim genoeg opgezet om er ook fietsen te kunnen
stallen. Voor de garagedeur hebt u de keus tussen de drie-; of
vierdelige vouwdeur, de moderne roldeur of de ruimtebesparende
kanteldeur, welke termen geheel voor zichzelf spreken maar ons
toch niet altijd te binnen schieten als \ve ze nodig hebben.

A. D. M.
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ZO'N - ZULK(E)
Een lezer zou graag weten wanneer men « zulk » moet schrijven
en wanneer « zo'n ». De regel volgens welke vóór een meervoudig substantief en bij een stofnaam zulk (e) wordt geschreven
en vóór een enkelvoudig substantief zo'n lijkt hem onvolledig en
dus onjuist. Hij voegt eraan toe dat volgens de Beknopte A.B.N.Spraakkunst van Paardekooper, Moeyaert enPeperstraete zulk
ook wordt gebruikt voor een noodzakelijk enkelvoudig woord.
Dit wordt geïllustreerd met het volgende voorbeeld: «Zulk weer
hebben we nog nooit gehad ». Er zijn echter een groot aantal
uitzonderingen: zo'n honger, zo'n dorst, zo'n pijn, zo'n zeer, zo'n
afkeer, zo'n zin enz ... 'Verder heeft de vraagsteller genoteerd:
zulk Nederlands (Dominicus), zulk mooi weer (Van Dale), zulk
slecht nieuws (Bordewijk), zulke taal (F.A. Mesters), zulk
afschuwelijk werk (S. Carmiggelt). En hij sluit met de woorden:
« Kunt u me waarlijk niet helpen ? »
Laten we beginnen met de eenvoudige gevallen.
Zo'n is een afkorting van zo een. Aangezien het onbepaald
lidwoord een of 'n steeds vóór een enkelvoudig woord staat, geldt
dat normalerwijze ook voor zo'n:
- Men kan Helene Swarth niet tot zo'n groep rekenen (Kruisinga, Het Nederlands van nu).
- Hoe beslissend voor de stemming werkt zo'n begin! (G. Brom
in De Nieuwe Taalgids).
- En is zo'n woord eenmaal ingeburgerd en gemeengoed geworden... ( Elseviers Weekblad).
In plaats van zo'n ziet men ook zulk een of zulk 'n. Over 't
algemeen gelden deze laatste als minder gewoon dan zo'n en
komen ze voornamelijk in de schrijftaal voor (zie hierover Taalbeheersing 11 462-463).
V'óór een meervoudig woord gebruikt men zulke:
- Zulke echt-nationale gezegden (G.A. Mesters ).
- Zulke op zichzelf staande woorden (De Vooys).
- Ik krijg wel eens meer zulke brieven (Jansonius' Ned.-Engels

Woordenboek) .
Tot hiertoe is alles heel eenvoudig. We vermeJden nu de bijzondere gevallen, die wat meer nadenken vergen.
Bij stofnamen, die uiteraard enkelvoudig zijn, gebruiken we
niet zo'n maar zulk: zulk hout, zulke boter, zulke melk, zulke
thee, zulk water enz.
Sommige stofnamen kunnen ook een concreet voorwerp aanduiden en dan kan men weer zoJn gebruiken: naast zul.k brood
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is zo)n brood) mogelijk, als een brood van een bepaalde vorm
bedoeld wordt; naast zulke kaas is zo)n kaas mogelijk. Men kan
dan niet meer spreken van stofnamen, want ze kunnen ook de
meervoudsvorm aannemen: zulke broden (== broodsoorten ) ,
zulke kazen (== kaassoorten).
Bij gesubstantiveerde werkwoorden gebruiken \ve eveneens

zulk:
- Zulk vechten is lelijk (P.C. Paardekooper).
- Zulk richten en corrigeren (Leidraad bij de Woordenlijst van

de Nederlandse Taal).
- Zulk nadenken (A. van Duinkerken).
Zulk komt tenslotte voor bij noodzakelijk enkelvoudige woorden, die een collectieve betekenis hebben en dus in zekere zin
gelijkstaan met verzamelnamen, b.v. het woord taal. Als men het
over een welbepaalde taal heeft, zegt men: In zo)n taal als het
Engels komen veel neologismen voor. Als taal slaat op iets wat
iemand zegt, op zijn woorden, dan gebruikt men zulk: Zulke
taal past niet in deze omgeving.
Andere noodzakelijk enkelvoudige woorden zijn: zulk onderwijs, (W. Kramer), zulk taalgebruik (De Nieuwe Taalgids).,
zulke tegenspoed, zulke ergernis (A. van Schendel), zulk vertoon
(T. de Vries), zulk geschrijf (J. Veering ), zulk uitvaagsel
(J. Greshoff), zulk Nederlands (E.C. Dominicus).
lIet spreekt echter vanzelf dat hier geen duidelijke grens kan
worden getrokken, destemeer daar zulk (e) soms wordt gebruikt
als een bijwoord om een bepaalde graad aan te geven: het is
zulk mooi weer (V' alt Dale)) zulke loutere gevoelsuiting (De
Vooys), zulk hinderlijk en gevaarlijk uitvaagsel (J. Greshoff),
zulk fijnzinnig proza (P.H. Ritter ).
Ook zo kan een bepaalde graad aangeven, als het wordt voorafgegaan door het onbepaald lidwoord een: in een zo volkomen
vorm (A. Donker), er blijft een zo nauwe opening (A. Verdenius), een zo-eerlijke brief (V. van Vriesland), een zo sterk Duits
gekleurde verzameling (De Vooys). Op te merken valt dat dit
alleen kan als er een bijvoeglijk naamwoord bij is, want daar
slaat dan zo op. In « een zo volkomen vorm» kan « volkomen»
niet worden weggelaten, in « zo'n volkomen vorm» wel.
Het is niet zeldzaam dat bij ons zo)n geschreven \vordt vóór
meervoudige substantieven. We halen hiervan enkele voorbeelden
aan:
- Het is merkwaardig dat men reeds tut zo'n mooie resultaten
kon komen.
- Het had zo'n erge gevolgen ...
- Het probleem is van zo'n onvoorstelbare afmetingen.
In Verzorgd Nederlands schrijft dr. H.M. Hermkens hierover ~
« In onze zuidelijke dialecten wordt zo)n ook in het meervoud
11 ~ 603

gebruikt. Dat zijn zo'n aardige mensen. In het A.B.N. is dit
gebruik, niet correct; het moet zijn: zulke aardige mensen.»
Om volledig te zijn had hij eraan moeten toevoegen dat zoJn
echter wel voorkomt bij een meervoud als het gevolgd wordt
door een getal; het krijgt dan de betekenis van ongeveer:
- Men woont zo iets bij, als men zo'n twintig jaar de beurs
bezoekt (Multatuli) Max Havelaar ).
- Als je zo'n dertig jaar uit je dorp bent (H. Voordewind, De

Commissaris vertelt).
- Zo'n twintig km ten zuidoosten van Nijvel ligt Villers-la-Ville

(Elseviers Weekblad) .
- Hoe dankbaar is mijn kleine hond voor beentjes en wat
brood, dichtte Van Alphen al, zo'n tweehonderd jaar geleden
.
(B. Japin, Taaltje wèl - taaltje niet).
Dit is te vergelijken met een ()n) in: 'n honderd, 'n duizend"
ongeveer honderà, ongeveer duizend,
een tien jaar geleden
ongeveer tien jaar geleden.
Ook in verbinding met wat kan een ()n) soms voor een meervoudig substantief staan: wat een mensen.

=

FAMILIE EN GEZIN
Tal van vergIssIngen in een tweetalig land als het onze vinden
hun oorsprong in het feit, dat een bepaald woord in de ene taal
twee begrippen aanduidt, terwijl in de andere taal hiervoor
twee termen bestaan, die elk hun eigen betekenis hebben.
Zo heeft in het Frans «famine» de dubbele betekenis van
gezin en familie. Onder gezin verstaan we ouders en kinderen.
Familie is een veel ruimer begrip en omvat het gezin met al de
bloedverwanten: grootouders, tantes, ooms, nichten, neven enz.
Er wordt vooral in Brussel veel geschreven over « la liberté du
père de famine» ; sommigen vertalen dat letterlijk in «vrijheid
van de familievader ». Deze laatstè samenstelling is on-Nederlands,
want een familie heeft geen vader. We kunnen wel spreken van
een stamvader} d.w.z. de mannelijke persoon van wie een geslacht afstamt.
De vader in een gezin heet in ambtelijke taal gezinshoofd en
in de gewone omgangstaal huisvader. Juist is dus: de vrijheid
van de huisvader. In artikel 450 van ons Burgerlijk Wetboek leest
men: «Hij (de voogd) beheert zijn goederen als een goed
huisvader.» Uit andere artikelen van het Burgerlijk Wetboek
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blijkt dat in ons recht een duidelijk onderscheid 'tussen gezin en
familie wordt gemaakt in de hierboven aangegeven zin.
Dat onderscheid blijkt ook uit de volgende samenstellingen:
gezinsarbeid, gezinsinkomen, gezinsloon, gezinsonderhoud, gezinsuitgaven. Die samenstellingen bestaan niet met familie als eerste
lid, omdat men b.v. niet kan spreken van het loon van een hele
familie. Gewone samengestelde woorden met familie zijn echter :
familiealbum, familiefeest, familiegebrek, familiekwaal, familienaam, familieraad, omdat het hier werkelijk om het ruimer begrip
gaat.
Het Frans is. een analytische taal en heeft, in vergelijking met
de Germaanse taalgroep, zeer weinig samengestelde woorden.
Het maakt dus op ruime schaal gebruik van het bijvoeglijk
naamwoord «familiai».
In onze taal is « familiaal» daarentegen zeer weinig gebruikelijk, zoals in Van Dale)s groot woordenboek wordt opgemerkt.
Wij bedienen ons bij voorkeur van een samenstelling. Dus niet
« familiaalleven » maar gezinsleven, niet « familiale lasten» maar
gezinslasten, niet «familiale politiek» maar gezinspolitiek, niet
«familiale begroting» maar gezinsbegroting.
Soms is er nog een groter verschil tussen de Franse en de
Nederlandse term. Meisjes' die een speciale opleiding krijgen om
in gezinnen te helpen, b.v. als de huismoeder ziek is, noemen we
gezinsverzorgsters (aides familiales), zij die bejaarde mensen verzorgen zijn bejaardenverzorgsters (aides seniors).
Degene die -de kost wint voor een gezin is de kostu1inner
(soutien de famille ). De uitkering aan de kostwinner voor elk
kind heet kinderbijslag en niet « familievergoedingen » of « familietoelagen », lettetlijke en onjuiste vertalingen van «allocations
familiales ». De tabel waarop in de vorm van een stam met takken
de namen van een persoon en zijn voorouders staan vermeld, noemen we de stamboom (arbre généalogique). «Milieu familiai»
stemt overeen met huiselijke kring (niet· huiskring).
Als een hulp in de huishouding wordt gevraagd, leest men in
de, advertenties van onze Vlaamse kranten soms het woord « familieleven », om te kennen te geven dat de gezochte persoon als
lid van het gezin zal worden behandeld en niet als een vreemde.
Dit is weer een .klakkeloze vertaling uit het Frans; de juiste
Nederlandse uitdrukking is met huiselijk verkeer.
Volledigheidshalve wijzen we erop dat familie in een paar welbepaalde gevallen wel gebruikelijk is in de beperkte betekenis van
gezin) namelijk in de adressering: «Aan de familie Janssens,
Molenstraat 10, Antwerpen» en verder als de familienaam onmiddellijk wordt vermeld: wij waren gisteren op bezoek bij de
familie Janssens.

J.
11 ~ 605

V.

65-plussers
De pensioengerechtigden staan tegenwoordig wel in het middelpunt van de belangstelling. Vijftig jaar geleden sprak men van
oudemannen- en oudevrouwentehuizen, waar de oudjes werkelijk
op de dood zaten of lagen te wachten. De sociale en economische
omstandigheden zijn in de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd
en het woord ouden-van-dagen hoort men haast niet meer. Het
is vervangen door bejaarden, een woord waarmee zulke goede
samenstellingen als bejaardenwoning, -tehuizen, -hulp, -verzorging
(zie Tbh. 11, 398) gevormd kunnen worden. Nu heeft een ander
woord, de derde leeftijd zijn intrede gedaan en het heeft al het
muffe van « ouden-van-dagen » ver van zich geworpen. De derde
leeftijd vertegenwoordigt in de meeste landen een zeer grote groep
van de bevolking, waarvan het zwakke geslacht het sterkst in
aantal is. In Nederland worden de lieden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt omschreven als de 65-plussers of 65 +.
Er zijn zelfs speciale permissiekaarten, passen, reductiekaarten
voor onze oudjes van wie velen nog een jong hart hebben.

J. D.-W.

1\.ORT EN. BONDIG
Prikklok
Het apparaat dat bij de ingang van kantoren en fabrieken is opgesteld en waarmee de aankomst en het vertrek van het personeel
wordt gecontroleerd, noemt men een prikklok. De personeelsleden
moeten elke dag prikken, d.w.z. hun kaart in het apparaat steken
waardoor de tijd erop aangegeven wordt.

Accountant
De man die gespecialiseerd is in het controleren en verbeteren van
de boekhouding, noemt men in het Nederlands een accountant
(Fr. expert-comptable).

Computer/rekenautomaat
Deze termen worden in het Nederlands gebruikt voor wat in het
Frans een ordinateur genoemd wordt.

Rondvraag
lIet laatste punt op de agenda van vergaderingen en besprekingen
is de rondvraag. In het Frans staat tegenover rondvraag: divers.

Agenda
Hoewel dagorde ook juist is, wordt voor vergaderingen meestal
een agenda opgesteld, met alle punten .die behandeld zullen
worden.

Postrekening/girorekening
De term postcheckrekening kan beter worden vervangen door
postrekening) girorekening of giro. De afkorting van postrekening
is prk. maar giro verdient zeker de voorkeur, evenals het werkwoord gireren i.p.v. overschrijven. Hebt u een giro? Dan zal ik
het bedrag morgen gireren. Postcheque is alleen juist voor het
door de Postcheque- en girodienst uitgegeven orderbriefje aan
toonder of geadresseerde.

Stortingsbiljet
Wat we nu nog een stortingsbulletin en vroeger zelfs een stortingsbulletijn noemden, zou beter stortingsbiljet heten. Onl een bedrag
te gireren, gebruiken we een girobiljet of een girokaart.

Stop
«De stop is doorgeslagen ». Deze kreet is goed Nederlands voor
wat men nog dikwijls hoort: «de plomb is gesprongen ». Stop
is de verkorting van smeltstop) d.i. de sn1eltveiligheid bij elektrische installaties. «Smeltzekering» is een germanisme.

Omzet/olnzetcijfer
Dit zijn de juiste woorden voor wat in het Frans chiffre d'affaires
wordt genoemd. «Zakencijfer » is een gallicisme.

w.
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WONING EN WONINGBOUW (11) *

De buisleidingen
Met het oog op het plaatsen van de buisleidingen voor water en
gas en ook van de elektrische leidingen hebben de metselaars
de nodige sleuven en gaten uitgespaard. De leidingen zullen dan
verzonken zijn (encastré) d.i. niet in het zicht komend.

De watertoevoerleidingen
Zij voeren het water naar de verschillende tappunten, naar de
verschillende punten waar u stromend water (niet : lopend water)
wenst. Het buitenshuis gelegen gedeelte van de leiding wordt
aangesloten op de waterleiding, op het waterleidingnet. Waar de
leiding binnenkomt, staat de watermeter. De man van de waterleiding komt de stand van die meter geregeld opnemen. Naast
de hoofdkraan vinden we de aftapkraan, waarmee we de waterleiding, als het hard vriest, kunnen aftappen.
Er is veel of weinig druk in de buis, niet «pressie»! Dat
woord bestaat in het Nederlands alleen in de betekenis van
morele druk of dwang. Denk aan de pressiegroepen!

Drinkwater en regenwater
Water dat geschikt of bestemd is om dagelijks, dus intensief
te worden gedronken is drinkwater. Natuurlijk is dat uiteraard
drinkbaar water (= water dat zonder gevaar kan worden gedronken). Op bordjes boven gootstenen schrijven we naar gelang
van het geval «Drinkloater» of «Geen drinkwater », en niet,
zoals men al eens aantreft: «drinkbaar water» of « ondrinkbaar
water ». Het probleem van de drinkwatervoorziening zal over
enkele jaren sterk aan de orde komen nu de waterreserves niet
zo groot blijken als eerst was gedaèht. Voor de drinkwatervoorziening zorgt de waterleiding, het waterleidingbedriif.
Drinkwater is ofwel leidingwater (= water van de waterleiding, niet: stadswater of kraantjeswater !) ofwel putwater,
* Zie ook Taalbeheersing 11 . . 169,179,203,474,492,498.565.586,596.600.
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water uit een welput. Voor de was wenst uw vrouw over regenwater te beschikken, want het leidingwater is te hard. Daarom
hebt u een regenwaterput laten maken die het dakwater opvangt
en voor de afvoer van het overtollige water natuurlijk van een
overloop is voorzien. Waar geen regenwaterput kan worden
gebouwd, kan men nog altijd het leidingwater verzachten, ont-

harden.
Warmwatervoorziening
Ligt de keuken vlak onder de badkamer dan kan het warmwatertoestel dat in deze laatste is opgesteld, mede het warm water voor
de keuken bezorgen. Het warmwatertoestel van de badkamer is
haast altijd een geiser, een geizer of geyser (de spelling staat niet
vast) d.i. een warmwatertoestel dat volgens het doorstroomprincipe werkt: het van de waterleiding afgetapte ,vater wordt
daar verwarmd terwijl het erdoor stroomt. Voor de warmwatervoorziening van de keuken worden naast keukengeisers ook warmwatertoestellen gebruikt met een ingebouwd reservoir waar een
bepaalde hoeveelheid water wordt verhit en voor het gebruik
gereed gehouden. Dat zijn de zgn. boilers, toestellen dus die volgens het accumulatiesysteem werken. De badgeiser wordt ook wel
eens badkachel genoemd.

De waterafvoerleidingen
Zij voeren het huishoudwater en de faecaliën af naar de riolering.
De term huishoudwater mag dus niet verkeerd worden verstaan:
hij doelt op het huishoudelijk afvalwater, niet op het water dat
voor de huishouding wordt gebruikt !

Closets
Moderne W.C.'s of closets zijn voorzien van een waterspoeling.
Het reservoir van die spoeling is het closetreservoir of de stortbak.
De W.C. moet na gebruik worden doorgetrokken!

Nog even in het bad! (zie Woning en woningbouw 4)
De badkamerinstallatie bestaat gewoonlijk uit de badkuip met
mengkraan voor warm en koud water, het 'bidet, een vaste was-
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tafel (lavabo is Zuidnederlands ! ), de al eerder genoemde badgeiser en een aparte doucheruimte, ·douchecel of douchehokje.
Natuurlijk is ook stortbad goed Nederlands maar douche is
gebruikelijker; het leent zich ook beter tot het vormen van
samenstellingen. Zelfs bestaat nu al het werkwoord douchen.

Iets méér nog over de verwarming (z. Woning en woningbouw 4)
Voor het geval dat de hoofdverwarming nog niet in bedrijf is,
b.v. in het voor- of het najaar, of in aansluiting daarop, bij strenge
koude, wenst U toch nog als bijverwarming (chauffage d'appoint)
op een kachel te kunnen rekenen. «Stoof» in die betekenis is
Zuidnederlands. Een kachel wordt aangemaakt, ook wel aangestoken. Ook de verwarmingsinstallatie van een auto noemt men
kachel: die wagen heeft een goeie kachel !
Een kachel die dag en nacht kan blijven branden is geen
« continu» maar een haard. «Continu» bestaat in het Nederlands wel maar dan als bijwoord .of in samenstellingen, om aan
te duiden dat iets onafgebroken functioneert: die machine werkt
continu. Continubedrijven zijn ondernemingen waar onafgebroken
wordt gewerkt. Men zou dus kunnen zeggen dat een haard een
kachel is die continu kan branden.
Er bestaan tegenwoordig ook kleine centrale-verwarmingsinstallaties waarbij zo een haard dienst kan doen als warmtebron
voor andere vertrekken omdat in die haard een kleine warmwaterketel is ingebouwd. Zo een. installatie, die uiteraard maar voor
kleine woningen interessant kan zijn, is een haardcentrale.
Voor de aanleg van de centrale verwarming zorgt de installateur
of verwarmingslnonteur. De installatie bestaat in hoofdzaak uit
a) het verwarmingsaggregaat (warmwaterketel plus brander), dat
liefst wordt ondergebracht in een brandvrije stookgelegenheid,
stookruimte of stookkelder met eigen rookafvoer ; b) de warmtetransportleiding (met circulatiepomp) en c) de verwarmingslichamen of verwarmingselementen, dat zijn bij het klassieke type
van centrale verwarming, de radiatoren. De kolomradiatoren zijn
vrijwel geheel verdrongen door de plaatradiatoren. In de slaapkamers kunt u volstaan met een éénplaatsradiator, in de woonruimten hebt u beslist twee- drie- of misschien zelfs vierplaatsradiatoren nodig. De warmtebehoeften moeten dan ook vakkundig
worden berekend. Ter verkrijging van een constant binnenhuisklimaat en mede met het oog op brandstofbesparing is een
automatische temperatuurregelaar echt geen luxe. De verwarming
wordt aan- of afgezet. Luchtbevochtigers mogen evenmin worden
vergeten.
J

A. D. M.
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TER WILLE VAN - OMWILLE VAN
De uitdrukking ter wille van betekent: in 't belang van, ten
bate van, met het oog op. We verduidelijken dat met enkele
voorbeelden :
- Hij deed het ter wille van de kinderen.
- Zij gaf steeds toe ter wille van de vrede in het gezin.
- De bezoektijd is beperkt ter wille van de rust van de zieken.
- Ter wille van de tijd moeten we het probleem voorlopig laten
rusten.
In Zuidnederlandse teksten leest men meer omwille van dan
ter wille van. Sommige handboeken over verzorgd taalgebruik
vermelden omwille van als gewesttaal en ter wille van als A.B.N.
Zij steunen hierbij wellicht op het Verklarend Handwoordenboek
der Nederlandse Taal van Koenen-Endepols, waarin staat: «omwille van (Z.-N. terwille van»>. Ook volgens Van Dale is het
Zuidnederlands en wordt het in Noord-Nederland alleen in bijzondere stijl gebruikt. Die opvatting zal wel in een volgende druk
moeten worden herzien, zoals al gebeurd is in het WinkIer Prins
Woordenboek en in het Prisma-Woordenboek Nederlands door
prof. dr. A. Weijnen, waarin tussen beide uitdrukkingen geen onderscheid meer wordt gemaakt.
We vermelden nu een reeks citaten van bekende Nederlandse
schrijvers, waarin de zogenaamde Zuidnederlandse wending voorkomt:
- Wij moeten leren in dit leven het leed te aanvaarden omwille
van de vreugde, waartoe het de voorwaarde is. (A. van Duinkerken, De Mensen hebben bun Gebreken)
- Omwille van hun broodje... (G. Royen, Taalrapsodie)
- ... omwille van de rust van de kraamvrouw. (F. Thomas, Stad

van mijn Hart)
- Omdat de Pausen, die in deze eeuw het meest omwille van de
kerk geleden hebben ... (G. Bomans, Wandelingen door Rome)
- Maar het is een spel dat er schijnt te zijn omwille van zichzelf.
(Michel van der Plas, Onze Taal, 1969, p. 4)
- ... al ware het slechts omwille van de apostelen. (Daan van der
Vat, Britten, Beesten en Buitenlanders)
Men treft ook wel de varianten om de( n) wille van en om der
wille van aan :
- ... om de wille van zijn zintuiglijke betekenis of (en) zijn gevoelswaarde. (Dr. G.S. Overdiep, Syntaxis en Stilistiek)
- Om den wille van de smeer likt de kat de kandeleer. (spreekwoord)
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- ... die om der wille van de geliefde lijdt.

(J.

Huizinga, Herfst-

tij der Middeleeuwen)
- ... om der wille van de echte koffie en uit afkeer voor surrogaten. (J .A. Meyers in De groene Amsterdammer)
- ... al was het alleen maar om der wille van zijn vriend. (Peter
van Eten in De nieuwe Taalgids)
- Het bijbrengen van een hoeveelheid kennis om der wille van
die kennis... (Dr. D. van Duyne in Tijdschrift voor Bestuurs-

wetenschappen)

Zelfs een taalkundige als dr. P.c. Paardekooper, die een broertje
dood heeft aan de zogenaamde « bijzondere stijl» schrijft :
- Vooral omwille van de onmisbare eenheid, verdient dit systeem
sterke aanbeveling. (Inleiding tot zijn Taalgids) blz. XXI)
- Omwille van de overzichtelijkheid hebben we niet het maximum
als uitgangspunt gekozen. (De nieuwe Taalgids) 1952, p. 268)
Na aldus te hebben aangetoond dat de uitspraak van onze
twee toongevende verklarende woordenboeken over omwille van
(Zuidned. en bijzondere stijl) met een korreltje zout moet worden opgevat, zullen we nu wijzen op een Vlaamse afwijking, die
de laatste tijd in frequentie schijnt toe te nemen. Ze bestaat erin
omwille van te gebruiken alsof het een redengevende uitdrukking
was, in de betekenis dus van om reden van} wegens} ter oorzake

van} uit hoofde van.
We hebben hiervan een reeks voorbeelden opgetekend (de
voorgestelde verbetering staat cursief tussen haakjes) :
- Omwille van (wegens) de steeds stijgende lasten wordt de
groep van vier tot drie verminderd.
- De Fransen zijn omwille van (wegens) om reden van) de
strenge deviezenbeperkingen weggebleven.
- Hij werd aangehouden omwille van contacten met de vijand
(omdat hij contacten had met de vijand).
- Hij heeft de .betrekking aangenomen omwille van de meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (omdat de arbeidsvoorwaarden
aantrekkelijker zijn).
- Zij kregen een open doekje van het congres omwille van
(wegens) hun verzet tegen het voorstel van de regering.
- Het was een goed congres omwille van (door) de vruchtbare
besprekingen en omwille van (wegens) de resolutie die werd
aangenomen.
- De prijs werd toegekend aan prof. De Somer omwille van
(wegens) zijn oorspronkelijke bijdragen op het gebied van de
fysiologische pathologie.
Sommigen schrijven zelfs «omwille van de reden », zoals in
de volgende zin uit eèn grote Vlaamse krant: «De" rode teIefoon " tussen Moskou en Washington wordt niet elke dag ge-
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bruikt omwille van de eenvoudige reden (om de eenvoudige

reden) dat ... ».
Laten we dus ter wille van of ofJ2wille van niet gebruiken als
een reden wordt aangegeven, maar alleen als bedoeld wordt in )t
belang van) met het oog op) ten bate van) in overeenstemming
met het correcte Nederlandse gebruik.

