TAALBEHEERSING IN DE ADMINISTRATIE: 20 JAAR

In 1982 loopt de twintigste jaargang van Taalbeheersing in de
administratie ten einde. Nog voor het verschijnen van het 200ste
nummer wil de redactie werk gaan maken van de toekomst. Taalbeheersing is 20 jaar jong en daar willen we blijk van geven. We
blikken weliswaar even terug, maar we maken vooral plannen
om nut, invloed en verspreiding van dit tijdschrift te vergroten.
Terugblik

Er is sedert 1962 heel wat verschenen in de 3000 bladzijden van
ons tijdschrift. In rubriek I zijn meer dan honderd algemene
onderwerpen behandeld. Het aantal termen en wendingen dat in
rubriek Il is besproken, is niet bij benadering te schatten. Het
zijn er in elk geval duizenden, want de paginering van rubriek Il
is in het decembernummer van 1981 al opgelopen tot 1392.
Met grote regelmaat is in rubriek III een proeve van tekstverbetering verschenen. Met in totaal 260 bladzijden vormt deze
rubriek nu al een waar handboek met oefeningen in beter taalgebruik. Ook de rubrieken IV en V (Documentatie en Varia) bevatten veel waardevol materiaal, o.m. boekbesprekingen en samenvattingen van taalkundige bijdragen uit andere tijdschriften.
Rubriek VI, die pas later is ingesteld om de adviezen van de
Raad voor taaladvies op te nemen, is nog niet zo uitgebreid.
Toegang tot de informatie

De hoeveelheid informatie -die in de reeds verschenen afleveringen van Taalbeheersing is opgeslagen, is enorm. Maar hoe kunnen we de toegang tot deze informatie verbeteren ?
Voor wie een volledige verzameling van alle afleveringen en
van de klappers bezit, is het niet zo moeilijk iets in Taalbeheersing op te zoeken. Maar er zijn ongetwijfeld vele lezers die niet
over 20 volledig bijgehouden jaargangen beschikken en voor hen
hebben we een aantal interessante voorstellen.
In de eerste plaats is het natuurlijk nog steeds mogelijk een
volledige verzameling, de ontbrekende jaargangen of nummers
afzonderlijk aan te schaffen. Op blz. 3 van de omslag treft u
daarvoor de nodige aanwijzingen aan.

Voor alle lezers zal bovendien als laatste aflevering van het
abonnement 1982 (nr. 199) een volledig nieuwe klapper over de
eerste twintig jaargangen verschijnen.
De klapper zal voorts voor een aantal vakgebieden terminologielijsten bevatten die een overzicht geven van de betrokken
vaktaal; voor de bestudering daarvan zullen zij een nuttig hulpmiddel vormen.
Bovendien wordt voor de nieuwe abonnees en voor lezers die
niet over alle jaargangen beschikken een bijzondere serviceregeling ingesteld. Met het kaartje dat op blz. 3 van de omslag van
elke aflevering is afgedrukt, kunnen ze vragen of een bepaald
onderwerp vroeger al in Taalbeheersing is behandeld. Als dit
laatste het geval is, krijgen ze een fotokopie van het desbetreffende artikel toegestuurd. Onderwerpen die nog niet eerder zijn
besproken, zullen zo spoedig mogelijk in het tijdschrift aan bod
komen. Nog voor het antwoord wordt gepubliceerd, ontvangen
de vragenstellers de getypte tekst ervan. Op die manier hopen we
het tijdsverloop tussen het stellen van de vraag en de ontvangst
van het antwoord aanzienlijk te kunnen verkorten.
Door deze wisselwerking tussen lezers en redactie menen we
tevens beter te kunnen inspelen op de behoefte aan informatie
die bij onze lezers bestaat.
Wat de vormgeving betreft, zijn er ook een paar wijzigingen
van praktische aard. Terwijl we vroeger steeds twee nummers
samen verstuurden, zullen we voortaan tweemaandelijks één
nummer verzenden. Het aantal bladzijden blijft gelijk (32), maar
vooral in rubriek I ontstaat daardoor meer ruimte om langere
bijdragen in één nummer op te nemen. Ook het opbergen wordt
een stuk makkelijker.
We zien de toekomst van dit tijdschrift met optimisme tegemoet. Ons tijdschrift voorziet blijkbaar in een behoefte en het
aantal abonnees maakt de publikatie ervan mogelijk. Dat de
schare lezers groter moge worden, is een wens die elke redactie
en elke uitgever koestert. We vertrouwen dat we met de nieuwe
start en de vernieuwing van de inhoud en de dienstverlening door
uitgever en redactie in de komende maanden meer lezers en
abonnees zullen kunnen werven. Lezers die bereid zijn meer
bekendheid aan Taalbeheersing in de administratie te geven, danken we bij voorbaat voor hun medewerking.
De redactie
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De Romeinse cijfers slaan op de rubriek (Algemeen, Termen
en wendingen enz.); de Arabische cijfers verwijzen naar de
bladzijden van de genoemde rubriek.
De aanduiding « V.v.» wil zeggen: en volgende bladzijden.
I. - BEHANDELDE ONDERWERPEN

aaneenschrijven van woorden.

aanvangsprotocol van wetten .
administratie
administratieve stijl en taal .

adressering

.

afkappingsteken

1-205 V.v.
II - 71 v.v.,
176 V.v., 410
IV - 54 V.v.
1-120 V.v.
1-11 V.v.,
26 V.v., 32 V.v.,
36v.v.,
159 v.v.,
171 V.v.
1- 8, 135 V.v.,
151 V.v.,
163 v.v.,
187 V.v.
II - 460 V.v.
1- 125 V.v.,
II - 423
I

ambtelijke stijl en ambtelijke taal

bastaardwoorden .
bedrijfsleven.
bejaardenterminologie
beknopt verslag
betrekkelijke zinnen
bibliotheekwezen (termen uit het -)
bijwoorden (voornaamwoordelijke) .
cartografie

de taal boven de Moerdijk
dialecten en cultuurtaal .
economie (zie bedrijfsleven)
eigennamen in samenstellingen en genitiefvormen
gallicismen .
gebiedende wijs
genitiefvormen
germanismen
grondwet, wetboeken, wetten .
grondwettekst (Nederlandse)
hoofdletter (gebruik van -)

hulpwerkwoorden .

hypotheekbedrijf (tèrmen uit het-)
kantoorbehoeften en -meubelen
komma (gebruik van de -) .
koppelteken (gebruik van het -)
leenwoorden .
lezen en schrijven.
II

1- 20 V.V.,
96 V.v., 100 V.v.,
159 V.v.,
171 v.v.
11 - 45 v.v.
1- 131 v.v.
11 - 398 v.v.
1- 139 v.v.
1- 52 v.v.
11 - 67 v.v.
1- 57 v.v.
11 - 247 V.V.,
258 V.V.,
282 v.v.
1- 275 v.v.
1- 245 v.v.
I - 131 v.v.
1- 125 V.V., 205
II - 261 v.v.
II - 298
1- 125 v.v.
II - 264
IV - 48 V.V.,
52 v.v.
IV - 69 v.v.
1- 137 V.V.,
II-431 V.V.,
594 v.v.
1- 28 v.v.
11 - 37 V.V.,
186 V.V.,
235 V.V.,
315 V.V., 390
11 - 434 v.v.
II - 110 v.v.
1- 22 v.v.
1- 125 v.v.
11 - 152
II - 45 v.v.
1- 179 v.v.

lidwoord
naamgeving van straten en wegen
naamwoordelijke stijl
Nederlandse woorden voor Engelse.
Nederlandse klankcultuur

onzekerheden in de taal .
openbare verkopingen en veilingen .
parlementaire terminologie
purisme

radiotaal (wezen van de -) .
samenstellingen (eigennamen in -)
samentrekkingen
spelling
staatkundige grenzen en taal .
taalbeheersing
taal der overheid
taal en terminologie
taalgebruik in brieven
taalverzorging

talenkennis en taalonderwijs
telefoonterminologie

1-5 v.v.
1-203 v.v.
1- 44 V.V.,
173 v.v.
IV - 47,
II - 440 v.v.
1-271 V.V.,
279 V.V.,
283 V.V.,
307 V.V.,
315 v.v.
1-238 v.v.
II - 143 V.V.,
424 v.v.
1- 81 v.v.
1- 1 V.V.,
119 v.v.
II - 221 v.v.
1-73 v.v.
1- 125 v.v.
1- 269 v.v.
1- 62 V.V.,
127 v.v.
1-251 v.v.
1- 90 V.V.,
102 v.v.
1- 100 v.v.
1- 98 v.v.
I - 199 v.v.
1- 191 V.V.,
207 v,v"
217 V.V.,
287 V.V.,
319 v.v.
IV - 62 v.v.
1-295 V.V.,
II - 17 V.V.,
28 V.V.,
400 v.v.
V -77

m

titulatuur

tram en tramverkeer
typen en typisten .
uitspraakproblemen
vergadertaal
verkeersterminologie
verkiezingen en verzorgd taalgebruik
vonnissentaal

voornaamwoorden (het gebruik van -)

vorm (bedrijvende en lijdende)
weglatingsteken
wetten, wetboeken .
woning en woningbouw

woordenboeken
woordvolgorde

ziekteverzekering
IV

I - 135 V.v.,
151 v.v.,
163 V.v.,
187 v.v.
II - 416 V.v.
U - 468 V.v.
1- 271 V.V.,
279 v.V.
I - 257 v.V.,
263 v.v.
U - 364 v.V.
I - 68 v.v.
U - 242
I - 92 V.V.,
108 V.v.,
213 V.v.
IV - 133 v.v.
I - 311 V.V.,
U - 470 V.V.,
522 v.v.
I - 255 v.v.
I - 125 V.V.,
U - 423
IV - 48 V.V.,
52 v.v.
U - 169 V.V.,
179 V.V.,
203 v.V.,
474 V.V.,
492 v.v"
498 V.V.,
560 V.V.,
565 V.V.,
586 V.V.,
596v.v.,
600 v.v.
IV - 4 V.V.,
18 v.v.
I - 28 V.V.,
235 v.v.
U - 391 v.v.
I-IlO v.v.

Il. -

DOCUMENTATIE

A. -

Boekbesprekingen

Blontrock, A, AB.C. van het AB.N.
Code civil beIge - Belgisch Burgerlijk
Wetboek .
Code du travail et de l'emploi - Wetboek van arbeid en tewerkstelling
Grondwettekst (nakaarten ovèr een Nederlandse - )
Handboeken over taalzuivering en taaleigen
Heidbuchel, R, AB.N.-Woordenboek .
Heidbuchel,
alledag brief? schrijf ik
Heidbuchel,
het?

H., Correct Nederlands voor
Hoe schrijf ik een keurige
Werkboek bij «Hoe zeg en
het?»
H., Hoe zeg en schrijf ik

Internationale Bedrijfsindelingen
Lijst van benamingen van ambtenaren en
personen bij de openbare besturen in
dienst of bekend
Lijst van fouten, verkeerde wendingen en
minder gepaste uitdrukkingen; aanbevolen woorden en uitdrukkingen .
Moerdijk, J.M. en Sluimer, P., Taalgids
voor de ambtenaar
Moors, J., Dictionnaire juridique français-néerlandais, Nederlands-Frans juridisch woordenboek
Nederlands essayistisch proza .
Nederlandse Staatswetten
Paardekooper, Dr. P.C., AB.N.-Gids
Penninckx, W., AB.N. in het verkeer
Sociaalrechtelijk woordenboek
Strafwetboek (vertaling van het - ) .

IV - 117 v.v.
IV - 37 v.v.
IV ·115 v.v.
IV - 99 v.v.
IV - 2 v.v.
IV - 11 V.V.,
39 v.v.

IV -119 v.v.
IV - 8 V.V.,
39 v.v.
IV - 46

IV - 1

IV - 42 v.v.
IV - 127 v.v.

IV - 44 v.v.
V-3
IV - 25 V.V.,
35 v.v.
IV - 14 v.v.
IV - 144
IV - 29 v.v.
IV - 33 v.v.

v

B. -

Bibliografische aanwijzingen

Naslagwerken
Algemene beschouwing over « woordenboek» en « encyclopedie» .
Code pénal beige - Belgisch Strafwetboek, Uitgever Marabout - Maraboe,
Gérard et 0', Verviers 1964
Groot Woordenboek der Nederlandse taal
van Van Dale .
Verklarend Handwoordenboek van de Nederlandse taal van Koenen-Endepols
Woordenboek van die Afrikaanse taal van
P.C. Schoones .
Woordenboek der Nederlandsche taal van
De Vries en Te Winkel
Zaakwoordenboek
C. -

Proeven van tekstverbetering

IV - 4 v.V.

IV - 50 v.v.
IV - 21 V.v.
IV - 21 V.v.
IV - 21 V.v.
IV - 18 v.V.,
30v.v.
IV - 4 v.v.

111 - 1 v.v.

Tot dusver hebben aan dit tijdschrift meegewerkt:
E. Bastien, C. Bittremieux, A. Blontrock, P. Buyse, H. Claeys.,
Jo Dejaeger-Wolff, O. De Leye, A. De Martelaere, J. Demol,
F. D'Haese, G.c. Duchemin, G. Geerts, K. Hemmerechts,
B. Japin, eh. Lambotte, H. Lenaerts, J. Moors, W. Pée, W.
Penninckx, W. Pichal, A.W. ter Horst, P. Theys, J. Thomas,
V. T. Vanachter, G. Van Calster; M. Van Den Broucke, G.
Van Dievoet, Fr. Vanhoof, A. VanIierde, M. van Nierop,
J. Veering en J. Verhasselt.

VI

KLAPPER
aan (ontsporingen
met het voorzet1-34 V.v.,
sel -)
38 V.v.,
50 v.v.,
55 v.v.
11 - 370 v.v.
aanbesteder (-ingen) . 11 - 157
11 - 547
aanbieden (zich -)
11 - 221 V.V.,
aanbrengen
505
11 - 571
aandelen
aandragen (met iets
11 - 505
komen -)
11 - 505
aandraven
11 - 167 V.V.,
aanduiden
272, 531
11 - 531
aangeven
aanhangig maken bij 11 - 291 v.V.
IV -11
aanhangwagen
11 - 549
aanhouden
IV - 146
aanklacht
aankoopcomité
11 - 424
11 - 3 I 1 v.V.
aankruisen
aanleiding
11-151
(naar - van)
aanmerking
11 - 257
aannemer
(onder-, hoofd-)
11 - 158,
498,
565 v.v.
aanschrijftitel
1-188 V.v.
aanslag (van toetsen) 11 - 469
IV -11
aansnijden
aanspannen
(een kort geding -,
een proces -) .
11 - 495
aanspraak Gij, je, jou,
u, gij, ge, jullie)
1-46 v.v.
aansprakelijk
11 - 444,
IV - 161
aansprakelijkheid
1-21,
IV - 161
aanspreking (in de dagelijkse omgang)
1- 187 v.v.
11-311 v.v.
aanstippen
aantekenen
11 - 461

aantekening
(-maken)
aanvangsprotocol van
wetten
aanvoeren
aanwenden
aanwezigheid (in van)
aanwijzen
aanzien
aanzuiveren
(documenten -)
aard
aardebaan
a.a.u.b.
abonneenummer
abroger
abstractie

11 - 251 v.v.
IV - 54 v.v.
11- 395
11- 534

11 - 531
11-167 v.v.
11- 304

11 - 267 v.v.
IV -13
11- 365
11- 363
1-299
11- 36
11- 263
IV -13
accentuatie
1-285 v.v.
accountant
IiI - 43,
11- 606
accueil
IV - 172
accusé
IV - 125 v.v.
accuser un bénéfice 1-134
achterhalen
11 - 263
activiteit(en)
11- 430
adjoint administratif 11 - 466
administrateur délégué
IV-lW
administratie
(elektronische -, machinale -)
11 - 344
administratie
(samenstellingen
met - en afleidingen van -) .
1- 120 v.v.
11 - 178, 466
adres
(op de envelop)
1-136 V.V.,
163 v.v.
11 - 206
adviesbureau
adviseur
(rechtskundig -, be11-118
lasting -)
1-153
advocaat
<erofotogrammetrie
11 - 288
VII

affirmative
(dans l' -)
11 - 245
afgevaardigd(e) - beIV - 110
heerder
11 - 521
afgezien van
11 - 396
afhangen van
1-77 v.v.
afhoren
11 - 338
afhouding
11 - 465
afkijken (r)
afkortingen
(d, h, u; dr., ir.,
1- 151 V.V.,
mr., prof.,) .
11 - 152, 216,
450 v.v.
11 - 174,
afleggen (het -)
546
IV -13
afleveren
aflossing (en samen·
11 - 437 v.v.
stellingen met-)
IV -12
afpoeieren
afschrift (rechtstaal) . IV - 181
11 - 269 v.v.
afschrijven
11 - 366
afslaan
IV - 12
afslachten
1 -72 v.v.
aftredend
11 - 550
afwezigheidsverslag
afwijzen.
11 - 239 v.v.
agenda (vergadering) 1-259,
11 - 607
agent de change .
11 - 572
11 - 293 v.v.
agenten
11 - 368
agglomeratie
11 - 286
akkernaam
11 - 491
al
11 - 335
al de
11 - 237 v.v.
aleer
11 - 563
alimenter
11 - 334 v.v.
alle
1-134
allerlei
11 - 548, 563
alleszins
allocation de rési11 - 467
dence
all-riskverzekering
11 - 373
IV - 17
als regel
11 - 114 v.v.
alstublieft
11 - 237
alvorens
V - 20 v.v.
ambt
11 - 293 v.v.
ambtenaren

VIII

ambtgenoot
amechtig
amortisatiefonds
(-lening)
anakoloet
anderdeels (-zijds)
année calendaire .
annuïteit(enlening)
antenne
anti (in samenstellingen)
antirevolutionair
antitoxine
antwoord (als - op)
apartheid
appartement
appèl (rechtstaal)

IV -12
IV -12
11 - 438

1-282
11 - 515
11 - 552
11 - 438
11 - 154
11 - 574 v.v.
IV -23
IV -24
11 - 151
IV - 24
11 - 235
11 - 568

1-92 v.v.
IV - 131

applicatiecursus
aquatel
arbeiders
archief
architect
arglist
arts
artsenhulp
aspect
aspiratie(s)
aspiration(s)
assassinat
assemblée (générale,
- plénière)
assimilatie
associés
assurance vieillesse
attacher du prix à
attendre à ('s-)
attentie (ter-)
audiëntie (in-, op-)
autorisation
autosnelweg
autostrade
autoweg.
avion (par)
avoir peur de

11 - 113
IV - 180

11 - 293 V.V.,
545
11 - 244
11 - 474
IV - 166
1-153
1-250
11 - 160
II - 580
11 - 579 v.v.
IV - 137
11 - 351

1-283 v.v.
IV - 179

11 - 467
11 - 15

1-38 v.v.
11 - 244
V -67
11 - 275
11 - 287
IV -13

11-287,365
11 - 461
Il- 339

avoir pour
quence
avondmalen

comé-

baan (en samenstellingen met -)

bejaardenzorg
II - 548
IV -12

1 - 204 v.v.
II - 364 V.V.,
396 v.v.
II - 265 v.v.

baas
balans (en samenstellingen met -)
II-511
bang zijn voor
II - 339
banketbakkerij
II - 512
bankkaart
II - 483
II - 240 v.v.
barema
III - 43
baser (se-)
II - 394
beambten
II - 293 v.v.
II- 150
bede
II - 420 v.v.
bedeelden
bedeling (rechts-)
II - 420 v.v.
11 - 293 V.v.,
bedienden
545
bedingen
11 - 548
II-317v.v.
bedoelde
bedrijf
(samenstellingen
met -)
1- 134
II-281 V.v.,
350, 421
bedrijfsuitoefening
IJ -282
bedrijfsvoertuigen
II - 371
bedrijvigheid
II - 430
bedrog
IV - 165 V.v.
beëindigen
Hl -15
beeldbandopnamen
II - 155
begaan (laten -)
II - 327
begeven (het-)
II - 173 v.V.
begoeden
II - 361
11 - 422
begiftigen
behalve
I1 - 478 v.v.
behandelen (-ing)
IV - 157
behandelkamer
11-519
beheerraad .
II- 120
behoren te .
11 - 37 v.v.
behoren tot
II - 243
behoudens
II - 478 v.v.

II - 398

V.V.,

606
bekend
beklaagde
beknopt verslag
bekommeren
(-ing, -nis)

II - 303.
346 v.v.
IV - 125 v.v.
1-139 v.v.

II - 124,

538 v.v.
belang (van - zijn)
II - 409
belang stellen in .
IJ - 538 v.v.
belangstelling tonen
voor
IJ - 538 v.v.
belasting (en samenstellingen met-)
II - 241 v.v.
belediging (eenvoudige)
IV - 145 v.v.
beleggen (geld -) .
II - 339
bemerking
II - 257
benevens
II - 478 v.v.
benoemen
II - 167 V.V.,
273
benoeming
IJ - 531
benzine
II - 369
U-317v.v.,
bepaalde (gevallen)
546 v.v.
bepalen
11 - 548
bepalingen (zelfst.
nw.)
11 - 3 V.V.,
584
beperken
1-220
11-218 v.v.
beraad
II - 40
beraadslaging
11 - 39 V.V.,
536
berm (en samenstellingen met -)
u - 365
beroep (een doen op) .
11 - 154
beroep (vonnissentaai)
1-92 v.v.
IV - 131 v.v.
beroepen (zich -op)
U - 395
beroepsbevolking
11 - 324
beroepskeuze
(-oriëntatie)
1- 21
bescherming bevolking
IJ - 495
II - 3 v.v ..
beschikkingen
584

IX

beschikking tot geIV - 153 v.v.
vangenneming
IV - 125 v.v.
beschuldigde
beschutte werkplaats U - 44
U - 39 v.v.
beslissing
U - 39 V.V.,
besluit
536
besluitvorming
1-260 v.v.
1-21
besluitwet
besproken plaatsen
Il - 33
bestand . .
U-SI7
U - 496 v.v.
best(e), het.
bestek
U - 157,
492,
586 v.v.
IV - 43
bestel (samenstellingen met -) .
U - 309 v.v.
bestelling . • . • U - 421
betaalpas (-cheque) . I! - 483
betreft (voor wat -) . IIl-15
betrekking (met - tot,
- hebben op) . . U-161
Il - 290
betwisting .
beurs (en samenstelIl - 49,
lingen met -)
571 v.v.
bevatten
bevel (sch rift)
bevelsprocedure
bevel tot aanhouding,
bewaring,
medebrenging, verschijning
bevoegdheid
bevolk ingsaangroei,
-aanwas .
bewijsgetuige .

.

U - 533
IV - 154
U - 473

IV - 155
IV - 114
I! - 324
IV - 151

bewijs van toegang,
inenting, ontvangst,
onvermogen

11-119 v.v.

bezetting (personeels-)

11 - 220

bezoedeling
bezorgdheid
bezorgen
bezorging

x

Il - 485,
554
JI - 124,
539
I! - 309 v.v.
II - 421

bic
biens
bijdrage
bijgaande
bijlage (bij, tot, van)

U - 246
IV - 159
II - 122
II - 202
II - 202,
473
Il - 112 v.v.

tij scholing
bijstellen (de remmen -)
I! - 372
bijzijn (in - van) .
U - 531
bijzonderste
Il- 271
bilan
II - 511
bindend verklaren
(-ing) .
Il - 244, 334
binnen (drie weken) . II - 536
binnenkort
II - 520 v.v.
binnenplaats
II - 254
blad (zijde)
II - 114 v.v.
blijken
I! - 454 V.V.,
549
bode .
U - 245,
309 v.v.
boedelscheiding
II - 214
boekjaar
II - 552
bol (soep)
Il - 190
bolpen
II - 246
bon (netje)
II - 190
boodschapper
I! - 309 v.v.
borduur
I! - 365
bouchée à la reine
II - 512
boulangerie
I! - 512
bouw
(en samenstellingen
met -)
II - 336 V.V.,
499,
565 v.v.
bouwen (aan-, af-,
bij-, dicht-, toe-,
uit-, ver-, vol-,)
U - 169 v.v.
Il - 157,
bouwheer
475
bouwmeester
I! - 474
bouwsel
II - 561
bouwvakkers
II - 499
bouwvergunning
II - 492
boven (-vermeld,
-genoemd, -bedoeld, -gezegd
-staande)
II - 264,
317 v.v.

bovenweg .
brain drain
brainpower
brandpiket .
brengen (-er dezes)
brevet
briefhoofd . . . .

II - 287
11- 443
11- 443
11- 439
II - 309 V.v.
1-21
1 - 318
II - 257,
535

briefkaart
briefpapier
brievenbak
brievenbesteller
brievenboek
brievenbus
brievenregister
broodbezorger
brouwen (bier -, de

1-21
II - 535
II - 245

I' -)

bruidsschat
building
buitenopnamen
bureau (en samenstellingen met-)
bureau exécutif
bureel
burgerbescherming

II - 309 v.v.
II - 246
II - 527
II - 135
II - 309 v.v.
II - 497
IV - 178
11 - 560
11 - 155
11-182 v.v.
11-177
11 - 182 v.v.
11 - 106 V.V.,
495
11 - 552
1-40 v.v.
II - 49

burgerlijk jaar
burgerlijk wetboek
bursaal .
but
(avoir
pour-,
sans-)
1- 132
II - 256
buurten
11 - 530
buurtschap
11 - 530

cadans
cahier
cahier des charges
calomnie
camion(ette)
camion - citerne
cantine
captatie
carbonpapier
carrière

11 - 526
11 - 90
II - 157
IV - 145 v.v.
11 - 371
H- 372
11 - 189 v.v.
11 - 155
11 - 469

IV - 158

carte élaguée .
cartotheek . .
cas (le- échéant)
cassatie

categoraal . .
centre d'accueil
centrum (en samenstellingen met -)
certain
chance
chantier
chemin de fel'
chercheur • .
chiffre d'affaires
choses
cijfercode
circonscription
circulaire
civiel(e)
civiele bescherming
classer (une affaire
sans suite)
classeren
classificeren
c1assifiëren
clavier
cliënt

II - 284
II - 215
II - 262

1-92

V.V.,

108 V.V.,
216
IV-131 v.v.
IV - 170
II - 553
11- 581 v.v.
11- 509 v.v.
11- 578
11- 336 v.v.
11- 487
11- 397 v.v.
1-132
IV·· 159
11- 428
11- 227 v.v.
11- 73 v.v.
11- 495

II - 106 v.v.
11- 243
II - 243
II - 243
11 - 243
11- 469
II - 514
IV - 15
11- 428
11- 428
11- 235
11- 45 v.v.

coderen (-ing) .
codificatie (-eren)
collaborateur . .
collaboratie
collège des commissaires
. . • • 11- 291
comité (en samenstellingen met -) .
11- 424

comité organisateur . 11- 586
commandoprocedure 11- 473
commissaris (gedelegeerd)
IV-IlO
commissie (en samenstellingen met-) 11- 424
comptabilité ma11- 270
tières .
compteur à gaz. . II - 487

XI

computt:r (en samenII - 427 V.v.,
stellingen met-)
606
Il - 278
condition (à - de)
Il - 573
conjuguer .
connaissance (une -.
qllelconque)
u - 262
conseil d'administration . . . . . Il-- 291
conseil économique . V-15v.v.
conséquence (avoir
pour -) . .
I- 132
II - 351 V.v.
constateren
constitutioneel
U - 52
consulent (belasting-,
landbouw-, nijverU-119
heids-)
U- 118
consult . .
consultatie .
U - 262
U-118
consultatiebureau
container (en samenstellingen met -)
U - 457 v.v.
contravention
IV - 135 v.v.
U - 501, 590
contre-mur
11 - 122
contributie
contumace .
IV - 133 v.v.
convocatie .
I - 264
11 - 45 v.v.
coöperatie(f)
coördineren
(gecoordineerde
wetU - 349
ten)
IV - 18l
copie (rechtstaal) .
IV - 129 v.v.
correctioneel
corrllption de fonctionnaires
IV - 144
II - 571
cote . . .
U - 122
cotjsation
coulisse - muren .
U-501,
590
IJ - 150
cour (faire la -) .
U - 254
cour intérieure .
courrier (de - nazien) Ir - 248
crediteur
crime
crimineel
cultuurtaal
curatele
curator
XII

dactylo(graphe)

U - 468 v.v.
III - 44
II-I77
U - 607

dagelijks bestuur
dagorde
dak (en samenstellingen met -) .
u -600 v.v.
dan wanneer
U- 546
dank weten (iemand
- voor iets) .
U - 149
dat (aanwijzend voornaamwoord)
1-59 v.v.
U - 522 v.v.
dat wil zeggen
U - 326
debiteur
11 - 436
décharge
11-512
decor
U - 593
decoratie
11-146 v.v.
decorum
U - 594
décret
IV - 153 v.v.
dédoubler
U - 233 v.v.
défaut
IV - 133 v.v.
défilé
V -67
de gré à gré
11 - 157
dekker (Iei-, pannen-,
riet-)
11 - 600
délais de réception . U-158
délégations de pouvoir
IJ-513
délibération
U - 39 V.V.,
536
délit
IV - 135 v.v.
demande (vonnissen
taal)
IV - 131 v.v.
denken (aan, om,
over)
U-513
dénommé ei-après
II - 208
dénonciation calomnieuse
IV - 146
de par
II - 175
dépasser (une
affaire -)
II - 263
11 - 396
dépendre de
II - 22
déplacer (se -)
11 - 436
II - 162,
IV - 135 v.v. dergelijke
534
IV - 129 v.v.
déséquilibre
U - 357
1-223 v.v.
II -175 v.v.
de service
IV-173 v.v. desgevallend
U- 262,
IV - 171 v. v.,
534

desondanks
II - 394
des te ... daar
U - 547
U - 368
détournement
dette/prime quérable U - 550
1- 131
dettes sociales .
deur (buiten de zetten, de - uitsmijten)
11 - 465 v.v.
deur (kantel-, rol-,
vouw-)
11 - 601
deurwaarder
(-wachter)
11 - 245
U - 532
devant
dewelke
11 - 274
deze (aanwijzend
voornaamwoord)
1 - 59 v.v.
U - 522 V.V.,
532 v.v.
1-221 v.v.
dialect
die (aanwijzend
1-59 v.v.
voornaamwoord)
II - 522 V.V.,
532 v.v.
dieet (en samenstellingen met -)
IJ - 241
dienen

11 - 37 v.v.

te

dienstbode
11 - 545
dienstdoend (d.d. of
dd.)
11 - 175 v.v.
diensthoofd
11-120
dienstjaar
11 - 548
dienstnota (-order)
IJ-216,253
dienstpersoneel
II - 484

dispositions

11 - 3 V.V.,
584
district (kies-, post-, 11 - 227 V.V.,
telefoon-)
421
dit (aanwijzend
voornaamwoord)
1 - 59 v.v.
11 - 522 v.v.
divers
1- 134,
U - 607
diversen
1-134
division
U - 214
doctor
1 - 152 v.v.
documenten
11 - 461
doden (rechtspraak) . IV -137 V.V.
doel (voor -, ten -). 1-132
doen geworden
11 - 537
dokter
1- 152 v.v.
dol (Fr) .
IV - 165
doodrijder
11 - 371
doodslag
IV - 137
doorgaan
11- 153
doorheen
11 - 413
doorkijkbloes
IV - 146
doorslag (papier)

11- 469

doorsmeren

11- 372
11-537,542
IV - 177
IV - 178

doorzenden
dot
dotaal
double emploi .

draadomroep

dimlicht
dimmen

II - 22, 135
11 - 246
11 - 151 v.v.
11 - 369
11 - 241
IV - 145 v.v.
11 - 369
11 - 369

directeur - generaal

11 - 388

directeur - gérant

11 - 291

duplicering

dienstreizen

(-ritten)

dientafeltje
d(ies)
diesel (olie)
diëtiste
diffamation

directeur - zaakvoerder
disciplines
displaced persons

11 - 291
11 - 393
11 - 23

11 - 131 v.v.
11 - 477 v.v.
11 - 476

doublure
douchecel

1 - 21
11 - 155
I! - 309
533

dragen

V.V.,

drager
(cultuur-,
ambts-,
pakjes-,
vaandel-, zakken-,
gezags-)

II - 309 v.v.

drempelwaarde

11 - 554

dringend

11 - 460

druipen

11 - 240

duwbakken
-vaart)

d.W.Z.

11 - 477 v.v.
(-boot,
11 - 537
1-224
11 - 326

XIII

échapper
échouer
echter
echtgeno(0 )t(e)
économe
econoom
eega
eender (- waar,
- welke) .
eendracht
(maakt macht) .
eenrichtingsverkeer
eensdeels
eer (ik heb de -) .

eerder
eerroof
eerste minister
eethoek
eetmaal
effecten
effectieven
effets (actifs)
effort (faire un -)
eigendom (blote)
eigendomsrecht
eigenhandig
eindaanvaarding
eindejaarsbal
eindejaarspremie
eindigen (om)
eindoplevering
électorale (promesse-, mot d'ordre-, programme-,
réunion -)
emancipation
émetteur - pirate
employé
emprunter (-teur) .
encadrer
encyclopedie
ene
enerzijds
en - tête de lettre .
entree
entreprise (hij werkt
in -)
XIV

u-

306 v.v.
U - 239 v.v.
II - 540 v.v.
II - 362
II - 431
II - 430
II - 362
II - 291
IV - 60
II - 367
II - 515
U - 195 v.v
Il - 392
IV - 145 v.v.
II - 424
U - 475
U - 190
II - 571
II - 220
IV - 159 V.v.
II - 494
II - 551
Il-551
II - 449
IV -43
U - 362
II - 520
II - 340
Il -158
IV - 43

II - 242
IV - 171 v.v.
11 - 467
Il- 295
IV - 162
II - 562
IV - 4 v.v.
II-510
Il - 515
n - 257
II - 419
Il - 158

équilibre (dès -) .
er ( + persoonlijk
voornaamwoord)
eredienst
ereloon
ergens
ertsknikkers
ervaren
establishment
établissement
état d'interdiction légale
ether
etherpiraat
être attaché à
être fonction de
étude (kantoor)
étude (studie)
even (om het -)

II - 579
Il - 266 v.v.
IV - lOl
II - 474
!I - 592
II - 459
IV - 149
U - 592
I1- 281 v.v.
IV - 141
U - 155
I1- 467
I1- 15
U - 396
I1- 184
U - 194,
305 v.v.
II - 290 V.V.,
549
II - 162
I1- 579

eventueel
evenwicht(ig)
examen
(afleggen,
doen)
I1- 547
examen de fin d'année
Il- 464,
546
excellentie (zijne)
1- 163 v.V.
expanderend
IV - 170
expeditie (rechtstaal) IV - 181
expédition
(rechtstaal)
IV - 181
expert - comptable
III - 43,
II - 606
exploitant, exploitation, exploiter
Il-156
IV - 42 v.v.
expres(se)
II - 461
ezelbrug
Il- 240

factuurboek
faire l'objet de
faire un effort .
faisant fonction
faits divers
familiaal

II - 514
II .. 342
II - 494
II - 175 V.v.
1-134
Il - 230, 605

familie (en samenstellingen met -)
farde
faute
feestcommissie
feu continu
feu vert (donner Ie -)
feux de croisement,
de route
fiche .
fiduciaire
fietspad
finir à
fiscaal
fiscal(e) (charge-,
droit-, législation-,
réforme-)
flat (en samenstellingen met -)
foi mauvaise
foire (commerciale)
fonction (en - de)
fondsvorming
force (- publique,
- armée)
formatie
frappe
frituur
functie (in ,. van) .

fundatie
fuseren .
fusioneren

gaan (-pad, -sport)
gade
galerij
gang (bij een diner) .
gans .
•
garagehouder
garagist
garderobe
gas (-fabriek, -houder, -meter)

IJ - 228 V.V.,
604 v.v.
fI-135
IV - 165
11 - 586
11 - 476
11 - 467

11 - 466
II - 215
II - 178
IJ - 366
11- 340
II - 242

11 - 242
11 - 560 V.V.,
568 v.v.
IV - 166
IJ - 571
II - 197 v.v.
1-21.
110 v.v.
IV - 67
11 - 484
11 - 469
1-250
11 - 197 V.V.,
262 v.v..
483 v.v.
11 - 589
IV - 170
IV - 170

11- 366
11 - 362
11- 583
fI - 190
U - 297
11- 370
11 - 370
11- 46
11 - 486

gazomètre . .
gebied
geboortepremie
gebruiken
gebruik maken van
geciteerd
geëigend
geëindigd
gegadigde(n)

gegoeden
gehandicapten
geheugen
(hulp-, kern-, computer-)
geheven (de vergadering wordt -)
gehucht
gek
gekend
gelang (naar-, naar dat, naar - van)
geldgever (-nemer)
geleden (vijftien dagen -)
gelederen
gelegenheid (bij-, ter
-van) .
geleid bezoek
gelen
(stakingbrekers)
gelid
gelijk welke
geluidshinder

11 - 486
11 - 227 v.v.
1- 110 v.v.
11- 534
11 - 534
11-317v.v.
.TI - 264
1II-15
11 - 123 v.v.
157,
173 v.v.
11 - 361
11 - 43 v.v.
11- 428
11 - 245
11 - 530
11 - 598
11 - 303,
346 v.v.
11 - 273
11 - 436

11 - 536
11- 337
11-161
11- 418
11 - 439
11 - 337
11 - 291
11 - 484
554
11- 362
11-513

V.V.,

gemaal - gemalin .
gemachtigde
gemeente (en samenslellingen met -) . 1-241 v.v.
gemeentenamen
IV - 167 v.v.
generaal (samenstellingen met-)
11- 388
11 - 264
genieten.
genoegen
11 - 195 v.v.
(ik heb het -)
11-317v.v.
genoemde . .

XV

georganiseerd
overTI-117
leg.
II - 482
gepensioneerd
II - 280 "I.v.
gerech tsarts
gereserveerde
11 - 33
plaatsen
TI - 290
geschil
11 - 88 "I.v.
geschrift
getuige (attesterend -,
IV - 151
instrumentair -)
geval (in elk -, in
geen -, in voorko11 - 534,
mend -)
563 v.v.
11 - 339 "I.v.
gevang(enis)
11 - 433
gevelschild
1-132
gevolg(e)
11 - 92 V.V.,
voor - hebben,
151
tot - hebben,
IV - 43
ten - hebben,
als - van,
als - aan,
als - op,
bij - voor)
Il - 535
gevolgd door
gevolg geven aan iets 11-151
Il - 93
gevolgtrekking
Il - 513
gevolmachtigde
geweest
(overtollig
Il - 315 "I.v.
gebruik van -)
III - 9
gewestplannen
IV - 65 "I.v.
gewoonte
geworden
(iemand
Il - 327
iets doen -) .
geworden (overbodig
11 - 315 "I.v.
gebruik van -) .
IV - 67
gezag (openbaar)
gezin (en samenstel11 - 228 "I.V.,
lingen met -)
604 v.v.
11 - 467

gezinsplanning
gift
giro (-biljet,
-rekening)

Il - 213
-kaart,

glas (-bedrijven, -cultuur)
glijbaan
globaal
globalisatie

XVI

11 - 607
V - 20 V.V.,
II - 287
II - 365
11 - 261
II - 49 v.v.

godsdienst (oefening)
goederen (roerende) .
goedkeuring
gooien (er uit -)
gootsteen
graad
grace à
grafschennis
graissage
grasland
grève du zèle
grief (rechtstaal)
groeve
gronde (te -, ten -).
grondwet (van België)
grondwetsherziening .
grondwettelijk
(-wettig)
grosse (rechtstaal)
gunning (toewijzing) .

IV -101
IV - 159
11 - 536
II - 465
II - 476
Il-512
1-55
IV - 149
II - 372
II - 288 "I.v.
Il-I77
1- 108 "I.v.
IV - 157
II - 262

haalbaar
haalpremie
haalschuld
haarknippen (-snit)
halen (het -)
handelingen
handelsfoor
handelsnaam
handicap
handlanger
handlichting

II - 550
II - 550
II - 550
1-250
II - 174
II - 42 v.v.
11 - 572

IV - 53
II - 52
Il - 49 v.v.
IV - 181
II - 157

I - BI
1 - 274
11 - 596
IV-171 "I.v.,
174
II - 88 "I.v.
11 - 520
11 - 15 v.v.

handschrift
hearings
hechten aan
heen (en samenstelII - 412 v.v.
lingen met-)
heer (de -, geachte -,
1- 136 v.v.
mijne heren)
163 v.v.
188 v.v.
II - 464
herexamen
11 - 155
herhaling
1-220
herleiden
11·218 v.v.

u - 548,

hernemen
heropleving
herretje
herscholing
hersenemigratie
(-vlucht)
herstel
herstel in eer
rechten
hervatten
herverkaveling
herverzekering
hetzij

555 v.V.
U-331
U - 464
U - 112 v.v.

u- 443
U - 33 I
en
IV - 132
U - 555, 556
II - 9 v.v.
U - 150
1-73, 224
U·263
U-l35
U - 208
U - 37 v.v.
U - 491
U - 150
IV - 53
IV - 53
1-92 v.v.
U-136
U - 264
IV -137

hiërarchisch
hierna te noemen
hoeven te
hoewel
hof (het • maken)
hof van cassatie .
hof van verbreking
hoger beroep .
hogergeplaatsten
hogergesteld
homicide
honneur
(i'ai 1'- de)
II - 195 v.v.
honorarium
II - 474
hoofd (samenstellingen met-)
U - 271
hoofd van dienst .
11 - 120
hoofd (van een
brief)
u - 256 V.V.,
1-318
U - 256, 535
hoofding
1- 318
hoogbouw
U - 560 v.v.
hoogdringend(heid)
U-511
U - 217 v.v.
hoogleraar
hoogstudent
U - 485
hoogte (zich op de stellen)
U - 261
hoorzitting
U - 520
h(ora)
U·152 V.V.,
191 v.v.
hospitaliseren
1- 110 v.v.
houden aan
1-210
11 - 14 v.v.

houder (drager)
huis (buiten-, vakantie-, weekeind-, zomer-)
•
huisbaas
huishouden .
huiskamer
huiskring
huismeester
huisnummer
huisraad
huissier
huisvader
huwelijks
(-goed, -gift)
hypothecai r
hypotheek (en samenstellingen met -) .
ijzerenweg
image(o)
immers
implantation
inboedel
inculpé
indemnité de résidence
inderdaad
indicateur
indiciën
indien
infanticide
infirmière
informatiedragers
(-verwerking)
infraction
in gemoede.
ingenieur
(burgerlijk , civiel -, militair -,
waterstaats -)
ingesloten
ingevolge
inhalen (samenstellingen met -)
inhouding
inhuldigen
injure

11- 309 v.v.

u - 467
11- 431

U - 229 v.v.
U - 149
11- 605
U - 431
1-136
IV·159
U - 245
U - 604
IV - 177 v.v.
U - 436
11 - 436

U - 487
11 - 592
1I . 481
111 - 10
IV - 159
IV - 125 v.v.
U - 467
11- 481, 548
11- 135
11·357
U- 491
IV -138
I-IlO v.v.,

11 - 428
IV -135 v.v.
U - 339

11 - 543
11 - 202 .
11- 151,161
11- 257, 366
11 - 338
11 - 153
IV -145 v.v.