J. V.

VAKANTIE BIJ TOERBEURT
In een dienstorder van een openbare instelling was sprake van
«het rolverlof van 1 april tot 31 oktober». We kennen in
onze taal wel een hele reeks samenstellingen met rol- als eerste
lid, zoals rolfilm, rolgordijn, rolluik, rolschaats, rolstoel, roltrap,
maar niet «rolverlof ». Zij die dit laatste woord gebruiken,
zullen wel beïnvloed zijn door de Franse term « roulement ». Om
die gedachte in onze taal weer te geven, grijpen we niet naar
« rollen» of « rol ». Tegenover « travailIer par roulement» staat
in het Nederlands bij toerbeurt werken) d.w.z. volgens een vastgestelde volgorde elk op zijn beurt werken.
Als de vakantie van het personeel om dienstredenen over enkele maanden wordt gespreid, spreken we dus van vakantie bij
toerbeurt) vakantie bij beurten of vakantiespreiding: de vakantie
wordt gespreid over het tijdperk van 1 april tot 31 oktober.
De lezer merkt dat we de term vakantie gebruiken en niet
« verlof ». V akantie is immers de wettelijk of contractueel geregelde onderbreking van de arbeid voor rust- en ontspanningsdoeleinden. De werkgever betaalt een vakantiebijdrage. Het vakantiefonds is belast met de uitbetaling van het vakantiegeld.
Verlof daarentegen is een onderbreking van de arbeid om een
andere reden, b.v. wegens ziekte (ziekteverlof). Die terminologie
wordt aanbevolen in het Sociaalrechtelijk Woordenboek samengesteld door de Benelux-subcommissie voor eenmaking van de
terminologie inzake sociaal recht. Ter bevordering van de eenheid
van terminologie is het raadzaam ons aan die voorschriften te
houden.
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11. ~ Termen en wendingen
OVERDREVEN GEBRUIK VAN «KENNEN»
Het werkwoord kennen beslaat veel ruimte in de verklarende
woordenboeken. Hieruit blijkt dat het in tal van betekenissen
wordt gebruikt. De voornaamste is: weten hoe iets of iemand is
door onderricht, oefening of persoonlijke ervaring, zoals door de
volgende zinnetjes wordt aangetoond: hij kent Engels; geen a
voor een b kennen; zij kennen elkaar; ik ken hem aan zijn
gang; iemand kennen van aanzien; hij kent zijn vak; aan de
vruchten kent men de boom.
Kennen krijgt andere betekenissen naar gelang het gebruikt
wordt met bepaalde andere werkwoorden: zich doen kennen als
een bekwaam vakman (== tonen wat men is).; zich aan iets laten
kennen (== een minder mooie karaktertrek tonen, b.v. gierigheid,
jaloezie); zich van zijn goede zijde laten kennen (== zich in zijn
ware aard openbaren); iets te kennen geven (== iets mededelen,
doen blijken, doen verstaan); iemand niet willen kennen (== iemand negeren); hij werd in die zaak niet gekend ( == zijn mening
werd niet gevraagd).
Kennen komt ook voor in verscheidene vaste uitdrukkingen
met een ontkenning: geen geluk, geen gevaar, geen medelijden,
geen vrees kennen; zijn hoogmoed kent geen grenzen; hij kent
geen groter genoegen dan ... Als er geen ontkenning is, gebruiken
we een ander werkwoord: geluk hebben, gevaar lopen, medelijden voelen, vrees koesteren, genoegen scheppen in.
Het werkwoord wordt tenslotte ook wel gebruikt in de betekenis van erkennen: de wet kent geen delen van dagen; ons
Burgerlijk Wetboek kent zo'n regeling niet; het Engels recht
kent geen gemeenschap van goederen; de wet kent drie soorten
van voogden.
De bedoeling van dit artikel is te wijzen op een afwijking die
woekert in onze kranten, tijdschriften, radio en televisie, zodat
kennen een echt stopwoord is geworden, dat voor alles. dienst
moet doen en het juiste werkwoord verdringt. Dit overdadig gebruik verwatert de stijl en is kennelijk te wijten aan overhaasting
of gemakzucht; het zoeken naar het passende woord vergt immers
meermaals een bijzondere inspanning.
We hebben een groot aantal voorbeelden opgetekend - ze
liggen dagelijks voor het grijpen - en geven de voorgestelde
verbetering cursief tussen haakjes.
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- Vlaamse orgelbouw in Nederland kent (bereikt) nieuw hoogtepunt.
- De tentoonstelling kende veel succes, een grote belangstelling
(succes boeken) hebben) oogsten - grote belangstelling wekken).
- Zijn woorden kenden (vonden) algemeen bijval.
- De afgestorvene heeft een ongelukkig leven gekend (gehad).
- Antwerpen kent (wordt overspoeld door) een golf van misdadigheid.
- De regering kent een moeilijke start (kontt moeilijk op dreef).
- De regering zal nog veel moeilijkheden kennen (ondervinden)
stuiten op) voor ... komen te staan).
- Het land heeft veel rampen gekend (te verduren gehad).
- We kennen nog een groot tekort aan zulke scholen (er is) er
bestaat nog een groot tekort. .. ).
- Hij wist niet welk lot hij nog zou kennen (hem nog beschoren

was).
- Die godsdienstige sekte kende (had) vond) veel aanhangers in
het Frankrijk van de XIIde eeuw.
- Ook onze buurlanden kennen overstromingen (worden door
overstromingen geteisterd).
- Het land kende een langdurige burgeroorlog (werd door een
langdurige burgeroorlog geteisterd).
- Hij kende (genoot) een grote populariteit.
- De Nederlandse afdeling van het Brusselse conservatorium
kent al grote bloei (verheugt zich al in grote bloei, is al tot grote

bloei gekomen).
- We zullen nog regen kennen (we mogen nog regen ver-

wachten).
- Noord-Ierland kent zijn eerste doden (in Noord-Ierland val-

len ... ).
- De hele operatie schijnt geen grote resultaten te kennen (op

te leveren).
- Het groeiproces kent onvermijdelijk crisissen (maakt crisissen

door).
- Het individueel huisje zonder verdiepingen kent veel aanhangers (er zijn veel liefhebbers voor) vindt algemeen aanhang) valt

in de smaak) de gunst).
- In juni kende dat succesboekje een tweede druk (verscheen
een tweede druk).
- In Nederland kende men toen nog kleinere forten in Vechten

(bestonden).
- Onze streken kenden van 1000 tot 1316 drie moorddadige
hongersnoden (werden geteisterd door).
- Onze buitenlandse handel kende in 1967 slechts geringe groei
(de groei van onze buitenlandse handel was gering).
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- De parlementaire democratie kent (staat bloot aan) tegenslagen.
- Brussel kende een grote toeristische drukte (mocht zich verheugen in).
In andere gevallen wordt kennen gebruikt met een zelfstandig
naamwoord om op een omslachtige wijze uit te drukken wat
korter en krachtiger met een enkel werkwoord kan worden gezegd. Ook hiervan geven we enkele voorbeelden :
- Sommige waren, zoals het vlees, kennen al een' prijsstijging
(de prijs van sommige waren is al gestegen).
- Het vuur kende een nieuwe opflikkering (flikkerde weer op).
- De plechtigheid kende een rustig verloop (verliep rustig).
- Ons land kende tijdens het weekeinde overvolle wegen en
stranden (wegen en stranden waren overvol).
- Tijdens de verkiezingen heeft de partij een lichte achteruitgang
gekend (is licht achteruitgegaan).
- De produktiviteit kende in 1968 een sterke aangroei (is sterk

toegenomen).
Tenslotte wensen we er nog de aandacht op te vestigen dat

gekend het verleden deel\\roord is van kennen. We zeggen dus:
hij heeft zijn grootvader nooit gekend; ik heb \vel van hem gehoord, maar heb hem niet persoonlijk gekend; Rembrandt stierf
in armoede maar had betere dagen gekend.
Bekend daarentegen is een bijvoeglijk naamwoord: een bekend schrijver, een bekend schilder, een bekend spreekwoord;
de juiste uitslag van de verkiezingen is nog niet bekend; naar
de bekende weg vragen; het belang van het instituut is nog
te weinig bekend; hij is goed bekend met Amsterdam; over de
oorzaak van de ramp is nog niets bekend.
Van bekend is het zelfstandig naamwoord bekendheid afgeleid;
die woorden wijzen er dus op dat iemand of iets een zekere
vermaardheid of beroemdheid geniet. Dat is niet het geval met
gekend} zodat het verkeerd is te schrijven: weinig gekende
brieven van Conscience; het gebouw is beter gekend onder de
naam van ... ; een zeer gekend passagiersschip; hij is vooral gekend als schrijver van... ; een te weinig gekend kunstenaar.
Die bij ons nog dagelijks voorkomende vergissing werd uitvoerig behandeld in Taalbeheersing 11 346-348.

J.

V.

11 ~ 616

KORT EN BONDIG

Ontnieter
We hadden reeds een nietmachine of nieter. Dat was handig om
te nieten) d.w.z. vellen papier bij elkaar te houden door middel
van een nietje) zo'n klein metalen beugeltje waarvan de uiteinden
door de nieter worden omgebogen. Een nietje verwijderen was
echter niet gemakkelijk. Beschadigde nagels en een bloedende
vinger waren dikwijls het resultaat. Nu kan je in de handel een
ontnieter kopen, een soort tangetje waarmee je een nietje moeiteloos los kunt maken.

Paperclip
Een klemmetje om papieren tijdelijk bij elkaar te houden, is een
paperclip (uitspr. : peperklip ), geen trombome of attachee Sommigen hebben bezwaar tegen het Engelse woord paperclip en
stellen voor het te vervangen door papierklem. Dat gaat evenwel
niet want een papierklem is een ijzeren knijper met een veer,
waarmee men eveneens papieren of documenten kan samenhouden.

Moerplaatje
Het dunne plaatje dat vóór de moer op een bout wordt gestoken,
zouden we een moerplaatje moeten noemen. We kennen het beter
met zijn Franse naam: joint. In een motor zit ook een grote
plaat die «joint» wordt genoemd. Dat is in het Nederlands
de pakking.

Vestiaire
In een schouwburg is er een vestiaire) d.i. een plaats waar overjassen, hoeden enz. van de bezoekers tijdelijk 'bewaard worden.
Er zijn ook kleedkamers waar de acteurs zich kunnen verkleden.
V estiaire en kleedkamer mag men dus niet verwarren.

Spreekuur
De tijd waarin een dokter consult geeft, is zijn spreekuur. Op
het bordje aan de deur kan de dokter dus het best schrijven :
spreekuur van ... tot ... uur.

W. Px.
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VRAAG EN ANTWOORD

v.

(G. Ruttens, Brussel) Naar aanleiding van het in Taalbeheersing (11-576) verschenen stukje betreffende het woord

« opsporingen », moge ik onder Uw aandacht brengen wat volgt.
De in dat stukje vermelde betekenis van « opsporen », nl. « het
spoor van iets of iemand trachten te vinden », klopt niet met die
welke Van Dale opgeeft, te weten: «door speuren vinden;
door nasporen, door zoeken ontdekken, vinden ». De klemtoon
ligt hier op vinden, ontdekken, wat niet hetzelfde is als « trachten
te vinden».
Ik meen te weten dat de Nederlandse politie het woord « opsporen» gebruikt conform V an Dale. Wanneer iets of iemand
opgespoord is moet men niet verder meer zoeken: het (hij) is
immers gevonden (na zoeken). De zin « De opsporingen hebben
niets opgeleverd» bevat dus een contradictio in terminis. Het
zou moeten zijn: «De nasporingen hebben niets opgeleverd ».
Gaarnè zou ik Uw zienswijze hieromtrent vernemen.
A. Wat de verklaring van het werkwoord opsporen betreft, is
Van Dale minder volledig dan de andere woordenboeken. In
Koenen-Endepols lezen we: op het spoor zien te komen, zien te
vinden, door zoeken vinden; bij Kramers-Van I-laeringen.·
I) zoeken, trachten te vinden; 2) door zoeken vinden; bij Verschueren.· zien te vinden: een man door de justitie opgespoord;
in het Prisma-Woordenboek Nederlands door prof. dr. A. Weijnen: zoeken, door zoeken vinden. Gallas geeft als vertaling o.a.
«chercher à découvrir».
In Een ander woord van Charivarius staat nasporen als synoniem van opsporen vermeld.
We geloven dus niet dat de zin « De opsporingen hebben niets
opgeleverd» een contradictio in terminis bevat, want dan zouden
we moeten aannemen dat al de bovengenoemde woordenboekschrijvers zich vergist hebben.

V. (A. Bellens, Wilrijk) Wij zouden graag van u vernemen hoe
wij het onderstaand probleem op een verantwoorde wijze kunnen
oplossen.
Tot op heden werden onze brieven steeds besloten als volgt :
met alle achting,
De algemeen sekretaris,
F. Peeters.
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V6ór de benaming « algemeen sekretaris » werd door ons algemeen diensthoofd Lo. geschreven en het schrijven werd met de
hand door hem ondertekend.
Nu wenst onze organizatie tevens de naam van het algemeen
diensthoofd, op de brief aan te brengen.
Wij zagen reeds verscheidene brieven die ondertekend waren
op de volgende wijze :
met alle achting,
voor de Algemeen sekretaris,
het Algemeen diensthoofd,
K. ]ANSSENS.
Wij vragen ons af of dit de juiste wijze van ondertekening is
en tevens rijst de vraag wat wij moeten vermelden indien de
brieven ondertekend worden door de adjunkt van het algemeen
diensthoofd.
A. De gebruikelijke formule boven de handtekening van degene
die een brief tekent voor iemand anders is op last:
Hoogachtend,
de algemeen secretaris,

op last: het algemeen diensthoofd,
(handtekening van deze laatste )
\Vordt de brief door de adjunct getekend, dan krijgen we :
Hoogachtend,
de algemeen secretaris,
op last: het adjunct-diensthoofd,
(handtekening van deze laatste)

In plaats van op last wordt ook het voorzetsel voor gebruikt:
Hoogachtend,
voor de algemeen secretaris,
het algemeen diensthoofd,
(handtekening van deze laatste)

In het tweede -geval:
Hoogachtend,
voor de algemeen secretaris,
het adjunct-diensthoofd,
(handtekening van deze laatste)
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In de tekst van een mededeling of brief is naast de uitdrukking

op last van ook gebruikelijk in opdracht van of volgens opdracht
van: in opdracht van iemand handelen; volgens opdracht van
het bestuur werd door de secretaris een vergadering belegd; in
opdracht van de minister deel ik u hierbij mede ... De afkorting
i.o. schijnt niet gebruikelijk te zijn, want in de woordenboeken
die de meest courante afkortingen vermelden (zoals Van Dale)
Koenen-Endepols) Verschueren} Winkler-Prins) komt Ze niet voor.

Binnen vijftien dagen

v.

(A. Delcourt, Sint-Truiden) In Taalbeheersing 11-536 staat
een stukje onder de titel « Binnen vijftien dagen », waarin erop
gewezen wordt dat het lidwoord de hier overbodig is. Ik geloof
echter dat men in 't Nederlands niet spreekt van <~ vijftien dagen»
maar van veertien dagen als we een tijdperk van twee weken
bedoelen.

A. Die opmerking is juist voor de gewone spreek- en schrijftaal.
Tegenover Fr. «quinze jours» of «quinzaine» staat in het
Nederlands veertien dagen. We zeggen dus: vandaag over veertien dagen (d'aujourd'hui en quinze).
In de rechtstaal is men echter soms verplicht zich aan de
precieze omschrijving van een tijdperk te houden om betwistingen
te vermijden. Daarom werd in ons Burgerlijk Wetboek de uitdrukking « binnen vijftien dagen» behouden, b.v. in de artikelen 152
en 217.

J.

V.

Haalplicht
V. (J. Bovendeerd, Brussel) Ik wou even terugkomen op uw
taaladvies betreffende de term «quérabilité» (Taalb. 11-550):
haalpremie. U geeft me wel de omschrijving van het woord maar
u geeft mij niet een goede Nederlandse vertaling voor « quérabilité », als titel van een hoofdstuk.
A. Onder quérabilité wordt in de verzeke'ringsbranche verstaan:
de verplichting voor de verzekeraar de premie te gaan innen bij
de verzekerde. Dat verklaart meteen het gebruik van de term
haalpremie} d.i. een pr~mie die de verzekeraar moet halen bij de
verzekerde. Als u nu een abstracte term wilt gebruiken om deze
verplichting weer te geven,zou u kunnen zeggen: haalplicht.
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Futurologie / prognostica

v. (zelfde vragensteller) Hebben we in het Nederlands al een
woord voor wat in het Frans « la prospective » wordt genoemd,
d.i. (volgens Larousse) «science de l'évolution technique, scientifique et économique du monde moderne ».
A. Het systematisch onderzoek van de te verwachten ontwikkeling
van de moderne maatschappij is vrij re~ent. De benaming van
deze nieuwe wetenschap staat nog niet vast. Sommigen hebben
het over de futurologie (<< geheel van wetenschappelijke prognoses over toekomstige situaties en condities op allerlei gebied op
grond van momentele toestanden en ontwikkelingen» - W.P.
Encyclopedie), terwijl prof. Polak (Amsterdam) in een tweedelig werk over dit onderwerp de benaming prognostica gebruikt,
die volgens hem het meest geschikt is voor internationaal gebruik.

w.

Px.

v.

(J.D.L., Berchem) Op een onderhandse akte moet het jaartal
1971 voluit worden geschreven. Is eenduizendnegenhonderd eenenzeventig juist?

A. In de Toelichting bij de nieuwe woordenlijst van de Nederlandse taal zegt prof. dr. J. L. Pauwels over het aaneenschrijven
van woorden, in het bijzonder van getallen, het volgende. Worden
aaneengeschreven :
1. De hoofd- en rangtelwoorden tot honderd: negentien, eenentwintig, tweeëndertig, zesenvijftig, negentiende, eenentwintigste
enz.
2. De veelvouden van honderd: negenhonderd, dertienhonderd,
vierentwintighonderd ; negenhonderdste, dertienhonderdste enz. ;
946 is dus negenhonderd zesenveertig.
3. De veelvouden van duizend: achtduizend, twintigduizend,
tweehonderdduizend enz. ; achtduizendste, twintigduizendste enz.
Volgens deze regels moet het dus zijn: duizend negenhonderd eenenzeventig (drie woorden). Maar in het algemeen Nederlands wordt dat niet gezegd, noch geschreven. In de dagelijkse
spreektaal zult u horen: negentienhonderd eenenzeventig. En dat
schrijven wij dan in twee woorden.
J. D.-W.

II -- 621

11. - Termen en w'endingen
HET MILIEU
Het milieu staat de laatste jaren in het « milieu» van de belangstelling. Er is haast geen milieu meer, waar niet af en toe over
het milieu wordt gesproken of geschreven. Het milieu dat hier
geanalyseerd zal worden wordt door Van Dale als volgt omschreven (met betrekking tot planten en dieren): het complex van

uitwendige factoren die zich t.o.v. het organisme doen gelden.
Uit de desbetreffende literatuur blijkt dat we hier te doen
hebben met 4 zogenaamde milieufactoren} te weten bodem, water,
lucht en biosfeer (het totaal van het plantaardig en dierlijk leven).
De aantasting van het milieu, het milieubederf (Frans: nuisances),
neemt in onze dagen dermate verontrustende vormen aan dat de
hele maatschappij hiertegen in het geweer komt. Het centrale
begrip dat op dit gebied burgerrecht verkregen heeft is de milieuhygiëne) waaronder kan worden verstaan het complex van onderzoekingen, inzichten en maatregelen, dat zich bezighoudt met
de toestand van de mens in het omringende leefmilieu en met de
invloed daarvan op de gezondheid en gevoelens van «welzijn of
welbehagen» van de mens. Milieuhygiëne houdt zich dus bezig
met de mens in wisselwerking met zijn omgeving. Sommige onderzoekers onderscheiden 3 sferen van het menselijk milieu} nl. de
microsfeer (gezin en werkgroep), de mesosfeer (stadswijk) en
de macrosfeer (samenleving als geheel). Een dergelijke indeling is
vrij willekeurig. Andere auteurs onderscheiden het menselijk of
leefmilieu in woonmilieu, werk- of arbeids- en recreatiemilieu.
De intensiteit van de schadelijke invloeden van het arbeidsmilieu
is doorgaans vele malen groter dan die van de gevaren die het
algemene leefmilieu bedreigen. Deze gevaren kunnen op hun beurt
worden onderverdeeld in :
1) lucht-, water- en bodemverontreiniging (milieuverontreiniging)
2) aanwezigheid van schadelijke stoffen in voedsel en geneesmiddelen
3 ) geluidshinder.
Het begrip milieuhygi,ëne is eigenlijk op één lijn te stellen met
de term gezondheidsbescherming. Daarmede in direct verband
staat ook de gezondheidstechniek (gedoceerd aan technische hogescholen), die ten doel heeft het bereiken van een optimale milieuhygiëne, mede noodzakelijk ter bevordering van de gezondheid.
Zoals te verwachten was zou het niet lang duren of deze materie zou als leervak de weg vinden naar het hoger onderwijs. In
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Nederland is in het najaar van 1970 aan de Landbouwhogeschool
te Wageningen als eerste in Europa een begin gemaakt met de
geheel nieuwe en zelfstandige studierichting milieuhygiëne. De
afgestudeerden zullen zich kunnen tooien met de titel ingenieurmilieuhygiëne of kortweg milieu-ingenieur. De nadruk bij deze
studie zal komen te liggen op de gezondheidsleer en de natuurwetenschappelijke benadering van de milieubeïnvloeding) de milieubeheersing. Men behoeft zich niet te verwonderen dat met de
introductie van dit leervak direct behoefte werd gevoeld aan een
zekere specialisatie. Zo is reeds in oktober 1969 aan de Leidse
universiteit een buitengewoon hoogleraar benoemd in de milieubiologie) terwijl er tevens stemmen opgaan voor een universitaire
opleiding in de milieuchemie (studie van de milieubelasting door
chemische en andere afvalstoffen). Op deze wijze zal kunnen
worden voorzien in de dringende behoefte aan milieudeskundigen
en zal er een wetenschappelijk gefundeerd milieubeheer tot stand
kunnen komen.
Voorts is er in Nederland een pleidooi gehouden voor de opleiding van milieujuristen) die van hun kant via de hantering van
het milieurecht een steentje kunnen bijdragen tot de milieuzorg.
De verantwoordelijke milieubeheerders (rijk, gemeente, waterschap) zullen in de toekomst duidelijk dienen aan te geven tot
hoever milieuaantasting nog geduld kan worden.
Deze analyse is beperkt gebleven tot hetgeen er op het gebied
van het milieuonderzoek in Nederland geschiedt. Dat bijvoorbeeld
ook Frankrijk ernst gaat maken met de aanpak van deze problemen blijkt uit de recente oprichting van een apart Ministère de
la Protection de la Nature et de l'Environnement (Ministerie
voor Natuur- en Milieubescherming).
Tenslotte moeten wij hopen dat de activiteiten van de 6 E.G.landen nog eens zullen resulteren in de totstandkoming van een
Europees milieubeheer. Zonder de actieve medewerking van de
bevolkingen der zes landen zal daar evenwel niet veel van terechtkomen. Een opinieonderzoek naar de onder de Nederlandse bevolking heersende gevoelens, onder de titel Milieubesef) heeft onlangs aangetoond dat er bij de «gewone man» een vrij grote
bewustheid leeft ten aanzien van de problemen inzake natuuraantasting en milieubederf, zodat we voor de toekomst niet al te
pessimistisch behoeven te zijn.

G. C. D.
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11. ,. Termen en wendingen
OPENLUCHTRECREATIE
Twintig jaar geleden was een binnenlandse vakantie voor velen
nog een avontuur.
Met de verhoging van het welvaartspeil, waarbij o.m. de auto
allengskens binnen ieders bereik komt te liggen, is de massa der
reislustigen voortdurend aangegroeid. Het toerisme is niet langer
het voorrecht van de meer gegoeden.
Voor de meeste mensen is een vakantie in het buitenland niets
ongewoons meer.
Wij leven in het tijdperk van het massa- en sociaal toerisme.
De reisbureaus hebben het buitenland voor het grote publiek
opengesteld, vaak tegen zeer redelijke prijzen. De toerist heeft de
keuze tussen verschillende reisformules. De grote drukte, veroorzaakt door de verplaatsingen in het binnenland en naar het buitenland midden in het seizoen, gaat uiteraard gepaard met moeilijkheden, ongemakken en teleurstellingen. Hierin mag geen verbetering worden verwacht indien de vakantiespreiding (Fr. étalement des vacances) niet algemeen tot de mensen doordringt.
Een bepaalde categorie vakantiegangers stoort zich niet aan het
gewoel op onze volgepakte stranden; ze bespreken er maanden
tevoren een villagedeelte, een bungalow of een flat en blijven
trouw aan het appartementstoerisme.
Voorts zijn de all-in-tours) de inclusive tours of package tours,
d.w.z. de thuis vooraf vastgestelde en betaalde reizen of kant-enklaar arrangementen (Fr. forfaits-détente j D. Pauschalarrange11tents/Pauschalreisen j Sp. viajes a forfait) niet naar de smaak
van iedereen. Velen zijn gekant tegen pasklare regelingen, waarbij
voor het vervoer en het verblijf wordt gezorgd overeenkomstig
de wens van de cliënt. Ze willen zich los maken van het té gemakzuchtige «inclusive-tours »-complex.
Heden ten dage stellen niet alleen de stedelingen maar ook
tal van plattelanders, die naar de stad gaan werken, het op prijs
hun vakantie in de open lucht door te brengen. Ze trekken uit met
de tent of reizen per caravan. Hierbij wordt getracht zoveel
mogelijk het comfort te behouden, waaraan men thuis gewend is.
Het kamperen en inzonderheid het caravankamperen heeft een
spectaculaire uitbreiding genomen. In vijf jaar is het aantal
caravans in ons land van circa 12.000 tot ruim 50.000 gestegen.
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Het loont dan ook de moeite de terminologie in verband met
dit aspect van het toerisme ni. de openluchtrecreatie even door
te lichten.