XVII

inkom(stprijs)
inkoop (en samenstellingen met -)
inkoopboek
(-factuur)
innovention
inplanting
inpraten
inrekenen
inrichten
inrichting
inrit
inroepen

11 - 419
11·582
II - 514
11 - 443

III-to
11 - 599
II - 549
II -79 v.v.
II - 281 v.v.
II·367
11 - 395,
580 v.v.
11 - 571

inschrijven
inschrijvingsbiljet
(-som)
11 - 157
II - 366
inslaan
II - 494
inspannen (zich -j
inspraak
II - 504, 592
IV - 146
inspreker
II - 271
instellen
instellen (een vervolging -)
II - 495
II - 215
instruction
IV - 157
IV - 157
instruire
II - 244 .
intentie (ter)
IV - 141
interdictie légale
IV - 141,
interdiction
173 v.v.
N - 173 v.v.
interdit
IV - 141
interdits légaux
11 - 437
interest
11 - 468
interligne
11- 468 v.v.
interlinie
11-215
interiocuteur
1- 135 v.v.
interpunctie
11 - 246
interrupteur
11- 8, 10
interventie
1-85
intervention
11 - 133 v.v.
II - 35 v.v.
intrekken
introductie (-comité,
IV~I72
-boekje)
introduire
(- une requête,
11 - 263
- un débat) .
XVITI

inventaris
invention
in verhouding
(-staan)
inversie

11 • 270
11 - 443
zijn

11 - 396
1-262,
11 - 544 v.v.

in voege
involontaire(ment)
invoquer
inwijden
inzonder

11-11
N -139 v.v.
11 - 580 v.v.

jaarmarkt
jassenkamer
jongeheer (-juffrouw)
jonkvrouw
justitiearts

II - 572
11- 46
1- 136 v.v.
1- 137
11 - 280 v.v.

kaart (samenstellingen met -)
kabinet
kadaster .
kadastraal (zie ook
woning en woningbouw)
kader (in het - van,
binnen-, buiten- en
samenstellingen
met -)

II - 153
11 - 361

11 - 215
11 • 186
11·213
11 - 213
II - 222
283,

V.V.,

484 V.V.,
562
kalenderjaar
11 - 552
kamer (op kantoor) . 11-182 V.V.,
530
kamerbewaarder
II - 245
kamer van volksvertegenwoordigers
IV - 57
kandidaat
11 - 123
kangoeroeschip
11 - 537
kantlijn
11 - 469
kantoor (en samenstellingen met -)
11 -182 v.v.
kapitaalsubsidie
11 - 125
kapitalisatie
1 - 21
karakter
11·159 v.v.
kassen
11 - 287
kavels
11 - 171
111 - 10

keet
kenmerk
kennisgeving
(ter - aan)
kenteken
kermis
kerstgratificatie
keuken
kijkgeld
kinderbewaarplaats
kinderbijslag
kitchenette
klaarover(tje)
klant

11- 500,
588 v.v.
11 - 244
11- 244
11- 534
11 - 572
11- 520
11- 476
III - 44
11- 569
11- 605
11 - 568
11 - 47 v.v.
11- 514
IV - 15
11 - 243
11 - 46
11 - 129 v.v.
11 - 373
11 - 265 v.v.
11 - 367
11 - 442 v.v.
11 - 285, 368
IV - 147 v.v.

kruisingen
(boven-,
gelijkvloerse-,
niveau-)

11 - 287 v.v.
365

kwartaal (en samenstellingen met-)
11-438
kwoteren
11 - 548

laadbord
laadkisten (en samenstellingen met -)
laadvermogen
lancer un navire .
landmeter
langs(heen)

11 - 459

11 - 457 v.v.
11 - 368
11 - 336
11-172
11-150,
300,
klasseren
412 v.v.
kleedkamer
langs ... om .
11 - 360, 416
klinket
se
pose
11
- 131 v.v.
la
question
klopvast
lash
schepen
.
11
- 537
knecht
last (op - van) .
11 - 175
knipperlicht (-bol)
lastenkohier
11 - 157
know-how
laster (-lijke aangifte) IV - 145 v.v.
kom (bebouwde -)
lastgeving
11 - 513
koning (in) .
lasthebber
11 - 513
koopjes
11 - 325
laureaat
11 - 546
koopkracht
11 - 320
leefkamer
11 - 149
leerjaar
11 - 485
kop (van een krant) . 1-318
11 - 257,
leerling(en)
11 - 218, 485
koplamp
11 - 369
1- 159 v.v.
leesbaarheid
11 - 359, 520 lener
kortelings
11 - 435,
IV - 162
11 - 26 v.v.
kosten
11 - 217 v.v.
11 - 229 V.V., leraar
kostwinner
605
11 -73 v.v.
lettres circulaires
l-l10v.v.
kraamgeld
licht (en samenstel11 - 369
lingen met -)
krachtsinspanning
11 - 494
lidboekje
(-geld)
.
11
- 119 V.V.,
11 - 12
kracht (van -) .
121
11 - 599
kraken
lidmaatschaps (kaart) 11- 119 v.v.
krantenjongen
11 - 309 v.v.
11 - 286
lieu - dit
kredietgever
ligne
11 - 469
11-435
(-nemer)
11 - 454 v.v.
lijken
krib(be)
11 - 569
1-55
lijn
11 - 227 v.v.
kring
11 - 311 V.V.,
271
469, 530
kroon der Nederlan11 - 311 v.v.
IV - 147 v.v. lijnrecht
den (de -)
XIX

lijst
(-enmaker, -envergulder, -enwinkel) .
limonades . . . .
linie . . .
lintje (een - krijgen) .
lintjesregen .
lintwormstijl
living
localité .
locatie
loep (onder de - nemen) .
lokaal
lokaliteit
loket (en samenstellingen met -)
loon (-beslag)

11 - 562
1-250
11 - 311 v.v.
11 - 148
11 - 148
1- 160 v.v.
11 - 568
11 - 530
11 - 46
11 - 142
11 - 530
11 - 368, 530

II - 129 v.v.
11 - 241
III - 43
loopbrief
11 - 74 v.v.
looptijd
11 - 438
lopen.
11 - 366
lopende zaken .
11 - 215
loten
11-172
luchtfotogrammetrie . 11- 288
luchtpost (per)
II - 461
luchtverontreiniging
II - 484 V.V.,
554
11 - 548
luchtverversing
1-21
luistergeld .
III - 44
maaltijd. .
maar
maatregelen
maatschap .
maatschappelijk jaar,
kapitaal . .
maatschappelijk werker
machine à reproduire
machineschrijven
macht (gewapende-,
openbare-, weer-)
machtiging. . .
main propre . •
maison de rapport

xx

11 - 190
11 - 541
II - 3 V.V.,
586
IV - 179
1 - 131

1 - 21
II - 467
Ir - 469

IV - 67
II - 275 v.v.
11 - 449
11 - 561

maître d'ouvrage .
makelaar (en samenstellingen met -)
malchance
malI . . .
mandat
(d'amener,
d'arrêt, de compamtion, de dépöt)
mandataire
mandataris
manceuvri:: .
manqué (étudiant-)
manquer à
marge
materiaal
materieel
maturiteit
mazout .
mecanicien .
mechanograaf .
mechanografie
méconnaître
medebrengen
(met zich-)
médecin légiste
medezeggenschap
meerderen . . .
meerderjarigheidsverklaring
meerwaarde
meesterpersoneel
meetkundige
meetpunten
mejuffrouw
mekanieker
mess .
mesure du possible
(dans la -). .
meter (lopende -,
strekkende -)
metselaar

11-·475

11- 572
11- 578
11- 583
11- 549
IV - 153 V.V.,
II - 513
II - 513
11- 596
11- 240
1-38 v.v.
11- 469
11- 255, 588
11- 255, 588
11- 393
11- 369

11- 370
11- 344

11- 343
11- 557

11- 431
11- 280 v.v.
11- 504
11-136

IV-171 v.v.
III - 10
11- 484
11-172
11- 554
1- 136 v.v.

11- 370
11-189 v.v.
11- 150
11- 499

11 - 596
111 - 43,

metser (dienaar,
-diender)
meUre au point

11- 596
III - 43,
11- 63 V.V.,
548

mettre un dossier à
date
meubles
meurtre
mevrouw
middel (rechtstaal)
middelbaar
onderwijs
mijnheer
milieuhygiène
(-bederf)
milieus
minderwaarde
mines
mineur émancipé .
mis (het -hebben,
-zijn)
mis (en samenstellingen met -) .

misselijk
missen
missing
mits

II - 215
IV - 159
IV -137
1- 136 V.v.,
163 v.v.
1- 108 v.v.
IT-432
1-136 v.v.
11 - 554
11- 271
III - 10
IV - 158
IV - 171 v.v.
11- 556 v.v.
11- 239 V.V.,
556 v.v.
IV - 135 v.v.
11- 559
11 - 558
11 - 558
11 - 225 V.V.,
277 v.v.
IV - 159
II - 137 v.v.
II - 271
V -67

mobilier
mocht
modaliteiten
modeshow
modification (projet
de loi portant -)
II - 238
moest
11-137 V.V.,
301
moeten
II - 37 v.v.
monteur
11 - 370
moord
(kinder-, vader-)
IV - 137
IV· 180
motel
1-215
motiveren
motocydette
11 - 246
motorfiets
11 - 246
mutation
11 - 214
mutualiteit
1 - 110 v.v.
naft
nakomelingen

II - 369
IV-lll

nalatigheidsverdrag
namelijk
nasla(g}werk
nasporingen
natie
nationaliteitskenletter
navor~er

11 - 550
11 - 481
IV - 4 v.v.
11- 577
III - 44
IV - 103
11 - 534
11- 331,
397 V.V.,
577
11- 576 v.v.
11 - 135 v.v.
11 - 245
11 - 481
1-299

navorsingen
nazicht
négative (dans la -)
neger
netnummer
niet (en samenstellingen met -) .
11 - 575
niet (in) het minst
11 - 81 V.V.,
304
11 - 394,
niettegenstaande
520 v.v.
niettemin
IT- 394
nieuwjaar
11 - 362
n'importe (qui, quoi,
ou, queUe)
11-291 v.v.
nogmaals
11 - 542 v.v.
noot
11 - 251 v.v.
nota (- van iets nemen, - boekje)
II-216,
251 v.v.
notaris
1-153
note
11 - 251 v.v.
note de service
II - 253
notering
11 - 571
notitie (- maken,
- nemen, - boekje) 11 - 251 v.v.
notulen
1-265 v.v.
11 - 41 v.v.
numéro d'appel
11 - 534
1-274
nylon

objectief
objet(s}

11 - 357
11 - 503
IV - 159
objet (sans -) .
11 - 256
obligaties
11 - 571
obligation de (moyen, II - 340
résultat)

XXI

octrooi .
officie
ofschoon
ogen (onder - zien) .
olieverversen . .
om het even. . .
omkopen van ambtenaren . .
omlegging (-leiding) .
omlijnen
omlijsten
omniumverzekering
omschakelen
omscholing

1-21
II - 548
11 - 491
11 - 142
11- 372
11- 290
IV - 144
11 - 368

11- 311 v.v.
II - 562
11 - 373
11- 330
II-112v.v.,

467
omslachtigheid (van
de taa!)
omstrepen .
om te ...
omzendbrief
omzet (samenstellingen met -) .
omzetbelasting
omzetten
on- (voorvoegsel)
onaantastbaar
(formeel-, materieel-) .
onbehagen
onbekwaamheid (staat
van wettelijke -)
onbekwaamverklaarde
onbekwaamverklaring
onbestaand
onbetwistbaar
ondanks
ondergetekende
onderhoren
onderkruipers
onderlijnen
ondernemer

1- 161 v.v.
11 - 311 v.v.
11- 540 v.v.
11 - 75 v.v.
1- 132,
11 - 607
1-21
1·133
U - 574 v.v.
U - 341
IV - 152
IV - 141
IV - 173 v.v.
IV - 173 v.v.
11 - 393
11 - 199 v.v.
II - 394
11-311 v.v.
1-77 v.v.
U - 439
U - 311 v.v.
11 - 158, 498,

onderneming

565 v.v.
11 - 281 V.V.,

onderscheiding
onderschrijven

350, 498
U - 148
II - 571

XXII

onderstrepen
ondertekenen
ondervragen
onderweg
onderwerp
onderzoek
onderzoeker

II - 311 v.v.
11-311 v.v.
1-77 v.v.
11- 287
11 - 501
11- 577
U-331,
397 V.V.,
577
11- 576 v.v.
onderzoekingen
onevenwicht(ig)
11- 357,
578 v.v.
ongeacht
11 - 521
ongerekend
11 - 478 v.v.
ongerust (zich - ma- 11 - 538
ken)
ongerustheid
U - 539
ongrondwettig
11 - 52
ongrondwettigheid
11- 51 v.v.
onkans .
11- 578
n - 26 v.v.
onkosten
onlangs
11 - 359,
520 v.v.
ontdubbelen
U - 233 v.v.
onteigenende instantie
III - 10
onthaal (centrum)
U - 553,
IV - 172
ontheemden
11 - 23
ontlasting
11- 396,
512
ontlenen
11- 435,
IV - 162
ontslaan
11- 542
ontslag
11 - 512
ontsnappen
11- 306 v.v.
ontvangst (centrum
commissie van -) 11 ~ 553,
IV - 172
ontvangstbewijs
11 - 119 v.v.
ontvoogd(ing)
IV - 171 v.v.
ontwerp - plan
III - 10
ontwikkelingshulp
U - 353
ontwikkelingshulp
(-werk)
II - 331 V.V.,
353
ontzetting (wettelijke) IV - 141
173 v.v.
onwettelijk. . . . III - 44

onwettig
oogpunt (uit het
(een) - van)
opbergen
opbrengen

III - 44
11 - 273
11 - 243
11 - 549,
592 'I.v.
11-181
11 - 137 'I.v.,
564 'I.v.

opbrengsthuis
opdat '" zou
opdracht (in - van,
- tot betaling)
opdrachtgever
opdrijven
operateur
opgeven
opheffen
opheffen (van
vergadering)
opleg

een

oplegger
opleiden
opleiding
(voortgezette -)
opleveringstermijnen
opleving
opmerking
opnieuw
opperman
opposition
op punt stellen

11 -175, 292
11-157,
475, 567
1-132
11 - 345
11 - 531
11 - 35 'I.v.
11 - 245
11 - 57 'I.v.
III - 6 'I.v.
11 - 372
11 - 549
11 - 112 'I.v.
11 - 158
11 - 331
11 - 257
11 - 395,
542 'I.v.
11·596
III - 43,
IV - 133,
175'1.'1.
11 - 63 'I.v.,
548
11 - 271
11 - 534

oprichten
oproepnummer
opruiming (inventaris-, najaars-, seizoen-, voorjaars-) . 11 - 325
1 - 318
opschrift
11 - 256,
opschrijfboekje
11 - 253
opslaan (computer)
11 - 428
opslag (en samenstellingen met -)
11 - 231 'I.v.
11 - 337
opsporen (-ing)
11 - 576

opsteken
(voorzeggen)
opstelling
optie(k)
opvangcentrum
opvoeding (min. van
nationale -) .
opvoeren
opvragen
opzet
opzettelijk
opzoeken (-ingen)
ordinateur (-or)
ordonnance (de prise
de corps)
ordonnancement
organiek
organiser
organisme
oudejaar
oudeliedenhuis
oudemannen
(vrouwen)huis
ouderdomsverzekering
ouderlingen
outrage
over (vijftien dagen)
overbedelen
overdrachtstaxe
overgaan tot
overgang (van eigendom)
overgangsexamen
overgangsregeling
overhoren
overlappen
overleggen
overmaken
overplaatsen
overslagkosten
overste
overtreding
overweg kunnen

11 - 466
III - 10
11 - 592
IV - 172

11 - 141
1-133
I -77 'I.v.
IV - 165
IV -139 'I.v.
11 - 576 'I.v.
IV - 43
11· 427 'I.v.
IV - 153 'I.v.
11 - 292
IV -16
11 - 79 'I.v.
11 - 262
11 - 362
11·398 'I.v.
11 - 399 v.v.
11 - 467
I1- 399 'I.v.
IV - 145 'I.v.
11 - 536
1II-1O
1-21
11 - 85 'I.v.,
103 'I.v.
I1- 214
11 - 464
11·241
I -77 'I.v.
11- 244
11- 244
11 - 94 'I.v.,
302
11 - 20 'I.v.
11 - 537
I1-136
IV - 135 'I.v.
11 - 327

:xxm

overzichtskaart
overzitten (ten-)

11 - 284
11 - 531

page, pagina
pain sur la planche .
paletisation
palette
pallet
pand (en samenstellingen met -)
panier
panne (avoir une -)
papier à lettres
papiers d'affaires
papier pelure .
park (en samenstellingen met -) .
parkeer (samenstellingen met -) .

II - 114 V.v.
11 - 559
11 - 459
11 - 459
IJ - 459

parlementariër
par ordre
parricide
particulier
partir
partir de
pastei (-bakkerij) .
patisserie
patroon
paviljoen

11 - 561
11 - 245
11 - 467
11 - 535
11 - 461
11 - 469
II-5I7

11 - 373,
508 V.v.,
516
11 - 264
11 - 175
IV - 138
11 - 209 V.v.,
11- 532
1I - 142, 326
U-512
11 - 512
11 - 265 v.v.
11- 500,
588 v.v.
U - 467
IV - 146
U - 459

pech (benzine -)
pechlamp
pelletiseren
pellets (en samenstelU - 459 v.v.
lingen met -).
penarie (in de - zitten)
11 - 546
pensioen
U - 482
(-gerechtigde)
II - 241
pensioenregeling
pension (!gast, -houder, -prijs)
1-250
U - 482
penurie(k)
U - 546
U - 546
pénurique

XXIV

per (brief, telefoon) II-415 v.v.
1-157
per adres
perceel
U·ln
percent
11·216
permanente educatie 1 - 286
11 - 23 V.V.,
permettre
264
11 - 25
permission
1- 140 v.v.
persklaar
personeel (lager technisch en administratief -)
11- 484
personeel (samenstel·
u -220 V.V.,
lingen met -)
293
persoonlijk
11 - 449
U - 369
phare
11- 439
piket (stakings-)
U - 373
pingelen
plaats (van vertrek) . U - 254,
530 v.v.
U - 339
plaatsen (geld-)
plaatsing
1Il-1O
plaatsopstelling
III - 10
place
U - 254
U - 514
plaisir, au .
planning familial
U - 467
U - 475
plano - huis .
planologie
III - 9
plans de secteur
III - 9
U - 288
plantengroei
1-206
plantsoen
1-274,
plastic (-tiek)
U - 598 v.v.
plein (voor-, achter-,
1-206
school-, kerk-) .
II - 254
1-178
pleonasme
plomb
U - 246
plooien
V - 20 v.v.
pluralité de véhicules U - 551
poignet (tiste) .
1- 140 v.v.
11 - 142, 326,
point de départ
532
politiearts
U - 280 v.v.
pompbak
II - 476
U - 370
pompbediende
11- 370
pompist

ponser
ponskaarten (-afdeling.
-machines,
-systeem)
population active
portier (het -, de -) .
poser(se)
possible (dans la mesure du -)
post, posten, poster
postbode
post(check)rekening

11·344 V.v.
11·343

11 - 325
11 - 245, 367
11 - 299
11 - 150
11 - 439
11 - 421
11 - 607
V - 20 V.v.,
11 - 607
11 - 534
11 - 461
11 - 534
1-21
11 - 460 V.v.
11 - 535
11 - 541

postcheque
postdistrict
poste restante .
postgewest
postkaart
postiiggend
postpapier
pour
pourvoi (en cassa1-92 v.v.
tion»
IV - 131 v.v.
pourvoir( emploi à -) 11 - 264
V - 18 v.v.
praatpaal
11 - 46
precedent
U - 586
préparatifs
présence (en - de)
U - 532
prestaties
(geneeskundige)
1-250
presteren
U - 466
prévenu
IV - 125 v.v.
prévoir
11- 5 v.v.
U - 150
prière
prijs
1-34 v.v.
prikklok
11 - 606
principaal
11 - 475
prise de corps
IV - 153
privaat (en vormen
11 - 209 v.v.
met -)
privé
11 - 209 v.v.
1-21
prix de direction .
prix indicatif
1 - 21
pro (in samenstellingen)
11 - 574 v.v.
probationis causa
IV - 151
procent
U - 216

proces (en samenstellingen met -)
procesindustrie
professor
programma (computer) (en samenstellingen met-)
programmator
programmeren
programmeur (en samenstellingen met-)
pro justitie (deo, domo, juventute)
prolongation
prolongement
prometion des ventes
promotion sociale
propriétaire (nu)
protectie
protection civile
provinciale staten
provincie (en samenstellingen met -)

11 - 591
11 - 590 v.v.
11-217 v.v.

I1- 429
11 - 428 v.v.
11 - 429

11- 428 v.v.
11 - 552
11 - 533
TI- 533
11 - 467
11 - 178
11 - 551
11 - 106 v.v.
11 -495
1-244

provisie

1-241 v.v.
U - 456
U - 46, 437

quasi
quérabilité

U - 550

raadplegen
raadplegingen
raad van beheer
raamwet
radar
radiodistributie
radio-omroeptaxe
raison socia1
randschrift .
rang (Ned.)
rang (Fr.)
rangschikken
rapport de carence
rapporter
rapporteur
raté
recent

11 - 490

11 - 117 v.v.
11-118
11 - 120
U - 562
11 - 599
1-21
1 - 21

1 -131
11 - 283
11 - 337,
512, 573
11 - 337
11 - 243
11 - 550
11 - 36
11 - 47
11 - 240
11- 359

xxv

receptie
réception définitive
recherches
rechtsbedeling
rechtsmiddel(en)

11 - 553
11 - 158
11 - 576
11 - 422
1 - 92 v.v.
IV - 131 v.v.
1-274
11 - 537

recital
reclassent
reclassering (en samenstellingen met-) 11 - 43 V.V.,
537
recommandé
11 - 461
reconversie
11 - 330
reconversion
11 - 330
recours
IV - 131 v.v.
reden (-gevend)
1-213 v.v.
redengeving
1-214
réduire .
11 - 218 v.v.
rééducation professionnelle
11 - 467
refectorium
11 - 190
références
11 - 244
refter
11 - 190
regel (en samenstellingen met -) .
1-55
11 - 311 V.V.,
469, 530
regelafstand
11 - 468 v.v.
regelings(commissie)
11 - 586
regelrecht .
II - 311 v.v.
régime (des pensions,
lacté,
transitoire,
total, pénitentiaire,
forestier)
11 - 240 V.V.,
263, 549
III - 15
règle générale (en -) 11 - 263
1-92 v.v.
regres
réhabilitation
IV - 132
des condamnés
11 - 22 V.V.,
reiskosten
136
reisonkosten
11 - 26
rejoindre
U - 573
U - 606
rekenautomaat
rekening houden met 11 - 99 v.v.
V - 20 v.v.
rekeningsopgave
U - 331
relance
U - 215
relevé
XXVI

V - 20 v.v.
relevé de compte
relotissement
III - 9
rembours (en samenstellingen met -)
U - 232
remédier à .
1-39
U - 303
remembrement
lil - 9
11 - 365
renbaan
1-38 v.v.
renoneer à .
rentabiliteitswaarde
11 - 467
rente (en samenstellingen met-)
II - 437
rentesubsidies
II - 125
II - 253
renvoi
repetitie
II - 155
reprendre
II - 548,
555 v.v.
reprise
U - 331,
555 V.V.,
II - 230 V.V.,
research
331, 577
reserve-onderdelen
U -- 372
réserver
1-86
U - 30 v.v.
reserveren
U - 30 v.v.
reserves .
U - 32 v.v.
résidence secondaire II - 467
residentieel
U - 561
U - 263
résorber un retard
U - 444,
responsabilité
IV - 161
1- 250
ressemmelage
U - 243
ressorteren onder
restaurateur
U - 515
restitutie
U - 269 v.v.
resulteren In
U - 92
retenir
U - 33 V.V.,
423,
513 v.v.
retrait
U - 36
U - 239 v.v.
réussir
U - 43 v.v.
revalidatie
1-92 v.v.
revisie
richtprijs
1-21
ridderen
U - 148
ridderorde
U - 147 v.v.
rij
II - 337
rijbaan
U - 364

rijk (samenstellingen
11 - 96 V.v.,
met -)
163 v.v.
rijstrook
11 - 365
rijvaardigheid
11 - 372
ritme (groei-)
11 - 356,
526
V - 20 v.v.
reepnummer
11 - 338
rondkomen
11 - 418
rondleidingen
11 -76
rondschrijven
1 - 134,
rondvraag
11 - 607
11 - 75 v.v.
rondzendbrief
II1- 10
ruilverkaveling
rythme
11 - 356
saissir de
11 - 292
salaris
IT- 241
II1- 43
salon (en samenstellingen met -)
11 - 572
samenwerking
11 - 45 v.v.
11 - 476
sanitair
savcir gré de
11 - 149
schade (en samenstellingen met -)
11 - 563
schadelijkheidsdrempel
11 - 554
schadeloosstelling
IV -101
schaderegelaar
U - 562
schadevergoeding
IV - 101
schaftlokaal (-tijd)
11 - 190
schakelaar
11 - 246
scheepstimmerwerf
11 - 336
schijnen
11 - 454 v.v.
schikkingen
11 - 3 V.V.,
585 v.v.
schoenreparatie
1-250
11 - 218
scholieren
1 -77 v.v.
schooltermen
schoorsteen
11 - 597 v.v.
11 - 597 v.v.
schouw
11 - 489
schouwspel
11 - 88 v.v.
schrift
schrijfboek
11 - 90
schrik
11 - 339
schuif
U - 183
schuldvorderingen
IV - 160

secretaris-generaal
secteur privé, particulier
sector (openbare -,
overheids-, particuliere -) .
secundair onderwijs
semestrieel
semi-remorque
sensible à
sens unique
separaat.
seponeren
sepositie
sépulture
serre
servante
SI

siège social .
signataire
sinistres (gestionnaires de -) .
sjezen
skyscraper
slagen (voor)
slakkenhoop
smaad
smelt (-veiligheid,
-zekering)
smokkelen
snelheid (rijden met
een - van ...)
snuffelpalen
sociaal assistent
sociaal - economische
raad
sociale stij ging
société (contract de -,
- civile, - de commerce)
société fiduciaire .
soit
soldes(n)
solliciteren naar
soulte
souscrire (des actions)

IT- 388

11 - 467
11 - 467
11 - 432
11 - 438
11 - 372
1-55
11 - 367
11 - 202
11 - 279 v.v.
11 - 2110
IV - 149
11 - 287
11 - 246
11 - 491
1-131
11 - 333 v.v.
11 - 246

11 - 562 v.v.
11 - 240

11 - 569
11 - 239 v.v.
11 - 285
IV - 145 v.v.
11 - 607
11 - 465
11 - 370 v.v.
11 - 537, 554
1-21

V - 15 v.v.
U - 178

IV - 179
11 - 466
1-224
11 - 263
U - 325
11 -123, 173
11 - 57 v.v.
II1- 10
11 - 571

XXVII

souverain
spaarloon
spatie (-ëren, -ëring,
-toets)
specificeren
specifiëren
spektakel
speurwerk

spieken (en samenstellingen met -)
spijzen
splitsen
splitsing .
spoedbestelling
spoorkaartje
spoorweg
spouwmuur
spreekuren
square
staat
(samenstellingen met -)
staat van wettelijke
onbekwaamheid
stakingbrekers
stampen (open deuren in-) .
stamvader
standplaatstoelage
standpunt
(uitgaande van dit -)
standregelen
stapelbord
statuten
stedebouw
steekkaart
steenberg
steen des aanstoots
steengroeven
steenstort
steenweg
stellen (zich)
stellingname

XXVIII

stelsel (bijzonder -,
regerings-)
TI - 549
IV - 114
stemmen
469
II - 467
stencilmachine
steunen
IV - 43
II - 394
IV - 43
11 - 178
stijging (sociale-) .
11 - 489
stijven
11 - 563
11- 230 V.v., stiptheidsactie
II-I77
331 V.v., stocks
11 - 231 v.v.
577
stoep
11 - 365
stoof
11 - 476
11 - 464 v.v.
stop
(smelt-)
11
- 246,
11- 563
607
n - 235 v.v.
11 - 607
stortingsbiljet
II - 233 v.v.
1- 136
straatnaamgeving
11 - 461
II - 486 v.v.
11 - 121
straf
(kamer,
-rech11 - 487
IV - 130
telijk, -vordering)
11 - 50 I
strafport
III
- 44
590
strafwetboek
IV - 52
11-118
11 - 240
stralen
1-206
streekontwikkeling
II - 330
streekplannen
III - 9 v.v.
11 - 96 V.V.,
streep
163 v.v.
11 - 311 v.v.
III - 44
strekken tot
11 - 238
struikelblok (-steen) . 11 - 324
IV - 141
II - 217 V.V.,
student
11- 439
485
11 - 305 v.v.
studeren
11- 394
studie (kantoor)
11 - 184
11- 604
studie (lessen, onder11- 467
zoek)
11-194,
305 V.V.,
547
II - 326
II - 49
studiebeurs
1 - 132
studiebureau
11 - 206
II - 459
11 - 485
studiejaar
1-132
11 - 48 v.v.
studieloon
III - 6 v.v.
studio (kantoor)
11 - 184, 568
11- 215
stuffen (uit-)
11 - 468
11- 284 v.v.
stuiting (rechtstaal)
IV - 175 v.v.
11- 324
sturen (er uit-)
II - 465
IV - 158
stute1
IV - 180
II - 284 v.v.
subornatie
IV - 143 v.v.
1- 204
subornation de té··
moins
IV - 143 v.v.
11- 131, 299,
302
suborneur
IV - 143 v.v.
subsidie
11 - 264
II - 125
11-·341
11- 520

n-

11 - 125
subvention
11 - 475
suite
11- 503
sujet
11-136
supérieurs
supports d'informa11- 428
tion
11- 114 v.v.
s.v.p..
symbolen (voor leng11-152,
tematen, enz.)
191 v.v.
11- 53 V.V.,
syndicaat
126

V.V.,

154
syndical(e)
direction-, dirigeant, organe-, cotisation-, organisation-, action-)
syndicale verkiezingen
syndicat
syndicat d'initiative

taak (voor-, toto)
taalbeheersing
taallaboratorium
(-praticium)
taalverzorging
taalzuivering
táche (avoir pour -) .
tafelhouder
taks
tanatologie
tanken
tankstation (-wagen)
taper
tarief
tarra
tas (kopje)
tautologie
taux de rentabilité
taxeren
technological gap
tegen (- de prijs van)
tegenliggers
tegenverzekering

I1- 242

11- 127
11 - 54 v.v.
II - 135

1-132
1-119 v.v.
II - 188
1-191 v.v.
1- 119 v.v.
1-132
II-515
III - 44
II-519
II - 370
11- 370
11- 468 v.v.
1-34 v.v.
11 - 368
11 - 190
1-202
11 - 467
III - 44
II - 441
1-34 v.v.
11- 278
11 - 368
11 - 150

tekenen
(handtekening plaatsen)
telefoonalfabet
telefoonnota
telefoonnummer
telkens (als, -wanneer)
témoin (certificateur,
instrumentaire, judiciaire)
tempo (groei-)
tempo (en samenstellingen met -)
ten
ten andere.
tenir à
ten opzichte van .
ten overstaan van
tentendorp
ten titel van

rr - 311 v.v.
1-299
V - 20 v.v.
11 - 534
rr - 395,

535

IV - 151

rr - 356

11 - 526
11 - 529

rr - 393
rr - 14 v.v.
11 - 531
11 - 320

V.V.,

531
11 - 467
1-236
II - I v.V.

tentoonstelling
(en
samenstellingen
met -)
11 - 571 v.v.
ter
II - 529
ter attentie van
1 - 157
terecht
III - 43
terril
11 - 284 v.v.
terug
II - 299, 395,
542 v.v.
terugbetaling
(tegen -) .
II - 232
terwijl (voegwoord) II - 271
ticket
II - 190
tikjuffrouw
11- 468 v.v.
tikken (over-)
II - 468 v.v.
III - 44
't is te zeggen
11- 326
titel(s)
1 - 318,
II - 256, 571
titre (à - de)
rr - 1
II - 571
titres
toegang
rr -419
toegift
II - 58
III - 10
toekenning van mach11-513
ten
11- 23 V.V.,
toelaten
546

XXIX

11 - 275 V.v.
III - 10
toepassing (bij - van) IV -108
11 - 444
toerekenbaar
toerekenings11 - 445
vatbaar(heid)
1-299
toestelnummer
11 - 327
toesturen
toevlucht (rechtstaal) 1 - 92 v.v.
toevoeren
u - 428
(computer)
U - 214
toewijs
11 .. 537
toezenden .
11 - 536
toezien (erop -)
tombeaux (violation
de ., ou de sépulIV - 149
ture)
11 .. 285
tra (brand -)
11 .. 54 v.V.
trade union
II - 432
trafiek
11-515
traiteur
U - 352
tranche
U - 585
transaction
I .. 86
transmettre .
II - 94 v.V.
travaux de (démolition, maçonnerie,
peinture, terrasseII - 336 v.V.
ment)
II - 465
tricheren
II - 438
trimestrieel
IV - 180
triotel
II - 365
trottoir (banden)
IV - 165
trouw (kwade -)
11-326,
t.t.z. .
506
1-85
tussenkomen
II - 7 V.V.,
133 v.v.
. . . . IV - 173 v.v.
tuteur
twijfel (het lijdt geen
-)
11 - 199 v.v.
typen (over -) .
II - 468 v.v.
III - 44
typiste (uitzend -)
II - 468 v.v.
III - 44
toelating

uitbaten, uitbater,
uitbating
uitbatingsuitslagen

xxx

I! - 156
1-134

uitgaan van ...
uitgangspunt
uitgenomen
uitgezcnderd
uitgifte .
uitgommen
uithalen
uitkomsten
uitlener

11 - 142, 532
11 - 142, 326,
532
II - 478 v.v.
II - 478 v.v.
IV - 181
I! - 468
11- 466
1-134
I! - 435,
IV - 162
I! - 345
II - 91
U - 421
II - 367
U - 367
II - 466
1-315 v.v.
U - 327
II - 466
1-72 v.v.

uitloop
uitlopen
uitreiking
uitrij . .
uitrit .
uitspoken
uitspraak
uitspreken (zich-)
uitsteken
uittredend
uitverkoop (inventaris-, opruimings-)
11 - 325
uitvlakken .
II .. 468
uitveeren
II .. 466
uitzendbrief
I! - 74 v.v.
uitzendbureau (voor
personeel)
II - 469
uitzondering (met
van)
II-478 v.v.
urgence
II - 51 J

vacant
vacature
vaccinatiebewijs
vak(je)
vakantie
vakbeweging

I! - 173
I! - 173
I! - 119 v.v.
I! - 533
II - 255 v.v.
II - 56,
126 v.v.

vakbondsoverleg
vakbondterminologie
vakvereniging

II-I17
II - 126 'I.v.
II - 55 v.v.

vangrails
varia. .
vaststellen
vaststelling

126 v.v.
I! - 365
1-134
I! - 351 v.v.
I! - 536

vegetatie
veiling
veiller à .
veldnaam
vennootschap
(samenstellingen
met -)

11 - 288
11 - 143
11 - 536
11 - 286
1- 131,
IV - 179
11 - 548

ventilatie
verantwoordelijk
(zich voor iets 11 - 245, 444,
stellen)
IV - 161
verantwoordelijkheid
(voor iets op zich
nemen)
11 - 445 V.v.,
IV - 161
verantwoorden
11 - 446
verbieding (wettige)
IV - 141
verbintenissen
11 - 340
11 - 26 V.v.,
verblijfkosten
136
IV - 125 v.V.
verdachte
Vereniging voor
Vreemdelingenververkeer, V.V.V.
11 - 135
11 - 146 v.v.
vereremerken
vergadering
(algemene -, - in secties, - in commis1-258
sies, plenaire -)
11 - 351
vergadertaal
1-257 V.v.,
263 v.V.
vergelijk
11 - 586
vergelijken
11 - 303
11 - 173
vergeven
vergunning (bouw-,
verblijf-, overwerk-, verkoop-)
11 ~4,
275 v.V.,
III - 9 v.V.
verhaal
(vonnissentaal)
verhelpen

1-92 v.v.
1-38 v.v.
11 - 303
1-77 v.v.

verhoren
verkaveling
(her-, ruil-,)
111 - 9 v.v.
verkeer (afbuigend-,
11 - 372
rechtdoorgaand-)

verkeer (en samenstellingen met-)
verkeersbrigade
verkeersbrigadiertje
verklikken
verknikkeren
verkoop.
verkoopsontwikkeling
verkoping
verleider
verleiding van getuigen
verlengde (in het van)
verlenging
verlet (regen-, vorst-)
verlof
vermelden
verminderen
vernoemen
verontreinigings
(graad)
verordening
verplaatsen
verplaatsingskosten

II -- 432
11 - 48
11 - 47 v.v.

II - 505
II - 459
11 - 143
II - 467
11 - 143
IV-143 v.V.
IV - 143 v.v.

II - 533
II - 533
II - 500
11 - 24,
255 v.v.
11 - 531
11 - 218 v.v.
11 - 303
11 - 554
IV - 68
11 - 20 v.v.
11 - 22 V.V.,

136
verpleeg (-ster, -kun11 - 598
digen)
IV - 178,
11 - 520
verplichten
11 - 408
verreweg
II - 466
verrichten
1-134
verscheidene
verslaggever
11 - 47
verslagjaar
11 - 548
IV - 133 v.v.
verstek
vertalen
(samenstellingen
met -)
11 - 257
vertrek (op kantoor) . 11-182 v.v.
vertrekken
11 - 532
vertrekplaats (-punt) 11 - 532
11 - 142, 326
vertrekpunt
vertrouwensman
11 - 127
veruit
11 - 408
11 - 572
vervoegen (zich -)
vervolgcursus
11 - 112 v.v.
XXXI

vervroegd .
verwachten
(zich - aan) .
verwarming
verwezenlijken
verwijzingen
verwijzingsteken
verzaken
verzekeren . .
verzekering
(meervoudige)
verzekeringspremie
verzet (rechtstaal)

verzolen
verzuchting
verzuim
(kort-, ziekte -)
vestiaire .
vestibule
vestiging
via (de radio)
vice-eersteminister
vidange
vigeren
vignet
vigueur (en -) .
vill age de toile
visite guidée
visum
vlakgom
vliegtuig (per) .
voeding (en samenstellingen met -) .
voege (in-, in dier-) .
voeren (titel-) .
voetgangersoversteekplaats
voetnoot
voetpad : .
vogue(en-) .
voies de recours .
voitures utilitaires
vol-au-vent
volk .

XXXII

u - 482

v.v.

1- 38 v.v.
U - 302
U - 476
U - 85 v.v.
B - 244
U - 253
1-38 v.v.
U - 85 v.v.
11 - 551
11- 550
1-92 v.v.
IV - 133 V.V.,
175 v.v.
1-250
II··579 v.v.
II - 255 v.v.
II - 45 v.v.
II - 476
II-281 v.v.
II - 415 v.v.
II - 424
II - 372
II-13
II - 110 v.v.
II - 11 v.v.
II - 467
II - 418
II - 449
U - 468
II - 461

II - 563
1-85
11-11
n - 309 v.v.
II - 47 v.v.
II - 253
II - 366
U - 11 v.V.
1-92 v.v.
II - 371
II-512
IV - 103

volontaire(ment)
volstaan
voltekenen
voor (de prijs van)
vooraf(gaand)
vooraleer
voorbaat (bij -)
voorbehoud (met van, onder - van) .
voorbehouden .
voorbijgestreefd
voor(bij)steken
voorbijstreven
voorgaande
voorgeleiden
voorhand (op-)
voorhebben
(de verkeerde -)
voorleggen . .
voorleggen (iets ter
beslissing-)- .
voornoemd
voorontwerpplan
vooropstellen .
voorraad
voorraadadministratie . . . .
voorrang
(rechts heeft -) .
voorschot
voortdurende
scholing
voortijdig
voortspruiten
voortvloeien
voorverkoop
voorwaarde (op - dat)
voor wat betreft
voorwerp

voorzeggen
voorzien (in)

voorzieningen

IV. - 139 v.V.
11 - 77 v.v.
II - 571
1 - 34 v.v.
II - 278
II - 271, 575
II·237
11 - 246, 575

11.- 478 v.v.
II - 30 v.v.
IV -43
11 - 367
11 - 263
II - 46
H- 549
II - 246
II - 557
II - 244

II - 243
II-317 v.v.
III-IO
II - 187
II - 231 v.v.

tI - 270
II-515
II - 46
II - 575
II - 482 v.v.
II - 91
II - 90 v.v.
II - 46 "v.v.
II - 225 v.v.
IV - 107
1II- 15
II - 342
II - 501
IV - 159
II - 466
1-86
II - 5 V.V.,
321 v.v.
II - 3 v.v.
420 v.v.

vorm (onder-van, in
II - 262,
de-van)
300
IV - 151
vorm getuige
I1-331
vorser
397 V.v.,
577
V - 20 v.v.
vouwen
II - 475
vouwwand
vragen (naar, om,
II - 273
tot)
IV - 139 v.v.
vrijwillig
IV -159
vruchtgebruik

I1- 271
waar (voegwoord)
II - 571
waardepapieren
I1- 320
waardevast
waardevermeerdering III - 10
waarnemend (wd.)
175 v.V.
waarnemingsvergoeding
II - 483
waken (over, ervoor) II-41O V.V.,
536
wanbedrijf
IV - 135 v.v.
wanbof(fen)
I1- 578
wandelsport
I1- 366
U - 433
wandschild
I1- 579
wanverhouding
was (en samenstellingen met -)
IV - 150
IV - 150
wasserette
wat betreft .
III - 15
waterverontreiniging II - 484 v.V.,
554
II - 373
WA-verzekering
III - 43
wedde
wederopvoering
I1- 556
wederuitzending
II - 155
I1- 299,
weer
542 v.V.
weerhouden
I1- 33 V.v.,
422 V.v.,
513 V.v.,
518 v.V.
weermacht
IV - 67
weerspannigheid
IV - 133 v.v.

n-

weg (en samenstellingen met -) .
wegenis
wegligging
wegvoeren
wegzenden
weliswaar ... doch
welvaartsvast
werf
werk (grond-, metsel-,
schilder-, sloop-)
werk aan de winkel .
werkgever
werkhuis
werklieden
werkman (-nemer)
werk op de plank
werkplaats
werkstudent
werkwijze
wetenschapsbeoefening
wetsbesluit
wetsdokter
W.g. (was getekend)
wielerbaan
wijden
wijkverpleegster
wijziging
(wetsontwerp houdende-)
wiket
winket
wisselstukken
wolkenkrabber
woningbrievenbussen
woonkamer
woonwijk
woordvolgorde
worden (noodz. gebruik van -)

zaakpapieren
zaakvoerder
zaal

1-204
I1- 364,
397
I1-172
I1- 364
I! - 549
I1- 542
11- 491
U - 320
I1- 336 v.V.
U - 336
U - 559
I1- 265
II - 271
II - 293
U - 265
545
U - 559
11 - 271
U -49
U - 272

v.v.

v.v.
v.v.
V.v.,

U - 331
1-21
U - 280 v.v.
U - 311 v.v.
U - 365
I! - 153
I-IIOv.v.

II - 238
II - 129 v.v.
II - 129 v.v.
U - 372
U - 569
I1- 527
I! - 149
I1- 561
U - 328
I! - 315 v.v.