KAMPEREN/KAMPEERTERREIN
Ofschoon men in het Nederlands over afleidingen en samenstellingen beschikt met kamp en kampeer en in het Duits over het
werkwoord kampieren J is de stam van het Latijnse campus hier,
zowel als in de Romaanse talen, terug te vinden (Fr. campcamper; It. campeggio-campeggiare; Sp. campamento-acamper).
Oorspronkelijk betekende campus veld, terrein. Nadien werd
deze naam gegeven aan de plaats waar men zich verzamelde om
zich te verdedigen, maar ook om te rusten en te slapen.
In het Nederlands, zoals in andere talen, wekt «kamp» de
gedachte aan een verzamelplaats, een tijdelijk verblijf van soldaten, reizigers, tewerkgestelde arbeiders, padvinders, gevangenen, ontdekkingsreizigers of avonturiers. Gaat men hiervan uit,
dan is het niet verwonderlijk dat aan een terrein, waar toeristen
zich kOlnen vestigen, een benaming werd gegeven waar de stam
kamp in voorkomt.
Het Engelse werkwoord to camp stemt dus overeen met het
NI. kamperen. Camping wordt in het Engels niet zelfstandig gebruikt. Het is dus ofwel bijvoeglijk naamwoord, zoals in camping
site of camping ground (NI. kampeerterrein)) ofwel bijwoord,
zoals in: «Let)s go camping ».
In Elseviers Weekblad lazen wij :
- Langs beide kusten in Noord-Duitsland en België zijn veel
campings aangelegd.
In de Nieuwe Rotterdamse Courant:
- Hoogerheide ! Het campingland om zorgeloos te genieten van
iedere vrije dag.
Is het wel verantwoord camping te gebruiken, vermits wij over
kampeerplaats) -terrein} -centrum beschikken? Dit is het des te
minder omdat kanzp en kaJnpeer in een aantal samenstellingen
voorkomen als daar zijn: kampbeheerder (Fr. gestionnaire de
camp), kampbevolking} kampgeld (<< Prijzen vanaf f 300 voor
geheel het seizoen alles, ook kampgeld en staanplaats, auto naast
tent of caravan inbegrepen. ») kampkaart} kampkost} kampplekje}

kampvuur} kampwinkel; kinderkamp} ponykamp} ruiterkamp ;
kampeeraccomodatie) kampeerartikelen} kampeerbedrijf) (internationaal) kampeercarnet) kampeercentrum} kampeerclub) kam11 ,. 625

peerervaring, kampeergelegenheid} kampeergids} kampeermiddel
(b.v. De tent is een probleemloos kampeermiddel. ), kampeerovernachting, kampeerpark, kampeersport, kampeertent, kampeeruitrusting, kampeerweide ,. tentkampeerders (Fr. tentistes; les
fervents de la toile!), voorjaarkampeerders, «wild »-kamperen
(overnachten buiten de officiële kampeerterreinen).
Hoewel de uitdrukkingen camp, camper en campement in het
Frans worden gebruikt, komen ze minder voor dan camping.
Een paar voorbeelden uit «Camping, caravaning beIge»
(nr. 116):
- Ce camp des plus pittoresques est situé dans la forêt de pins.
- Vaus qui viendrez camper dans ce site idéal, vous pourrez
accéder... à une des plus belles plages de France !
Uitdrukkingen met camping zijn frequenter: carnet-camping
international, magasin de camping (naast de campement), réchaud

de camping, réseau de camping, table de camping, terrain de camping, hébergement camping, camping-station, faire du camping,
pratiquer Ie camping, les joies Ju camping, les adeptes du camping, les «mordus » du camping, enz.
In het Duits heeft men als equivalent van camping site of
camping ground Campingplatz en Camp (b.v. das Camp mit anderen Touristen teilen - Wörterbuch der deutschen Gegenwartsprache)} naast Zeltlagerplatz wanneer er in tenten wordt gekampeerd.

Tentkamperen
Degenen die erop uit zijn om zoveel mogelijk « bei Mutter Grün »
te vertoeven (Fr. s'installer «;au vert») maar er tevens voor
willen zorgen hun taal zo gaaf mogelijk te houden, spreken dan
liefst van im Preien lagern, zelten, im Zelt übernachten i.p.v.
het leenwoord kampieren te gebruiken.
Wanneer Mister Smith en zijn gezin het besluit getroffen
hebben er met de tent op uit te trekken, zegt eerstgenoemde:
«We decided on a camping holiday.» Zijn Duitse tegenhanger
Herr Schmidt zal dezelfde gedachte als volgt onder woorden
brengen: «Wir entschlossen uns rur einen Ferienaufenthalt in

einem Zeltlager. »
Het kamperen gebeurt thans niet enkel meer met behulp van
tenten en het Zeltwandern is ongetwijfeld «terrein» aan het
verliezen. Het woord kamperen heeft dus een ruimere betekenis
gekregen.
Het zou echter verkeerd zijn te denken dat het huidige tentkamperen gespeend is van ieder comfort. De tijd dat men de

tent binnenkroop op de knieën is praktisch voorbij. De meeste
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openluchtrecreanten (Fr. amis du plein air) verplaatsen zich niet
meer te voet of per fiets maar beschikken nu over een auto.
De tenten zijn groter en comfortabeler geworden. Buiten de lichte
en sportieve éénstoktenten en hut-tenten bestaat er thans ook
een grote keuze aan bungalow- en combinatietenten} waarin men
rechtop kan staan en over veel meer ruimte beschikt.

Campus
Met de Amerikaanse benaming campus worden parken, speel- en
sportterreinen, groenruimten, enz. bedoeld, die behoren tot een
school, een «college», een universiteit.
In de Verenigde Staten van Amerika zijn universiteiten meestal
gelegen te midden van uitgestrekte groenstroken of omgeven door
groengordels. Vandaar de uitdrukkingen: canzpus activities} cam-

pus ti/e} campus work.
Men kan dus « op de campus gaan wonen »} vern1its hier ook
gezorgd wordt voor huisvesting van studenten en soms ook van
docenten.
- Het stadje Madison waar de prachtige campus van de universiteit van Winconsin ligt, kwam de hele week in een toestand van
burgeroorlog te verkeren... » (NRC 10/5/69).
Dit woord zou in bepaalde gevallen kunnen worden vervangen
door universiteitscomplex) universiteitsterrein} vestigingsplaats of
eenvoudigweg universiteit.
- Op het City-college van New-York, dat 22.000 studenten
telt, braken vuistgevechten tussen blanken en negers uit die
dreigden over te slaan naar de woonwijken buiten het

universiteitsterrein.
In het Frans heeft caJnpus ook ingang gevonden in weerwil van
het feit dat in deze taal hiervoor ook eigen termen bestaan.
- ... sur tous les campus) les nerfs des jeunes, comme ceux des
professeurs ou des policiers appelés trap souvent à la rescousse,
sant à fleur de peau. (France-Soir) 24/5/69).
- Les universités libres pourront aliéner, SUl' leurs sites universitaires) certains terrains à des personnes privées ... sans en tirer
bénéfice, évidemment. (La Libre Belgique) 18/6/69).
In beide landstalen komt caJtlpus eveneens voor in de betekenis
van universitaire gemeenschap, universiteitsstad, academische
wereld.

In aansluiting met hetgeen vooraf gaat kan ten slotte worden
opgemerkt dat in dit woord dezelfde notie terug te vinden is
van een ruimte waar mensen vergaderd leven voor bepaalde doeleinden.

V. T. V.
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II. ,. Termen en wendingen
INFORMATIEVERWERKING (1)
Ofschoon aanvankelijk heel wat termen m.b.t. de informatiever..
werking klakkeloos werden overgenomen uit het Engels, stelt
men thans vast dat er in sommige landen een loffelijke poging
wordt gedaan om een eigen terminologie tot stand te brengen.
Nu de computer zowat een manusje van alles aan het worden is,
mag van ieder die ernaar streeft zijn taal keurig te spreken en
te schrijven, een extra inspanning worden verwacht om zich de
meest gebruikelijke nieuwe woorden uit deze revolutionaire techniek eigen te maken.
In het Frans wordt het woord informatique op grote schaal en
in verschillende betekenissen gebezigd. Vele Vlamingen vragen
zich af hoe ze deze term in het Nederlands moeten weergeven.
Het Nederlandse equivalent dat tot op heden het meest voorkomt
is ontegensprekelijk informatieverwerking (D. Daten- of Informationsverarbeitung). Normaliter zou men de uitdrukking automatische of elektronische informatieverwerking moeten gebruiken.
Het zuivere machinale of mechanische (Lat. mechanicus) vandaar
in het Ndl. mechanisch en niet mecanisch) stadium is hier uiteraard voorbij.
"
De automatisering (ook automatie of automatisatie) heeft de
« machinaal» werkende mens - zoals dit het geval was voor
sommige fabrieksarbeiders bij het verrichten van deeltaken (lopende band) - in zekere zin bevrijd van de verslaving aan de
machine, inz. ten aanzien van veel routinewerkzaamheden. Dank
zij de automaat (hier: apparaat dat, na door een eenvoudige handeling van de bedienende mens in werking gesteld te zijn, zelfstandig bewerkingen of handelingen verricht overeenkomstig het
ingebouwde of opgegeven programma) kan de mens zich meer en
meer wijden aan andere niet-machinale taken.
- ... de reusachtige omvang van de informatieverwerking in het
menselijk denksysteem kan door geen automaat worden omvat.
Men mag dus zeggen dat de relatie mens-machine anders is
geworden, vooral waar het gaat om de communicatie met en de
bediening van de machines.
Wanneer men tegenwoordig spreekt van automatisering) dan
denkt men aan machines die niet alleen automatisch werken
- d.w.z. waar de menselijke tussenkomst tot een minimum is teruggebracht of geheel is uitgeschakeld - maar zichzelf ook con-
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troleren hetgeen veronders~elt dat ze feilloos (D. fehlerfrei) functioneren.
Men heeft dus met automatisering te maken o.m. wanneer het
gaat om elektronische machines die· informatie op mathematische
wijze verwerken voor wetenschappelijke, administratieve, industriële e.a. doeleinden.
Automatisering werd begunstigd o.m. door de snelle ontwikkeling van de elektronica en de· zeer grote verscheidenheid van
de toepassingen dezer techniek.
Elektronische apparatuur impliceert o.m. snelheid, miniaturisering} betrouwbaarheid (Fr. fiabilité).
Zonder de resultaten die in de elektronica, de wiskunde en de
telecommunicatie werden behaald, was de toepassing van de
automatisering - in 't bijzonder als het gaat om het tot stand
brengen van verbindingen op afstand - niet denkbaar.
De grote rol die de elektronica hierbij gespeeld heeft, verklaart
dat in de uitdrukking automatische informatieverwerking automatisch vaak door elektronisch wordt vervangen. Deze bijvoeglijke
naamwoorden worden tegenwoordig meestal weggelaten, omdat
informatieverwerking onmiddellijk aan een geautomatiseerd of
elektronisch apparaat of systeem doet denken, in weerwil van het
feit dat men b.v. ook yan fotografische informatieverwerking
(b.v. het op microfilm vastleggen van het archief) zou kunnen
spreken.
Informatieverwerking mag niet worden beschouwd als een
doel op zichzelf maar als een efficiënt middel om wetenschappelijke en technische oogmerken te bereiken.
De hindernissen die momenteel het veralgemeend gebruik
van de informatieverwerking nog in de weg staan hebhen vooral
met de toegankelijkheid van de computer en de beschikbare ·me·
thodes te maken.

Computertechniek

computertechnologie

informatietechniek

Bekijkr men het begrip « informatique » uit een technisch of technologisch oogpunt, dan zal men de voorkeur geven aan termen
zoals contputertechniek, computertechnologie) informatietechniek.
Op ons computercentrum kunnen wij op korte termijn systeemontwerpers - ook systeemanalisten genoemd - en programmeurs plaatsen, die zullen worden ingezet bi j de toepassingen van
de moderne computertechniek.
Men kan en mag aan een \voordenboek als Van Dale niet de
eis stellen dat het al de vaktermen van de kernfysica, de computer- en reproduktietechniek e.d. bevat. (Bericht - SuppI. Van

Dale) .
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De Laser Storage Technique die Honeywell bezig is te ontwikkelen (zodat op één magnetische band [ook: magneetband]
van 1500 meter het equivalent van 12 bladzijden informatie over
ieder van de 205 miljoen inwoners van de V.S. kan worden
opgenomen [Fr. enregistrer] en afgedraaid [Fr. restituer]) dient
zich aan als een zegening van de computertechniek.
De informatietechniek berust op het ontwerpen van een
zodanig schakelnetwerk van materieel-energetische elementen, dat
het ontstane geheel geschikt is voor het opnemen van - door
signalen gedragen - informatie en het verwerken van deze infor..
matie voor een gegeven doel.
Elektronisch ingenieurs die in het onderwijs carrière willen
maken moeten een duidelijke interesse bezitten voor toepassingen die liggen op het terrein van de informatietechniek.
Informatietechniek mag niet worden verward met het Fr. tech..
niques d'information waarmee de informatiemedia (pers, radio,
t.v., bioscoop) worden bedoeld.
In het Duits is Informationstechnik eveneens gebruikelijk:
Schreibtische werden durch Konsolen (Ndl. besturingstafels ;
consoles) mit integrierten Geräten der Informationstechnik ersetzt.
De wereld heeft veel te danken aan de Amerikanen op het
terrein van de computertechnologie.

Computerkunde / informatica
Voorts beschikt men in het Nederlands nog over twee andere
neologismen nl. computerkunde en informatica die blijkbaar meer
opgeld doen als men doelt op het onderricht in de informatieverwerking of automatisering.
De term computerkunde is te vergelijken met bedrijfskunde,
rekenkunde, wiskunde, sterrenkunde en duidt dus op de kennis,
de studierichting, de leer, de eigenlijke wetenschap.
Naast geschiedenis, talen, natuurkunde of, aardrijkskunde
kan men het onderwerp computerkunde heel goed opnemen in
het lesprogramma van hogere scholen en universiteiten.
In Europa hebben de rekencentra meestal een eigen statuut
dat ze meer zelfstandigheid verleent dan de leerstoel voor com-

puterkunde.
- Ruimtevaart, planeten, computerkunde worden spelenderwijs bij de kinderen geïntroduceerd.
- Aan de faculteit der toegepaste wetenschappen zullen voortaan cursussen in de informatica worden gegeven.
Aan de universiteit van Grenoble bestaat het onderwijs in
de informatica sedert meer dan tien jaar.
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Ten onzent worden in het niet-universitair onderwijs «technisch gegradueerden in de computerkunde » gevormd_ De licentiaat in de informatica daarentegen is een academicus.
Er zijn thans bijgevolg docenten in de informatica.
De naam informaticus wordt meestal gegeven aan iemand die
een universitaire opleiding in de informatica heeft gekregen.
De ingenieurscholen leveren een steeds toenemend aantal
informatici af.
Wat de term informatica betreft, deze zal oj. in de toekomst
niet beperkt blijven tot het onderricht.
Zoals het Frans informatique - ontstaan uit information en automatique - wordt het Nederlands inforntatica (met dezelfde uitgang als elektronica, cybernetica, dus niet «informatiek») nu
reeds door sommige technici en wetenschapsmensen in de ruimste
betekenis van het woord gebruikt. Dit is ook het geval voor het
Duits, waar men bijvoorbeeld spreekt van « den wissenschaftlichen
Fortschritt auf dem Gebiet der Informatik zu fördern. »
Wordt het onderricht bedoeld, dan bezigt men in deze taal een
samenstelling: Förderung des Informatik - Unterrichts an Schulen.
Informatica gaat trouwens goed samen met de nieuwkomer informaat, een samentrekking van informatie en automaat in infor-

matie-automaat.
Ondanks het feit dat computer (rekentuig, rekenautomaat) ingeburgerd is, geven wij de voorkeur aan informaat, omdat een
« computer» niet alleen maar rekenwerk verricht.
Zoals een machine tot doel heeft allerlei handenarbeid van
de mens over te nemen, zo heeft een informaat tot doel de verschillende informatieve functies, welke in de fase der energietechniek nog door .de menselijke hand moesten worden geleverd, over
te nemen.
De informatietechniek maakt de dialoog mogelijk tussen
mens en informaat.

Informaat, informant, informatisch, informatief, informatica,
informaticus zijn makkelijk te hanteren en zullen waarschijnlijk
meer en meer ingang vinden.
Computergebruik is een andere meer beperkte variant, die in
bepaalde teksten kan dienen als equivalent voor informatique.
Samenwer~ing tussen industrie en universiteit kan de ontwikkeling van het computergebruik in wetenschap en techniek alleen
maar ten goede komen.
V. T. V.

11. - Termen en wendingen
INFORMATIEVER-WERKING (2)
I nforlnatiewetenschap. informatieontsluiting
De definitie van de term inforntatiewetenschap die in de Grote
WinkIer Prins is opgenomen, luidt als volgt: «De informatiewetenschap is een nieuwe tak van wetenschap die tot doel heeft
te onderzoeken op welke wijze de in boeken, tijdschriften, rapporten, microfilm, magneetbanden, computergeheugen opgenomen
informatie moet worden vastgelegd, verzameld, bewaard, ontsloten, verspreid en benut ten dienste van de continuïteit en vooruitgang van wetenschap en cultuur, en de technische en economische
ontwikkeling. »
- Op het stuk van de informatiewetenschap werd aan universiteiten en researchcentra in de Verenigde Staten opmerkelijke
vooruitgang geboekt.
Het werkwoord ontsluiten dat in bovenstaande tekst voorkomt,
verdient dat men er even bij stilstaat.
Men kan een ertslaag, een gebied, een afzetgebied, een nieuwe
markt of arbeidsveld, een land voor de handel ontsluiten.
Naar gelang van het geval betekent dit werkwoord ontginnen,

exploiteren, produktief maken; openleggen, toegankelijk maken
voor exploitatie of verder onderzoek.
- Door de Deltawerken en de ontsluiting van de Zeeuwse eilanden kan ruimte worden geschapen voor de beroepsbevolking
om plezierig te wonen op redelijke afstand .
.Op het gebied van de informatieverwerking spreekt men thans
ook van informatieontsluiting.
Dit begrip beantwoordt aan het Engelse information retrieval,
d.i. het terugvinden van literatuur die volgens code is opgeborgen.
Een zuivere toepassing van informatieontsluiting is b.v. het klasseren en terugvinden van jurisprudentie, en daarbij ook van originele teksten van wetten en commentaren hierop.
De volledige uitdrukking information storage' and retrieval (store,storage of rnemory == geheugen, opslagorgaan van het ww.
to store == opbergen, opslaan) wordt in het Ndl. naar gelang
van de tekst weergegeven door documentatietechnieken, automatische documentatie, of mechanisering der documentatie.
De automatische documentatie is dus het met machines toegankelijk maken van in documentell opgeslagen informatie.
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In het bibliotheekwezen wordt eveneens naar oplossingen gezocht om het wetenschappelijk bezit op meer efficiënte wijze ter
beschikking van onderzoek en onderwijs te stellen door het inschakelen van computers.
In enkele grote wetenschappelijke bibliotheken is men er reeds
in geslaagd de gedeeltelijke automatisering van het aanvragen van
boeken met behulp van de bibliofoon (speciaal telefoontoestel),
via glijgoot (of wentelgoot) en transportband door te zetten.
Wellicht is de tijd niet meer veraf dat gehele literatuurverzamelingen in een computergeheugen worden gebracht en boeken op
afstand op een scherm kunnen \vorden geraadpleegd.

Computerisatie
Automatisering geschiedt uiteraard niet noodzakelijk door middel
van computers.
Het computergebruik heeft het woord automatisering echter
een nieuwe dimensie verleend, die door de meest recente betekenis ervan wordt weerspiegeld. Dit blijkt duidelijk uit volgende
voorbeelden.
- Volgens het rapport «Ontwikkeling Computermarkt » zou
er in zes jaar een verdubbeling kunnen plaatsvinden van de aantallen mensen die in de automatisering werkzaam zijn.
- Door het Nederlandse bedrijfsleven zouden jaarlijks ongeveer
tien miljoen gulden besteed worden om autolnatiseringspersoneel
aan te trekken.
- liutomatiseringsdeskundigen zijn schaars, want automatisering is niet zozeer een kwestie van machines maar vooral van
mensen.
- Het gevaar van populaire artikelen over computers geschreven door mensen die weinig van automatisering afweten, is dat
de argeloze lezer een «pseudo kennis» van computers wordt
aangepraat zonder dat hij er werkelijk iets van begrijpt.
Voorts kan men het woord automatisering in tal van nieuwe
samenstellingen aantreffen als b.v.: autoJnatiseringsuJereld) -functionarissen) -studie) -jargon) -proces) -projecten) -gebied) enz.
- Ook iemand die niet rechtstreeks bij het automatiseringsproces is betrokken krijgt onontkoombaar met de invloed daarvan
te maken.
Ofschoon het neologisme computerisatie dus zou kunnen worden gemist, komt het thans betrekkelijk veel voor in de vakliteratuur. Hoe kan het anders, vermits men alles in onze samenleving wil C0111puteriseren (Fr. un monde complètement infor-

Inatisé) .
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Informatiebank
Zoals men in de chirurgie, inzonderheid bij de orgaanoverplanting
thans spreekt van bloedbank, oogbank, beenderbank, weefselbank,
wordt dit woord ook gebruikt m.b.t. de informatieontsluiting.
Naast databank (Eng.) letterlijk ,gegevensbank, verdient informatiebank zeker de voorkeur. (Fr. . banque de données of d'infor-

mations)
- In Europa zullen steeds meer met computers uitgeruste informatiebanken komen, die grote hoeveelheden gegevens op velerlei gebied zullen bevatten.
Het aantal « databanks » groeit met de dag. Nu al trekken de
FBI en de Amerikaanse belastingdienst inlichtingen uit de particuliere informatiebanken (Fr. banques de renseignements privées).
Sommigen zouden de computerisatie van registers willen invoeren.
In Nederland bestaan er plannen om te komen tot een centrale,
gecomputeriseerde basisregistratie van persoonsgegevens met bijbehorend administratienummer voor iedere Nederlander. In België spreekt men m.b.t. een gelijksoortig initiatief van een Rijksregister. (Registre national des habitants du Royaume)
Velen vragen zich echter af of zo'n elektronische snuffel-apparatuur voldoende waarborgen voor privacy-bescherming zal opleveren. (D. Schutz der Privatsphäre vor den Informationsmedien)
- De aanslag op het privé-leven (ook: de aanranding van de
persoonlijke levenssfeer, Fr. Ie viol de la vie privée) Eng. the
encroachnzent on privacy) via de moderne technieken van informatieverwerking zou weleens veel slinkser kunnen zijn dan de
microfoon-in-olijf.
In Duitsland is er sprake van: «Errichtung von Datenbanken

für juristische I nformationen », «Datenbank mit statistischen I nformationen aus dem W irtschaftsleben ») «eine spezielle Datenbank für den Gesamtbereich des Haushalts-, Zahlungs- und Rechnungswesens» enz ...
Het lijdt dus geen twijfel dat de rol van het geheugen in de
toekomst grotendeels zal worden overgenomen door de opkomst
van automatische documentatie en van informatiebanken.

Informatieverwerving
Overal ter wereld worden enorme massa's van de meest uiteenlopende informatie op systematische wijze vergaard. Dit noemt
men informatieverwerving.
- De info1"matieverwerving verschilt momenteel van land tot
land.
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Informatie kan worden verkregen) bijgewerkt) opgenomen (door
de machine in de vorm van binaire cijfers), ingevoerd (in de
computer), bewerkt of verwerkt (verwerking van een enorme
informatiestroom [D. Informationsfluss]) opgeborgen (in het geheugen - opgeborgen stuk informatie)) vastgelegd (in· informatie-

dragers)) opgeslagen' (opslag van informatie)) vastgehouden, ingetikt (in het invoerorgaan ), overgebracht van de hulpgeheugens
naar het kerngeheugen ), teruggehaald (in geheugen), afgeleverd (via uitvoerapparatuur ), uitgewisseld (tussen computers),
opgeroepen) vertolkt (hetzij tot leesbaar schrift, door middel van
een regeldrukker) hetzij in de vorm van een grafische voorstelling,
door middel van een plotter of grafiekenschrijver) uitgevoerd of
uitgelezen.
V. T. V.

VOORBIJSTREVEN EN ACHTERHALEN
Er bestaat tussen deze werk\voorden een verschil dat bij ons niet
altijd in acht wordt genomen. 'Blijkbaar onder invloed van Fr.
« dépasser » gebruiken de Vlamingen bij voorkeur voorbijstreven)
ook in de gevallen waar achterhalen het juiste werkwoord is.
Voorbijstreven betekent: zijn krachten inspannen om een ander voorbij te komen, om hem te overtreffen. Zo kan men zijn
concurrenten in een wedstrijd voorbijstreven, d.w.z. ze achter zich
laten. Men kan ook van twee broers zeggen dat de ene wel knap
van verstand is, maar dat de andere hem nog heeft voorbijgestreefd (== overtroffen). Men kan eveneens zijn doel voorbijstreven (== voorbijschieten).
In die drie gevallen is de betekenis dus overtreffen, in 't Frans
« dépasser ». Het Franse werkwoord wordt echter ook gebezigd
in de betekenis van iets dat uit de tijd is, iets dat niet meer
geldig is, dat niet meer als juist erkend werdt. Dan kiezen
we in onze taal een ander werkwoord. Zo zegt men: een standpunt, een zienswijze, een opvatting is achterhaald, is verouderd,
is uit de tijd, geldt niet meer; de gegevens zijn door een nieuw
onderzoek achterhaald; dit voorschrift is door de gebeurtenissen
achterhaald; de regeringsverklaring is door de jongste ontwikkeling achterhaald.
In de drie onderstaande citaten komt het verschil tussen beide
werkwoorden duidelijk tot uiting: in het eerste is sprake van
een rapport dat verouderd is, in beide laatste is de betekenis
overtreffen.
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- De commissie van 1955, waarvan het rapport nu door de tijd
is achterhaald ... (Dr. B. C. Damsteegt in Neerlandia)
- Jongkind die als. eerste Nederlander de Barbizonners leerde
kennen en hen als impressionist voorbijstreefde... (G. Colmjon,

De Beweging van Tachtig)
- Dit verklaart dat de verliezers de overwinnaars soms voorbijstreefden. (Prof. dr. P. J. Bouwman, Cultuurgeschiedenis van de

XXste eeuw)
We geven nu enkele uittreksels uit Vlaamse kranten, \vaarin
« voorbijstreven» moet \vorden vervangen door achterhalen of
wat anders:
- De formule van het Nationaal Toneel is voorbijgestreefd. (ach-

terhaald)
- :Se tijden waarin er dammen werden opgericht tussen de burzijn voorbijgestreefd. (voorbi; )
- Het gekibbel tussen interventionisten en aanhangers van de
volledige vrijheid is voorbijgestreefd. (achterhaald)
- De geschriften van Peter van der Meer zijn voorbijgestreefd.

ger~

(achterhaald)
- De methode van die dokter is al lang voorbijgestreefd. (ach-

terhaald)
- De krachteloze epigonen van een vergane tijd en van voorbijgestreefde levensbeschouwingen... (achterhaalde, verouderde)
- Hij houdt nog vast aan een voorbijgestreefd standpunt. (over-

wonnen)
- Soms worden ambtenaren bij een benoeming voorbijgestreefd.