I! - 460 v.v.
I! - 291
I! - 530

XXXIII

zaken
zakencijfer
zakken .
zaniken.
zebrapad

IV - 159
1-132,
II - 607
11- 239 V.v.
11- 465
11- 47 V.v.,
311 V.v.,
367

zeggen (om zo te -,
11- 506 V.v.
zo te -)
11- 509 v.v.
zeker
11- 546
zekere
zetel (op de -, ten -,
maatschappelijke -) 1-131
II - 333 V.V.,
349
zeugma . . . .
1-310
11- 464 v.v.
zeuren
1-21,
ziekenfonds (-kas)
110 v.v.
zithoek .
11- 475
zittingsjaar (-periode) IV-IlO
11- 162
zodanige
zodra (van-)
11- 289

XXXIV

zo'n

zondagsrijder
zone .
zonings . .
zorg . . .
zorg dragen voor
zorgen voor
zou
zuidnederlands
zuiveren
(documenten-)
zulk een

zwaailicht
zwang (in -)
zwarten
zwartkijkers

IJ - 162,
462 V.V.,
602 v.v.
IV·43
11- 371
11- 533
11- 357
11- 124
11- 536
11- 536

11-137 v.v.
1-3 V.V.,
114 v.v.
11- 267 v.v.
II - 162,
462 V.V.,
602 v.v.
IV - 43
11- 367
11-12
11- 481 v.v.
IV - 146

GIDS
voor de nummers 101 tot 150
van TAALBEHEERSING IN DE
ADMINISTRATIE

De eerste 100 nummers van Taalbeheersing in de administratie werden afgesloten met een Gids waarin alle behandelde woorden en wendingen gemakkelijk konden teruggevonden worden.
Na het verschijnen van het 150ste nummer publiceren we
opnieuw een klapper met de termen en wendingen die in
de nummers 101 tot 150 zijn behandeld. Een jaarlijkse cumulatieve lijst over meer dan vijf jaargangen zou namelijk
al te uitgebreid worden.
Aan deze Gids is tevens een cumulatieve concordantietabel
voor de nummers 1 tot 150 toegevoegd waarin de lezers
kunnen nagaan in welke aflevering een bepaalde bladzijde
van een der zes afzonderlijk genummerde rubrieken is verschenen.
Zoals de eerste Gids is ook deze met grote zorgvuldigheid
opgesteld door J. Verhasselt. De redactieleden - en ongetwijfeld ook de lezers - zijn hem zeer dankbaar voor dit
waardevolle werk.

GIDS
voor de nummers 101 - 150
(sept. 1972 - juni 1977)

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK
I. De Romeinse cijfers duiden de rubriek aan (I Algemeen,
Il Termen en wendingen, III Proeve van tekstverbetering,
IV Documentatie, V Varia, VI Adviezen van de Raad voor
taaladvies); de Arabische cijfers verwijzen naar de bladzijde van de betrokken rubriek.
2. Er is naar gestreefd aan de klapper op zichzelf een praktische waarde te geven, ook voor hen die niet alle nummers
van het tijdschrift bezitten.
Afgekeurde woorden (of uitdrukkingen) staan als titelwoorden vermeld, maar ze worden voorafgegaan door een
waarschuwingsteken (-tl) en gevolgd door de verbetering,
b. v.
bevoordeligen: bevoordelen.
In andere gevallen staat het waarschuwingsteken voor
een correct woord, omdat het voorkomt in een verkeerde
uitdrukking; b.v.
doel (voor - hebben): tot doel h., ofin
een onjuiste betekenis. Voor meer bijzonderheden raadplege men de aangegeven plaats.
Woorden uit vreemde talen (meestal Franse) worden
gevolgd door de vertaling, gescheiden door het teken =,
b.v. environnement (protection de 1'-) = milieubescherming.
3. De volgende tekens en afkortingen worden gebruikt:
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
u
uitspraak
(v)
verschil, b.v. terug en weer (v). Het verschil
wordt op de aangegeven plaats verduidelijkt.
v.
van
z.
zie
Verder nog enkele in spraakkunsten en woordenboeken gebruikelijke afkortingen.

*

*

tI aan (gij kunt er niet -): bij IV289
aanbetaling II-967
aanbieden en aanmelden (v) II736
tI aanbrengen (wÜzigingen - aan):
in III-I77
aandeel in de kosten II-1053
tI aan de staat werken: bÜ de staat
II-808
tI aandringen opdat: erop aandringen dat II-755
tI aanduiden (op een kaart -):
aantekenen, vermelden III-179
tI aangehecht (- cafetaria): aangebouwd III-l78

aangezicht (synoniemen voor-)
V-80

aangezien en gezien (v) II-750,
II-992; VI-7

aanhouden IV -30 I
tI aanklagen (iets -) : laken II-993
aankondigen II -772
aanschijn, aanzicht V-8I
aanschrüftitels II-748, 920; VI-8
aanspreektitels II-748; VI-7, 8
aanstaand en toekomstig (v) II872
aanstrepen (een passus rood -)

academie (en samenst. met -)
lI-1033

academie (pedagogische -) lIJ033

academisch lI-1033
academisering II-1034
tI accijnsrechten: accijnzen 1-467
accommodatie lI-785

accord (être d'-) = akkoord
gaan, het eens zijn lI-908
accountant en boekhouder (v)
lI-1045

accueil
(centre
d'-)
ontvangstcentrum lI-866, 873
tI achter (18 u.): na III-187
tI achteraf: achteraan 1-466
achterban lI-857
adjectieven (met of zonder buigings-e) VI-45
administrateur-generaal lI-748;
VI-8

administratiekantoor VI-9
aéroplage = strandzeilen 11-834
afbouw II-962
afbreken v. woorden VI-IO
afdaling en afvaart (v) lI-937
afdanken, ontslaan en schorsen
(v) lI-1082

II-876

aantal (met enkelv. of meerv. ?)

tI

lI-1014
tI aantal (niet in lig zijn lI-766

zijn): onvoltal-

aanvoegende wüs VI-8
aanvragen en vragen (v) III-In
tI aard (van - om): van die aard
dat II-776
aardolie en petroleum (v) II-828
abortus en vruchtafdrüving II780

absentéisme maladie = ziekteverzuim lI-732
absorbé (être - dans) = verzonken, verdiept zijn in lI767,875

absorber (une firme) = overnemen lI-875
academica lI-I034
academicus lI-1033

tI
tI
tI

afdruk II -963
affectatie, affecteren: bestemmen, indelen enz. III-I73
afgelasten lI-757; VI-28
afgeven en afleveren (v) II-1028
afkappingsteken 11-940
afküken (= overschrüven) IV272
afkortingen en symbolen lI-774
afleveren (een getuigschrift -)
afgeven II -1028
afnemen (op inkomsten -) : inhouden III-I92
aftrekken (een fles -) ontkurken
IV-290

afvaart en afdaling (v) II -937
afvloeiingsregeling II-727
afweten (het laten -) lI-787
afwezig met kennisgeving lI-858
agence de publicité = reclamebureau II -978

<{:(

agence immobilière = woningbureau, makelaarskantoor Il1011; VI-47
agent: overheidspersoon, ambtenaar 1-467
aggregaten Il-924
agoog, agologie Il-770
agréer = toelaten 1-465
air-conditioning = klimaatregeling Il-IOO7
akkoord (gerechtelijk -) 11-1027

akkoord Ct - zijn): akkoord
gaan, het eens zijn Il-908
<{:( akte: handeling 1-464
akte (onderwijs) IV-299
alarm (stil -) 1-538
alfa-wetenschappen (= geesteswetenschappen) Il-702
Algemeen Zuidnederlands IV289
alimentation générale = levensmiddelenbedrijf Il-826
alimenter (une caisse) = stijven
11-856
alinea's (afzonderlijke -) 1-511
alleen maar 11-982
alstublieft en asjeblieft (v) VI-I I
alternatief (bij v . naamw.) 1-585
alternatief (zelfst. naamw.) 1-579
alternatieve dienstplicht, energiebronnen 1-588
alternatieve geneeskunde (médicine parallèle) 1-587
alternatieve mogelijkheden 1-586
alternatieve verbintenis 1-588
alternative (culture) = wisselbouw,
vruchtwisselstelsel
1-587
alternativiteit 1-587
<{:( altijd: nog altijd 11-814
amandelgebakje, -taart, -pas
IV-287
ambtelijke taal 1-573
Amerikaans en Engels (verschil)
IV-273
amortisseur
schokbreker,
-demper Il-968
antipodist Il-868

<(:(

<{:(

antwoorden (- aan een brief):
op III-174

<{:(

apparaat .(samenst. en uitdr.) Il994
apparition (faire son -) = voor
het eerst verschijnen 11-785
appartementenhotel 1-572
appreciatie (munt) IV-259
aprilgek 11-991
aprilvis: aprilgrap 11-991; IV-289
Arabisch 1-486
arbeidsaanbod (irreëel -) 11-928
arbeidsinkomensquote IV-259
arbeidsplaats 11-926
arrestant 11-888
arresteren IV-301
artotheek 1-510
atelier protégé
beschutte
werkplaats 11-1074
attendre (s' - à q. eh.) = iets
verwachten 11-793,941
attention ! = opgelet, opgepast
Il-978
attirer I'attention de qn. sur qch.
= iemands aandacht op iets
vestigen 11-778, 978
autogordel Il-929
autokerkhof of -belt Il-967
autosloper Il-967
autoverhuur (onderneming) Il729
autovrije straat, zondag V-95
autowrak Il-967
aviobrug 11-867
baan (de tram rijdt op eigen -)
Il-886
baar, baarlijk, bar Il-987
bakkes V-81
balans (de - opmaken) Il-845 ,
895
balans
(diensten-,
handels-,
kapitaalopbrengsten-) 11-932
balpen, ballpoint IV-240
ban en achterban Il-857
bankbreker Il-1028
bankbreuk (eenvoudige
bedrieglijke -) 11-1028
bankbreukige Il-1028
bankroet(ier) Il-1028
barbecue(n) Il-980

û bareel: slagboom IV -290
û barema: salarisschaal lll-178

base = achterban Il-857
base (être à la - de) = ten
grondslag liggen aan 1I-764
baser (se - sur) = steunen op
Il-l074

,z

,z

û

û

û

û

basis (aan de - liggen van): ten
grondslag liggen aan Il-764
basisrekening Il-933
bebakening en markering (v)
IV -234
bede: gelieve, verzoeke 11-909
bedrijfschap 11-794
bedrijfswater 1I-715
begeven en het begeven (v) ll848
begrafenissen: begrafenisonderneming 11-841
begrijpen en verstaan (v) Il-886
begrotingsruimte IV -259
begrotingstekort (structureel -)
IV-260
behandelkamer 1I-708; lll-185
behangpapier: behang, behangselpapier 11-989
beignet = poffertje IV-286
beignet soufflé = sneeuwbal
IV-286
bejaardenpas 1-396
bekend en gekend (v) 11-824
beIqe (= gezicht) V-81
bekomen en verkrijgen (v) Il-865
belasten en gelasten (v) 1I-757
belastingvoorziening 11-1004
belazeren (= beetnemen) lv-no
beleggingshuis (= maison de
rapport) 11 -981
bellen (het belt): er wordt gebeld
IV-289
bemiddelingsnummer 1I-760
ben (ik - aan u): (graag) tot uw
dienst 1I-774
benedenhuis, -verdieping IV -258
bepaalde (onverminderd het in) 1-497
bepakken (een auto -) V-lOl
bepalen(d) 11-887
bermplank IV -235

û

û
û
û

û

û

beroepen (benamingen van -) in
België en Nederland Il-870
beroepen
(uitgeoefend
door
vrouwen) 1-431
beroepsbevolking Il-926
beroepsoriëntering:
beroepskeuze 11 -I 049
beroepswerkloze Il-928
berouwen (dat zal hij zich -):
dat zal hem berouwen Il-1011
bescheidenheid verzekerd: geheimhouding v. Il-783
beschermde werkplaats:
beschutte w. Il-l074
beschrüven en omschrijven (v)
1lI-176
beschuit en biscuit (v) IV-25 I
besjoechelarij Il-761
beslag (veel - maken): drukte
IV-290
besluiten en beslissen (v) Il-846,
1010
bespreekbaar 1-584
besteding (samenst.) IV-260
bestuur en directie (v) V-83
betalingsbalans 11-932
bèta-wetenschappen: natuurwetenschappen Il-702
beterkoop 11-823
betoelaging: subsidiëring Il-806;
1lI-189
betreft (wat -) VI-13
betwisting en geschil (v) 11-823,
1078
beunhaas, beunhazen, beunhazerij 11-914
bevolking en populatie (v) 1I-862

bezetting (en samenst. met -)
11-797
û bezitten (een taal -): een taal
kennen Il-880
bezoeking (= beproeving) V-lOl
bierkaai (vechten tegen de -)
1I-988
bijbaan 11-745
bilan = balans Il-844
bilan (faire Ie -) = de balans
opmaken 1I-895
binnen (de termün) 1-473
binnenboordmotor 11-842

* binnenkoer: binnenplaats 11-856
bio-industrie 11-771
biscuit en beschuit (v) IV-251
bloemist(erij) 11-845
bloktijd of kerntijd 11-731
bocht (in de -) II-845
boeken, boeking I1-715
boekhouder en accountant (v)
11-1045
boekhoudkundig en rekenplichtig (v) II-807
boire (i! y a à - et à manger) =
er zijn goede en minder goede
dingen I1-755
bondigheid (in taalgebruik) 1-519
booreiland, -platform I1-829
boorschip 1-486
bord (voor of aan het - komen)
II-789
bos en woud (v) I1-991
bottleneck = knelpunt 11-985
bouwwerk 11-899, 989
breedsprakig I1-789

* briefwisseling (verkoop per -):

*

*

*

per postorder 11-825
broek (zegswijzen met -) V-92
brood (zegswijzen met -) 11-755
brug (open, gesloten -) II-911
brugdag II-1013
brunch IV-256
buigen (zich over iets -): onderzoeken, bestuderen II-725
buitenboordmotor 11-842
buitenlandganger V-lOl
buitenwettelijke voordelen: bovenwettelijke v. I1-874
bulletin IV-275
bumper en schokbreker (v) 11968
bureauchef VI-17
bureau en kantoor (v) I1-940;
VI-17
bureau paysage, paysage de bureau = kantoorlandschap 11759
bureel 11-940
bureelwerken : kantoorwerkzaamheden 11-997
busbaan (vrije -) 1-538
bustaxi 1-538

but (avoir pour -) = tot doel
hebben 11-816
cabinet = behandel(ings)kamer,
spreekkamer 11-747
cabinet (ouvrir un - dentaire) =
een tandartsenpraktijk beginnen II-747
cadre = lijst, omlijsting II-790
cadre (dans Ie - de) = in het
kader (of: raam) van 11-790
cake IV-251
canderen (suiker) IV-287
cas (c'est aussi mon -) = dat is
ook het geval met mij II-808
cassatie (voorziening in -) 1-469
cause (mettre hors de -) = buiten vervolging stellen I1-1074
centraal staan of stellen 11-964
centrale verwarming 1-566
cercle vicieux = vicieuze cirkel,
cirkelredenering 11-990
certains = sommige, enige, bepaalde 11-840
cessation (commerce) = opheffing 11-894
c'est-à-dire = dat wil zeggen 111009
change (institut du -) = instituut voor het valutaverkeer
11-852
chantier = werk, bouwwerk 11989
chauffard = wegpiraat IV-293
check-in = aanmelding, registratie 11-1007
chef de corps = korpscommandant 11-752
cherté de vie = duurte I1-816
chiffre d'affaires = omzet 11-822,
875
cijfermatig 11-90 I
cinq (il est moins -) = het is op
het nippertje I1-943
cirkelredenering 11-990
clair (tirer une affaire au -) =
een zaak ophelderen 11-880
(je commence à y voir -) = er
gaat me een licht op II-880
classer (- un monument) = tot
beschermd monument verklaren I1-724

dus ter U-906
coffee shop = koffiebar U-1007
cohort(e) 11-906
-tI coma (in de - liggen): in een
coma liggen U-I032

command (acte de -) = opgave
van een meester of lastgever
U-I075
commissaire de bord = scheepsadministrateur U-958

coût de la vie = kosten v.
levensonderhoud U-816
crematie, crematorium, cremeren U-779
crème fraiche = slagroom VI-43
crisiscentrum 1-620
croisière = rondvaart, zeereis
U-864
cruise, cruiser II-713
cuisinière = fornuis 1-566

commissie (en samenst.) 11-953
-tI commissie: provisie U-908, 953
commissie van, voor, tot U-997
comparatief U-876
comparer à = vergelijken met
U-948
concordaat en gerechtelijk akkoord (v) 11-1027
conditie (van de auto) V·101
conditioneren U-843
conditionnement = verpakking
11-743
conditionnement de I'air
luchtregeling U-843
Confucius (over de taal) 1·573
congres (loe - van Onze taal)
1-545
console-operateur U·920
contactpunt = vis platinée U1046
contactueel U-770
contentieux (service de -) =
afd. geschillen U-823, 1078
contradictoire = op tegenspraak
1-467
correspondance (vente par -) =
verkoop per postorder II-825
couche = laag (verf) 1-568
coup de soleil = zonnesteek U917

coupe et couture = knippen en
naaien U-849
coupon (betekenissen) II-753;
VI·16
cour = speelplaats II-856
courant(e) (eau -, mètre -) =
stromend water, strekkende
meter U-863
cour intérieure = binnenplaats
II-856

-tI dactylografie: typekamer U-718
dagjesmensen V·101
dateren uit, van IV-295; U-I 061
datum (van jonge, oude -) 111059
dealer U-969
déboursés = verschotten 1·466
décider (se - à) = ertoe besluiten U-IOIO
-tI deelname in de (on)kosten =
aandeel in de kosten 11-1053
deeltaak II-745
deeltijds (= part time) U-744
défaut (faire -) = verstek laten
gaan U-766
deflatie U-923
délégué médical = artsenbezoeker II-857
délibérer = beraadslagen, beslui·
ten 1-472
deltiologisch = verzamelaar' v.
prentbriefkaarten IV-251
-tI de maandag: op m., elke m. U866
dent de sagesse = verstandskies
11-880
departementschef VI-17
dépouiller (betekenissen van -)
U-762
déséquilibre = wanverhouding,
onevenwichtigheid U-839
desinflatie U·923
detectoren (gladheids-, file-)
IV-234
deviezen of valu ta U-852
-tI dewelke (op - , over -, in -,
tegen -): waarop, waarover,
waarin, waartegen U-902
deze (of: van de) week IV-278

deze morgen en vanmorgen (v)
IV-278
diagnosecentrum (voor auto's)
11-967
dictafoniste 11-716
didactisch materiaal 11-998; IV274
{( dienst: bediening(sgeld) 11-786
{( dienst (van - zijn): dienst hebben 11-725
dienst (hoofd van -) VI-17
dienstchef VI-17
dienstnota 11-1067
dienstplichtige 11-798; VI-19
diminutiva (zie verkleinwoorden)
diploma IV-299
dire (et - que) = en dan te bedenken dat 11-1009
{( disciplinen (sport-): takken van
sport III-178
discobus 1-396
discrétion assurée = geheimhouding verzekerd 11-783
distortion = vertekening 11-863,
890
distraire qn. = iem. afleiden 11800

distribuant 11-973
distributeur = dealer 11-969
dit (of: van het) jaar IV-278
divorcer = uit de echt scheiden
11-866
documentarist en documentalist
(v) 11-972
doden en omkomen (v) 11-706
{( doel (voor - hebben): tot doel
hebben 11-816
doeluitkering IV-260
{( doen (een trein doet 100 km per
uur): rijdt 11-894
doen en laten V-87; VI-18
doktersconsult, -visite 1-410
donner sur = uitkomen op 11-782
doodsgevaar en levens- (v) 11707; IV-249
doorkiesmogelijkheid, -nummer
11-760
doorzichtigheid IV-266
dossier (v) VI-22

draaiboek 1-572
{( dubbelen (een klas -): zitten
blijven 11-1055
{( dubbelen (wagen): inhalen 11-881
duimdiploma 11-913
Duits (werkwoordsvormen in het
-) 1-543
{( duplo (op bijgaand -): duplicaat
III-177; 11-1063
e (adjectieven met of zonder -)
11-748; VI-45
{( echtscheiden : uit de echt scheiden 11-866
écran cathodique = beeldbuis
11-710
{( editoriaal : hoofdartikel 11-826
{( editorialist: hoofdredacteur 11826
{( eender welke:
onverschillig
welke 11-792
{( eerder: tamelijk, nogal, vrij 111051
eerste (de - drie, de drie -)
11-1079
eerverleden 11-1072
eetlepel en soeplepel (v) IV-225
effectenmakelaar II-853
effectif Guge -) = rechter 1-475
EHBO = eerste hulp bij ongelukken 11-1073
{( einde (een - aan iets stellen):
een einde maken 11-726
{( eindejaar: jaareinde IV-225
élément = kracht 11-719
élitis te = elitair IV-293
ellebogenmaatschappij 11-771
éloge (faire 1'- de qn.) = iem.
hulde brengen 11-724
emancipatie en taal 1-431
emigratie 11-931
emporter (1'- sur) = het winnen
van 11-800
encadrer = omlijsten 11-790
encore = nog eens, nogmaals
11-814
encre (faire couler bc. d'-) =
heel wat pennen in beweging
brengen 11-919
eng IV-279

tI
tI

tI

tI

Engels (onnauwkeurigheid van
het -) 1-542
Engels en Amerikaans (verschil)
IV-273
Engels in de bedrijfstaal (vertalingen) IV-253
engerd IV-279
enkelvoud i.p. v. meervoud 1-504
enkelvoud of meervoud II-996
enquête (en samenst. met -)
II-860
enquêtering (dubbele -) = double emploi II-861
équipement (vertalingen) 11-955
er (verkeerd gebruik) III-190
eraan, erin, erover enz. 11-1023
eraan (hij is -) IV-289
erbij (hij is -) IV-289
ergens IV-297
erkennen: toelaten 1-465
escalator : roltrap 11-877
etablissement 11 -I 042
étalement des vacances = vakantiespreiding 11 -730
état des lieux
plaatsbeschrijving 11-939
eten (zegswijzen met -) 1I-755
eten en drinken: goede en minder goede dingen 11-755
études moyennes = middelbaar
onderwijs 1I-896
études primaires = lager onderwijs 1I-896
eurospeak 11-911
euthanasie (actieve en passieve
-) 1-410; 11-771
even (om het - welke): onverschillig welke, welke ... ook,
enige III-175; 11-792
exit = uitgang 1I-1007

tI exploot: prestatie 1I-838

expressbuffet, snelbuffet 11-850
extra-Iégaux (avantages -) =
bovenwettelijke
voordelen
11-874
extramurale zorg IV-260
facie en gezicht (v) V-82
faciliteiten 11-1019
faciliteitengebied 11-1020

failliet, faillissement 1I-1014
faire 100 km = 100 km rijden
11-894
faire de la fièvre = koorts hebben 11-894
faire signe = een teken geven
11-895
tI faling: faillissement 11-1014
tI faling (in -

stellen): failliet verklaren II-1014
familie en gezin (v) IV-225; 1I811

tI familieleven:

huiselijk verkeer
II-811
faute (ce n'est pas ma -) = het
is mijn schuld niet IV-258
faute (être en -) = schuld hebben, dragen IV-258
feestje (een - bouwen) 1I-867
fiche = kaart III-179
fiduciaire = administratiekantoor VI-9
fiets, fietsen IV-237
fietsenkluis II-935
figuur en gelaat (v) V-81
filumist = verzamelaar v. lucifersmerken IV-251
fin (mettre - à q. ch.) = een
einde aan iets maken II-726
fins (à toutes - utiles) = voor
zover dit dienstig is, voor de
goede orde, ten overvloede
1I-858,904
fixe et commission = vast salaris
en provisie II -908
flat (u) 11-1046
flatteren 1I -907
fleuriste = bloemist 11-845
flikflooien, flikflooier, flikflooierij II-754
flipperautomaat 11-867
flipperen 11-867
floor-show = amusementsprogramma 11-1007
flottant (capital -) = zwerfkapitaal II-805
flotter (monnaie) = zweven 11803
fluctuatie 11-804
follow-up = vervolgonderzoek
1-538

fond (- du litige) = de zaak zelf
1-466
1:1 foor: kermis II-1084
forellenvijver II-9l1
forens(en) II-945
forensisme II-950
fotokopie II-963
fout en schuld (v) IV-258
frais (rayon du -) = afdeling
verse produkten II-W25
frame (open -) II-1044
franchising, franchisegever en
-nemer (begripsomschrijving
en vertaling) II-699
frangipane = amandelgebakje,
-taart IV-287
frank (afkorting en uitspraak)
VI-21
frank of franken II-704; VI-20
Frans (betrekkelijke volmaaktheid van het -) 1-540
fraude (schoolterm) IV-272
froid (avoir -) = het koud hebben II-919
frontale botsing II-834
full time (Neder!. equivalenten)
II-744
'" functie (in - van): in verhouding tot, op grond van, enz.
II-881
future mère = aanstaande moeder II-872
futurologie, futuroloog II-884
fysionomie en gezicht (v) V-81

gabarit (vertalingen) II-955
gage, salaris en loon (v) II-762
gamma-wetenschappen (= gedragswetenschappen) II-702
1:1 gang (aan - zijn): aan de gang
zijn II-I060
gang (maaltijd) II-I064
gangmaker II-974
garagiste = garagehouder II-848
garde (être de -) = de wacht
hebben II-725
gastarbeider en andere samenst.
met gast II-951
gasthuis IV-303

gebiedende wijs II-821, 897; VI27
1:1 gebuur: buurman III-I92
gees telijk gestoord of gehandicapt III -182
1:1 geestesarbeider: hoofdarbeider
II-1056
gekend en bekend (v) II-824
gekwetst en gewond (v) II-707
gelaat V-81
gelasten en belasten (v) II-757;
VI-28
geld (benamingen van -) IV-226
gelegenheidsredevoeringen 1-603
1:1 geleider: bestuurder II-800
gelijk en zoals II-82 I, 1078
1:1 gelijkvormig (voor - afschrift):
gelijkluidend,
eensluidend
I1I-180
1:1 gelijk welke: onverschillig welke, welke ... ook II-792
geluidsarchief 1-436
gelukken en slagen (v) II-823
gemeente (samenst. met -) II1026
gemeentewet IV-282
gen, genocide II-1048
'" genieten (van een voordeel -):
een voordeel genieten II -854
genus (v. steden) II-897
gepensioneerd(e) VI-29; VI-36
'" gerust (zich - houden): zich stil
houden VI-36
gerust (- zijn op) VI-36
'" gerust laten: met rust laten II918; VI-36
geschil en betwisting (v) II-823,
1078
geschrift en handschrift (v) IV289
gesprekssituaties (moeilijke -)
1-597
1:1 getaIIe (ten - van): ten getale v.
II-879
getallen (in letters) II-767; VI-29
getijcentrale 1-436
getuige zijn van II-843
getuigschrift IV-299
'" geval (dat is ook mijn -): dat is
ook het geval met mij II-808

* gevoelig aan: g. voor Il-91O
* gevolg
(voor - hebben): tot gevolg h. II-SI6

*

*
*
*
*
*
*

geweest (overtollig gebruik) IlS02; VI-23
gewichtsverdeling op de assen
V-lOl
gewond en gekwetst (v) Il-707
geworden (overtollig gebruik)
Il-S02; VI-23
gezegde (naamwoordelijk en
werkwoordelijk -) 1-454
gezicht V-SO
gezicht (op het eerste -) Il-776
gezien en aangezien (v) 1I-750,
992; VI-7
gezin en familie (v) IV-225
gezondheidscentrum 1I-70S
gezondheidszorg 1I-1073
gij en jij 1-565
gijzelaar, gijzeling Il-SSS
gireren VI-42
giro(dienst) VI-42
glastuinbouw 11-1046
glastuinder II-I 046
goedkoper II-S23
goeds (alle - , alles -) II-S59
gordel (auto-, heup-, driepunts-)
11-929
graag (maar al te -) IV -276
grammatica 1-449
grip (v. autoband op wegdek)
V-lOl
groeikernen IV-260
groeiritme: groeitempo Il-751
groene licht (het - geven voor)
1-620
groepspraktijk Il-70S
grond (aan de - liggen van): ten
grondslag liggen aan Il-764
grond (begane -) IV-258
grondslag (aan de -liggen van):
ten grondslag liggen aan 11-764
grosse 1-471
grossist : grossier, groothandelaar II-S25
gunstkaart: vrijkaart 11-773
gunstkoopje: koopje 11-773
gunstprijs : verminderde prijs
11-773

* gunsttarief:
Il-773

verminderd

tarief

* haarkapper

= kapper Il-IOS2
haar of zijn? Il-IOS0

* halen

(het - op): het winnen
van Il-800
halen bij iem. Il-801
halfambtelijk 11-745
halfboter 1-532
halvarine 1-532
halviture 1-532
hamvraag 1-486

* handelsfoor : jaarbeurs 1I-IOS4

handelshuis en winkelhuis (v)
11-981
handschrift en geschrift (v) IV289
hartrenwagen, cordulance 1-410
hearing = hoorzitting, luisterzitting Il-956

* hechten (eraan -): prijs stellen

*
*
*
*

*
*
*

op III-187
hechtenis IV-301
heer (afkorting) Il-775; IV-239
hemd (zegswijzen met -) V-96
hemd en overhemd (v) IV-257
herbeginnen 11-981
herhalingen 1-527
hernemen (de bespreking, het
werk -): hervatten 11-893
herneming: herleving, opleving,
herstel II-S94
hervatten (zich -): herstellen
11-942
heten en noemen (v) IV-279
hetzij: d.w.z. 11-809
hijgpremie 11-913
historiek: historisch overzicht
11-1083
hoedenplank V-91, lOl
hoeve en boerderij (v) III-192
hogervermeld :
bovenvermeld
11-809
home = tehuis II-S27; III-175
honorarium 11-762
hoofdbrok : hoofdschotel 11-783'
11-1064
'
hoofdletters IV-238; VI-31

*
*

*
*

hooggeschoolde 11-1037
hoorzitting 11-956
hopelijk 11-1056
horeca (samenst. met -) 11-781
horloge de pointage = prikklok
II-732
hostess II-1007
hotel (en samenst. met-) II-797
houden (eraan -): prijs stellen
op III-187
hulp (ter - komen): te hulp komen 11-879
huren (huis te -): te huur III187
huurhuis 11-981
huwcontract : huwelijkscontract
III-180

*

*

ijs (en samenst. met -) VI-43
ijsroom: roomijs VI-43
illustre inconnu = onbekende
grootheid II -764
imaginaire (un axe -) = een
denkbeeldige as II-979
immigratie II-931
immobiliënagentschap : woningbureau, makelaarskantoor II1011; IV-47

*

*

impact = weerslag, uitwerking
11-939
imperiaal (op dak v. wagen)
V-lOl
importe (n'- qui) = wie ook
II-792
imposer (s'-) = geboden zijn
II-784
imputer = (afJboeken, aanwijzen
enz. II-762
in (koek - speculaas): van 11844
incidentele loonstijging IV-260
indianenhoed (sp.) 11-939
indicatie (een - geven) IV-236
inflatie (soorten van -) 11-922
inflatiecorrectie IV-260
influisteren (= voorzeggen) IV272
informaat
(=
informatieautomaat) 11-711
informeren (zich -) informeren
IV-262

* ingebeelde

(een - as): denkbeeldige II-979
inhalen, inhaler, inhaalverbod
II-88 I
inhuldigen (of inhalen), inwijden,
onthullen (v) 11-721
initiële loonstijging IV-261

* inkaderen: omlijsten II-790
inkomensoverdracht II-925
* inktwat(veel
- doen vloeien): heel
pennen in beweging bren-

*

*

gen II-919
input (= gegevensinvoer) II-711
inrichten en organiseren (v) II1040
inrichting (en samenst. met -)
II-1040
inroepen (een getuigenis, voorbeeld -): zich beroepen op
II-987; (argumenten, bezwaren -) : aanvoeren 11-987
inschepen (vliegtuig) : instappen
III-193
inschrijven (zich laten -) II-735
insister pour que = erop aandringen dat II-755
inspreken 1-596
institutionele beleggers IV-261
intérim (faire 1'-) = waarnemen
11-725; IV-261

* interimaris: uitzendkracht II-719
* interimaris:
IV-261

waarnemer 11-726;

internaatscursus, -verband 11717
interuniversitair II-1037
intervenir (- dans un débat) =
zich in een bespreking mengen
11-903
intervention = rede, toespraak,
betoog 11-903
interview = vraaggesprek 1-544
interview (bij een enquête) 11861
interviewer 11-861

* intimiteit
(in alle - plaatshebben): in alle stilte, in besloten
kring IJ -847
invendus = onverkochte artikelen, exemplaren 11-972
inwonerequi valent 11-761

inzamelen en verzamelen (v) II965
inziens (mijns, ons, onzes -)
II-940
jaarbeurs en jaarmarkt (v) 1I1084
jacht (motorjacht en andere samens!.) 1I-813
jeter (se - dans) = uitmonden
in II-808
jeton = munt(je) II-1046
jij en gij 1-565
1:r jongedochtersnaam :
meisjesnaam 1I-825
jongste (de - tijd) II-1061
jouir d'un avantage = een voordeel genieten II-854
jour (Ie d'aujourd'hui) =
tegenwoordig II-854
juffrouwen mevrouw 1-434; 1I905, 1060

1:r kennissen (wetenschap): kennis

1:r

kaai en kade (v) II-988
1:r kabbelen (melk): karrelen, schif1:r

1:r
1:r

1:r

1:r

ten IV-290
kabinet (v. dokter): spreek- of
behandelkamer 11I-185
kabinetsraad of ministerraad II741
kader: frame 1I-1044
kader: lijst, omlijsting 1I-790
kader (in het - van) II-790, 835
kajuitjacht II-842
kamion: vrachtwagen 1-566
kantinebedrijf 1-486
kantoor (samens!. met -) II-997
kantoorchef VI-17
kantoor en bureau (v) 1I-940,
997; VI-17
kantoorlandschap en kamerkantoor (v) II-758
kantoorwerken :
kantoorwerk
II-1075
kasbloemen II-l046
kasdruiven lI-f046
kas en serre (v) IV-298
Kempens of kempisch? II-1059
kenmerk en referte (v) IV-249

1:r
1:r

1:r

II-1009
kerntijd of bloktijd 1I-73l
keurmerk V-10 I
kies en tand (v) 11-881
kijkwinkel 1-435; II-1043
kindergordel (in auto) V-lOl
kinderslot (op achterportier)
V-lOl
kitchenette = keukentje 11-1007
klachtenman (= ombudsman)
II-912
klare (in het - trekken): ophelderen II-880
klassieker (= klassieke wegwedstrijd) 1-623
klaverblad 11-1057
kleding en kledij (v) 11-954
kleedkamer en vestiaire (v) 11822
klemtoonteken (op één en vóór)
VI-34
kleuterleider 1-620
knasperbrood IV -240
knelpunt 11-985
koers velo: racefiets II-I 045
komt te verschijnen: zoëven,
pas verschenen II-864
kooiconstructie 11-929
kopen (huis te -): te koop 11I187
kop en hoofd (dieren) II-843
kopie 11-963
koppelbaas 11-933
koppelteken 11-775, 1083; VI-33

1:r korpsoverste :

korpscommandant 11-752
kosten en onkosten (v) 11-943,
1066
kost en kosten (v) 11-1065
1:r kou hebben: het koud hebben
II-919
kraam (de of het -) 11-1062
kraam (samenstellingen met -)
11-734
kraaminrichting en moederhuis
(v) 11-734; IV-304
kredietbeheersing IV-261
kreukelzone 11-929
kringlooppapier, -glas, -zak 11912

krooibaas 11-933
kruiser (en samens t.) 11-841
kruisvaart: rondvaart, zeereis,
pleziervaart 11-864

"*
"*
"*
"*

"*

laat ons - laten wij VI-8
laatste (de - tijd) 11-1061
laattijdig: (te) laat 11-1062
labo: lab 11-849
lamp (kopspiegel-, persglas-,
spiegel-) 1-420
lampist: kleine beschuldigde 11830
landelijk
en
nationaal
111025,1070
landschapspark 11-727
landschapsplan,
verzorging
IV-236
langs (van - om meer): hoe
langer hoe meer 11-887
lanterneau = lichtkoker, traplantaam 11-941
laten en doen V-87; VI-18
laten wij - laat ons VI-8
latin (être au bout de son -) =
vertalingen 11-801
lazer (= lichaam) IV-270
lazeren (= zaniken) IV-270
leasen V-83
lecture (donner - de) = voorlezen, voorlezing doen 11-765
(être en -) = uitgeleend zijn
11-765
leermiddelen IV-275
leesbaar schrijven IV-267
legaal misbruik II-93 I
législature = zittingstijd, -duur
II-944
Ie lundi = op, elke maandag 11866
lesrooster (volledig en beperkt
-) 11-745
levensduurte: duurte 11-816
levensgevaar en doods- (v) 11707; IV-249
levenssfeer (persoonlijke -) 11857
levenstestament 11-771
lezing (- geven, doen van):
voorlezen II-765

"*

"*

"*

"*

"*
"*

"*
"*

"*

lezing (een - houden) 11-765 (ter
- leggen, zenden) 11-765
lichtkap, -koepel, -koker 11-941
lichtpen (computertechniek) 11712
lift (documenten-, goederen-)
II-743
lijfje: hemd IV-257
lijn en regel (v) III-173
linker en links II-1083
litige (vertalingen) 11-752; VI-25
locatie 1-485
lof (de - van iemand maken):
iem. hulde brengen 11-724
logies 11-785
loin de là = bij lange niet II-756
lokatiesubsidie IV-261
loonslip IV-275
lopende meter: strekkende m.
II-863
lopend water: stromend w. 11863
loskoppelen, ontkoppelen IV249
lot (Ie gros -) = het hoogste lot,
de hoofdprijs 11-1075
loten (in - verdelen): percelen,
kavels II-1075
lucht (in open -) : in de open
lucht 11-1054
luchtregeling 11-843
luisterzitting 11-956
lunapark of pret- 1-396
maar: pas, eerst II-815
maatschappelijk werker III-182
maatschappij
(ellebogen-,
prestatie-,
solidariteits-,
welzijns-) 11-771
machtigen en toestaan (v) 1-467
macro-economische begrippen
11-922, 932
magnetronische oven 1-420
maison de rapport = beleggijl,>huis, huurhuis 11-981
malchance = tegenslag. pech
enz. 11-838
management by objectives =
management op basis van
doelstellingen 11-763

manches (c'est une autre paire
de -) = dat is andere koffie
(thee, koek) I1-754
mandat d'amener = bevel tot
medebrenging 11-855
mandat d 'arrêt = bevel tot aanhouding 11-855
mandat de comparution = bevel
tot verschijning 11-855
mandat postal = postwissel 11856
marémotrice (usine -) = getijcentrale 1-436
markering (driehoeks-, dwars-,
lengte-, pijl-) IV-234
markering en bebakening (v)
IV-234
marketing manager = commercieel directeur 11-1007
masteluinbrood IV-244
materiaal (in statist. terminologie) I1-900
materiaal en materieel (v) U1055; 1-620; VI-50
matériel didactique = leermiddelen I1-998
mededeling (v. stukken) 1-472
meer en meer, hoe langer hoe
meer (v) 11-756
meerkeuzetest, -vraag 1-436
meerkeuzetoets IV-252
meerkunnige woorden 1-438
meervoud i.p.v. enkelvoud 1-504
-{:[ melkerij: zuivelfabriek U-1042
-{:[ melkerijboter : fabrieksboter U1042
menuiserie métal1ique = metalen
bouwelementen I1-920
meritocratie U-771
-{:[ mess: kantine, restaurant III-186
mettre en question = in twijfel
trekken U-982
mevrouwen juffrouw 1-437; 11905
middag (tussen de -) U-868
-{:[ middel (bij - van): door middel
van 11-806
-{:[ midden: omgeving, kring U-917
-{:[ midden: te midden van I1-918
middenklemtoon IV-243

midi (pendant I'heure de-) tussen de middag I1-868
migratie (en samenst.) U-931,
945
milicien 11-798
milicien = dienstplichtige VI-19
milieuheffing U-761
milieuterminologie U-761
milieuwerker (= vuilnisman) U912
miljoenennota IV-259
millefeuille = tompoes IV-287
ministerraad of kabinetsraad 11741
-{:[ missing: vergissing, fout III-188
mist (de - in gaan) IV-295
-{:[ mistevreden: ontevreden III-188
-{:[ misval: miskraam 1Il-188
mits (juiste gebruik) U-916
mobilisatie korps U-753
mobiliteit (en samenst.) U-952
modale werknemer 1-572
model (conflict-, harmonie-) U-

no

-{:[ moederhuis:
kraaminrichting
11-734
-{:[ moest ik van u zijn: als ik u was
I1-902
-{:[ mogen: kunnen 1-465
monte-charge = goederenlift U743
moraal en moreel (v) U-746, 938
moral (Ie -) = het moreel I1747,938
morale (la -) = de moraal U747,938
mot d'ordre = wachtwoord, leus
U-777
motorzeiler I1-84 I
mouw(en) (zegswijzen met het
woord -) U-754
-{:[ mouw (iem. de - vegen): flikflooien U-754
multi-purpose ship = schip voor
gemengde lading U-959
munt(je) = jeton U-I046
munteenheden
(enkelv.
of
meerv.) U-705
-{:[ mutualiteit: ziekenfonds U-949
muur (uit de - eten) U-867

n (als tussenklank) VI-39
{:( na (twintig - zeven): over 11997
{:( naad (les in -): naailes 11-849
naam (in - van en uit - van)
(v) 11-844
naamkaartje V-91
{:( naamtekenen (een brief -):
(onder)tekenen 1I1-779
nachthoofd 1-596
nachtschilder 1-596
{:( nadarafsluiting: dranghek 111023
nakijken en kijken (v) III-189
nalopen (= controleren) 11-829
namelijk en met name (v) 11-806
nationaal en landelijk 11-1025,
1090
nature (être de - à) = van die
aard zijn dat 11-776
Nederlands (aspecten van hetin Vlaanderen) 1-549, 563;
IV-247
{:( nemen voor: houden voor 11-800
neologismen IV-291
nettoyage à sec = stomen, che·
misch reinigen IV-239
nieuwe woorden (boeken over
-) IV-291
{:( nieuwkuis: stomen, chemisch
reinigen IV-239
nipper\je (het is op het -) 11-943
noemen en heten (v) IV-279
{:( nog: nog eens 11-814
nombre (ne pas être en -) = het
quorum is niet aanwezig 11766
non-respons 11·890
normaalschool (B): pedagogische accademie (NI)
normhuurquote IV-261
nota 11-1068
notamment = met name 11-806
notulen en proces-verbaal (v)
11-775; VI-41
nylon IV-296
{:( objectieven:
doelstellingen,
doeleinden 11-763
objectsubsidie IV-261

occasie, occasion 11-970
offre réelle = aanbod v. gerede
betaling 1-466
{:( ogen (onder - nemen): onder
ogen zien 11-1081
om (gebruik van -) 1-412; 11-738
ombudsman V-87
omgangsvormen in het bedrijf
V-100
omkomen en doden (v) 11-706
omschrijven en beschrijven (v)
III-176
om te + infinitief 11-740
omturnen = aanpassen 1-510
{:( omwille (- van het groot aantal
klanten) : wegens III-193
omzet(ten) 11-822, 875
onbekende(n) 11-844
onderbesteding IV-261
onderhands doorsturen 11-761
{:( onderschreven (volledig -):
voltekend 11-826
(onder)tekenen en signeren (v)
11-1030
onderwerp (of subject) 1-454
onderwerp en voorwerp (v) 11774
onderwijsmiddelen IV-275
onderzoek (samenst. met -) 11830
onderzoekingen en onderzoeken
(v) 11-1037
{:( onevenwicht:
wanverhouding
11-703,839
onevenwichtig(heid) 11-703, 839;
IV-266
ongeacht 11-1071
ongelijkvloerse kruispunten 111057
{:( onkans: tegenslag, pech enz.
11-838
onkosten en kosten (v) 11-943
{:( onthaalcentrum: ontvangstcentrum 11-866; 1II-176
onthaal en ontvangst (v) 11-866,
873
{:( ontsnappen: ontgaan 11-824
{:( ontsteken (een sigaret -) : aansteken III-192
onvol tallig(heid) 11-766

onwerkwillige I1-927
onwerkwilligheid 11-927
~ oogpunten (onder alle -): in alle
opzichten I1I-188
~ opbrengen (begrip -): b. hebben voor 111-184
~ opbrengsthuis : beleggingshuis
11-981
opdrijven en opvoeren (v) 11-937
~ opdringen (zich -): geboden
zijn 11-784
~ openen (de deuren - zichzelf):
gaan vanzelf open 11-772
opfokken (auto) 11-1023
opgeven (zich -) 11-736
~ ophalen (een achterstand -):
inhalen 11-1023
opkietelen 11-1022
opkruisen 11 -842
o plo per 11-834
ti opmerken (doen, laten -): opmerken 11-778
oppasmogelijkheid 11-718
oppeppen (motor) 11-1021
oppepper I1-1022
oprotpremie 11-951
opschrift 1-535
~ opslorpen (een firma): overnemen 11-875
opsommingen 1-529, 533
opstel 11-876
~ optie: besl issing enz. 11 -698
opvangmilieu 11-980
opvangterrein VI-44
opvoeren en opdrijven (v) 11-937
opzoeken 11-889
~ opzoekingen: opsporingen, navorsingen 11-830, 889; XXIV121, 123
~ ordewoord : wachtwoord, leus
11-777
organisme = lichaam, orgaan,
instelling 111-173
orientation scolaire et professionnelle = school- en beroepskeuze 11-1049
output (= gegevensuitvoer) I1711
overbodig (schrappen wat 1-411

is)

overdoen 11-1055
overdruk I1-963
overheid en samenst. 11-746
overhemd en hemd (v) IV-257
overleggen en overlèggen (v) I1938
overlegging (van stukken) 1-472
~ overlijdens: sterfgevallen I1I193
ti overlijfje : hemd IV-257
~ overmaken (een kaart -) = toezenden III-179
overmaken en doorzenden (v)
I1-811,941
overmaken en overbrengen (v)
11-810
overscholing 1-532
overste (juiste betekenis) 11-752;
VI-17
ti overtrokken (weer): betrokken
IV-289
overtuigd (ik ben - , ik ben ervan -) 11-722
overzichtstentoonstelling I1-962
overzitten 11-1055