( voorbijgegaan)
Op te merken valt dat in al de bovenstaande gevallen de
verleden deelwoordsvorm achterhaald verbonden is met is of zi;n.
In verbinding met het hulpwerkwoord .hebben is de betekenis
inhalen (de politie heeft de misdadiger achterhaald) of ergens
achter komen (na lange opsporingen heeft hij de waarheid achterhaald). Beide betekenissen vloeien op gelukkige wijze samen in
het bekende spreekwoord: al is de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel.

LEZING
In een wetsvoorstel lazen we: «Bij het openen van elke vergadering wordt lezing gegeven van de notulen van de vorige vergadering. » In het televisienieuws hoorden we: «De secretaris gaf
lezing van de resolutie.» Uit een Vlaamse krant halen we de
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volgende zin aan: «De voorzitter doet lezing van de verdere
agenda. »
De uitdrukking « lezing geven» is de letterlijke vertaling van
« donner lecture », maar in onze taal is ze in dit verband niet
gebruikelijk. De t\vee eerste citaten dienen als volgt te worden
verbeterd: Bij het openen van elke vergadering worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen. De secretaris las
de resolutie voor.
De Franse idiomatische wending « donner lecture» stemt dus
overeen met ons werkwoord voorlezen. De woordenboeken vermelden ook de minder gebruikelijke uitdrukking voorlezing doen
van iets: de secretaris deed voorlezing van de resolutie. Men zegt
echter niet « lezing doen van iets », zoals in het derde citaat te
lezen staat. Juist is: de voorzitter doet voorlezing van de verdere agenda, de voorzitter leest de verdere agenda voor.
We geven hieronder een overzicht van de juiste betekenissen
van het woord lezing:
1) Het lezen: Na zorgvuldige lezing van de notulen wens ik
enkele opmerkingen te maken.
2) Interpretatie: In de kranten verschenen verschillende lezingen van de overval. De overeenstemmende Franse term is
« version ». In deze betekenis kan bij lezing wel -het werkwoord
geven staan, maar dan wordt het substantief voorafgegaan door
een bezittelijk voornaamwoord: Beide partijen gaven hun lezing
over het gebeurde.
3) De achtereenvolgende besprekingen van een wetsontwerp in
een beraadslagende vergadering: Het wetsontwerp werd door
de Kamer in eerste, in tweede lezing aangenomen. In het Frans
zegt men « en première, en seconde lecture ».
4) Voordracht: De hoogleraar hield een lezing over Vondel.
Het bijpassende werkwoord is dus houden: een lezing houden.
Een verwerpelijk gallicisme is eveneens: «Het boek is in
lezing.» (Ie livre est en lecture) voor: het boek is uitgeleend.

J. V.
RECREATIE
Recreatie is een vast onderdeel van ons bestaan geworden: iedereen heeft recht op ontspanning en de overheid dient ervoor te
zorgen dat daartoe voor allen gelegenheid bestaat. Elke regering
moet dan ook een recreatiebeleid voeren. Daarmee is bedoeld dat
zij recreatiegebieden moet aanleggen -v.-oor de beoefening van aller-
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lei recreatievormen. De mensen die aan recreatie doen, noemt
men in ambtelijke rapporten recreanten. Als je vroeger een dagje
aan zee doorbracht, was je een dagjesmens. Dagrecreant heet dat
nu. Als dagrecreant kijk je nog wel op tegen de verblijfsrecreanten,
die meestal meer geld en vooral meer vakantie hebben. Twee
grote groepen van recreanten zijn de kampeerders en de watersporters. Volgens het woordenboek zijn dat watersportbeoefenaars,
maar zulke lange woorden zijn te vermoeiend voor een echte

recreant.

W. Px.

WONING EN WONINGBOUW (12)

De elektrische installatie
We spreken altijd van de elektrische leiding, het elektrisch net,
de elektrische centrale maar van de elektriciteitsfabriek) de elektriciteitsproduktie.
De leiding is het geheel van de kokers en buizen met kabels
erin, waardoor de elektrische energie naar de aansluitingspunten
wordt getransporteerd. In de kabel zit op een bepaalde manier
geïsoleerd en van een armatuur voorzien de eigenlijke geleiding)
de geleidingsdraad of geleidraad d.i. de meestal koperen draad
die speciaal voor elektrische leidingen wordt gebruikt omdat hij
uitermate geschikt is ter geleiding van elektriciteit, omdat hij een
goed geleider van elektriciteit is.
Aansluitingspunten voor de verlichting, waar dus een lichtbron
kan worden bevestigd, zijn lichtpunten. Deze moeten oordeelkundig worden verdeeld. Om een installatie tot stand te brengen die
aan alle lichttechnische eisen voldoet, zal hier met diffuse) daar
met directe) ginds met half-directe verlichting moeten worden gewerkt.
De lichttechnische eisen zijn dus de eisen van de verlichtingstechniek. We hebben in deze bijdragen al eens meer zulke samenstellingen met technisch gebruikt: bouwtechnisch, geluidstechnisch enz. Een greep uit de vele andere: verkeerstechnisch (verbandhoudend met de verkeerstechniek ); wetgevingtechnisch (betreffende de wetgevingstechniek ); warmtetechnisch enz.
De stopcontacten (= de wandcontactdozen) moeten zodanig
worden geplaatst dat u niet te veel elektrisch snoer moet gebruiken om het aansluitingspunt of de stroomaansluiting te verbinden
met de plaats waar de aan te sluiten toestellen zullen worden op-
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gesteld. Stopcontact mag niet worden verward met contactstop
dj. de stop die men in het stopcontact moet steken om contact
te maken. Men noemt dat in de omgangstaal meestal de steker
of de stekker. Dit laatste echter 'wordt door Van Dale nog als een
germanisme aangemerkt. Is het snoer van uw schemerlamp niet
lang genoeg, dan kunt u het langer maken met een verlengsnoer)
dat aan het ene uiteinde voorzien is van een contrastekker d.i. een
contacthuls waar de stekker van het te verlengen snoer kan worden ingestoken.

Stucwerk - stukadoor
Het stucwerk) het aanbrengen van een gipsbepleistering op muren en plafonds om effen vlakken te verkrijgen, wordt uitgevoerd
door de stukadoor. Wat hij doet is stukadoren of bepleisteren.
Plafonneren is een kamer van plafonds voorzien !

Oplevering en keuring
Als het werk voltooid is, zal de aannemer het opleveren d.i. het
overdragen en ter keuring aanbieden. Gewoonlijk is er eerst een
voorlopige oplevering. Na afloop van de waarborgtermijn komt
dan de eindoplevering. Opdrachtgever en architect gaan nu grondig na of alles wel naar de voorschriften is uitgevoerd, met andere
woorden ze keuren het werk. Hebben ze het in orde bevonden,
dan keuren ze het goed. Hier vallen dus drie begrippen te onderscheiden: de oplevering (door de aannemer), de keuring en de
goedkeuring (door de directie).

Eindafrekening
Na betaling van de laatste tranche, als de laatste tranche is voldaan) krijgt u een kwitantie ter algehele afrekening (pour tout
solde de compte). U zult de aannemer daarna niet veel meer zien,
al is hij toch nog niet geheel buiten schot. Er is namelijk nog
zoiets als de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer ...

A. D. M.
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11.

~

Termen en wendingen

DOORLICHTEN
Dit is een term die niet-Nederlandstaligen nogal eens hoofdbrekens bezorgt. De traditionele betekenis van het woord is bekend: het geneeskundig onderzoek waarbij men röntgenstralen
door het lichaam van de behandelde persoon heen laat dringen,
zodat eventuele af\vijkingen op het rönt.~enschernl zichtbaar
worden.
In de nieuwe, overdrachtelijke betekenis kan men onder doorlichten (lichtte door, doorgelicht, klemtoon op door) verstaan
het door en door onderzoeken van een bepaalde aangelegenheid,
ten einde eventuele feilen aan het lichtte brengen. Als men de
termen in beide omschrijvingen met elkaar vergelijkt, ziet men
dat de beide definities geheel parallel lopen.
In de praktijk vindt deze t\veede betekenis steeds meer toepassing. Enkele voorbeelden: het doorlichten van de structuur
van de krijgsmacht om te zien of deze \vel doeltreffend is; het
doorlichten van een subsidiestelsel; het doorlichten van de bedrijfsvoering van een onderneming op verzoek van ontevreden
aandeelhouders; het doorlichten van gemeentelijke plannen;
het doorlichten van de interrelatie van chemie en samenleving.

N()R/U AIJT,ÇA7'TE

In Franse teksten treft men wel eens de zinsnede aan «la norJnalisatioJl et la standardisation de ... », die dan braaf vertaald
\vordt met «de normalisatie en de standaardisatie van ... ». l-Iet
onderscheid tussen beide termen is echter \\retenschappelijk onhoudbaar. Desondanks hoort men zelfs van mensen uit het « vak »,
dat er toch een verschil zou bestaan. Gaat men dan dieper op dit
zogenaamde verschil in, dan blijkt men spoedig in een warnet
van begrippen verstrikt te raken. \vaar niemand meer \vijs uit
kan \vorden.
Ook \l an Date schiet in dit opzicht tekort. f-Iet geeft definities
van de beide termen die elkaar praktisch dekken, in plaats van
bij standaardisatie te verwij-zen naar normalisatie, \vant deze
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laatste term heeft het alleenrecht verkregen, uiteraard voor zover
het gaat om een technisch-wetenschappelijke begripsbepaling.
Enkele voorbeelden die deze bewering staven. In « Technische
woorden », samengesteld door de Centrale Taalcommissie voor de
Techniek en uitgegeven door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland komt het woord standaardisatie in het geheel
niet voor. Men spreekt alleen van normalisatie van typen. Deze
woordenlijst heeft het fiat van' zowel het (Nederlandse) Koninklijk Instituut van Ingenieurs, als van de Koninklijke Vlaamse
Ingenieursvereniging. «De Ingenieur» van 21 april 1967 bevat
een artikel van acht bladzijden (Nationale en internationale normalisatie), waarin men « standaardisatie» tevergeefs zal zoeken.
In een brochure uitgegeven door het Nederlands Nornlalisatie
Instituut naar aanleiding van de Wereldnormalisatiedag op 14 oktober 1970, staat de volgende zinsnede: «Of wij nu spreken
van standaardisatie, simplificatie, harmonisatie, assortimentsbeheer
of van unificatie, het zijn alle begrippen die men op de noemer
" normalisatie " kan brengen».
Dit artikel zou moeilijk kunnen worden· afgesloten zonder vast
te stellen wat normalisatie nu eigenlijk inhoudt. In het f-Iandboek
van de fijnmechanische techniek, in 1966 verschenen in de Philips
Technische Bibliotheek, leest men in Deel I (Algemene g-rondslagen) op de eerste bladzijde het volgende: «Normalisatie is
volgens de moderne opvattingen te omschrijven als:
Een technisch-wetenschappelijke bezigheid waarbij door onderlinge
afstemming, overleg, coördinatie, studie en gebruik makend van
ervaring, gezocht wordt naar een logische en economisch verantwoorde oplossing van problemen die zich voordoen bij het
scheppen van orde op een hepaald gehied. »

(-;. C:. D.

RECREATIE (I)
De recreatie neemt een steeds grotere plaats in ons leven in.
Het taalgebruik past zich bij deze ontwikkeling aan. We menen
er dan ook goed aan te doen in deze en de volgende bijdragen
een overzicht te geven van het taalgebruik in deze sector.

Caravanin g ;' caravan
Om de nodige frisse neus te halen, hoeft men niet noodzakelijk onder de hlote hemel of in een tent te logeren.
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Het kamperen kan tegenwoordig op de meest comfortabele
manier gebeuren en wel met behulp van een caravan.
Aan deze nieuwe recreatievorm \verd in Engeland de naam
caravaning gegeven. In het Nederlands wordt dit woord ook
gebruikt naast het schuchtere neologisme caravankamperen dat
nog op wankele benen staat. Deze term \vordt gebezigd in tegenstelling tot tentkatnperen.
Wordt het terrein bedoeld, dan kan men spreken van caravanterrein, maar ook van kampeerterrein, tenzij men er de nadruk
op wil leggen dat de plaats uitsluitend is bestemd voor caravans.
Terreinen die overdag vrijwel verlaten zijn en waar de kampbevolking tegen het eind van de middag aankomt en in de loop
van de morgen opbreekt, noemt men doorgangsterreinen.
Wat de benaming caravan betreft, komt men bij het raadplegen
van de technische litteratuur tot de bevinding dat er in het
Nederlands een groot aantal samenstellingen met caravan bestaan.
Laten wij er hier enige vermelden: caravanartikelen, caravan-

bedrijf, caravanbestand, caravanboulu, caravanbranche, caravanfabrikant, caravangebruik, caravanmarkt, caravanmerk, caravanpark, caravanverhuur, caravanverwarming, stacaravan, toercaravan,
zelfbouwcaratJan.
Alleen al uit deze opsomming kan men besluiten dat de term

caravan niet zo maar te vervangen is. Men heeft hier te maken
met een typisch Engels produkt, dat zo populair is geworden dat
ook de benaming ervan in het buitenland is doorgedrongen.
Zoals vele andere Engelse of Amerikaanse woorden is ze gaan
behoren tot de gewone omgangstaal. Toch komt ook de term
kampeerwagen in de litteratuur voor.

Kampeerwagen
Er zijn twee soorten kampeerwagens. De mobiele, toeristische
wagens die normaal aan het verkeer deelnemen, zoals tent- of
vouwwagens (Fr. caravanes pliantes) enerzijds, de caravans met
vaste opbouw (Fr. caravanes rigides) anderzijds. Wat men in het
Frans caravanes extensibles noemt, stemt in het Nederlands overeen met uitschuifbare caravans. Dit zijn kampeerwagens die in de
hoogte, de breedte of de lengte kunnen worden vergroot.
De vouwwagen moet voor bewoning geheel worden uitgeklapt.
Het nieuwste snufje op dit gebied is de druk-op-de-knop vouwcaravan die thans in gewapend polyester wordt gebouwd.
Caravans kunnen op een bepaalde plaats tijdens het seizoen
opgesteld worden. In dit geval spreekt men van seizoencaravans.
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Het feit dat kam peerwag,en ook in samenstellingen voorkomt
(kampeerwagenbouwer, kampeeru'agenmeubilair, kampeeru'agenverkoper, enz.) wijst erop dat dit een goed Nederlands woord is
waarvan men zich in het huidige stadium van de caravanont\vikkeling in vele gevallen kan bedienen.
De t~eede soort caravans is uitsluitend bedoeld voor gebruik
op een vaste standplaats (ook: staan- of staplaats) of permanente
opstelplaats. I-liervan dienen er nu reeds heel wat als tu'eede
uJoning (Fr. résidence secondaire). In Nederland noemt men deze
vaak ruime aanhangwagens stacaravans (caravanes statiques in
tegens telling met caravanes mobiles).
Blijkens een opgave van de Engelse National Caravan Council
leven er in Engeland 213.000 mensen permanent in stacaravans.
Stacaravans zijn dus kampeerwagens die, hetzij in vaste kampen
(tegenovergestelde van: trekkampen), hetzij op kavels, zoals in
de Kempen b.v., staan opgesteld. Deze caravans doen dienst als
chalets; vele zijn van een luxe badkamer en aparte slaapkamers
voorZIen.
Aan deze woningvariante geeft men thans ook de naam hung,a[otv-caravans (Fr. chalets mobiles).
De stijging van het aantal vaste standplaatsen moet o.m. worden toegeschreven aan de terughoudendheid bij vele caravanbezitters om zich telkens opnieuw - voor en na een tocht - in het
drukke recreatie- en weekeindverkeer te begeven.
Stacaravans kan men ook huren. Dit blijkt uit de volgende
advertentie :
Te koop, ook te huur, enkele grote compleet ingerichte stacaravans met vaste staanplaats bij een meer

V. T. V.

ENKELVOUD OF MEERVOUD?

Een gelegenheidsspreker, die voor de televisie inlichtingen gaf
over de bouwpremie, gebruikte steeds het meervoud « franken»
na een getal, b.v. « 50.000 franken ». Aan de andere kant hebben
onze Vlaamse winkeliers het altijd over « 100 grammen ».
Zulke meervoudsvormen zijn normaal in het Frans, maar ze
druisen in tegen het Nederlandse taaleigen. Geldeenheden en
gewichtseenheden worden immers na een getal altijd in het
enkelvoud gebruikt: 50.000 frank, 100 gulden, 50 pond sterling,
100 gram, 5 kilo, 6 pond.
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Hetzelfde geldt voor meeteenheden, dus altijd de enkelvoudsvorm na een getal: 10 meter, 20 liter, 100 kilometer, 5 vierkante
decimeter, 10 kubieke meter, twee voet, vier duim. Zo ook:
drie dozijn. Een uitzondering is graad) dat wel de meervoudsvorm
aanneemt: het vriest 5 graden; een hoek van 45 graden.
Tijdseenheden daarentegen staan meestal in het meervoud:
10 minuten, 30 seconden, 5 dagen, 6 weken, 12 maanden. Uitzonderingen zijn jaar) uur en kwartier) dus drie woorden die op
een r eindigen : hij verbleef 10 jaar in het buitenland ; de
relletjes duurden meer dan 2 uur ; ik heb drie kwartier met hem
gesproken.
De enkelvoudsvormen worden wel een enkele keer door een
meervoud vervangen, als b.v. afzonderlijke muntstukken of afzonderlijke tijdseenheden worden bedoeld: er rolden 5 franken
van de tafel (d.w.z. vijf stukken van een frank); de oorlog
duurde vijf lange jaren; hij stond daar twee volle uren te wachten.
Een vraag die dikwijls wordt gesteld is: hoe wordt frank
afgekort ? De gewone afkorting in onze taal is Ir. De hoofdletter
F (zonder punt) is een internationaal- symbool. De Vaste Commissie van advies voor de spelling van de Nederlandse taal heeft
vastgesteld dat er ter zake een zekere verwarring in de geesten
bestond en heeft in 1964 uitspraak gedaan; op grond hiervan
heeft het ministerie van Nationale Opvoeding toen het volgende
medegedeeld: « Ten aanzien van frank als munteenheid geldt
voor het gewone Nederlandse taalgebruik de gebruikelijke afkorting fr. en niet het internationale symbool F) zodat derhalve
Belg. fr. en Fr. fr. gebruikelijk zijn, maar dat boekhoudkundig
F, BF, FF, L( ux) F en Z( w) F mogen worden gebruikt. »
Nog een laatste opmerking over de uitspraak. Redenaars hoort
men soms op zijn Frans« francs » zeggen, zonder enige geldige
reden. Het Nederlandse woord is frank en we spreken het uit
met de eindklank van drank, mank, rank enz.

NIETS UIT TE STAAN OF

UITS~r AANDE

HEBBEN MET

Het werkwoord uitstaan heeft in negatieve zinnen de betekenis
van te maken hebben.' hij heeft helemaal niets uit te staan met
het geschil; ik heb niets uit te staan met het hele zaakje; ik wil
met die man niets meer uit te staan hebben.
Dezelfde betekenis heeft de uitdrukking niets uitstaande hebben
met. Zo lezen we in het Handwoordenboek van Koenen-Endeools.'
« Ik heb met die man niets uit te staan of uitstaande. » Kra~ers
Van Haeringen vermeldt « niets met iemand uitstaande hebben:
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te maken hebben ». Hier volgt een citaat uit Geschiedenis van
de Nederlandse Stam door prof. dr. P. Geyl: «De Boergondische gedachte die in de orde leefde had met de Dietse volksgeest niets uits taande. »
Vele Vlamingen zijn geneigd in dit verband «geen uitstaans
hebben» te gebruiken, zodat die vorm in sommige woordenboeken als Zuidnederlands wordt aangemerkt. We halen hiervan
twee voorbeelden aan :
- Het zijn stellingen die met de vroegere resoluties niet het minste
uitstaans hebben (niet het minste uit te staan of te maken hebben).
- Mijn leven is niet één verhaal, maar bestaat uit duizenden kleine
verhaaltjes, die met elkaar geen uitstaans hebben (die met elkaar
g,een verband houden of niets met elkaar uit te staan hebben) .

DAT ZAL MIJ EEN ZORG ZIJN!

Die wending betekent precies het tegengestelde van wat ze schijnt
uit te drukken, namelijk: ik geef er niets om, het kan me niets
schelen. In het Frans zegt men « c'est Ie cadet de mes soucis ».
In een Vlaams rechtskundig tijdschrift lazen we onder het hoofd
« Naar nieuwe structuren» het volgende zinnetje, na een pleidooi
voor die nieuwe structuren: « Dit alles zal u en ons een zorg zijn. »
Gelet op de verklaring die wij hierboven van die wending geven,
heeft de auteur van het artikel in feite geschreven dat de nieuwe
structuren « u en ons geen bliksem kunnen schelen », terwijl hij
bedoelde dat ze onze volle aandacht verdienen, dat wij ervoor
moeten zorgen dat die nieuwe structuren er komen!
De uitdrukking dat zal mij een zorg zijn komt ook voor in de
verkorte vorm mij een zorg,.'

J.

VRAAG

EN

V.

ANTWOORD

Schrappen wat niet van toepassing is

V.

Op formulieren e.d. leest men dikwijls « schrappen wat niet
past ». Is dat wel goed Nederlands?
A. Hoewel men aan de hand van definities in de woordenboeken
kan beweren dat de geci teerde formulering niet fout is, moeten
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we erop wijzen dat de gebruikelijke wending is: schrappen tvat
niet van toepassing is. Bij «wat niet past» denkt men eerder
aan een moreel oordeel,

Circulatiemap
V. Hoe noemt men een map waarin stukken worden opgenomen
die achtereenvolgens ter kennis van verschillende ambtenaren
moeten worden gebracht ?
A. Zo'n map wordt circulatiemap genoemd (o.m. in WinkIer
Prins Encyclopedie voor het Bedrijfsleven). Ze circuleert bij de
verschillende helangstellenden of hetrokkenen .

Indexering
V. Is de term « indexering» gebruikelijk voor het koppelen van
lonen aan het indexcijfer ?
A. De term indexering wordt sedert enige tijd in die betekenis
gebruikt. In de Volkskrant van 20 januari lazen we b.v.: « ...
omdat geen rekening is gehouden met het opwaartse effect van
de indexering (automatische aanpassing van de lonen aan gestegen
prijzen) ». Dat de krant de term toelicht, wijst erop dat de
betekenis ervan nog niet algemeen bekend wordt geacht. Toch
zijn de woorden indexeren en indexering reeds opgenomen in het
supplement op V an Dale met als verklaring: binden aan de
index, het koppelen (van het loon) aan de prijsindex. Ook
vormen als geïndexeerde lonen komen geregeld in de kranten voor.

Verzusteren
V.

I-Iebt u een goede vertaling voor het Fr. jumelage en jumeler?

A. Deze termen hebben menig vertaler reeds dwars gezeten.
De bedoeling van een «jumelage» is vriendschapsbanden te
smeden tussen twee of meer gemeenten of steden uit verschillende landen. Aan de grens van deze gemeenten en steden
plaatst men dikwijls borden met het opschrift : « jumelée avec ... »
De enige bruikbare vertaling is volgens ons verzusteren en verzustering) althans in doorlopende teksten. Voor opschriften op borden
daarentegen kan men beter zeggen: zusterstad (of zustergemeente) van ...
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Remise / opstelplaats
V. Is« stelplaats» goed Nederlands voor het gebouw waar
trams worden ondergebracht wanneer zij niet worden gebruikt ?
En hoe noemt men de plaats waar autobussen hun vertrekpunt
hebben en reizigers in de wachtende bus kunnen plaatsnemen ?
A. Voor trams is de gebruikelijke term relnise. Volgens Van
"Dale is dat een «wagenloods voor openbare vervoermiddelen ».
De plaats waar autobussen worden opgesteld voor het vertrek
zou men autobusopstelplaats kunnen noemen, zoals blijkt uit het
volgende citaat uit de N.R.C. van 23 november 1970: « ... autobusopstelplaats met bijbehorende perrons ... »

Geluidswagen
V. In een reglement moeten we een woord gebruiken voor
wagens die voorzien zijn van een luidspreker en hoofdzakelijk
gebruikt worden door venters en bij verkiezingen. Bestaat daar
een speciaal woord voor ?
A. De term geluidswagen wordt in die betekenis gebruikt,
vooral in Nederland. U kunt dit woord trouwens aantreffen in
V an Dale (1961): wagen met geluidsinstallatie.

Respectief

I

respectievelijk

V. Moet men zeggen «de respectieve bevoegdheden» of « de
respectievelijke bevoegdheden» ?
A. Aangezien« respectievelijk» een bijwoord is, kan alleen
de vorm respectieve bevoegdheden juist genoemd worden.

Woningbureau / makelaarskantoor
V.

Hoe noemt men in het Nederlands een agence immobilière ?

A. Een firma die bemiddelt bij het verhuren en verkopen van
huizen, flats en andere woongelegenheden wordt in het Nederlands woningbureau genoemd. Het gebeurt evenwel ook dat een
firma als door u bedoeld zich bezig houdt met bemiddeling bij
de verkoop van onroerende goederen in het algemeen (dus ook
grond, kantoorgebouwen e.d.). In zo'n geval spreekt men in
Nederland van een makelaarskantoor.

w.
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Px.

11.

,al

Termen en wendingen
DOEN UITKOMEN

Het werkwoord uitkomen voorafgegaan door het hulpwerkwoord doen wordt gebruikt in de betekenis van doen zien}
doen blijken of belichten: feiten duidelijk of goed doen uitkomen; spreker deed duidelijk uitkomen dat. .. Zo schrijft C.G.N.
de Vooys in « De Franse woorden in het Nederlands », destijds
verschenen in De Nieuwe Taalgids en opgenomen in zijn Verzamelde Taalkundige Opstellen: «Wij hebben reeds enige malen
doen uitkomen dat de gebruiksfeer der verschillende woorden lang
niet dezelfde is. »
In plaats van het hulpwerkwoord doen wordt ook \vel eens
laten gebezigd. In Van Dale vinden wij het voorbeeld: «Je
moet goed laten uitkomen dat hij begonnen is. » En in Jansonius'
Nederlands-Engels woordenboek: «Hij liet nog even uitkomen
dat het hun eigen schuld was. »
Deze Nederlandse wending wordt bij ons vaak verdrongen door
« doen of laten uitschijnen ». In de eerste plaats wijzen wij erop
dat het werkwoord uitschijnen zeer weinig wordt gel;>ruikt; dat
blijkt al uit het feit dat het niet voorkomt in de verklarende
woordenboeken van Koenen-Endepols , Kramers-Van Haeringen,
Weijnen (Prisma) en evenmin in Jansonius. In het tweedelige
Winkler Prins Woordenboek} waarvan prof. dr. J.L. Pauwels de
medewerker voor België is, staat te lezen dat «doen of laten
uitschijnen» Zuidnederlandse literaire taal is voor aantonen.
We laten hiervan enige voorbeelden volgen met de verbetering
cursief tussen haakjes:
- De burgemeester deed in korte woorden uitschijnen (toonde
aan) dat België zijn handel zag bloeien en ontwikkelen.
- De minister liet uitschijnen (toonde aan) dat een ontwikkeling
in die richting onvermijdelijk is.
- Aan de hand van feiten laat de auteur uitschijnen (toont aan)
bewijst) dat die opvatting verkeerd is.
- Zoals een persbericht liet uitschijnen (zoals bleek uit een persbericht) .
We dienen hieraan toe te voegen dat Van Dale} ons uitgebreidst verklarend woordenboek, wel het werkwoord uitschijnen
heeft opgenomen, maar met enkele zeer weinig gebruikelijke
betekenissen; men vindt er ook het volgende voorbeeld: hij
deed de voortreffelijkheid van de dichter uitschijnen. Het staat
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onder de tweede betekenis, namelijk die van « naar buiten schijnen, stralen », oneigenlijk gebruikt.