~

~

pacemaker = gangmaker 11-974
pakket (betekenis, samenstellingen en equivalenten) 11-768
panier type = statistisch pakket
11-769
panikeren: in paniek, in een paniekstemming raken II1-174
paperassotheek II -761
papierberg 11-761
parallèle (médecine -) = alternatieve geneeskunde 1-587
pare-chocs = bumper 11-968
parkeerhaven, -strook IV-235
parkeerstudie 11-913
parkeervrije straat V-95
parking de dissuasion = opvangterrein VI-44
parlementair: parlementslid, parlementariër 11-1052
parool 11-777
partir de = uitgaan van 1I-839
part time (Nederl. equivalenten)
11-744
passerelle = aviobrug IV-293

*

passeren (versch. betekenissen)
IV-269
passieve vorm 1-501
pavillon de complaisance
goedkope vlag II-717
pendelaar, pendel(en) II-945,
946,950
pensioen en pension (v) VI-36
pep, pepmiddel, peppil II-I02\
pepernoot IV-286
perron, -kaartje II-773
persoonsnummer,
- registratie
II-858
petroleum en aardolie (v) II-828
pièce, plat de résistance =
hoofdschotel II-783
pied (sur -) = levend gewicht
II-993
pierre d'achoppement = struikelblok II-766
pingpongdiplomatie II-716
piquet de grève = stakingspost
II-848
plaats (in de - v.): in plaats
van III-191
plaatsbeschrijving Il-939
plastic en plastiek IV-297; VI-44
plat (continentaal -) II-829
platform (in luchthaven) 1-436
plezierboot, -vaart, -vloot Il-819
ploeg II-1016
ploegenarbeid Il-1018
ploegendienst II-1018
plotseling en plots (v) Il-1024
plus (de - en -) = hoe langer
hoe meer Il-756
plus haut = hierboven Il-809
poffertje IV-286
pointer (- une liste) = een lijst
verifiëren, controleren, nalopen II-829
poisson d'avril = aprilmop Il991
polemologie (= vredeswetenschap) U-771
polemoloog U-771
pompes funèbres = begrafenisonderneming U-841
pompiste = pomphouder Il-848
ponstypiste II-716

*

pont (faire Ie -) = een snipperdag nemen U-lOB
populatie en bevolking (v) U-862
poser (se -) = rijzen, zich
voordoen enz. Il-791
posséder une langue = een taal
kennen II -880
post, posten, poster (staking)
Il-848
postacademisch Il-1036
postcheque en girodienst VI-421
postdoctoraal Il-1036
post-industriële
maatschappij
Il-935
postrekening VI-42
postuniversitair II-I036
pot (uit de - rijzende toestanden) II-761
poten en benen (dieren) II-843
pourvoyeur de main d'reuvre
koppelbaas IV-293
practicumverslag Il-760
preadvies: opzegging II-916
préavis (donner Ie - à qn.)
iem. opzeggen II-726, 916
(- de grève) = stakingsaanzegging II-726
(remettre Ie - de grève) = de
staking aanzeggen II-726
predicaat 1-454
prendre pour = houden voor Il800
présalaire = studieloon IV-293
prestatiemaatschappij Il-771
pretpark of luna- 1-396
prévoir (\oi) = voorzien in Il101 I
prietpraat 1-62 I
prijscompensatie 1-595
prijzen (zich uit de markt -)
1-414
prikklo k U-732
privacy = persoonlijke levenssfeer U-857
probleemstelling U-965
procedureel II-867
proces-verbaal en notulen (v)
Il-775
proces-verbaal v.d. zitting 1-470
procrustes II-835

{:r

produits alimentaires = levensmiddelen II-I026
produkt (nationaal -) II-924
produktschap II-794
profiel (v.e. autoband) V-lOl
prognose, prognotiseren II-883
prognos tica II-884
projectontwikkeling II-I008
promoteur immobilier = projectontwikkelaar II-I008
provincie (samenst. met -) II1026
provinciewet IV-282
provisie (en samenst. met -)
II-908,953
publiciteit en reclame (v) II-978
punthorloge : prikklok II-732
pupitreur = console - operateur
II-920
purser = scheepsadministrateur
II-958
quel(1e) = wat II-802
question (Ia - se pose) = de
vraag rijst II-877;
(se poser la - de savoir si) =
zich afvragen of II-877
raam (in het - van) II-790, 835
racefiets II-1045
raison sociale = handelsnaam,
firma II-1063

{:r

{:r

rangen: gelederen III-190
rapport (school-) IV-275
reces (op - gaan) IV-285
recherches (les - biologiques)
= het biologisch onderzoek
II-I038
rechter en rechts II-1083
rechthebbende en rechtverkrijgende (v) 1-474
rechtsgeldige wetteksten IV-282
rechtstaal IV-277
rechtstaan: opstaan III-191
reclame en publiciteit (v) II-978
reclametaal IV-249
reclassering en samenst. VI-37
recommencer
overmaken,
overdoen, hervatten II-981

reconversion = omschakeling,
omscholing VI-38
recycling II-912
referte en kenmerk (v) IV-249
reflatie II-923
reflectorpaal IV-235
{:r regel (in - zijn met de bijdrage):
de bijdrage betaald hebben
UI-188
regel en lijn (v) III-I73
regeling IV-238
regeringsraad en ministerraad (v)
II-74 I
régler une facture = een factuur
betalen II-I03I
rehabilitatie (v. woonwijken)
IV-261
{:r reiskaartje:
(spoor)kaartje II753; VI-17
reisorgani sator II-1008
rekening (nationale -) II-924
rekening (voor - van wie zulks
zal blijken aan te gaan) II-798
-(;{ rekeni ng houden dat: er rekening mee houden dat III-174
rekenplichtig en boekhoudkundig (v) II-807
rekruut II-799; VI-19
relations humaines = menselijke
betrekkingen II-1024
remarquer (faire - q.ch.) = iets
opmerken II-778
reprendre (verkeerde vertaling)
II-893,942
réserver (vertalingen van -) II983
résidentiel (cours -) = cursus in
internaatsverband II-717
résister à la chaleur = bestand
tegen hitte II-880
respondent (= berichtgever) II891
retrouver (s'y -) = eruit wijs
worden II-857
revalidatie (centrum) VI-37
rez-de-chaussée = benedenverdieping, begane grond IV-258
{:r ritme (arbeids-, groei-): tempo
II-840
rolhor II-931
roltrap II-877

rotonde en verkeersplein (v)
IV-235
rotsje (biscuit) IV-286
rue piétonne = wandelstraat
V-95
ruilwagen 11-970
-(:( rust(geld) (op - stellen): op
pensioen stellen, pensioneren
VI-35
-{:( rust (op - gestelde): gepensioneerde VI-36
ruste (in -) VI-36
rustend (- arts) VI-36
s (als tussenklank) 11-1047
sabbelen IV-281
salon (= tentoonstelling) II-921
sandwich(man) IV-251
savoir (à -) = namelijk II-806
schap (substantief) II-793; V-91
scharrelaar 11-915
scharreleieren 1-572
scheepsadministrateur II-958
scheepstermen II-959
schokbreker en bumper (v) 11968
-{:( schoolgerief : schoolbehoeften
II-998
-{:( schoolmess :
schoolkantine,
restaurant 1II-186
schrijven (= brief) II-1006
schrijven aan en naar (v) 11-995
schuimpje (gebakje) IV-286
schuimtaart IV-286
schuld en fout (v) IV-258
sciences = natuurwetenschappen II-701
sciences humaines = menswetenschappen 11-702
sciences sociales et morales, de I'esprit, - de l'homme, humaines
geesteswetenschappen 11-701
scriptie, afstudeer-, eind- 11-760
séance tenante = onmiddellijk
1-467
secundaire arbeidsvoorwaarden
1I-868, 874
secundaire weg en tweederangsweg (v) 11-959

-{:(

-{:(

-{:(

-{:(

-{:(

secundair onderwijs 11-935
selderie of selderij II- 1047
seldertje II-1047
sensible à = gevoelig voor 11-910
september-decreet (een Frans
-) 1-617
serre en kas (v) IV-298
serris t: glastuinder II-1046
service (être de -) = dienst
hebben 11-725
service of bediening 1I-786
services publics (agents des -)
= overheidspersoneel II-745
shirt IV-257
showbusiness 11-961
showroom = toonzaal II-961
signalering (rijstrook-, verkeers-)
IV-234
signalisation = wegbebakening
IV-234
signataire = vloeiboek 11-1029
sisser (op een - uitlopen): met
een - aflopen II-735, 996
site propre = eigen baan II-886
slagen en gelukken (v) II-823
slagroom VI-43
slechts: pas, eerst 11-815, 982;
III-193
sleuf IV-281
sloopauto II-967
slooponderdelen 1I-967
sluik storten: storten op verboden plaatsen III-193
slumpflatie II-923
smikkel, smoel, snoet, muil, toet
(v) V-82
smikkelen IV-281
smog IV-256
snack, snackbar, snelbuffet 11795,850
sneeuwbal (gebakje) IV-286
sneeuwfiets 1-572
snelrecht 1-584
sneltram 11-928
snipperdag, een dagje vrij IV285; II-I012
snipperuur II-I013
snipperwerk 11-1013
snit (les in -): kniples 11-849

{;.r

{;.r

{;.r

{;.r

snorder 11-915
snorfiets 1-532; II-1044
sociale kosten II-911
société compétitive = prestatiemaatschappij IV-293
soeplepel en eetlepel (v) IV-225
soins de beauté = schoonheidsverzorging II-873, 1073
soins de santé = geneeskundige
verzorging II-874
soldaat II-799; VI-19
solde (pour - de tout compte =
ter algehele afrekening) II-949
solidariteitsmaatschappij II-771
solliciteren bij, op, naar II-836
soos, jongeren- 1-396
sortant (membre -) = aftredend
11-944
spanningsrail 1-420
speerpuntindus trieën 1-583
spektakel: schouwspel III-186
spellingproblemen in Duitsland
1-445; - in Frankrijk 1-441
spiekbriefje, -papiertje IV -272
spijkerbroek IV -250
spijzen (een kas -): stijven II856
spoorkaartje en coupon (v) VI16
sporthall : sporthal III -186
sports d'hiver = wintersport
(enk.) II-747
spraakkunst 1-449
spreekkamer III-185
spreken in vergaderingen 1-405,
415
stageverslag II-760
stagflatie IV -256, II-923
stakingspiket: stakingspost II848
stankoverlast II-771
stapelstoel 1-510
statistische terminologie II-860,
883, 890
steekproef (een - nemen, trekken) II-862
steekproefonderzoek II-862
steenkoolequivalent II-762

i:r stekje: lucifer III-I92

stellen (de vraag stelt zich): rijst
II-790
i:r stelling nemen: partij kiezen
II -965
{;.r stemmige (een zaal): opgewekte II-989
sticker = pI akker II -1030
{;.r stielman:
vakman, ambachtsman III-I92
i:r stilzwijgendheid verzekerd: geheimhouding v. 11-783
stomen, stomerij IV -239
{;.r storting (bewijs v. -): stortingsbiljet IV -275
straatnamen 11-1058
streep (as-, deel-, kant-, stop-,
verdrijvings-,
waarschuwings-) IV-234
strook (invoeg-, parkeer-, rij.,
uitrij-, vlucht-) IV -235
{;.r struikelsteen: struikelblok II -766
studeren en leren (v) II-832, 895
{;.r studiejaar: leerjaar II-831
{;.r studieoriëntering:
schoolkeuze
II-I049
{;.r studies (middelbare -): middelb. onderwijs II-895
studietijd IV -286
stuurgroep V-83
subject (= onderwerp) 1-454
subsidiabele uitgaven II-93 I
substantiefstijl 1-50 I
suicider (se -) = zelfmoord plegen II-866
suis (je - à vous) = (graag) tot
uw dienst IJ-773
superlatief IJ-876
surfplank 1-572
surqualification = overscholing
IV -293
surséance van betaling IJ-I027
symbolen en afkortingen II-774
{;.r

taal (Commissie Duidelijke -)
1-573
taalbeleid (v.d. overheid) IV-264
taalgebruik (ambtelijk -) 1-545
(parlementair -) 1-546
(in wet en verordening) 1-477

1:< taallaboratorium : taal- of talenpracticum III-178
taalproblemen (Griekse -) 1-589
taalvergroving IV-282
taalzorg (in Frankrijk) IV-241;
1-615; (in Duitsland en Nederland) IV -263; (in Canada)
1-618
tand en kies (v) Il-88l
tapis plain = kamerbreed of vast
tapijt, vaste vloerbedekking
Il-874
tariefklasse II-717
tarmac = platform 1-436
te, ten, ter (in staande uitdrukkingen) Il-878
technici-specialisten Il-949
1:< technieker: technicus 1-624
tegenligger II-834
1:< tegensprekelijk: op tegenspraak
1-467
1:< teken doen: een teken geven Il895
tele-documentatiesysteem Il-7l1
telefoonalfabet VI-35
teleprocessing: (gegevens)verwerking op afstand Il-710
tempo en ritme (v) Il-840
temps (Ie deuxième meilleur -)
= op één na de beste tijd Il854
1:< teneergeslagen : terneergeslagen
Il-879
tenslotte en ten slotte (v) Il-1024
tentoonstellingsruimte 11-961
tenzij 1-413; 11-972, 1049
terminale patiënt 11-867
terminologie (publikaties v. h.
bureau v. h. Europese Parlement) IV-229
terminus en terminal 11-709
terugslag en weerslag Il-930
1:< terugvinden (zich in iets terugvinden) = eruit wijs worden
11-857
thuiswedstrijd (een - spelen)
1-596

1:< titel (ten - v.): bij wijze v., als
Il-909, 1069
titelvoerder (sportterm) Il-855
titre (à - provisionnel) = bij
voorraad, provisioneel II-1069
1:< titularis (v.e. diploma): bezitter,
houder II-855
1:< titularis (v.e. rekening): rekeninghouder Il-854
toegevoegde waarde Il-925
toekomende tijd (overdreven gebruik) 1-389, III-182, 184, 194;
VI-48
toekomstig en aanstaand (v) Il872
toekomstonderzoek Il-884
toelage en subsidie (v) Il-806
toelaten en toestaan (v) Il-1061
-tI ·toelaten: in staat stellen II-855
toepassing (v. overeenkomstige
-) 1-468
toeristische terminologie Il-1007
toestelnummer Il-760
tomber malade = ziek worden
Il-784
tompoes IV-287
toonzaal II-961
toujours = nog altijd 11-814
tourner (lait) = de melk is geschift II-978
tourner (la tête me tourne) = ik
ben duizelig Il-978
tourner (page) = een bladzijde
omslaan Il-978
touroperator = reisorganisator
Il-1008
tracé Il-762
traftic manager = verkeersdirecteur Il-I007
1:< trafiek: vt:rkeer, beweging II-79 I
train (d'arrêtés) = stel, reeks
Il-83 I

-tI tijde (te gepasten -): te rechter

transformationeel - generatieve
grammatica 1-457

tijd II-879
1:< 't is te zeggen: dat wil zeggen
Il-1009

traiteur = uitzendkok 1-538
tranquilIe (laisser -) = met rust
laten Il-918
transfert = overbrenging II-1007

transformatorhuisje,
1-620

-station

t.

t.

t.
t.

t.

transmigratie 11-952
travailIer à I'Etat = bij de staat
werken 11-808
travail sur Ie terrain = veldwerk
11-861
travaux de bureau = kantoorwerkzaamheden 11-997
trein (besluiten) = stel, reeks
11-831
trein (turbine-, magneetveld-,
luchtkussen-) 11-716
trek (en samenst.) 11-952
trekken (iemands aandacht -)
11-778
trekken (iemands aandacht op
iets -): vestigen 11-778
trimbaan, trimstation IV-233;
V-lOl
trimmen (= zich in goede conditie houden) V-lOl
trip 11-714
tronie V-82
troonrede (de taal van de -)
1-575
trulligheid 11-761
tussenkomen: optreden 1-467;
het woord nemen 11-903; bijdragen 11-903
tussenkomst: rede, uitkering,
tegemoetkoming, toekenning
11-903; ingreep 11-904
tussenvakantie IV-285
tweede (de - beste tijd): op één
na de beste tijd 11-854
tweedehands (bijwoord) 11-970
tweedehandsauto of gebruikte
auto 11-969
tweederangsweg en secundaire
weg (v) 11-959
tweelingbaan (= halve dagtaak)
11-949; V-83
tweeling en tweelingen (v) 11-859

uitgangspunt en vertrekpunt (v)
11-840
t. uitgeven op: uitkomen, uitzien
op 11-782
uitgifte 1-471
uitleenbedrijf, -bibliotheek,
-bureau, -discotheek,
-exemplaar, -krachten 1I-719

t.

t.

t.
t.

t.

t.
t.
t.