KOSTEN EN ONKOSTEN
In de Vlaamse pers leest men herhaaldelijk samenstellingen als
reisonkosten, verblijfonkosten, begrafenisonkosten, verplaatsingsonkosten, farmaceutische en geneeskundige onkosten enz.
Normale uitgaven die voor een bepaald doel worden gedaan
noemen we kosten. In al de bovenstaande gevallen behoort « onkosten» dus te worden vervangen door kosten. Zo spreekt men
ook van aankoopkosten, aanschaffingskosten, arbeidskosten, bedrijfskosten, kantoorkosten, gerechtskosten, oprichtingskosten, opsporingskosten, overnachtingskosten, verhuiskosten, verpakkingskosten, vervoerkosten, verbouwingskosten" verplegingskosten,
vrachtkosten enz. Zie Taalbeheersing 11 - 26 v.v.
Naast zulke samenstellingen komt het woord ook voor in tal
van uitdrukkingen: kosten van levensonderhoud; vaste en yeranderlijke kosten; bijkomende kosten; zich voor zijn kinderen
grote kosten getroosten; wij hebben in de laatste maanden veel
kosten gehad; grote kosten maken; in de kosten tegemoetkomen;
verwijzen in de kosten; zonder kosten voor de gebruiker.
Onder onkosten verstaan we doorgaans buitengewone of bijkomende kosten, extrakosten die min of meer onnodig schijnen,
onvoorziene uitgaven die onaangenaam uitvallen. Zo kan men
zeggen: ik heb al heel wat onkosten aan die wagen gehad;
onnodige onkosten vermijden; iemand op onkosten jagen; in
die prijs zijn alle kosten begrepen, er zijn geen verdere onkosten.

BIERHUIS
Een lezer heeft in een advertentie van de v.z.w. Le Centenaire
te Brussel gezien dat het « Franse woord " brasserie " was vertaald
als "brasserij" en stelt de vraag of "brasserij" ook bierhuis
of koffiehuis met of zonder kellnerinnen kan betekenen ».
Volgens de Franse woordenboeken betekent « brasserie» : lieu
ou Ie public consomme de la bière et aussi toutes sortes de
boissons, des viandes froides, des salaisons, etc. De grote Larousse
voegt eraan toe: «En Allemagne la brasserie remplace Ie café. »
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Het ligt voor de hand dat, aansluitend bij de Duitse benaming
bierhuis kunnen gebruiken,
als men werkelijk een onderscheid wil maken met een gewoon
café.
Ook koffiehuis is een drankgelegenheid waar men koffie, vervolgens ook andere dranken en soms eveneens spijzen kan verkrijgen en gebruiken. Volgens het supplement van Van Dale
( 1970) is koffiehuis nu in de algemene taal verouderd; men zegt
gewoonlijk café. Toch zijn er b.v. in Amsterdam, blijkens de
beroepenlijst van de plaatselijke telefoondienst, nog een reeks
drankgelegenheden die zich koffiehuis noemen.
Brasserij is ook een Nederlands woord, maar het betekent heel
wat anders, namelijk gulzig en overdadig eten en drinken.
Op te merken valt nog dat de oorspronkelijk uit het Duits
overgenomen benaming kelner(in) sedert de verschijning van de
Woordenlijst van de Nederlandse Taal in 1954 met één l wordt
geschreven.
« Bierhaus », wij in het Nederlands

J.

V.

BEDRIJFSECONOMISCHE TERMEN
Cash flow (Ned. kasstroom of kasgeldenstroom )
In het circus van de ratio's (kengetallen) is sedert enkele jaren
een nieuw diertje verschenen: de «kasvlo » (sic Dr. Prange).
De zgn. cash flow in de winst (al of niet per aandeel uitgedrukt)
na belastingen doch vóór afschrijvingef'. De term «cash flow»
wekt de indruk, dat men te doen heeft met de verkrijging van
kasmiddelen of liquiditeiten (cash). Een blik op de grootheden
welke de «cash flow» bepalen, doet ons echter inzien, dat
het niet zo is.
Er blijkt al evenmin sprake te zijn van een « flow» of stroom.
Het gaat immers eerder om de resultante van een stroom van
transacties, om een samenstel van mutaties in activa en passiva,
d.w.z. via het circulatieproces of door inkomensvorming verkregen middelen. Niettemin lijkt de gebruikte term zinvol wanneer
men de boekhoudkundige uitdrukking « over de kas lopen» voor
ogen houdt. De «cash flow» blijkt (tezamen met de overige
middelen en bestedingen) de uiteindelijke kas-mutatie te hebben
verwekt.
In jaarverslagen wordt vrijwel uitsluitend de Engelse term
«cash flow» gebruikt, omdat b.v. (inkomende) «kasstroom»
de indruk van een veel ruimer begrip zou wekken.
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Lopend
Een lopend bedrijf is een bedrijf waar alles redelijk goed gaat
en een zekere zelfvoldaanheid binnensluipt. Hierbij is aanhoudend
succes iets vanzelfsprekends geworden.
Lopende zaken zijn zonder meer nog aan de gang en een lopende rekening is een nog niet afgesloten rekening-courant of een
nog niet betaalde rekening.
Een dossier kan hangende zijn zelfs als het niet geborgen is in
een hangmap, hangend in een rek.

Ergonomisch
Bedrijfsleermeesters in de ergonomie (human engineering) moeten
niet alleen oog hebben voor het technische handelen, zij moeten
vooral houdingsfouten bij de vaklieden leren opmerken en dezen
wegwijs kunnen maken in de wereld van de ergonomie.
Het gaat uiteraard meestal om de werkhouding van de jonge
arbeiders en in de eerste plaats om het juiste gebruik van werktuigen. Een geheel instelbare stoel (dus instelbaar wat zithoogte,
rugsteun en zitdiepte betreft) moet men niet gebruiken bij een
oude werkbank en omgekeerd past een oude stoel niet bij een
nieuwe ergonomische werkbank.
In de tweede plaats kan een juiste afwisseling van houding bij
het werk belangrijk zijn, nu eens staan, dan weer zitten: iemand
die zo nu en dan bij zijn werk gaat zitten is daarom nog niet lui.
Hij doet dat omdat hij er zich lichamelijk wel bij voelt. Daartegenover staat dat wat comfortabel is nog niet gezond hoeft
te zijn.

W. PI.

RECREATIE (11)
Woonwagen / bedrijfsaanhanger / vakantiewoonwagen
In plaats van caravan (zie Taalbeheersing 11 - 641 v.v.) kan men
in bepaalde gevallen de term woonwagen gebruiken.
De rijkspolitie heeft op het woonwagenkamp in Vessen vier
mannen aangehouden.
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Afgezien van het feit dat woonwagen kan worden verward met
kermiswagen of zigeunerwagen is deze benaming, die men o.m.
in het Engelse woordenboek van K. ten Bruggencate aantreft,
niet immer het passende woord voor caravan. Een caravan dient
niet steeds als woongelegenheid; hij is ook bruikbaar als bedrijfs-

aanhanger.
Onder de grote caravans zijn er lange winkelwagens. Sommige
aannemers gebruiken caravans als kantoorwagens. Verder worden
caravans met vaste opbouw nog gebruikt door vertegenwoordigers, artiesten, standhouders en andere lieden die een « reizend»
beroep uitoefenen.
Als de caravan uitsluitend dienst doet als woongelegenheid
tijdens de vakantie, zou men de samenstelling vakantiewoonwagen
kunnen gebruiken.

Kam peerauto
Om de auto aan te wijzen die voor kampeerdoeleinden is ingericht, kan men het woord kampeerauto gebruiken, dat in de
vakliteratuur reeds veelvuldig voorkorpt. Verder treft men in het
Nederlands soms ook «motorvan » aan. Er is geen reden om
dit leenwoord te verkiezen boven kampeerauto des te meer daar
het Engelse motorvan een andere betekenis heeft, nl. kleine
vrachtauto, bestelwagen, pakwagen. Normaliter dient dit voertuig
dus niet voor kampeerdoeleinden.
Bestelauto's of busjes kunnen evenwel in kampeerauto's worden veranderd door er tijdens de vakantieperiode of gedurende
het weekeinde losse elementen in aan te brengen. Daartoe kan
men zich een inbouwset aanschaffen. Thans komen er meer en
meer auto's op de markt die speciaal voor het kamperen zijn
gebouwd.
De benaming kampeerauto stemt In het Frans overeen met
het bastaardwoord camping-car.

Aanhangwagen / Kampeeraanhangwagen
Ter afwisseling en voor zover de caravan werkelijk een aanhangwagen is, kan dit laatste woord eveneens worden gebezigd.
Een aanhangwagen is echter niet altijd een huis-op-\vielen.
Daarom gebruike men genoemde term liefst in een tekst waar
de benaming caravan reeds tevoren is gebruikt of waaruit blijkt
dat het om caravans gaat.
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Om verwarring te voorkomen zou men uiteraard ook het nogal
lange kampeeraanhangwagen kunnen gebruiken, dat in de Kleine
Winkler Prins is opgenomen.

Bagageaanhanger
Soms wordt de naam caravan ook verkeerdelijk gegeven aan bagageaanhangwagens of bagageaanhangers (Fr. remorques à bagages), die gebruikt worden als er in de auto niet voldoende
ruimte is voor de mee te nemen bagage. Hier is het vanzelfsprekend aanbevolen de juiste Nederlandse termen tot hun recht
te laten komen.
Uit wat vooraf gaat kan worden geconcludeerd dat er geen
bezwaar is tegen het gebruik van het woord caravan. Wil men
echter een van de hier besproken Nederlandse equivalenten bezigen, dan moet dit op oordeelkundige wijze geschieden, d.w.z.
dat men zich telkens moet afvragen met welke soort caravan men
te maken heeft en waartoe hij wordt gebruikt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gewone man de gemakkelijkste oplossing kiest en eenvoudigweg spreekt van caravan
zonder zich te bekommeren om de etymologie van dit woord.
Dat het Engelse caravan van het Perzische karwan is afgeleid
raakt zijn koude kleren niet!
V.T.V.

VRAAG EN ANTWOORD

Rang en graad
V. (L. Verkoyen, Kessel-Lo) Uit een artikel, behandeld in de
rubriek 11-512, blijkt dat het begrip «de graad van postman
1ste klasse» juist wordt uitgedrukt «de rang van postman lste
klasse », terwijl in de rubriek 111-122 wordt voorgehouden dat
de \voorden « benoeming tot de graad » moeten worden vervangen
door de woorden « benoeming in de rang ».
Kan u mij zeggen hoe deze theorie in de praktijk te rijmen is
met de terminologie van het koninklijk besluit van 20 juli 1964
betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de
ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn, waar een
graad een onderdeel is van een rang, en hoe de woorden « rang»
en « graad» in bedoeld koninklijk besluit moeten luiden in het

A.B.N. ?
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A. Met betrekking tot de hiërarchische indeling van de ambtenaren wordt in Nederland uitsluitend het woord rang gebruikt:
ambtenaren van elke rang; in rang opklimmen; in rang volgen
op ... Graad wordt er alleen gebezigd voor militairen beneden de
hoedanigheid van officier; daarboven spreekt men weer van rang.
Bij ons is de term graad ook voor ambtenaren vastgelegd in
wetten en besluiten, waarschijnlijk omdat de behoefte zich heeft
doen gevoelen om een duidelijk onderscheid te maken met rang.

Postbeambte
In de bovenstaande vraag komt ook het woord « postman» voor.
Dit is geen gebruikelijke Nederlandse samenstelling; in de woordenboeken en de Woordenlijst van de Nederlandse Taal is ze
niet te vinden. Bestaande samenstellingen zijn postbeambte en

postambtenaar.
Een rang bekleden
We zeggen ook niet dat «de ambtenaren in de rijksbesturen
titularis zijn van een graad of rang », ·maar wel dat zij een rang
bekleden. Zo ook spreekt men van de bekleder van een ambt
(niet: de titularis van een ambt). Een titularis is immers een
persoon die zekere titel voert; een synoniem is titeldrager.

J. V.
Glasverzekering

v.

(J. B. Brussel) Is de term « glasbraak » aanvaardbaar in de
verzekeringsterminologie ?

A. In de door ons geráadpleegde Nederlandse handboeken troffen we alleen de term glasverzekering aan. De definitie daarvan
is: verzekering die dekking geeft tegen breuk en soms ook
beschadiging van glas. :Oe samenstelling glasbreuk kan dus wel
aanvaardbaar genoemd worden. « Glasbraak » daarentegen schijnt
in Nederlandse vakkringen niet bekend te zijn.

Pressiegroep
V. In de kranten lees ik dikwijls de termen « drukkingsgroep»
en «drukgroep ». Is dat ABN?
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Het komt voor dat sommige mensen of groepen hun invloed
bij gezagsdragers gebruiken (of misbruiken?) om het belang van
hun groep te laten prevaleren boven het algemeen belang. Zo'n
groep noemt men in het Nederlands een pressiegroep (naar het
Eng.: pressuregroup).

Vliegend personeel
V. (E. B. Zaventem) Is de benaming « varend personeel» correct wanneer het gaat om personeel van een luchtvaartmaatschappij die aan boord van vliegtuigen werkzaam zijn?
A. Het werkwoord varen heeft vele betekenissen doch met betrekking tot vliegtuigen is alleen vliegen gebruikelijk. De door
u bedoelde benaming zou dus moeten luiden: vliegend personeel.
Het is ons ook opgevallen dat bij de luchtmacht een indeling bestaat in « varend» en « niet-varend» personeel. Dat zou moeten
zijn vliegend personeel en grondpersoneel.

Instapkaartje
V. Is« inschepingskaartje » de goede benaming voor het kaartje
dat de luchtreiziger in ruil voor zijn vliegbiljet ontvangt wanneer
hi j zich aan boord van het vliegtuig begeeft ?
A. Zoals al uit het vorige antwoord blijkt is de terminologie
van de zeevaart niet zonder meer bruikbaar voor de luchtvaart.
Inschepen betekent: zich aan boord van een schip begeven.
In Nederland noemt men het door u bedoelde kaartje een
instapkaartje. Deze duidelijke benaming willen we u graag aanbevelen.

w.
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Termen en wendingen

HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN (I)
In de verzamelbundel Taalrapsodie van P. Gerlach Royen behandelt deze o.a. de taalverschillen tussen Nederlanders en Vlamingen; daarin lezen we het volgende: «Het noorden is niet
zo bang voor Franse woorden en het wordt niet zo doorfilterd
door Franse wendingen. Het heeft daarom ook veel minder last
van gallicismen dan het zuiden. Want al weert men in de Vlaamse
gewesten de Franse woorden, die nog uitkomen voor hun fransheid, door de vervlaalTIsing - ik mag niet zeggen door de vernederlandsing - van Franse import haalt men veel cryptofrans in
huis. En dit laatste is taalkundig gesproken veel erger dan het
eerste. Geniepigerds zijn gevaarlijker dan onvermomde aanvallers. »
Die uitspraak lijkt ons niet voor betwisting vatbaar en het is
onze bedoeling ze met enkele voorbeelden te illustreren. Het betreft vooral zg. idiomatische uitdrukkingen, die niet letterlijk vertaald mogen worden, omdat ze eigen zijn aan een bepaalde taal
en in een andere meestal op een totaal verschillende wijze geformuleerd worden. Gemakshalve staan hieronder als ondertitels
de Franse wendingen die aanleiding hebben gegeven tot de ontsporing.

Doubler Ie cap
In een Brussels blad stond te lezen: «Hij heeft de kaap van de
vijftig met enkele eenheden overschreden. » Hij die dat schreef
was kennelijk beïnvloed door Fr. il a doublé Ie cap de la cinquantaine. Bekend is in de scheepstaal een kaap omzeilen. Die
wending wordt ook figuurlijk gebruikt, samen met de kaap te
boven komen) in de betekenis van aan het gevaar ontkomen.
«De kaap overschrijden» is ongebruikelijk in het Nederlands.
Als tegenhanger van «il a doublé Ie cap de la cinquantaine»
zeggen we in onze taal: hij heeft de vijftig al achter de rug.
In een andere Vlaamse krant lazen we: «Oostduinkerke is
de eerste van de Vlaamse badplaatsen die de kaap van de 100.000
overnachtingen heeft overschreden.» Als men de woorden «de
kaap van» weglaat, krijgen we behoorlijk Nederlands.
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Moyens
In een brochure uitgegeven door het ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur «De literatuur in België» komt de volgende zin voor: «Deze man, die op de leeftijd van 87 jaar in
het volle bezit van zijn middelen stierf... ». «Middelen» is hier
een verkeerde vertaling van « moyens ». Een van de betekenissen
van dat Franse woord is « facultés intellectuelles ». « Middelen »
heeft echter die betekenis niet; we denken hierbij altijd aan
iemands financiële toestand (b.v. hij bezit middelen of hij is
bemiddeld). In de brochure was bedoeld dat de bewuste man
in het volle bezit was van zijn (verstandelijke) vermogens. Zo
zegt men: zijn vermogens worden met de dag minder; zijn vermogens verliezen; de zieke bezit nog maar bij tussenpozen het
gebruik van zijn verstandelijke vermogens.

Avoir du pain sur la planche
Een Brussels weekblad schreef dat er nog «veel werk op de
plank was voor de Vlaamse Harmonie "Peter Benoit" ». Een
Gentse krant meent dat « de regering nog veel werk op de plank
heeft vóór de verkiezingen van volgend jaar ». Hier hebben we,
eigenaardig genoeg, een contaminatie tussen een Franse en een
Nederlandse uitdrukking. De Fransman spreekt in dit verband
immers niet van «werk» maar van «brood» (avoir du pain
sur la planche), terwijl men in onze taal zegt (veel) werk aan de
winkel hebben. Winkel moet hier worden opgevat in de betekenis van werkplaats van een ambachtsman.

Piétiner sur place
In de nieuwsberichten van de BRT hoorden we: «De commissie
trappelt ter plaatse ». En verder: «Te New-York trappelen de
besprekingen van de Veiligheidsraad ter plaatse ». Dat klinkt
wel zeer zonderling: besprekingen die ter plaatse trappelen!
Wij zeggen wel dat iemand staat te trappelen van ongeduld of van
woede; ook een paard kan ongeduldig ter plaatse staan trappelen,
maar de overdrachtelijke betekenis van « piétiner sur place » (geen
vooruitgang boeken) geven wij anders weer: de commissie schiet
niet op met haar werk, maakt geen voortgang, komt niet vooruit
met haar werk; de besprekingen vlotten niet, schieten niet op.
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Avoir deux poids et deux mesures
De Fransman gebruikt deze uitdrukking als hij te kennen wil
geven dat iemand niet onpartijdig is. Weer is het verkeerd die
beeldspraak letterlijk te willen vertalen, zoals de journalist die
schreef: «Het blijkt eens te meer dat men in België twee maten
en twee gewichten hanteert.» De Nederlandse wending luidt:

met twee maten meten.
Ne pas demander mieux
Dit drukt hetzelfde uit als «ne pas avoir d'autre désir ». Er is
hier dus sprake van iets dat men wenst of verlangt. Dat komt tot
uiting in onze taal, want de juiste uitdrukking is: niets liever
wensen of verlangen, niets liever willen. Ten bewijze hiervan
geven we enkele citaten: « ... en ik weet dat zij niets liever
wenst.» (M. Gijsen, Goed en Kwaad) - «Commines beweert
dat de Gentenaars niets liever gewild zouden hebben. » (P. Geyl,
Geschiedenis van de Nederlandse Stam) - « ... terwijl zij niets
liever wilde dan vrij zijn.» (H. Haasse, De ingewijden).
De letterlijke vertaling van de Franse idiomatische wending is
een bij ons zeer verbreid gallicisme. Wij geven hiervan twee - niet
na te volgen - voorbeelden: «Op de vraag of hij de president
van de Verenigde Staten zou ontmoeten, antwoordde de diplomaat dat hij niet beter vroeg. » (niets liever wilde) - « Die advokaat uit Antwerpen had gezegd dat hij niet beter vroeg.» (niets

liever verlangde).
Envoyer promener quelquJun
In een Vlaamse krant lazen we: «De regeringscommissaris stuurde hen feestelijk wandelen. » en verder: «De ambtenaar werd
wandelen gestuurd.» Als men met een bits bescheid of onder
enig voorwendsel zich van iemand wil afmaken, zeggen we in
onze taal: iemand afschepen (iemand met halve antwoorden, met
fraaie beloften afschepen) of iemand met een kluitje in het riet
sturen (de vrager liet zich niet met een kluitje in het riet sturen).
« Iemand wandelen sturen» is in het Nederlands niet gebruikelijk.

J. V.
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CRECHE
In de muur naast de voordeur van een in Brussel gelegen heren..
huis is een metalen plaat gemetseld, waarvan het opschrift
luidt: «Crèche con1rnunale - Gelneentelijke kribbe ».
Wanneer we het woord kribbe opzoeken in een goed verklarend
woordenboek, vinden we geen enkele betekenis die overeenkomt
met wat hier bedoeld wordt.
Welnu de Franse term crèche werd in het Nederlands letterlijk
overgenomell (inclusief zwaar toonteken en dus niet met een
kapje, zoals men dit weleens ziet in sommige N-ederlandse bladen!)
Naast dit woord lezen we dan ook in Van Dale: bewaarplaats
voor zuigelingen of zeer jonge kinderen van moeders die overdag
uit werken gaan.
- ... Het huis is voor vele duizenden guldens opgeknapt en
de benedenverdieping dient als crèche voor kinderen van het ver..
plegend personeel van het Weesperpleinziekenhuis.
Zo spreekt men van overheidsfinanciering van crèches) model..
crèches} gratis crèches} crèche-diensten enz.
Onze «kribbe» is doorgaans bestemd voor kinderen tot de
leeftijd van 3 jaar. In Nederland daarentegen is de crèche inge..
steld op kinderen van 1 tot 5 jaar.
Het ware dus alleszins raadzaam het woord kribbe door crèche
te vervangen.
Het bij onze Noorderburen in zwang zijnde kinderdagverblijf
zou hier te lande evengoed kunnen worden gebruikt. In België
zijn sommige crèches echter ook 's nachts geopend, in dit geval
kan men dus niet spreken van kinderdagverblijf.
Waarom dan niet kinderbewaarplaats of zuigelingentehuis ?
Deze laatste uitdrukking mag evenwel niet worden verward
met zuigelingenzorg (niet: kinderwelzijn) d.i. het consultatie..
bureau of de gezondheidsdienst voor zuigelingen in een gemeente.
De plaats waar jonge bioscoopbezoekers hun kinderen tegen
gereduceerd tarief voor de avond kunnen onderbrengen noemt
men in Nederland een oppascentrale.
Wanneer het gaat om oudere kinderen, dan spreekt men meest..
al van kinderverblijven en opvangcentra. (De kosten van de opvang van de kinderen moeten in geld worden betaald.)
Door de gewone mens worden de termen peuter en kleuter
weleens door elkaar gehaspeld. Er zij dan ook in het voorbijgaan
op gewezen dat in de terminologie m.b.t. de ontwikkelingspsychologie peuters kinderen zijn van 1 tot 3 jaar en kleuters kinderen
tussen 3 en 6 jaar. Beneden 1 jaar spreekt men van zuigelingen
of baby)s.

V. T. V.
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HALF
Met het woordje half doen zich enkele moeilijkheden voor. In
onze taal zegt men: tien en een halve meter, vijf en een halve
frank, zes en een half procent, twee en een half uur. De bij ons
nog dikwijls gehoorde vormen « tien meter en half », « vijf frank
en half », «zes procent en half », «twee uur en half» zijn
niets anders dan letterlijke vertalingen van Franse wendingen.
Ze zijn strijdig met het Nederlandse taaleigen, omdat tien en
een halve meter de afkorting is van « tien meter en een halve
meter », waarbij het woord meter de eerste keer wordt weggelaten.
Dezelfde opmerking geldt voor «een en half» in plaats van
het Nederlandse anderhalf: anderhalve meter stof, anderhalve fles
wijn, anderhalf uur. Juist maar minder gebruikelijk zijn de vormen: één en een halve meter stof, één en een halve fles wijn,
één en een half uur.
Bij tijdsbepalingen wordt het halve uur als volgt uitgedrukt :
halfnegen (= een half uur over acht), halftien (= een half uur
over negen), halfeen (= een half uur over twaalf) enz. De
dialectische vormen « acht en half », « negen en half» zijn kennelijk ontstaan onder invloed van het Frans.

TIJDAANDUIDING
De gebruikelijke voorzetsels bij tijdaanduidingen ~ijn voor en
over: vijf voor negen, vijf over tien. In plaats van over hoort
men in onze dialecten vaak «na », waarschijnlijk omdat over
er veelvuldig met betrekking tot het verleden wordt gebruikt,
terwijl het hier betekent na verloop van: over een dag of tien
komt hij me weer opzoeken. De juiste betekenis van over blijkt
trouwens duidelijk uit de samenstelling overmorgen) d.w.z. de
dag na morgen. Zo zeggen we ook: morgen over acht dagen.
Onder Franse invloed zeggen sommigen: het is middernacht gepasseerd (il est passé minuit ) in plaats van: het is over middernacht.
Voor het verleden gebruiken we het voorzetsel voor: ik zag
hem het laatst voor ongeveer een jaar, of geleden: ik zag hem
het laatst ongeveer een jaar geleden, of ook het bijwoord terug:
ik zag hem het laatst ongeveer een jaar terug.
« Binnen tien dagen » is niet hetzelfde als « over tien dagen ».
Het laatste betekent: precies na verloop van tien dagen. Als men
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echter zegt dat een stuk binnen tien dagen moet worden
teruggezonden, bedoelt men daarmee dat het stuk uiterlijk, op
zijn laatst, niet later dan over tien dagen moet worden teruggezonden; het kan dus ook al vroeger gebeuren. Sommigen laten
zich beïnvloeden door Fr. « dans les dix jours» en schrijven het
lidwoord de vóór tien) maar ten onrechte.
We wensen hier ook de aandacht te vestigen op de juiste betekenis van kortelings) namelijk onlangs) sedert kort: ik heb
hem kortelings nog gezien. In onze dialecten wordt het meestal
voor de toekomst gebezigd, wat dus aanleiding kan geven tot
misverstand. Voor iets wat nog moet gebeuren, beschikken we
over het bijwoord binnenkort: ik verwacht binnenkort nieuws
van hem.
Om is het gewone voorzetsel voor de aanduiding van een welbepaald tijdstip: de vergadering begint om 9 uur; de voorstelling eindigt om 23 uur. Bij ons hoort men nog vaak het
minder gewone te) omdat sommigen menen dat er in dit verband
een verschil bestaat tussen beide voorzetsels. In Van DaZes groot
woordenboek leest men dat ten onrechte wordt verondersteld
dat te het tijdstip nauwkeurig zou bepalen en om zou betekenen
omstreeks. Te heeft zich echter gehandhaafd in de vaste uitdrukking te elfder ure.
Als het woord uur wordt weggelaten, kan men zeggen en
schrijven: kwart over zes of zessen j kwart voor tien of tienen;
het is bij vier of vieren enz.

J.

V.

ERRATUM
In het stukje « Kosten en onkosten» dat voorkomt in Taalbebeheersing van oktober 1971, rubriek 11, blz. 649 moet in de
laatste regel «kosten» worden vervangen door onkosten.
De redactie
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HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN (IJ)

Etre en faute
In een Vlaams schoolboek treffen wij de volgende zinnet.ies aan:
« Ik meen dat u in fout bent. » - « Dan is de voetganger echt in
fout. »

Fout betekent misslag, feil, gebrek: een opstel met fouten;
iemand op zijn fouten (gebreken, tekortkomingen) wijzen; de
diplomaat heeft met dit optreden een ernstige fout (verkeerde of
laakbare handeling) begaan.
Het Franse «faute» heeft echter dikwijls de betekenis van
schuld, zoals in de uitdrukking « être en faute ». Bij een aanrijding wordt uitgemaakt wie van de twee bestuurders schuld heeft
of schuld draagt aan het ongeval, aan wiens schuld het ongeval
te wijten is, wie aan de aanrijding schuldig bevonden wordt, aan
wie de schuld ligt. In dit verband zegt men ook: de schuldvraag
onderzoeken of uitmaken.
Ook in « ce n'est pas ma faute» spreken we in onze taal van
schuld en niet van «fout»: het is mijn. schuld niet.
Etre à I' honneur
Die uitdrukking treft men soms aan in een mededeling dat iemand
om de een of andere reden wordt gehuldigd. Als men ze woordelijk vertaalt door « aan de eer zijn» maakt men zich schuldig aan
een gallicisme van het ergste soort. Sommigen weten dat het
verkeerd is en nemen hun toevlucht tot een andere formule:
« Bedrijfshoofd heeft de eer. » Zij vallen aldus van het ene euvel
in het andere, van een gallicisme in een kreupel Nederlands.
« De eer hebben» is immers maar een gedeelte van een zin en
vergt een nadere bepaling. Zo kunnen we zeggen: ik heb de eer
u mede te delen dat ... ; ik heb de eer niet u te kennen; daar
heeft hij alle eer van. In een enkel geval kan de nadere bepaling
worden weggelaten, namelijk in de vraag b.v. aan de telefoon:
«Met wie heb ik de eer» (te spreken)?
Wat is nu de juiste Nederlandse wending voor « être à l'honneur »? Er is keuze· genoeg: bedrijfshoofd gehuldigd~' moedig
arbeider onderscheiden; verdienstelijk ambtenaar gevierd of ge-
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eerd)' huldebetoon aan gevierde schrijver; aftredende voorzitter
ter ere,
Mettre au point
In een advertentie werd een boek~uder gevraagd « voor het op
punt stellen» van nieuwe systemen. In een mededeling van een
gemeentebestuur wordt gezegd dat een nieuw soort entstof « op
punt werd gesteld ». Een' Antwerpse krant verheugt zich over de
« oppuntstelling van de minister, waardoor heel wat misverstanden uit de weg zijn geruimd ».
Wij hebben hier te maken met een gallicisme dat diep wortel
heeft geschoten in het taalgebruik van de Vlamingen. Wij beschikken nochtans over een groot aantal woorden en wendingen om
ons in correct Nederlands uit te drukken. Volgens het geval kan
« mettre au point» in eigenlijke zin worden vertaald door stellen) instellen of afstellen, Zo zegt men: een machine, een motor,
een verrekijker juist of goed stellen ; een juist, nauwkeurig gestelde weegschaal; een microscoop scherp instellen of stellen; de
remmen van een wagen laten afstellen.
Ook in abstracte zin is er een zeer ruime keuze: een plan, een
theorie, een systeem, een methode, een voorstel nader uitwerken;
een programma, een verhandeling afwerken,. een verhaal, statistieken, een tekening bijwerken)' de laatste hand leggen aan de
toebereidselen voor een feest, aan een ontwerp; 'een zaak, een
aangelegenheid regelen) in orde brengen. Voorts kan men nog
gebruiken klaarmaken) in gereedheid brengen) voltooien) pasklaar

maken.
« Mettre les choses au point» kunnen we als volgt weergeven:
precies zeggen waar het op staat, de ware toedracht van een' zaak
toelichten, iets uit de doeken doen, een juiste voorstelling van
de feiten, van het gebeurde geven. Als men een onjuiste voorstelling vari zaken rechtzet, is de juiste term rechtzetting (mise
au point).

Mettre les pouces
In een advertentie voor een automerk lazen we: «Zelfs de
wereldhefaamde GT-modellen moesten de duimen leggen». Dat
is geen Nederlandse beeldspraak, want de uitdrukking « de duimen leggen» komt in de woordenboeken niet voor. De Franse
wending stemt overeen met zich gewonnen geven) de vlag striiken:
na lang verzet gaf hij zich eindelijk gewonnen; tegen zo'n geduchIJ ., 663

t

,genstander moest de club de vlag strijken. Ongeveer dezelfde

b~;~ekenis hebben ook

het loodje leg,g,en, het onderspit delven.

Prendre sa responsabilité
In onze kranten is de letterlijke vertaling van die Franse wending
schering en inslag: de regering mag niet langer dralen om haar
verantwoordelijkheid te nemen; de Raad durft in deze zaak zijn
verantwoordelijkheid niet opnemen; de interpellatie zal iedereen
verplichten zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Wij zeggen in onze taal wel: de verantwoordelijkheid voor iets
op zich nemen, de verantwoordelijkheid voor iets dragen of aanvaarden, maar in de bovenstaande zinnen is in feite iets anders
bedoeld, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden, waarin de
cursief gedrukte \\Tending overeenstemt met Fr. « prendre sa responsabilité » :
- De regering moet onverwijld de knoop doorhakken.
- De Raad durft in deze zaak geen kleur (te) bekennen.
- De interpellatie zal iedereen verplichten zijn houding duidelijk

te bepalen, ronduit voor zijn mening uit te komen.
- De vergadering bezweert de regering eindelijk een beslissing

te nemen.
- De partij moet zich nu duidelijk uitspreken.
- Het is hoog tijd dat de bevoegde instanties nu eindelijk klare

wijn schenken.
- Hij moet nu kiezen of delen.
- De politieke partijen mogen de moeilijkheden niet langer uit

de weg gaan.
In sommige gevallen kan de Franse uitdrukking eveneens overeenstemmen met: zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid,
niet terugschrikken voor zijn verantwoordelijkheid, zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

vous

pouvez disposer

In een televisieuitzending over een rechtszaak hoorden wij de
voorzitter tegen een getuige zeggen, na beëindiging van het v~r
hoor: «U mag beschikken. » De Franse zegswijze « vous pouvez
disposer» wordt gebruikt als men iemand te kennen wil geven
dat zijn aanwezigheid niet langer vereist is. Het is strijdig met
het Nederlandse taaleigen het werkwoord «beschikken» in dit
verband te bezigen. De gewone wending in onze taal is: U kunt
gaan.

J.

V.
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RECREATIE (111)

*

Caravanner
Het Fr. caravanier en het NdI. caravanner beantwoorden aan het
Engels caravan (n) er of caravanist en niet aan caravaneer, die
iemand is die meer vertrouwen stelt in het schip der woestijn
dan in de caravan (kameeldrijver maar ook karavaanreiziger).
Een groeiende categorie caravànners gebruikt de kampeerwagen
blijkbaar veel meer als weekeind- en vakantiehuisje dan als reiswagen.

Wielblok
Om het wegrollen van de caravan te voorkomen bij het verwisselen van een wiel op een helling of bij het parkeren op een
glooiend terrein, kan men de wielen door middel van een houten
blok vastzetten. Dit hulpmiddel noemt men wielblok. Het is
thans ook verkrijgbaar in een speciale lichtgewicht kunststof en
wordt zelfs voorzien van een handvat om het gemakkelijker te
kunnen hanteren.
Wielblokken (Fr. cales (de roue), sabots d'arrêt) zouden tot
de standaarduitrusting van iedere caravan moeten behoren.
Het woord stootblok of -bok dat men hiervoor in sommige
reclamefolders aantreft, heeft een andere betekenis en wordt in
Van Dale als volgt gedefinieerd: «Zwaar gestel met een stootbalk aan het einde van een dood spoor, om de stoot van voertuigen
op te vangen die daar tot stilstand moeten worden gebracht.»
Remblok of -schoen, zoals cale in sommige woordenboeken is
vertaald, kunnen verwarring stichten; derhalve gebruike men
deze termen in dit geval liever niet.

Trailer
Stacaravans bezitten dikwijls slechts een rudimentair onderstel;
voor vervoer wordt gebruik gemaakt van een trailer.
Volgens Van Dale en Koenen heeft trailer naast aanhangwagen
ook de betekenis van oplegger. Wij zouden dus geneigd zijn in
bovenstaande zin trailer door oplegger te vervangen. Dit zou echter
verkeerd zijn. Inderdaad, in de Algemene Winkier Prins staat
*

Zie ook Taalbeheersing 11-64 t V.v. en 651 v.v.

II - 665

onder trailer: «Het Engelse woord voor aanhangwagen, in Nederland vaak foutief gebruikt voor oplegger. Deze laatste heet in
Engeland semi-trailer». Een trailer is dus een volgvoertuig dat
voor het vervoer van stacaravans, boten, enz. wordt gebruikt.
In het Fr. stemt trailer overeen met remorque (b.v. boottrailer
= remorque porte-bateau) , terwijl oplegger beantwoordt aan
semi-remorque. Opleggers mogen bijgevolg niet als aanhangwagens
worden beschouwd «omdat zij opliggend worden gekoppeld en
dus niet alleen getrokken, maar gedeeltelijk ook gedragen worden ». (cf. Grote WinkIer Prins). Dit technisch detail ligt besloten in het woordje « semi ».
Opgemerkt wordt dat trailer, d.i. (camping) trailer, in Amerika
gebruikelijk is voor caravan.

Tractor - trekker - caravantrekker
Voor het vervoer over de weg worden opleggers thans op grote
schaal gebruikt.
De vrachtauto's met een of verschillende volgvoertuigen, die
onze woningen langs de hoofdwegen doen dreunen, noemt men
vrachtautocombinaties (Fr. trains routiers,. D. Fernlastzüge ,. Eng!.
longdistance road trains ,. Sp. trenes de carretera).
Het van een cabine (bestuurderscabine) of stuurhut voorziene
voorste gedeelte trekt de volgende combinatie, die kan bestaan
uit een of meer opleggers (Fr. semi-remorques,. D. Sattelschleppanhänger ; Eng!. semi-trailers; Sp. semirremolques). Dit trekkende gedeelte noemt men trekker of trekauto (Fr. tracteur).
- Geen wonder dat een krachtige trekker als de... veel succes
heeft ...
Als nlen in België het Engelse woord tractor bezigt, denkt men
veelal aan de landbouwtractor. In Nederland wordt hiervoor
meestal landbouwtrekker gebruikt.
De personenauto die de caravan trekt noemt men trekwagen
of caravantrekker (Fr. véhicule tracteur, voiture tractrice) trac-

trice) .
- Een auto uitgerust met een sterkere motor vormt een gunstiger
beeld als caravantrekker.
De trekinstallatie bestaat o.m. uit een trekhaak (Fr. crochet
de remorquage)) d.i. een haak die de auto in staat stelt te trekken·
of trekwerk te verrichten.
- Wie bezwaar heeft tegen de gebruikelijke trekinstallatie met
zichtbare kogel heeft steeds meer keuze in afneembare trekhaken.
- Voor de meeste autotypen kunnen thans trekhaken uit voorraad worden geleverd.
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- Een soepele motor is voor trekwerk altijd te verkiezen.
Aan het uiteinde van de trekhaak is een kogel (trekkogel Fr.
boule de remorquage) aangebracht die veelal door de klassiek geworden opengereten tennisbal wordt beschermd. Om deze functie
te vervullen bestaan er in de handel kogeldoppen of beschermkappen van rubber.
- Een ontwikkeling van de laatste tijd is de demonteerbare trek-

kogel ...

v.

T. V.

KORT EN BONDIG

Mannetjes en wijfjes
Het komt menige Nederlandse vertaler een beetje gewaagd voor
om deze nogal huiselijk aandoende termen te gebruiken zodra hij
in de dierenwereld te maken krijgt met «máles et femelles ».
Men. geeft dan de voorkeur aan bijvoorbeeld « mannelijke exemplaren », «vrouwelijke insecten », «mannetjesvliegen » enz. . ..
Toch zijn de aanbevolen termen strikt « wetenschappelijk », zoals
blijkt uit een citaat uit .Op leven en dood (uitgegeven door Pudoc
te Wageningen) op blz. 170: «Men kan nu uiterst selectief
bestrijden door in een insectenpopulatie grote. getallen gesteriliseerde mannetjes los te laten. Deze sporen feilloos de wijfjes van
de eigen soort op ».

Radiogolven
Soms wordt het Franse «ondes radioélectriques » in het Nederlands vertaald met « radio-elektrische golven », welke term in het
Nederlands niet voorkomt. Bedoeld zijn de radiogolven, d.w.z. in
ruime zin genomen dat gedeelte van de electromagnetische golven
dat een golflengte heeft groter dan die van het infrarood. Een
equivalente Franse term is « andes hertziennes ».

Maateenheden
Tot voor kort werd « unités de mesure » in het Nederlands steeds
vertaald met « meeteenheden ». De term « meeteenheid » kan men
echter in Van Dale} Ten Bosch of de WinkIer Prins niet aantreffen,
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wel maateenheid. Van DaZe geeft als definitie: aangenomen eenheid van maat. Hiermee worden bedoeld metèr, kilogram, stère
enz... Het voorvoegsel meet- wordt wel gebruikt in een term
zoals meetinstrument, d.i. een instrument waarmede. wordt gemeten. De onjuiste schrijfwijze « meeteenheid » is waarschijnlijk
toe te schrijven aan het feit dat het Frans dat onderscheid niet
kent: unité de mesure komt voor naast instrument de mesure.

Diversificatie
Hoewel Van DaZe dit woord niet kent, meen ik dat we het
zonder bezwaar kunnen gebruiken aangezien het geheel is ingeburgerd. Voorbeelden: « ... de diversificatie van produkten die de
A.K.U.-groep nastreeft» (Jaarverslag A.K.U.), «diversificatie
van het computergebruik» (Chemisch Weekblad), «door diversificatie (spreiding van activiteiten die een verdeling van risico's
met zich brengt) kan men proberen een continue groei van het
bedrijf te krijgen» (De Ing.).

Dierenarts
Onlangs kwam ik de term «diergeneeskundige» tegen, die bij
mijn weten niet in gebruik is. Men heeft destijds "het woord
« veearts » vervangen door dierenarts en « veeartsenijkunde» door
diergeneeskunde, omdat die begrippen hun inhoud niet meer
dekten.

G. C. D.

BOSSEN
Vroegere vertalingen van de Code forestier hadden het over
« wouden en bossen» waar in het Frans «bois et forêts » staat.
De rechtsgeldige tekst 1 werkt uitsluitend met bossen. Prof. G.
van Dievoet verantwoordt dit in het verslag van de redactiecommissie (Gedr. St. Kamer van Volksvert., buitengewone zitt.
1968,85, nr 1).
« Bij een eerste lezing kan men onderstellen dat de wetgever een
onderscheid heeft willen maken tussen "bossen" (bois) en
1

Wet 8 april 1969; zie Taalbeheersing IV-21l v.v.
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" wouden" (forêts). Zulks blijkt echter niet het geval te zijn.
In de Franse wet van 21 mei-31 juli 1827 komen de woorden
"bois et forêts " ook voor, veelal in hetzelfde zinsverband als
in het Belgisch Boswetboek ( ... ). Op andere plaatsen wordt het
woord bois of het woord forêts alleen gebruikt, waar klaarblijkelijk alle bossen bedoeld zijn ( ... ).
De Franse juristen D. en A. Dalloz schrijven in dit verband
( ... ): "Dans Ie langage du droit, les mots bois et forêts sant
synonymes; la cour de cassation l'a ainsi décidé ( ... ). Dans Ie
code forestier, Ie législateur se sert indifféremment des mots bois
et forêts)J ( ... ).
Zoals de Franse Code forestier van 1827 gebruikt het Belgische
Boswetboek van 1854 de woorden bois bois et forêts en forêts
door elkaar.
Bij de bespreking van het Boswetboek in de Kamer van Volksvertegenwoordigers maakte de h. Coomans de opmerking dat in
verscheidene artikelen de woorden bois et forêts voorkomen,
terwijl in andere het woord bois alleen staat en klaarblijkelijk
dezelfde algemene betekenis heeft. Hij vond het gebruik van het
woord forêts in dit verband overbodig. De vergadering was de
mening toegedaan dat de woorden bois en forêt synoniem zijn
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, 13 februari 1852).
J

Een Belgisch auteur voegt hieraan toe:

que l'on se serve

H

dans ce code du mot forêt ou du mot bois ces deux termes
expriment la même idée, celle d'un terrain boisé ; Ie code n'ayant
fait qu 'une distinction : celle des bois sournis au régime forestier
et des bois soustraits à ce régime " (Pandectes belges XIII ... ) ».
J

J

c.
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Termen en wendingen

INFORMATIEVERWERKING (3)

1

Hardware
Er gaat geen dag voorbij of we lezen in onze kranten advertenties zoals deze :
- Bij de hardware} in de transmissielijnen of de terminals kunnen
zich defecten voordoen.
~ Op onze laboratoria voor hardware-ontwikkeling bestaan enkele
interessante vacatures voor academici.
- We zoeken de ,hardware marketing man op topniveau, die bij
voorkeur werkzaam is bij een der grote computerondernemingen...
Wat betekent het Amerikaans hardware? Deze term is toepa~
selijk op al hetgeen uit metaal vervaardigd is o.m. messen,
scharen, werktuigen, fittings, machineonderdelen, ijzerwaren, enz.
Naar aanleiding van de technologische vooruitgang is men de
term hardware gaan toepassen op de bouwelementen van de computer. Vandaar de definitie die in de jongste uitgave van de Grote
Winkier Prins is opgenomen: «Hardware noemt men in de computertechniek de mechanische, magnetische, elektrische en elek-tronische onderdelen waaruit de machine is samengesteld; ook
een ingebouwd '(b.v. gesoldeerd) programma-onderdeel behoort
tot de hardware.». '
Het woord hardware werd zowat in alle talen overgenomen.
In het Nederlands en het Frans gebruikt men behalve dit leenwoord ook respectievelijk apparatuur en matériel (of soms de
letterlijke vertaling: quincaillerie) .
De benaming apparatuur komt in de vakliteratuur m.b.t. de
informatieverwerking veelvuldig voor in samenstellingen als:

ponskaartapparatuur} schijvenapparatuur} afdrukapparatuur} geautomatiseerde a.} in- en uitvoerapparatuur} elektronische a. voor
in- en uitvoer van gegevens} elektronische rekenapparatuur} datacommunicatie-a., informatieverwerkende a.
- Onze firma gaat ~içh voortaan specialiseren op de ontwikkeling
van in- en uitvoerapparatuur.
Er bestaat geen bezwaar tegen het afzonderlijk gebruik van de
term apparatuur voor zover men weet dat het over informatieverwerkende apparatuur gaat. In de toekomst mag men trouwens
verwachten dat alle mogelijke apparatuur gecomputeriseerd wordt.
1

Zie ook TaalbeheerSing 11 .. 628 v.v.

11 ~ 670

Ook de beste apparatuur functioneert niet beter dan de programmatuur toelaat. De programmatuur is daarom thans zodanig
geconcipieerd dat een optimale prestatie van de apparatuur wordt
gewaarborgd.
Ten aanzien van bovenvermelde term matériel dient te worden
opgemerkt dat op de te Menton begin oktober 1971 gehouden
4e biënnale van de Franse taal - die was gericht tegen de invasie
van het Engels in de taal van het bedrijfsleven - werd overeengekomen o.m. het woord hardware in het Frans door matériel
te vervangen.
In het Duits schrijft men hardware met een hoofdletter. Dit
schijnt erop te wijzen dat dit woord in genoemde taal ingang
heeft gevonden.
Het informatie- of computersysteem omvat thans enerzijds de
centrale apparatuur (machine / eenheid) (Fr. unité centrale) die
als besturingsorgaan fungeert en anderzijds de randapparatuur of
randeenheden (Fr. unités / matériels / éléments périphériques, of
gewoon périphériques) - zoals magneetbandeenheden, schijvengeheugens, kaart- en bandlezers, regeldrukmachines - die ofwel
ter plaatse (Fr. en site propre ) ofwel op grote afstand van de
centrale éenheid opgesteld zijn en ermee verbonden zijn.
Ten behoeve van hen die uit gemakzucht of onder invloed van
het Frans « periferiek'» hanteren, zij erop gewezen dat dit woord
in het Ned. als zelfstandig naamwoord niet bestaat. Tegen perifere
apparatuur - naar het voorbeeld van perifere gebieden - of
periferie-apparatuur is evenwel niets in te brengen.
De Eng. uitdrukking peripheral equipment (device), die aanleiding was tot het ontstaan van bovenstaande equivalenten, wordt
in het D. naar gelang van het geval door Peripherieeinheit, peripheres Gerät, of periphere Ein- und Ausgabeeinheit vertaald.
- Het is nodig dat een moderne universiteit over een zeer krachtige centrale apparatuur beschikt.
Elke centrale machine bestaat uit een kernengeheugen (Fr. unité de mémoire à tores), een verwerkingseenheid (Fr. unité de
traitement ), in- en uitvoerkanalen en een bedieningspaneel.
Het verzamelwoord hardware dekt dus zowel de centrale apparatuur als de randapparatuur.
Randapparatuur kan door de fabrikant geïntegreerd of vrijstaand geleverd worden.
Geïntegreerde randapparatuur is randapparatuur (b.v. een kaartof ponsbandlezer, een schijvengeheugen en een regeldrukker) die
tezamen met de verwerkingseenheid en het intern geheugen in
één kabinet zijn gebouwd.
Onder vrijstaande of zelfstandige randapparatuur verstaat men
randapparatuur die door middel van de aansluitposities van de
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invoer / uitvoerkanalen aan de centrale computer kan worden
aangesloten.
Het gebruik van geïntegreerde randapparatuur maakt het mogelijk de kosten binnen « nauwe» grenzen te houden doordat de
centrale verwerkingseenheid en de randapparatuur alsdan gebruik
maken ván één voeding, één kabinet en dezelfde schakelingen,
terwijl het interne geheugen als buffer (Van Dale: tijdelijke
-bewaarplaats voor een teken of een woord in het geheugen van
een rekentuig) - Fr. mémoire-tampon ~ voor de randapparatuur
dient.
Wil men daarentegen het rendement van kleine installaties opvoeren of tot maximale prestaties komen bij middelgrote of grote
installaties, dan kan men zelfstandige randapparatuur met eigen
buffercapaciteit, stroomvoorziening, logische schakelingen enz.
gebruiken.
De wijze waarop de volledige apparatuur of de diverse elemen~
ten van het systeem worden opgesteld noemt men: systeem-

configuratie.
Software
Met betrekking tot de software staat in Winkier Prins te lezen:
« Tot de software behoren programma's die niet vast in de computer zijn ingebouwd, ontwikkeld door de leverancier van de
machine (dus meer algemeen van karakter) of door de gebruiker
(meer specifiek gericht). »
- U zult de gelegenheid hebben te werken met de sublieme
« 500 »-systemen, ondersteund door vooruitstrevende software.
- Sollicitaties worden ingewacht zowel van hen die over ervaring
beschikken als van degenen die de software voor de computers
als hun toekomstgebied zien.
- De software verzorgt het in machinetaal vertalen van in symbolische programmeertaal geschreven programma's.
De Angelsaksische benaming software is een complex begrip,
vandaar de moeilijkheden om er een tegenhanger voor te vinden
in andere talen.
Om het .begrip enigszins te verduidelijken zou men kunnen
zeggen dat software de intellectuele arbeid is die moet worden
verricht om tot een oordeelkundig gebruik van de apparatuur
(hardware) te komen. Hierbij is zowel het onderricht van de
informatieverwerking op alle niveaus als het uitwerken van programma's en de studie van de problemen m.b.t. de bedrijfsvoering
betrokken. Ook een bibliotheek van standaardprogramma's beantwoordt aan het begrip software vermits het hierbij gaat om
hulpstukken die de computerge~ruiker ten dienste staan.
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Software kan derhalve worden beschouwd als de vrucht van
de hersenarbeid of van het denkvermogen van de mens. Vandaar
in het Fr. de definitie: technique d'utilisatiCin des ordinateurs.
De software is dus tegelijk de voeding en de programmering
van de computer.
De programmering is in feite een uiterst nauwkeurige, verrassend. gedetailleerde beschrijving van de oplossing van een opgave.
Alleen het programma zal de computer in staat stellen de van
hem verlangde werkzaamheden uit te voeren.
Als de machine met onzinnige resultaten komt, onderzoeken
de progra.mmeurs hun programma op fouten.
De Nederlandse computertechnici gebruiken meer en meer de
term programmatuur als equivalent voor software.
De ontwikkeling van nieuwe elektronische informatieverwerking impliceert een voortdurende vernieuwing en uitbreiding van
de programmatuur waardoor de toekomstige gebruiker een optimaal rendement uit zijn systeem kan halen.
De benaming programmatuur klinkt hoegenaamd niet on-Nederlands en vormt de natuurlijke tegenhanger van apparatuur.
Programmatuur heeft thans onbetwistbaar ingang in het Nederlands gevonden als synoniem met software. Dr. C. Kruyskamp
heeft het trouwens opgenomen in het supplement bij Van DaZe.
In de onderstaande woorden en uitdrukkingen kan men software derhalve gevoeglijk door programmatuur vervangen.
Het ontwerpen/ontwikkelen van software; het uitwerken van
softwaredelen van computersystemen; apparatuur en bijbehorende s.; de samenstelling van doelmatige s.
In het Frans hebben wij naast het weinig gebruikelijke programmerie ook programmaire aangetroffen. In «La revue des
deux mondes» van februari 1969 zegt men in verband met laatstgenoemde term: «Dn néologisme vient d'être présenté pour
remplacer software, c'est programmaire ; son audi~nce est encore
quasi nulle, mais peut-être s'imposera-t-iI, comme oléoduc pour
pipe-line.» Dat zal het taalgebruik uiteraard moeten uitwijzen.
Het is echter een feit dat software in het Fr. en het D. taalgebied een gangbare term is geworden, zoals blijkt uit onderstaande uitdrukkingen en zinsneden: Fr. ingénieur software;
fabrication/industrie du s. D. : Software-Anteil ; S.-Entwicklung;
Erstellung von Basis-Software.

ProgrammaJs
Voor een goed gebruik van de computer moet programmatuur in
velerlei vorm ter beschikking staan, zoals besturingsprogramma's
(voor het coördineren van gegevensverwerking in een systeem),
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ondersteuningsprogramma's (voor het transport van gegevens
tussen intern geheugen en randapparatuur) verwerkingsprogramma's (voor het uitvoeren van voorbewerkingen).
Bij de jongste computers kan de programmatuur in systeemprogramma's en applicatieprogramma's worden verdeeld. De fabrikant streeft er tegenwoordig meer en meer naar om de syste·
men nauwkeuriger op de specifieke wensen van de gebruiker af
te stemmen. Bet spreekt dan ook vanzelf dat applicatieprogrammatuur (D. Anwendungssoftware; Fr. programmes d'applications) i& gebaseerd op ervaringen met gebruikerstoepassingen op
vel~rlei gebied. In dit verband spreekt men in het Fr. ook van
software personnalisé of personnalisation du s.
Op deze wijze kan toepassingkennis ,dus worden overgedragen

(overdracht van toepassingkennis ).
Het programma' zoals het tenslotte in de computer wordt opgenomen, moet in machinetaal staan. Om te vermijden dat direct
in deze machinetaal geschreven moet worden, wat veel tijd in
beslag zou nemen, zijn er thans vertaalprogramma's (Eng. assemblers, compilers) beschikbaar. Op deze wijze wordt het in symbolische schrijfwijze uitgedrukt programma in de betreffende
cijferopdrachten van de machine omgezet.
In de computerindustrie treft men niet alleen technici aan die
de computers bouwen, maar ook een groeiend aantal softwareprogrammeurs (ter wille van de welluidendheid beter dan:
programmatuur-programmeurs), die met behulp van ingebouwde
instructies (of opdrachten) programma's schrijven. De programma's maken het de· gebruiker mogelijk met het computersysteem
te werken. Programma's kunnen ook worden getest. Deze verrichtingen noemt men het uittesten van programma~s.
- Alvorens_ uw computer geïnstalleerd is, kunt u beschikken over
ons rekencentrum in den Haag voor het uittesten en in produktie
nemen van uw programma's.
Testprogramma's daarentegen zijn programma's die worden
ontwikkeld om programmeersystemen op kwaliteit te beproeven,
d.w.z. dat genoemde systemen aan een reeks zeer intensieve testen
worden onderworpen alvorens aan de klanten te worden geleverd.
Dit gebeurt in beproevingslaboratoria van computerfabrikanten
met behulp van het eigen gereedschap: de computer.
Een andere soort programma's zijn de simulatieprogramma's
die speciaal voor de ondernemer zijn ontworpen. Deze programma's simuleren het verloop van economische gebeurtenissen in
computers, die zo tot een doeltreffend instrument voor, de bedrijfsvoering worden. Ze maken het b.v. mogelijk het investeringsbeleid van de onderneming vast te leggen, beslissingen m.b.t. de
markttoestand voor te bereiden enz.

V. T. V.
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Schriilwiize van data
V. (L. V., Kessel-Lo) Sommigen schrijven 03.03.1967 in plaats
van 3.3.1967. Gaat het hier om een modern verschijnsel? Is u
voorstander van deze toevoeging van overbodige nullen ?
A. De door u bedoelde schrijfwijze van data is een gevolg van
de mechanisatie van het kantoorwerk. Omdat er voor de dagen
en maanden telkens twee spaties beschikbaar moeten zijn, schrijft
men ter voorkoming van vergissingen een nul voor getallen beneden 10. Er is natuurlijk geen enkele aanleiding om dit ook te
doen in gewone correspondentie of gedrukte teksten. Wel willen
we erop wijzen dat in Nederland gewoonlijk een streepje en geen
punt wordt geplaatst tussen de getallen van een datum. Dus:
3-3-1967.

De kursaal
V. Is het woord « kursaal» mannelijk, vrouwelijk of onzijdig?
A. In het WNT en in Van Dale treffen we het woord kursaal niet
aan. Volgens Verschueren is kursaal vrouwelijk, volgens Koenen
mannelijk. Dr. Grauls (Taalcocktail) p. 131) zegt: «Het woord
(kursaal) is evenwel vrouwelijk of mannelijk, maar niet onzijdig. »
Op één punt zijn de woordenboeken het dus wel eens: het is
niet «het» maar de kursaal. En aangezien dit woord aan het
Duits is ontleend en op dezelfde wijze als in het Duits wordt
geschreven, is het niet onredelijk ook wat het genus betreft het
Duitse model (der Kursaal) te volgen. Volgens de methode van
de Woordenliist zouden we voorstellen: kursaal m. (v.).

Tapperij
V. Is« dranks1ijte~ij » het Nederlandse equivalent van wat men
in het Frans een débit de boissons noemt?
A. Neen. Hoewel deze vertaling voorkomt in Gallas blijkt zij niet
met het werkelijke taalgebruik in overeenstemming te zijn. In
het Frans betekent débit namelijk zowel een winkel waar men
iets verkoopt (débit de tabac) als een zaak waar dranken ter
plaatse worden verbruikt (café, bar enz.). De Nederlandse
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drankwet maakt onderscheid tussen slijtvergunningen (om verpakte dranken te verkopen) en tapvergunningen (om drank te
verstrekken) . Tapperij zou dus in de ambtelijke sfeer als een
juiste vertaling van débit de boissons kunnen worden beschouwd.
In Nederlandse statistieken wordt evenwel meestal de term drankenverstrekkend bedrijf gebruikt voor alle zaken waar dranken
ter plaatse kunnen worden verbruikt. Het spreekt van zelf dat
in de omgangstaal de term café als équivalent van débit de boissons wordt gebezigd.

w.

Px.

Organigram

v.

(M. F., Deurne-Zuid) Zijn de woorden «organigram» en
« personeelsorganigram » wel goed Nederlands?

A. In de laatste druk van het ·Nieuw Fr.-Ndl. Woordenboek van
K. R. Gallas wordt de volgende omschrijving gegeven van het
Franse woord « organigramme »: ontwerp voor de regeling van
een onderneming, een tak van dienst of iets dergelijks. Dit is, zoals
gezegd, een omschrijving en geen vertaling.

Kluwer s Universeel Technisch W oordenboe.kEngels-Nederlands
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geeft drie vertalingen van het Engelse woord «organigram»:
organisatiediagram, organisatietableau en volgordeschema.
Het woord « organigram» is nog niet opgenomen in het Supplement (1970) van Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse T aal. Het lijkt ons echter waarschijnlijk dat het in Nederlandse vakkringen al gebruikt wordt.

Huishoudelijk reglement
V. In verband met de reglementen, van toepassing bij de firma
waar ik werkzaam ben, spreekt men steeds van « reglement van
inwendige orde ». Dient hier niet de benaming «huishoudelijk
reglement» te worden gebezigd ?
A. «Reglement van inwendige orde» is de letterlijke vertaling
van « règlement d'ordre intérieur ». De gebruikelijke Nederlandse
benaming is inderdaad huishoudelijk reglerl2ent.

Worden

v. (J. B., Gent) «Dient» vereist het hulpwerkwoord wanneer
de zin in de passieve vorm wordt uitgedrukt. Dus niet « de aan11 ... 676

dacht dient gevestigd op ... », maar « de aandacht dient gevestigd
te worden op ... ».
Mag ik schrijven «de aandacht moet gevestigd op
» of
»?
moet het zijn «de aandacht moet gevestigd worden op
Ander voorbeeld: «De verjaring mag niet uit het oog verloren ». Is die zin correct ?
A. Die stelselmatige weglating van «( te) worden» in zulke
gevallen werd al vroeger in ons tijdschrift behandeld (11-315).
We schreven toen dat het om zinnen in de lijdende vorm gaat
en dat het kenmerk van die vorm precies is dat hiervoor het
hulpwerkwoord worden wordt gebruikt. We wezen erop dat er
geen enkele reden is om in «De aandacht dient gevestigd te
worden op ... » de woorden « te worden» weg te laten.
We voegden er nog aan toe dat men zulke grammaticaal kreupele zinnen bij ons ook veelvuldig aantreft met de werkwoorden
moeten) mogen en kunnen. Men behoort dus te schrijven: De
aandacht moet gevestigd worden op ... De verjaring mag niet uit
het oog verloren worden.

Ter kennis brengen

v. Ik reageer tegen een-uitdrukking zoals deze: «Het verder
verloop der zaak zal mij (datiefvorm ) ter kennis worden gebracht ». Men brengt iets ter kennis van iemand (genitief) en
niet aan iemand. Grammaticaal zou men dus hier moeten schrijven: «Het verder verloop der zaak zal te mijner kennis worden
gebracht ». Beter is wel b.v. «Het verder verloop der zaak zal
me worden medegedeeld ». Maar ik verkies de actieve vorm en
zou eenvoudig schrijven: «Gelieve mij het verder verloop der
zaak mede te delen of te laten kennen ».
A. De uitdrukking « ter kennis brengen» wordt doorgaans in de
passieve vorm gebezigd, b.v.: bij deze wordt ter algemene kennis
gebracht dat ... De door u vermelde actieve vorm verdient zeker
de voorkeur. Een andere mogelijkheid om zich onberispelijk
uit te drukken is: van het verdere verloop van de zaak zal ik
op de hoogte worden gehouden, of in actieve vorm: van het
verdere verloop van de zaak zal men mij op de hoogte houden.
De Franse wending « porter à la connaissance de quelqu'un»
kunnen we in het Nederlands als volgt weergeven: iemand van
iets in kennis stellen, iemand kennis geven van iets.

J. v.
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Termen en wendingen

HET EUVEL VAN DE LETTERLIJKE VERTALINGEN (111)1
Perdre Ie nord
Een krant legde een lerares de volgende woorden in de mond:
«Wat de jongeren van alle kanten tegengegooid krijgen is zo
bont, zo ongelijk van waarde, dat zij het noorden wel kwijt
moeten .raken, indien ze niet uitgerust zijn met een flinke dosis
kritische geest.»
Volgens een Antwerps dagblad is «de Kongolese kwestie zo
ingewikkeld dat men er het noorden bij verliest ».
« Het noorden kwijtraken of verliezen» is Franse beeldspraak
ontleend aan de zeemanstaal (perdre Ie nord), die in het Nederlands niet gebruikelijk is. Die gedachte drukken wij uit door de
wending de kluts kwijt zijn of kwijtraken} d.w.z. niet meer weten
wat te doen of te denken.

Faire de fautostop
Sommigen vertalen die uitdrukking letterlijk in onze taal « autostop
doen », terwijl we toch beschikken over het werkwoord liften.
Dit biedt boven de Franse omschrijving een drietal niet te verwaarlozen voordelen. In de eerste plaats is het korter; vervolgens
kan het gemakkelijk worden vervoegd: hij lift af en toe wel
eens; een weg waar veel gelift wordt; zij zijn liftend naar Griekenland geweest. Ten slotte leent het zich gemakkelijk tot afleidingen en samenstellingen volgens de normale Nederlandse woordvorming, wat niet mogelijk is met «autostop doen»: lifter,
liftgevaar, liftgewoonte, op liftersmanier de hand opsteken enz.
Bovendien is er ook het zelfstandig naamwoord lift) waarmede
we kort en bondig iets kunnen uitdrukken wat in het Frans een
hele omschrijving vergt: iemand een lift geven (= mee laten
rijden); een lift vragen; een lift krijgen. Bij het uitstappen zegt
de lifter: «Wel bedankt voor de lift ! »
Het lijdt dus geen twijfel dat liften veel meer mogelijkheden
biedt dan zijn Franse tegenhanger, zodat wij èr goed aan doen de
voorkeur te geven aan het Nederlandse woord.
1

Zie ook Taalbeheersing II,.. 656 v.v., 662 v.v.
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Nouer les deux bouts
Tegenover deze Franse idiomatische wending staat in het Nederlands het werkwoord rondkomen: men vraagt zich af hoe zij
met dat inkomen kunnen rondkomen; ik kan met mijn salaris
niet rondkomen; zij kwam met moeite rond; nauwelijks genoeg
hebben om rond te komen. Bij het werkwoord rondkomen kan
men dus zowel het voorzetsel met als van gebruiken. « Best kunnen rondkomen» betekent zoveel als « in welstand leven» (vivre
dans I' aisance ) .
Daarnaast bestaat in het Nederlands ook een uitdrukking die
ongeveer gelijk is aan de Franse: de 'eindjes aan elkaar knopen
(niet: de twee eindjes): heel wat moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te kunnen knopen.

Faire I)historique
Als de Fransen een· overzicht van een reeks gebeurtenissen geven
of een ontwikkeling in hoofdtrekken schetsen, drukken zij dat uit
met de wending « faire l'historique ». Bij ons wordt dat dikwijls
klakkeloos vertaald, hoewel «historiek» toch geen Nederlands
woord is. Het beantwoordt geenszins aan een behoefte, want
onze taal biedt ons voor dat begrip een hele reeks passende woorden, zoals blijkt uit de verbetering van de volgende zinnen die
wij hebben opgetekend :
- In zijn toespraak herinnerde de Prins van Luik aan de historiek van de bloedtransfusie in ons land (de Prins gaf een kort

overzicht) .
- De president maakte een historiek van de Algerijnse kwestie

(schetste het verloop).
- Spreker belichtte de historiek van de onderhandelingen (de
gang) het verloop van de onderhandelingen).
- Hij schetste bondig de historiek van de Grondwet (de wor-

dingsgeschiedenis) .
- Spreekster deed bondig de historiek van de vrouwelijke emancipatie uit de doeken (schetste de ontwikkelingsgang).
- Hij maakte een historiek van de Vlaamse schilderkunst in de
laatste 50 jaar (wierp een terugblik op).
- De -ambassadeur maakte vervolgens de historiek van de betrekkingen tussen onze beide landen (gaf een kort overzicht) schetste
de ontwikkeling van).
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Retenir IJattention
In het Nederlands. kan men niet zeggen dat iets de aandacht weerhoudt, zoals 'we herhaaldelijk lezen. B.v.: «Uw brief heeft onze
volle aandacht weerhouden ». « De verhandelingen in Eurodollars
hebben zo'n omvang genomen dat ze de aandacht van de financiers weerhouden ».
« Retenir l'attention » is een zegswijze die in overeenstemming
is met « Ie génie de la langue française », maar de letterlijke vertaling ervan druist in tegen het Nederlandse taaleigen. Wij zeggen:
de aandacht hebben} boeien) bezighouden} vasthouden; iemands
aandacht proberen te trekken door gebaren.
Hier volgen twee citaten:
- Met het gevolg dat deze zin ... de aandacht niet kan vasthouden. (G. Knuvelder, Handboek tot de moderne Nederlandse

letterkunde) .
- Het Nederlands behoort ook de aandacht van onze overheid
te hebben. (Maandblad Onze Taal).

Cireonscrire un ineendie
Een geval van cryptofrans dat men geregeld in onze pers aantreft, is «de brand omschrijven ». B.v. «De brand die uitbrak
op de bovenste verdieping kon door de brandweer vrij spoedig
worden omschreven ». Voor iemand die de juiste betekenis van de
woorden kent, is dat volslagen zinloos. Omschrijven betekent immers: nauwkeurig bepalen, in nadere bijzonderheden beschrijven
(iemands rechten en plichten omschrijven ~~ een woord, een begrip
omschrijven) .
Onder « circonscrire un incendie » verstaat men echter dat het
nodige wordt gedaan om uitbreiding van het vuur te voorkomen.
Juist is dus: de uitbreiding van de brand die op de bovenste
verdieping uitbrak, kon door de' brandweer vrij spoedig worden
voorkomen. Of ook: dank zij het optreden van de brandweer
kon de brand tot de bovenste verdieping, worden beperkt. Een
andere mogelijkheid is: de brandweer werd het vuur vrij spoe-

dig meester.
Een vergissing van dezelfde aard doet zich voor met het zelfstandig naamwoord « omschrijving ». Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd· een regeringsontwerp ingediend tot wijziging van de «kiesomschrijvingen ». Dit la~tste woord is bedoeld als vertaling van «circonscriptions électorales», waarbij
uit het oog wordt verloren dat « circonscription » heel wat anders
is dan omschrijving.

In de eerste plaats is omschrijving een nadere beschrijving en
stemt dan overeen met Fr. « description ». B.v.: de omschrijving
van huizen en gronden die openbaar verkocht worden.
Vervolgens kan het synoniem zijn met verklaring (Fr. définition ): de omschrijving van de woorden vindt men in een verklarend woordenboek.
Een derde betekenis is: met een reeks woorden aanduiden wat
met een enkel woord kan worden uitgedrukt: een begrip aanduiden door een omschrijving. In dit geval is de overeenstemmende
Franse term « périphrase ».
Wij zijn dus wel ver van de betekenis van « circonscription »,
waarmede wordt bedoeld elk van de indelingen van een land op
administratief, militair of enig ander gebied. In onze taal spreekt
men dan van district) kring of gebied. Elk van de gebieden waarin
het land verdeeld wordt ten behoeve van een algemene verkiezing, noemen we kiesdistrict of kieskring. «lTne circonscription
militaire» is een militair district. Zo spreken we ook van postdistricten en telefoondistricten.

J. V.
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Verbindings-n
V. (R. EIst, Kessel-Lo) Bestaat er een algemene regel voor de
verbindings-n (of de weglating ervan) in samengestelde zelfstandige naamwoorden of let men enkel op welluidendheid?
Waarom moet het b.v. zijn boekentas, aktentas, binnenzak, rozentuin, eensdeels en rozegeur, mollewerk anderdeels?
A. In de Woordenlijst van de Nederlandse Taal van 1954 heeft
de Nederlands-Belgische Spellingcommissie de volgende hoofdregel geformuleerd (Leidraad LVII): De tussenklank
n)in samenstellingen wordt als e geschreven (b.v. ganzepen). Er
zijn echter twee belangrijke uitzonderingen:
1) Men schrijft -en-) wanneer het eerste lid noodzakelljk de
gedachte aan een meervoud opwekt (b.v. vriendenkring).

-er

2) De tussenklank -e ( n) - in samenstellingen met als eerste lid

een persoonsnaam die niet een bepaalde vrouwelijke persoon aanduidt, wordt als -en- geschreven (b.v. herenhoed ).
Hierbij komen dan nog vijf opmerkingen, zodat dit spellingprobleem voor de meeste taalgebruikers heel wat moeilijkheden
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oplevert. Daarom heeft de Spellingcommissie de kwestie later
opnieuw onderzocht en wordt in de Eindvoorstellen van de Nederlands-Belgische commissie voor de spelling van de bastaardwoorden (1969) voorgesteld «de tussenletter -n- in samenstellingen met een zelfstandig naamwoord als eerste lid overal af te
schaffen ». Dit zou dus een grote vereenvoudiging betekenen.
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de voorschriften
van de Woordenlijst van 1954 nog steeds gelden, o~a. voor het
onderwijs, en dat de Eindvoorstellen van 1969 nog niet door de
Nederlandse en de Belgische regering zijn aanvaard.

d.d. - dd.
V. Kan de afkorting « dd. » zowel beduiden de dato (in antwoord
op uw brief dd. 11 oktober jl. heb ik de eer ... ) als dienstdoende,
wachthebbend (de dd. geneesheer diende me vorige zondag de
eerste verzorging toe) ?
A. Uit de lijst van afkortingen in de woordenboeken blijkt dat
dd. of d.d. inderdaad zowel voor «de dato» als voor «dienstdoend» wordt gebruikt.

Gelijkvloers

v.

Is het woord « gelijkvloers» ook zelfst. n~amwoord, of dient
men het te vervangen door «het (de) parterre, de benedenverdieping ? »

A. Gelijkvloers is geen zelfst. naamwoord maar een bijvoeglijk
.naamwoord of een bijwoord. Juist is dus: gelijkvloerse verdieping. Men gebruikt meestal de bijwoordelijke vorm: hij woont
gelijkvloers; alle kamers zijn gelijkvloers; een woning met de
slaapkamer gelijkvloers. Men zegt ook: hij ,voont beneden, hij
woont op de benedenverdieping. Het Franse woord « parterre»
in de betekenis van « gelijkvloerse verdieping» kunnen we dus
best missen. Het is vooral gebruikelijk als benaming van een
rang in de schouwburg.

Frisdrank

v.

In reclame-uitzendingen van de Nederlandse t.v. gewaagt
men vaak van « frisdrankjes» en « opk( r )ikkertjes » ; is dit algemeen aanvaard Nederlands?
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A. Dit zijn nieu\vvormingen van de laatste jaren, vooral gebruikelijk in reclame- en vaktaal. Nieuwe woorden ontstaan onophoudelijk en geen woordenboek of geen academie is in staat die
ontwikkeling op de voet te volgen. Frisdrank is al enkele jaren
in gebruik en komt voor in het Supplement van Van Dale (1970).
« Opkikkertje» is een beeldend woord; het is door reclamevaklieden, die steeds op zoek zijn naar nieuwigheden, gevormd
uitgaande van het werkwoord opkikkeren (b.v. drink een glas,
dat zal je opkikkeren). Voor de reclameterm «opkrikkertje» is
men blijkbaar uitgegaan van het werkwoord opkrikken) d.w.z.
met een krik omhoogtillen; men heeft hierbij gedacht aan

opmonteren) opvrolijken.
Een woordvorming van dezelfde aard is opknappertje) d.w.z.
opknapbeurt, klein opknapwerk : het huis heeft wel een opknappertje nodig.

Excuses
V. Hoe biedt men zijn excuses aan, b.v. «pardon, excuseer,
excuseer me, gelieve me te excuseren, U gelieve mè te excuseren,
ik excuseer me; verschoning, ... na U, mevrouw >~.
A. Naar gelang van de omstandigheden kan men zeggen:
- Ik vraag u wel excuus, maar... (b.v. als men iemand moet
tegenspreken) .
- Wilt u me even excuseren of verontschuldigen (b.v. als men
iemand alleen moet laten).
- Excuseer dat ik u stoor.
Het wederkerend werkwoord zich excuseren wordt voornamelijk gebezigd als men zich onder verontschuldiging aan iets wil
onttrekken.
- (U) gelieve te excuseren dat... is een beleefdheidsformule
gebruikelijk in de schrijftaal.
Het Franse woord «pardon» is in het Nederlands al lang
in gebruik, maar heeft sedert de laatste wereldoorlog veel terrein
moeten prijsgeven aan het Engelse « sorry». Er bestaat hiervoor
echter ook een goede Nederlandse beleefdheidsformule: neem
(of: neemt u) me niet kwalijk.
Het door sommige Vlamingen gebruikte «verschoning» is
niet doorgedrongen in de algemene omgangstaal. In de schrijftaal
leest men soms wel de uitdrukking verschoning vragen in de
bet~kenis van zich verontschuldigen. We halen hiervan een voorbeeld aan: «Ik vraag verschoning dat ik alweer ver van huis
raakte ». (G. Royen, Taalrapsodie). Na u... is de gewone beleefdheidsformule als men iemand wil laten voorgaan.

Gaat u zitten - Ga zitten

v.

Hoe nodigt men als superieur (meerdere) de ondergeschikte
uit te gaan zitten als deze laatste binnenkomt? « Gaat u zitten,
ga zitten, wees gezeten ... ? »
A. De twee eerste formules zijn gebruikelijk, met dien verstande
dat de eerste beleefder of vormelijker klinkt en past voor iemand
die met u wordt aangesproken.
« Wees gezeten » is verouderde taal.

Artikel

v.

Gewaagt men van een hoofd-, grond-, bodemartikel van een
tijdschrift of bestaan er slechts wets- of geloofsartikelen?

A. Het substantief artikel wordt gebruikt zowel voor een onderdeel van een wet (artikel 1 van de grondwet), van een belijdenis
(geloofsartikel), van een overeenkomst (de artikelen van een
contract) als voor een opstel in krant of tijdschrift (hoofdartikel)
of voor een koopwaar (sportartikelen, reisartikelen).
Grondartikel is geen synoniem van hoofdartikel in een tijdschrift; het betekent fundamenteel artikel of hoofdpunt (b.v. dit
is een grondartikel van de christelijke godsdienst).
« Bodemartikel » daarentegen is geen gangbare Nederlandse
samenstelling.
Versturen

V. (J. B., Gent) Ik lees in de aflevering van oktober, rubriek I,
blz. 354, laatste regel, het woord verstuurd. Ik vind dit werkwoord niet in an Dale} noch in Verschueten} noch in GaUas.
« Verzenden» wordt integendeel overal opgenomen. Mag men
derhalve niet besluiten dat « versturen» niet bestaat en dus niet
behoort tot een correcte woordenschat ?

"r

A. Nog niet zo lang geleden kwam het werkwoord versturen
inderdaad in de woordenboeken niet voor, wel de kortere vorm
sturen. Onder invloed van het woordenpaar zenden en verzenden
is men ook op grote schaal versturen gaan gebruiken naast sturen.
Met die ontwikkeling wordt in de jongste uitgaven van de
woordenboeken rekening gehouden. Aldus is versturen in de betekenis van verzenden opgenomen in het Supplement (1970) van
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Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal en ook in
Kramers) Nederlands Woordenboek door Dr. C. B. van Haeringen
( 1969). In het Groot Nederlánds-Engels Woordenboek voor
S,tudie en Praktijk door Dr. H. Jansonius stond het al vermeld
in de eerste druk (1950).

Ten laste van

v. U gaat toch akkoord met mij dat het woord «lastens» niet
bestaat en dat men ten laste van moet gebruiken?
A. Zeker. «Lastens» wordt in het Nederlands niet gebruikt.

Laat
V. Bestaat het woord «laattijdig»? Of moet het zijn «niet
tijdig» ?
A. «Laattijdig» IS In het A.B.N. geen gebruikelijk woord. In
het Supplement van Van Dales Groot Woordenboek is het opgenomen met de aanduiding «meest Zuidnederlands »,- wat erop
schijnt te wijzen. dat het gewestelijk ook in het Noorden voorkomt. Het is kennelijk gevormd naar analogie van « vroegtijdig »,
maar of het aan dezelfde behoefte beantwoordt als dit laatste
woord, is een andere vraag. Het komt ons voor dat « laattijdig»
meestal niets anders betekent dan laat of te laat. Dit is b.v. het
geval in de volgende voorbeelden :
- Ik slaap altijd laattijdig (laat) in.
- Hij werd laattijdig (te laat) op de hoogte gebracht.
- Wij ontvingen een klacht wegens laattijdige (te late) levering.
In plaats van te laat kan men natuurlijk ook schrijven niet

tijdig.

J. V.
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11. - Termen en wendingen
OVER VERENIGINGEN EN MAATSCHAPPIJEN
Het Franse substantief «société» heeft verschillende betekenissen. Het stemt niet altijd overeen met «maatschappij », zoals
hieronder zal blijken. Het Nederlands beschikt over tal van woorden, die alle hun eigen betekenisschakering hebben.
In onze steden en gemeenten bestaan ontelbare vrijwillige
groeperingen van een aantal personen, met een bestuur en statuten
en gericht op een niet-economisch doel. Dat zijn geen «maatschappijen » maar verenigingen: koorverenigingen, muziekverenigingen, verenigingen van duivenliefhebbers of duivenhouders, ook
postduivenvereniging, sportverenigingen, voetbalverenigingen,
zangverenigingen enz. Zo spreekt men ook van verenigingsbestuur,
verenigingsjaar, verenigingsleven, verenigingslokaal, verenigingswezen.
Is de bedoeling ontspanning te verschaffen aan de leden, dan
zegt men ook gezelschap: reisgezelschap, toneelgezelschap, zanggezelschap. Een besloten gezelschap dat met een bepaald doel
samenkomt, heet een club: biljartclub, dansclub, kaartclub, ijsclub, schermclub, zwemclub.
Voor een vereniging tot bevordering van de belangen van eén
beroep, b~drijf, sport enz. gebruiken we ook bond: vakbond,
diamantbewerkersbond, bakkersbond, artsenbond, wielrijdersbond,
voetbalbond, postduivenbond ; dezelfde term doelt eveneens op
verenigingen ter verspreiding of bestrijding van zekere denkbeelden: Malthusiaanse bond, bond voor kankerbestrijding.

Kring is de benaming van een kleine groep mensen die geregeld
met elkaar omgaan en geschaard zijn om een vooraanstaande persoon. Uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur is de
Muiderkring bekend, ,waarvan P. C. Hooft op zijn slot te Muiden
de bezieler was. Maurits Sabbe gaf aan een van zijn werken de
titelDe Moretussen en hun Kring en bedoelde daarmee de groep
personen waarmede de beroemde Antwerpse uitgeversfamilie geregeld in contact kwam.
Het meervoud kringen doelt op een aantal personen die een
samenhangend geheel, een maatschappelijke groep uitmaken en
stemt overeen met Fr. « milieux »: diplomatieke kringen, handelskringen, militaire kringen, onderwijskringen, politieke kringen enz.
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Onder sportkringen (milieux sportifs) verstaat men dus al degenen die zich voor de sport interesseren, zonder daarom zelf aan
sport te doen ; de personen die de een of andere sport beoefenen,
zijn lid van een sportbond, een sp~rtclub of een sportvereniging.
Hetzelfde onderscheid maken we tussen toneelkringen, d.w.z. al
de personen die met het toneel te maken hebben, en toneelgezelschappen of toneelgroepen, d.w.z. zij die van toneel hun beroep
maken of het als amateurs beoefenen.
In plaats van kringen leest en hoort men ten onzent in dit
verband vaak het gallicisme «middens », maar dat is een verkeerde vertaling van «milieux ». Het zelfstandig naamwoord
midden komt doorgaans in het enkelvoud voor: het midden van
de stad; het midden van de winter; het juiste midden houden;
iets in het midden brengen.
Wanneer wordt de benaming maatschappij wel gebruikt, afgezien van het· geval waarin ze synoniem is met samenleving? In
Nederland dragen alleen enkele grote en belangrijke instellingen
ter bevordering van maatschappelijke, culturele of zedelijke belangen de naam maatsèhappij, zoals de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de
Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst, de Maatschappij
tot bevordering van goede en goedkope Lectuur, de Maatschappij

tot bevordering van de Geneeskunde.
Met betrekking tot handelsondernemingen is het gebruik van
de naam maatschappij tamelijk beperkt. Enkele zeer grote bedrijven noemen zich aldus, b.v. de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Verder spreekt men van film-, spoorweg- en verzekeringsmaatschappijen, maatschappijen van onroerende (of: vaste) goederen (sociétés immobilières).

De gewone benaming voor handelsondernemingen is vennootschap: naamloze vennootschap, personenvennootschap, vennootschap onder firma, vennootschap op aandelen. Men spreekt van
vennootschapsbelasting, vennootschapsrecht, vennootschapswezen.
Er bestaat ook een bijvoeglijk naamwoord: het vennootschappelijk bezit, het vennootschappelijk kapitaal. Zij die een vennootschap aangaan, de deelgenoten van een vennootschap, noemen
wij vennoten,. er zijn beherende of werkende vennoten en stille
of slapende vennoten.
In andere gevallen kan «société» overeenstemmen met genootschap d.w.z. een vereniging gewijd aan de bevordering van
kunst en wetenschap of van elkaars belangen: het Aardrijkskundig Genootschap, het Historisch Genootschap, het Rechtskundig
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Genootschap, het Nederlands Onderwijzersgenootschap, het Genootschap Onze Taal.
Een stichting is een vereniging die geen leden telt en beoogt een
bepaald doel te verwezenlijken: Stichting voor de Landbouw,
Stichting van de Arbeid. Soms wordt de stichting genoemd naar
de persoon die de richting van het nagestreefde doel heeft aangegeven of naar de naam van de schenker van het vermogen :
Stichting-Lodewijk de Raet, Stichting-Rockefeller.
Tenslotte nog een woord over twee verenigingen van bijzondere
aard: c.oöperatieve verenigingen of vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk.
« Samenwerkende vereniging» is niet juist, omdat « coöperatie»
een specifi~ke betekenis heeft die « samenwerking» niet heeft, namelijk die van « vereniging van personen met het doel voordeliger
in hun behoeften te voorzien door de tussenhandel uitte schakelen ». Verder wijzen wij erop dat « coöperatief» geen zelfstandig
maar een bijvoeglijk naamwoord is: een coöperatieve winkel.
Maar: lid zijn van een coöperatie, zijn inkopen doen bij de
coöperatie.
In Nederland is de gebruikelijke benaming «coöperatieve
vereniging », maar volgens de Belgische wetgeving betreft het
hier een vennootschap en is de juiste term voor ons dus coöpe-

ratieve vennootschap.
« Association sans but lucratif» wordt bij ons soms letterlijk
vertaald (vereniging zonder winstgevend doel). In onze taal zegt
men niet dat een doel winstgevend is ; wel kan een bedrijf of een
betrekking winstgevend zijn, d.w.z. winst opleveren. Een vereniging die niet gegrondvest is op het winstmotief, noemen wij een

vereniging zonder winstoogmerk.

J. V.
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VRAAG EN ANTWOORD
Werkgelegenheid
V. (E. D. Brussel) Is het woord « tewerkstellingsmogelijkheden »
gebruikelijk in onze taal? Is er geen kortere term?
A. We hebben in onze taal inderdaad de term werkgelegenheid
om de mogelijkheid tot werken in een bedrijf, een streek of een
land aan te geven. Waarom zouden we dan een omslachtige formulering als de door u genoemde moeten gebruiken ? Werkgelegenheid is in het Nederlands zeker de meest gebruikelijke vertaling van het Fr. «emploi» in de hier bedoelde betekenis.
- In de laatste twintig jaar is de werkgelegenheid in Limburg
aanzienlijk toegenomen.
- Ten gevolge van de voortdurende bevolkingsaanwas zal in
nieuwe werkgelegenheid moeten worden voorzien.

De heer
V. (M. S. Evere) Welke afkorting gebr,uikt men voor «mijnheer » ?
A . We willen u niet met een kluitje in het riet sturen als we
zeggen: in het Nederlands gebruiken we geen afkorting voor
« mijnheer». We moeten dat wel even toelichten.
De vorm «mijnheer» behoort in feite tot de spreektaal. De
uitspraak ervan is meneer en deze spelling ziet men dan ook
meer en meer in de geschreven .taal.
- Kan ik meneer Peeters even spreken ?
In gewone schrijftaal gebruiken we echter de vorm: de heer.
Deze vorm is zo kort dat afkorting eigenlijk geen zin heeft. We
schrijven dus bij voorkeur: De heer Peeters verklaarde... ; .Ik
heb aan de heer Janssens medegedeeld ... ; Aanwezig waren: de
heren Janssens en Peeters ... ; Deze brief is bestemd voor de heer
Vandenbos ...

Stortgoederen
V. (V. O. Antwerpen) We zoeken een goede Nederlandse benaming voor « en vrac ». Kunt u ons helpen?
A. Naar gelang van het zinsverband kunt u een van de volgende
termen gebruiken :
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- We hebben een lading los gestorte cement ontvangen.
- Bulkgoederen zijn goederen die in bulk, d.w.z. onverpakt worden vervoerd. Een synoniem is stortgoederen.
- Ik koop liever flessemelk dan losse melk.

U bent / u is
V. Tot mijn verbazing tref ik de vorm « U zijt» niet aan in mijn
spraakkunst. Ik meen dat deze vorm toch veel gebruikt wordt.
Is het goed Nederlands?
A. In spra~kkunsten zult u de door u genoemde vorm inderdaad
niet aantreffen, want in het Algemeen Nederlands zegt men u bent
of u is. Hoe de vorm «zijt u» in Vlaanderen ingang heeft gevonden is gemakkelijk te verklaren. We gebruiken namelijk nog
veel de ge-vorm en daar past inderdaad zijt bij. En aangezien
bij de u-vorm zowel de 2d~ als de 3d t> persoon kan worden gebruikt, zijn sommige taalgebruikers overgestapt van «gij zijt»
naar « U zijt ». Deze vorm is echter geen Algemeen Nederlands.

De (voor benoeming) in aanmerking komende kandidaten
V. Bij mededelingen over examens hoor ik geregeld de wending:
De kandidaten die batig gerangschikt zijn... Dat klinkt wel erg
Frans (classés en ordre utile). Wat denkt u daarover?
A. We hebben ook de indruk dat alleen een (slechte) vertaler
deze wending heeft kunnen verzinnen. Waar gaat het in feite om ?
Het is mogelijk dat bij een examen verschillende deelnemers geslaagd zijn terwijl slechts één of enige betrekkingen vacant zijn.
Alle geslaagden kunnen dus niet (voor benoeming) in aanmerking
komen. Deze wend.ing is veel duidelijker dan «batig gerangschikt ».
- Wie geslaagd is doch niet voor benoeming in aanmerking komt}
zal worden opgenomen in een wervingsreserve.
- De voor benoeming in aanmerking komende kandidaten zullen
worden opgeroepen in de door de examencommissie vastgestelde
volgorde.

Op eigen baan
V. Ik las in de krant dat sommige trams in Brussel « op eigen
bedding» zullen gaan rijden. Waarschijnlijk is dit een vertaling
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van « en site propre ». In mijn woordenboek tref ik die wending
niet aan. Was dit wel goed Nederlands?
A. De gebruikelijke wending in het Nederlands is: op eigen
baan. Men zegt dus: De trams zouden eigenlijk overal op eigen
baan moeten rijden.

Licentie/licentiaat
V. (S.T. Menen) In Taalbeheersing lees ik op blz. 1-367:
« - voor heel wat studenten uit de tweede licentie ongetwijfeld
een hele geruststelling! »
In het Supplement op Van Dale (1970) staat vermeld: «licentie - 3. (Zuidn.) licentiaat in de bet. 11.2. » Wat moet in correct
Algemeen Nederlands gebruikt worden: studenten uit het tweede
licentiaat of uit de tweede licentie ?
A. Over het gebruik van licentie en licentiaat is al heel wat
geschreven. Een uitvoerig artikel van prof. dr. W. Pée met opgave
van bronnen en met citaten van andere Belgische hoogleraren is
opgenomen in het tijdschrift Nu Nog) jaargang XIX, nr. 4-5.
Uit dit artikel blijkt dat de term licentie reeds in het Middelnederlands voorkwam en in het W.N.T. is vermeld met verwijzing
naar Leidse en Vlaamse bronnen uit de 16P , resp. de 18e eeuw.
De term is later in onbruik geraakt en is dan ook in de hier
bedoelde betekenis niet opgenomen in de voorlaatste druk van
Van Dale. In België is de term licentie in universitaire kringen
opnieuw tot leven gekomen met de vernederlandsing van het hoger
onderwijs. Prof. dr. W. Pée en de door hem geciteerde hoogleraren
uit Brussel en Leuven maken daarbij onderscheid tussen:
- de licentie: de academische graad tussen de kandidatuur en
het doctoraat;
- de licentiaat: de persoon die de, licentie heeft behaald.
Aangezien de structuur van het universitair onderwijs in Nederland en België verschillend is, ligt het voor de hand dat ook de
terminologie op sommige punten specifiek Nederlands of specifiek
Belgisch is. De vraag naar het correcte Algemeen Nederlandse
gebruik kunnen we dus niet beantwoorden. We kunnen alleen
zeggen dat het in België gangbare taalgebruik, volgens ter zake
bevoegde taalkundigen, aan de termen licentie en licentiaat) de
hierboven genoemde betekenis hecht.
w. Px.
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11. ,. , Termen en wendingen
« GROEN»: SAMENSTELLINGEN EN GEBRUIK
Misschien bezondigt men zich aan gewaagde beeldspraak wanneer
men zegt: het is al.« groen» wat de klok slaat. Het is echter
een feit dat het hier gaat om een onderwerp dat ook bij de publieke opinie aanslaat. Men kan geen krant openen of men vindt
er nieuws van het « groen »-front.. Gelukkig ook maar! Jammer
genoeg zijn woordkeuze en taalgebruik niet steeds even fraai. Ter
oriëntering moge ik hier - verwerkt in een tekst - een aantal
voorbeelden laten volgen uit Nederlandse documenten op het
gebied van stedebouw en ruimtelijke ordening.
Met de «tekeningen van de groenaanleg in de nieuwe woonwijken» moet rekening worden gehouden ten einde «' een goed
groenbeeld in de straten tot stand te brengen ». Dit geschiedt door
« aanleg van gazons, bloemperken, heester- en boompartijen » en
verder door «grote groenelementen» of« groenelementen van
formaat» want eenieder wil « wonen in het groen ». Zo komen
ook groengebieden) groengordels) groengronden en groene ruimten) groenstroken tot stand. Deze groenstroken kunnen « een aankledende en afschermende functie hebben ». «De groenvoorziening in het Westen» laat te wensen over. Met dat doel werd
dan ook een « urgentieprogramma voor de groenvoorziening vastgesteld ». In Amsterdam heeft voorts een werkgroep een groennota opgesteld, waarin wordt gepleit voor meer groenvorming.
Vergeten wij ten slotte niet dat er gelukkig ook nog groenzones
bestaan die zo goed mogelijk « geïntegreerd» moeten zijn. en' een
«behoorlijke landschappelijke dichtheid moeten hebben ».
Dat het groen zovele vormen, en functies kon aannemen, was
u zeker nog niet bekend. Of had u al gehoord van « aankledingsgroen) af$cherm(ings)groen) pauzegroen) verkeersgroen » (dat niets
met de verkeerslichten te maken heeft, maar wel met de beplanting van de bermen, enz.)? Om de tengevolge van de ongebreidelde bouwwoede ontstaande vermindering van het «openbare
groen» tegen te gaan, zorgen de openbare besturen voor aanleg
van «buurt- en wijkgroen » of ten' slotte, waar mogelijk van
« parkgroen ».
Industriewijken kunnen worden afgeschermd door middel van
randgroen) voor het milieu gevaarlijke bedrijven door zuiveringsII ~ 692

en isolatiegroen. Tussen de moderne flats ten slotte past kijkgroen
en in de steden behoren in de woonwijken «groene binnenterreinen» te bestaan. Vele steden zijn ook fier op hun «groene
hart» of op hun « groene buitenwijken ».
India beleeft zijn « groene » revolutie. In Nederland publiceerde het Landbouwschap een « groenboek » ter ondersteuning van
zijn eisen. Op de boomplantdag van 21 maart 1971 in België
hebben talrijke «groencomités » ervoor gezorgd dat er genoeg
bomen en planten ter beschikking stonden van de plantgrage bevolking, terwijl op 23 maart 1971 het «groene front» in de
straten van Brussel betoogde waarbij heel wat groen werd vernield. «'t Kan verkeren », zei Bredero.
In Van DaZe (supplement) vindt men: groengordel en groenstrook, met voor groengordel een nogal raadselachtige bepaling :
«strook om een bevolkingsagglomeratie die een agrarische bestemming moet houden ».
Ter vergelijking, volgen nog enige termen en samenstellingen met
groen in het Frans en in het Duits:
- les espaces verts /l'insertion des espaces verts dans les ensembles urbains / la pénurie d'espaces verts / la planification, la
création et la sauvegarde des espaces verts / les espaces verts
forestiers / les espaces de promenade j les zones de végétation /
les espaces de verdure / un rideau de verdure / les zones de verdure / une ceinture verte / une zone verte.
- Industriegrün / Siedlungsgrün / Verkehrsgrün I öffentliches
Grün / Strassengrün / Wohngrün / die Grünanlagen / Grünbestände erhalten und schaffen I die (öffentlichen und privaten)
Grünflächen / die Ausstattung mit Grünflächen / der. Grünflächenbau I der Grüngürtel / die Grünordnung / die Landschafts- und
Grünplanungen / die Grünpflege / der Grünstreifen / Freifläche
mit Grünzuge/Grünzone .I Grünzüge I die Begrünung der Ränder
von Industrie- und Gewerbegebieten / der Gehölzriegel / der
Gehölzstreifen / der Grüne Bericht ( Regierung) I die Grüne
Woche (Berlin ).

A. R.
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WENSEN
Is de volgende zin juist?
la. Wat wenst u ons te doen?
Het antwoord is dat de juistheid afhankelijk is van de lezing:
als de zin betekent: wat wilt u ons aandoen, dan is hij naar zijn
bouw ongetwijfeld juist, maar door het gebruik van doen zouden
we hem toch niet aanvaardbaar vinden. Ter wille van de ondubbelzinnigheid zouden we moeten zeggen :

I b. Wat wenst u ons aan te doen ?
Uit een en ander volgt dat (la) niet grammaticaal is als hij moet
betekenen: wat wilt u dat wij doen. De indruk bestaat dat we
in (la) voor een letterlijke vertaling uit het Engels staan: verg.
« What do you want us to do ? ». Dat is best mogelijk, maar het
verklaart niet waarom de Nederlandse zin la niet kan.
Het wa"arom van de ongrammaticaliteit van (la) moet kennelijk
in de structuur van de van wensen afhankelijke infinitiefzin gezocht worden. Volledig grammaticaal zijn immers zinnen als de
volgende:
( 2) . Wat wenst u te drinken ?
(3) Wij wensen te vertrekken.
( 4) Wat wenst u ons te tonen ?
(5 ) Hij wenst ons iets te vertellen.
( 6) U wenst hem niet meer te zien ?
(7) Wij wensen ons behoorlijk te kunnen verdedigen.
(8) Ik wens mij door hem niet te laten beledigen.
(9) Wenst u ons een dokter te zien raadplegen?
Deze zinnen vertonen een verschillende graad van ingewikkeldheid, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze uit een hoofdzin
met wensen bestaan en een afhankelijke infinitiefzin die ekwivalent is aan de volgende datzinnen :
( 2) dat u iets kon drinken
( 3) dat wij vertrekken
( 4) dat u ons iets kon tonen
( 5) dat hij ons iets kon vertellen
( 6) dat u hem niet meer ziet
( 7) dat wij ons kunnen verdedigen
( 8) dat ik mij niet door hem laat beledigen
(9) dat u ons een dokter ziet raadplegen.
In al deze zinnen is het onderwerp van de dat-zin identiek met
dat van de hoofdzin. Bij het transformeren van de dat-zin in de
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infinitiefzin valt het onderwerp van de infinitiefzin weg: de
voorwaarde voor dit wegvallen is de identiteit. Als die er niet is,
moet het onderwerp van de dat-zin uitgedrukt blijven en om dat
te bereiken moet de dat-zin blijven.
Zin (la) is zo opgebouwd dat hij niet aan de voorwaarden voor
de transformatie voldoet :
(wat wenst u) dat wij doen,
daarom kan deze inhoud alleen door een dat-zin worden uitgedrukt
en is (la) geen goed Nederlands. En hetzelfde geldt voor
(10) Wat wenst u ons te eten?
( 11 ) Hij wenst ons te vertrekken.
( 12) Hij wenst mij hem te beledigen.
(13) U wenst hem het schilderij te zien?
( 14) Wij wensen hem ons niet te beledigen.
( 15 ) Wenst u ons een dokter te raadplegen ?
Gaat u het zelf maar even na !

G. G.
KENT U ZE AL?

Ruimteveer. In Amerika bouwen ze een ruimteschip dat tussen
de aarde en de ruimte een soort pendeldienst zal gaan onderhouden: een ruimteveer. De kosten van het ruimteveer worden
geraamd op 5,5 miljard dollar. Let op het genus: het ruimteveer,
de veerboot.
Prikacties. Bij geschillen tussen werkgevers en werknemers kan
het gebeuren dat laatstgenoemden niet dadelijk gaan staken maar
overgaan tot zogenaamde prikacties. Deze acties kunnen allerlei
vormen aannemen en hebben ten doel de goede gang van zaken in
het bedrijf tijdelijk en plaatselijk te verstoren om zo de aandacht
op de eisen van de arbeiders te vestigen.
Bijsluiter. In de verpakking van geneesmiddelen, meer bepaald
van de zogenaamde specialiteiten, treft men een briefje aan met
aanwijzingen omtrent de samenstelling en het gebruik van het
geneesmiddel. Dat briefje is een bijsluiter. In een Nederlandse
krant lazen wij: «Het voorstel om de zg. bijsluiters uit de
originele verpakking te verwijderen getuigt van grote naïviteit ».

Voedselbestralingsbedrijf. Aardappelen, aardbeien, champignons
en andere landbouwprodukten worden tegenwoordig bestraald om
ze beter tegen bederf te beschermen. Het schijnt voor de mens
11 ,. 695

helemaal geen gevaar op te leveren. In Nederland is de verkoop
van bestraalde aardappelen vrijgegeven. Er zijn dan ook al plannen
om een voedselbestralingsbedrijf op te richten.

Even afkloppen! Hebben we in onze taal een wending zoals het
Fr. touchons du bois ? Ja, die hebben we. Als men naar aloud
gebruik de boze geesten wil bezweren nadat men zich met betrekking tot de toekomst een optimistische uitspraak heeft laten ontvallen, zegt men in onze taal: Even afkloppen! Het is een zeer,
zeer oud gebruik, dat overigens in vele andere landen eveneens
bestaat. De Engelsen zeggen: toue,h wood! en de Amerikanen:
knock on wood !

Met wortel en tak! De invloed van de Bijbel op ons taalgebruik
is zeer groot. Wie ten strijde trekt tegen bepaalde misstanden,
kan bijvoorbeeld zeggen: «Ik zal die misbruiken uitroeien, met
wortel en tak! » Hij citeert dan de profeet Malachias, maar daar
denkt hij wel niet aan.

Op de nominatie staan. Van iemand die voor een bepaalde functie
of ambt voorgedragen is, kan men zeggen dat hij op de nominatie
staat. Deze wending gebruikt men echter ook ironisch, namelijk
wanneer iemand gevaar loopt te worden ontslagen. Peeters stond
al maanden op de nominatie voor uitsluiting. Staat hij ook op de
nominatie?
W. Px.

VRAAG EN ANTWOORD
Enkelvoud of meervoud?
V. (G. De Naegel, Brussel). In Taalbeheersing 11-643, lees ik
dat geldeenheden, gewichtseenheden en munteenheden altijd in
het enkelvoud worden gebruikt na een getal, terwijl tijdseenheden,
op enkele uitzonderingen na, in het meervoud worden gebruikt.
Bij mij rijst thans de vraag of diezelfde regel ook geldt in een
zin die voorkomt in de toelichting bij een ontworpen document
en die luidt: «In dit vak het aantal liter (liters?), meter (meters ?), enz. vermelden ».
Persoonlijk meen ik dat bedoelde regel hier ook moet gelden,
maar Nederlandse collega's die eveneens betrokken zijn bij het
ontwerpen van het document, houden het bij het meervoud, dus
bij « aantal liters, meters, enz. ».
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A. Het zelfstandig naamwoord aantal drukt een onbepaalde hoeveelheid uit en wordt steeds gevolgd door een meervoudsvorm:
het aantal leden, een groot aantal personen, een klein aantal gevallen. Wij zouden dus eveneens schrijven: het aantal liters, het
aantal meters.
In statistische gegevens leest men soms « in Belg. frank» en
« in Belg. franken ». Dit is een ander geval en hier lijkt ons de
regel toepasselijk dat munteenheden in het enkelvoud worden
geschreven: in Nederlandse gulden, in Franse frank, in Belgische
frank enz.

U en Uw

v. (J. B., Gent). Het is aan te nemen dat het persoonlijk voornaamwoord « U » zonder hoofdletter wordt geschreven in boeken,
dagbladen, e.d.m.
Maar wanneer ik een brief stuur aan X, zelfs een ondergeschikte, is het beleefdheidshalve niet aangewezen de hoofdletter te
gebruiken?
Moet ik, in dit geval, het bezittelijk voornaamwoord «uw»
ook met een hoofdletter schrijven? (een bijdrage werd eertijds
aan die stof gewijd, maar ik kan ze niet terugvinden).
A. Het beleefdheidsvoornaamwoord U is lang uitsluitend met
een hoofdletter geschreven, omdat het is ontstaan als afkorting
van Uwe Edelheid of Uwe Edele, vervolgens afgekort tot U.E.,
Uwé en ten slotte tot U. De traditionele hoofdletter wordt nog
gebruikt als men blijk wil geven van een bijzondere eerbied of
als mag worden verondersteld dat de geadresseerde op de hoofdletter gesteld is, zoals in ambtelijke stijl wel vaak het geval zal
zijn. In de moderne briefstijl verliest U echter terrein ten bate
van u. Het al of niet gebruiken van de hoofdletter is dus een
kwestie van persoonlijk inzicht.
Als men het persoonlijk voornaamwoord U met een hoofdletter
schrijft, lijkt het ons consequent dat ook het bezittelijk voornaamwoord Uw een hoofdletter krijgt.

J.
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