uitnodigen op, tot, voor 11-763
uitrusting 11-955
uitscheiding (v.e. zaak): opheffing 11-894
uitspraak (Belgische - van het
Nederlands) IV-237
uittredend (voorzitter): aftredend 11-944
uitwedstrijd 1-596
uitwonend IV-243
uitzendarbeid, -bureau, -kantoor, -krachten, -organisatie,
-typiste 11-718
uitzenden, uitzending 11-718
uitzendkok 1-538
uitzicht en aangezicht (v) V-81
uitzonderlijk: bij uitzondering
III-191
universitair (zelfst. naamw.):
academicus 11-1033
universitair gevormde 11-1033
vacature (voorzien in een -)
11-1005
vakantie en verlof (v) IV-285
vakantiespreiding 11-730
vakantie verlof 1-476
vallen (ziek -): ziek worden
11-784
valutaverkeer 11-852
van (overtollig gebruik) 11-896,
902
van (+ te + noemvorm) IV-288
vanaf en van ... af 11-733
vanavond,
-middag, -nacht,
-ochtend IV-278
vandaag (aan) de dag 11-728
Van Dale (de nieuwe -) 1-591
vastgoedmaatschappij VI-47
veeltaligheid in Europa 1-539
veen: ader 11-954
veld (vanuit het -) 11-929
velo: fiets, rijwiel 1-566
ver (zegswijzen met -) 11-756
ver(re) vandaar: bijlange niet
11-756

t. verantwoordelijke:

leider,
hoofd, medewerker 11-869
verbeteringsraad 11-869

i:l verdagen naar: verdagen tot II-

i:l verza~en: opgeven, opzeggen,

971
i:l verdiep: verdieping 1-566
i:l verderzetten : voortzetten II-891
vergelijken bij/met II-947
verhandeling II-760
verhuurmaatschappij II-720
verkeerssignalering IV-234
verkeersvrije straat V-95
verkeerswisselaar I-I 057
verkleinwoorden 1-391
- in hoeveelheid, vorm en
gewicht 1-423, 427
- in spreekwijzen en uitdrukkingen 1-393, 399
verkoopinspecteur II-973
verkooppromotor II-973
verkrotting II-928
verleden deelw. (overbodig -)
1-411
verlof en vakantie (v) III-185;
1-476; IV-285
verlofganger IV-285
vermaken of legateren II-941
vermits II-750
verongelukken (= door een ongeluk om het leven komen)
11-706
i:l verontschuldigd: afwezig met
kennisgeving II-858
i:l verschijning (zijn - doen): verschijnen 11-785
i:l verslonden zijn in: verzonken,
verdiept zijn in II-767
verstaan en begrijpen (v) II-886
i:l verstek doen: verstek laten gaan
II-766
i:l verstrooien: afleiden II-800
vertreden V-lOl
i:l vertrekken van: uitgaan van II839
vertrekpunt en uitgangspunt (v)
11-840
vertrossing II-928
vervoer (binnenlands, internationaal -) II-798
vervolgonderzoek 1-538
i:l vervolledigen: aanvullen III-185
i:l verwachten (zich aan iets -):
iets verwachten 11-793, 941

afnen van 11-910
verzamelen en inzamelen (v) II965
i:l verzenden: verwijzen 1-464
verzorging (samenst. met -)
11-873, 874
i:l verzorgingsinrichting : verpleeginrichting 11-874
i:l verzuchtingen: eisen 11-847
vestiaire en kleedkamer (v) 11822
i:l veto (zijn - stellen) : uitspreken
II-962
vicieuze cirkel 11-990
vie sentimentaIe = liefdeleven
II-977
vient de paraître = zoëven, pas
verschenen 11-864
vierwieler (= auto) V-lOl
vis platinée = contactpunt 111047
Visser-Neerlandiaprijs 1-421
vlak (in, op het -) II-837
vliegdekschip,
vliegkamp'
vliegtuigmoeder- IV-236
vlieghaven IV-235
vlottend en zwevend (v) 11-803
voedingsmiddelen en levensmiddelen (v) 11-826, 1026
i:l voedingswaren: levensmiddelen
II-1026
i:l voet (op -): levend gewicht
II-993
voetbal (de of het -) II-1062
vogelvlucht (in -) en hemelsbreed (v) 11-782
vol (à - d'oiseau) = hemelsbreed, in rechte lijn 11-782
volambtelijk II-745
volgeboekt (= uitverkocht) II715
volgorde in werkwoordelijke
eindgroep II-1016
i:l vol tapijt: kamerbreed of vast

tapijt 11-874
voltijds (= full time) 11-744
i:l volzet: bezet, vol 11-1054
i:l vooraf (met dank -): bij voor-

baat II-817

i:t
i:t

i:t

i:t

i:t

i:t

i:t

i:t

voorafgaand(elijk) 11-1030
vooraleer en alvorens 11-971
voorbaat (bij -) 11-817
voorbarige dood: vroegtijdige
dood 11-817
voorbehouden (een plaats -):
bes preken 11 -715, 983
voorhand (op -) 11-818
voorjaarsbeurt (v.d. auto) V-lOl
voorkomen (iem. iets -): besparen 11-788
vóórkomen en voorkómen (v)
11-938
voorlichtingskunde 11-934
voornaamwoordelijke bijwoorden 11-902
vooropstellen (verkeerd gebruik
van -) 11-811
vooropzeg (iem. zijn - geven):
iem. opzeggen 11-726
voorraad (bij -) = à titre provisionnel 11 -I 069
voorschriften (algemene -) 111006
voorsorteringsbord IV -234
voorspelkracht 11-884
voortzending (aanvraag tot -):
nazending 111-177
vooruitberekening 11-885
voorwaarden (algemene -) 111006
voorwerp en onderwerp (v) 11774
voorzeggen (= influisteren) IV272
voorzien: bedoelen 1-467; voorzien in 11-1011
voorzien (in een vacature) 111005
voorziening (betekenissen en
samenst.) 11-999
voorzitter en voorzitster 1-432
vorsten (onze -) : ons vorstenpaar 11-979
voter un décret = een d. aannemen, goedkeuren 11-1071
voucher = bon 11-1007
vous (si j'étais de -) = als ik u
was 11-1084
vraag (de - stelt zich): de vraag
rijst 11-877

i:t vraag (in -

stellen) : in twijfel
trekken 11-964, 982
vreemde woorden 1-609
vrij(af) (- hebben, krijgen) IV285, 286
vu = gegeven 11-992
vue (à première -) = op het
eerste gezicht 11-776
vu que = aangezien, daar 11-992

i:t

i:t
i:t

i:t

i:t
i:t

i:t

i:t

waaier en synoniemen 11-737
waarnemend (afkorting wnd. of
wd.) 11-1080
wacht (van - zijn): de wacht
hebben 11-725
wachtdienst 11-788
wagenziekte V-lOl
wanbof(fen) 11-838
wasbordoppervlak 11-911
watersport (terminologie) 11-812,
818,827,841
weerhouden: afwezig met kennisgeving 11-858
weerhouden: verhinderd enz.
IV-274
weerslag en terugslag 11-930
weerstaan (niet - aan kritiek):
niet bestand zijn tegen kritiek
11-880
weerwinkel 11-1043
weg (hoofd- en secundaire -)
11-959
wegens redenen van: om redenen v. 11-962
welk (is het verschil tussen): wat
... 11-802
welzijnsmaatschappij 11 -771
wereldwinkel 11-1043
werf en werk (v) 11-849, 926
werkbezoek, -lunch 1-414
werkcoupé 11-928
werken (en samenst. met -) 11898
werkend rechter: rechter 1-475
werkforens 11-946
werkhuis en werkplaats (v) 11832,926
werkplaats: fabriek, bedrijf 11832
werkplek 11-927

*

*
*

*
*
*

werkstuk (schriftelijk -) Il-760
werktijden (glijdende -, flexibele -, vaste -) II-727, 730
(gestaffelde -) Il-733
werkwillige Il-927
werpen (zich - in): uitmonden
in Il-808
wet (taalgebruik in - en verordening) 1-477
wetenschap (samenst. en verbindingen met -) Il-702
wetgevingstechniek 1-477
wetswinkel Il-1043
wezen en gelaat (v) V-81
wijds: weids III-174
wijsbegeerte of filosofie 1-543
wijsheidstand: verstandskies
Il-880
wijten en danken (v) III-189
winkel (samenst. met -) U-I043
winkelhuis of winkelpand Il-981
winkelwagentje U-I043
winnen en verdienen (v) U-831
winstgevend saldo: batig saldo,
winstsaldo Il-1054
wintersporten: wintersport Il748
wisselagent U-853
wissel: valutaverkeer U-852
WNT 1-591
wooncentrum 1-584
woonerf 1-584
woonforens 11-946
woon-werkverkeer 11-950
woordenboeken 1-591
worden (noodz. gebruik van -)
VI-23
woud en bos (v) 11-991

* yachting: zeilen en andere vertalingen Il-818, 827
yachtsman (vertalingen) Il-827

*
*
*
*

*
*
*

*

*
*

*

*

zekere mensen en sommige
mensen (v) Il-840
zelfmoorden (zich -): zelfmoord plegen Il-866
zelfvoorziening U-1000
zenden: richten 1-464
zestig (de jaren -) Il-954
zestiger U-954
zetel 1-475
zetelen: zitting houden, hebben
1-475; IV-246
zeuren: spieken (bij examens)
IV-271
zicht (op het eerste -): gezicht
U-776
zichtmeter IV-234
ziekenbond : ziekenfonds Il-749
ziekenhuis, hospitaal en kliniek
(v) IV-303
ziekenzorg Il-I073
ziekteverzuim U-732
zijn (~ij - vandaag de 15de):
het IS vandaag ... , wij hebben
vandaag ... U-919
zijn: worden 1-465
zijt (u -) : u bent, u is III-191
zitkuil I-SlO
zittenblijver 11-1055
zitting (in kantine): bediening
U-I064
zittingsblad 1-470
zoals en gelijk U-821
zoemfiets 1-420
zondagrijder V-95
zonneslag: zonnesteek U-917
zou 11-996
zuiders: zuidelijk U-I031
Zuidnederlands in Van Dale
1-567
zuiveringsheffing U-762
zullen en gaan (voor toekomende tijd) Il-1050
zwartkijker, -rijder V-95

*
*

Zaïrees V-84, 88
zakencijfer: omzet Il-822
zeggen dat (en -): en dan te bedenken dat. .. U-1009
zeilen (en samenst. met -) U819,833

* zwemkom: zwembad III-180
zwerfkapitaal 11-805
zwerfvuil 11-912
zwevende koopkracht Il-805
zwevend en vlottend (v) U-803

CONCORDANTIE
tussen nummers en paginering
van

TAALBEHEERSING
(nrs. 1 tot 150)

Aangezien de zes rubrieken van TAALBEHEERSING
elk een eigen paginering hebben, is het logisch dat de teksten
per rubriek in de mappen worden opgeborgen. Dit is vooral
nuttig omdat in de bijdragen en in de klapper steeds naar de
bladzijde en niet naar een nummer wordt verwezen.
Op verzoek van lezers die om een of andere reden het
tijdschrift in de kaftjes bewaren, is in de onderstaande concordantietabel aangegeven in welk nummer elke bladzijde van de
verschillende rubrieken kan worden teruggevonden.
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411 - 414
415 - 420
421 - 426
427 - 430
431 - 436
437 - 440
441 - 444
445 - 448
449 - 456
457 - 462
463 - 468
469 - 476
477 - 480
481 - 486
487 - 492
493 - 496
497 - 500
501 - 504
505 - 506
507 - 510
511 - 514
515 - 518
519 - 522
523 - 526
527 - 528
529 - 532
533 - 534
535 - 538
539 - 544
545 - 548
549 - 556
557 - 562
563 - 566
567 - 571
573 - 578
579 - 584
585 - 590
591 - 596
597 - 602
603 - 608
609 - 614
615 - 620
621 - 622
623 - 624

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Rubriek II - Termen en wendingen

p. t/m p.
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 16
17 - 27
28 - 36
37 - 44
45 - 52
53 - 58
59 - 66
67 - 72
73 - 80
81 - 87
88 - 95
96 - 105
106 - 113
114 - 116
117 - 122
123 - 128
129 - 136
137 - 142
143 - 152
153 - 158
159 - 162
163 - 168
169 - 178
179 - 188
189 - 194
195 - 202
203 - 210
211 - 216
217 - 224
225 - 232
233 - 238
239 - 242
243 - 250
251 - 260
261 - 270
271 - 278
279 - 286
287 - 296
297 - 304
305 - 308
309 - 314
315-320
320 - 323
324 - 329
330 - 335

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

336 - 341
342 - 345
346 - 353
354 - 363
364 - 373
374 - 383
384 - 393
394 - 403
404-411
412 - 419
420 - 425
426 - 433
434 - 439
440 - 449
450 - 455
456 - 461
462 - 467
468 - 473
474 - 485
486 - 491
492 - 497
498 - 507
508-515
516 - 521
522 - 529
530 - 537
538 - 545
546 - 553
554 - 559
560 - 567
568 - 575
576 - 583
584 - 591
592 - 599
600 - 607
608 - 613
614 - 621
622 - 623
624 - 627
628 - 631
632 - 639
640 - 647
648 - 655
656 - 661
662 - 669
670 - 677
678 - 685
686 - 691
692 - 697
698 - 705

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101

706 - 717
718 - 723
724 - 729
730 - 737
738 - 743
744 - 749
750 - 753
754 - 763
764 - 775
776-781
782 - 789
790 - 799
800 - 807
808 - 813
814 - 823
824 - 829
830 - 837
838 - 845
846 - 851
852 - 859
860 - 869
870 - 877
878 - 887
888 - 897
898 - 905
906 - 913
914 - 923
924 - 931
932 - 941
942 - 949
950 - 955
956 - 959
961 - 966
967 - 972
973 - 980
981 - 984
984 - 990
991 - 998
999 - 1008
1009 - 1018
1019 - 1026
1027 - 1032
1033 - 1042
1043 - 1048
1049 - 1050
1051 - 1056
1057 - 1064
1065 - 1072
1073 - 1084

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Rubriek III - Een proeve
van tekstverbetering

p. tlrn p.
I
246911 13
14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 37 41 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 -

3
5
8
10
12
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
35
40
41
42
45
46

69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 -

70

72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78

131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 -

132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
107
108
112
115
117
137
138

Rubriek IV p. t/rn p.
1
2- 3
4- 5
6- 7
8 - 10
11 - 13
14 - 17
18 - 20
21 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 32
33 - 34
35 - 36
37 - 38
39 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50 - 53
54 - 57
58 - 59
60 - 61
62 - 64
65 - 66
67 - 68
69 - 76
77- 84
85 - 92
93 - 98
99 - 102
103 - 108
109 - 112

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
25
26
27
28
29
31
33
34
35
36
37
38
39
44
45
46

113 117 121 123 125 127 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 171 173 175 177 179 181 183 187 189 -

116
120
122
124
126
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
170
172
174
176
178
180
182
186
188
198

Documentatie

47
48
49
50
51
52
53
60
61
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89

199 - 202
203 - 206
207 - 208
209 - 210
211 - 214
215-216
217-218
219 - 224
225 - 226
227 - 228
229 - 232
233 - 236
237 - 240
241 - 242
243 - 244
245 - 246
247 - 250
251 - 252
253 - 256
257 - 258
259 - 262
263 - 266
267 - 270
271 - 272
273 - 276
277 - 278
279 - 282
283 - 284
285 - 288
289 - 290
291 - 294
295 - 298
299 - 302
303 - 304

90
91
92
93
94
95
98
99
101
103
104
105
111
112
113
117
119
122
123
124
125
126
127
128
129
130
133
134
139
142
143
146
147
150

Rubriek V p. t/rn p.
I- 2
3
4- 5
6- 7
8 - 11
12· 13
14
15 - 16
17
18 - 19
20 - 21
22·25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32

Nr.
1
2
3
4
5
6
8
11
12
14
15
16
17
18
19
20

Rubriek VI p. t/rn p.
I -

6
7 - 12
13 - 18
19 - 22

Nr.
131
132
133
134

33 - 34
35
36
37 - 38
39 - 40
41 - 42
43 - 44
45 - 46
47 - 48
49 - 50
51 - 52
53 - 54
55 - 56
57 - 58
59 - 60
61 - 62

Varia

21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
35
41
48
49
50
51

63
64 66 68·
70 7274 76 78 80 84 88 -

65
67
69
71
73
75

77
79
83
87
91
92· 95
96 - 99
100 - 101

52
61
62
63
65
66
68
74
90
106
107
108
114
120
121

Adviezen van de Raad voor taaladvies

23
27
31
33

-

26
30
32
34

135
136
137
138

35 39·
43 45 -

38
42
44
50

145
146
148
149

E

Gids
voor de nummers 151-190
(sept. 1978 - juni 1981)

TOELICHTiNG BIJ HET GEBRUIK
1. De Romeinse cijfers duiden de rubriek aan (I Algemeen,
II Termen en wendingen, 111 Proeve van tekstverbetering,
IV Documentatie, V Varia, VI Adviezen van de Raad voor
taaladvies); de Arabische cijfers verwijzen naar de bladzijde
van de betrokken rubriek.
2. Er is naar gestreefd aan de klapper op zichzelf een praktische
waarde te geven, ook voor hen die niet alle nummers van het
tijdschrift bezitten.
Afgekeurde woorden (of uitdrukkingen) staan als titelwoorden vermeld, maar ze worden voorafgegaan door een
waarschuwingsteken (*) en gevolgd door de verbetering, b. v,
bevoordeligen : bevoordelen.
In andere gevallen staat het waarschuwingsteken voor
een correct woord, omdat het voorkomt in een verkeerde
uitdrukking; b.V.
doel (voor - hebben) : tot doel h., of in
een onjuiste betekenis. Voor meer bijzonderheden raadplege
men de aangegeven plaats.
Woorden uit vreemde talen (meestal Franse) worden gevolgd door de vertaling, gescheiden door het teken =. b, v,
environnement (protection de \'-) = milieubescherming,

*

*

3. De volgende tekens en afkortingen worden gebruikt:
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp.
spelling
u.
uitspraak
(v \
verschil, b.V. terug en weer (v,), Het verschil
wordt op de aangegeven plaats verduidelijkt.
v.
van
z.
zie
Verder nog enkele in spraakkunsten en woordenboeken gebrui
kelijke afkortingen.

KLAPPER
op de nummers 151-190

(sept. 1978 - juni 1981)

aandeel (een - hebben in, aan) III-

202
aandelenruil 11-1195

"*

"* aandraven: aandragen 111-233
"* aanduiden (ambtenaar): aanwijzen
1I1-215

317

"* aanhorigheden: bijkomende kosten
11-1124
"* aanmerking: opmerking 1I1-227
aansluiting (in - op/aan) 11-1229
aanspreekvormen 1-733-746, 775
aantekenen (een doelpunt -);
maken II-124
ABN in de politiek 1-697
abstracte stijl 1-712, 720
academicus (= universitaire) II-

1086

"*

academisch ziekenhuis II-1086
acceptant II-1205
acceptatie II-1205
accepteren II-1205
achterban 11-1134, 1336
acte de notoriété = akte van bekendheid 11-1151
afbouwen: afwerken, voltooien VI-

70
afbreken van woorden 11-1202' VI-

84

"*

'

afdoen van, afdoen aan (v) 1I1-207
affiche: aanplakbiljet 11-1255
afgelasten (belasting): afschaffen

1I1-206, 1353
afkappingsteken 11-1172
afkortingen 1-649
afkortingslexicon II-1204
afleidingen 1-809
afleveren en afgeven (v) III-214

1I1-21O
aftoppen IV-330
afvloeiingsvergoeding II-1147
afzien 1-674
agglomeratie II-1249
akkoord gaan II-1230
Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) IV-357
alinea en paragraaf (v) 1-668
alinea's (verdeling in -) 1-663
als ... dan ... 11-1337
ambulante patiënten II-1094
anaforische elementen (in zin) 1-

aaneenschrijven (bijv. nwo en
zelfst. nw.) VI-61
aangezien en gezien (v) 1I1-306; IV-

"*

afluisterapparatuur II-1347
afspraak (op -): volgens afspraak

702

"*
"*
"*

anderstalig 1-626
animatrice d' atelier = revalidatieassistente II-1135
annexe (en-) = als bijlage II-1149
antenne (op - zijn): in de ether
zijn 1-676
antwoord (in, als - op) II-1170
apparatuur en uitrusting II-1094
arbeidskamer: voorbereidingskamer 11-1288
architectonisch 11-1286
Ardeens: Ardens 1-675; 1I1-22B
-atie, -ering II-1167
auto (u.) 11-1313
autopool IV-344
autorisation (demander l' -) =
toestemming, verlof vragen 11-

1098
autoterminologie II-1200-1202
- carrosserie, chassis 11-1209-1211
-- interieur,
wielophanging,
stuurinrichting 11-1214-1217
- wielen,
banden,
remmen,
brandstofsysteem, smering 11-

1221-1224

-

koelsysteem, elektrische installatie, ontsteking Il-1227-1228
- automotoren Il-1239-1240
- transmissie, koppeling, versnellingsbak Il-1244-1246
- autosport, toebehoren, gereedschap, onderhoud Il-1251-1253
autotransportschip Il-1132
autotrein Il-1132
autoveer (schip) Il-1132

1:1
1:1
1:1

1:1

1:1
1:1
1:1

baaldagen Il-1091
baanwedstrijd en wegwedstrijd (v)
Il-1144
ballast (in - varen) Il-1120
bankbreuk VI-87
bankroet VI-87
barbarismen (strijd tegen -) 1-673
barema (Fr. barème): tarief Il-240
bastaardwoorden 1-648
baxter: infuus 11-1230, 1339
beddenhuis (in ziekenhuis) 11-1087
bedeling (water): voorziening 1II199
bedrijfsarts II -1092
bedrijfsdoorlichting 1-640
bedrijfsgeneeskundige dienst 111092
bedrijfsspionage 11-1348
bedrijfswagens (soorten) 11-1201
beeldbepalend 11-1208
beeldspraak 1-807
begraving, begrafenis (v.) U-1308
begrepen tussen: schommelen 1675, 1II-250
behandelhuis 11-1087
behandelkamer Il-1087, 1094
behoevend: behoeftig 1I1-316
bekend en gekend (v) 1II-21O, 316
bekomen (de meerderheid -): behalen III-198
bekomen (te - bij): verkrijgbaar
bij 1II-204
bekommerd 1I1-235

1:1 bekommernis, bekommering, bezorgdheid 11-1174; 1II-243, 249
Belgicismes de bon aloi IV-349

1:1 bemerking (germ.): aanmerking
1I1-227
bent (u -) 1-775
berichtgeving 1-640
1:1 beroep doen op: een beroep doen
op IV-305
beroepen (zich op iets of iem. -)
IV-305
beroepsgeheim U-1349
1:1 beschikking (ter uwer -): te uwer
-1II-217; bepaling 1I1-225
beslissen en besluiten (v) 1II-201
1:1 best: wel 1I1-223
1:1 bestemmeling = geadresseerde 1810
betreffende Il-13l6
betreft, onderwerp 11-1307
bevoegdheid (behoren tot de -) 111314
1:1 bewegingen (symfonie in 3 -): delen 1-674
1:1 bezig (onderhandelingen zijn -):
aan de gang 1-674
bezoekdag, bezoekuur Il-1094
1:1 bezorgd zijn om: ijveren voor III219
bier of bieren? VI-51
1:1 bij hebben: bij zich h. 1-675
1:1 bijlage (in -): als bijlage 11-1149
bijrijder 11-1165
bijscholing 11-1106
1:1 bijtaks: extrabetaling 1I1-215
bijzonder en biezonder 11-1137
1:1 bilan: balans 1I1-204
1:1 bindende interpretatie: authentieke
- 1-698
1:1 binnenkoer: binnenplaats 1I1-230
binnenkomertje IV-336
binnenkort en kortelings (v) Il-1163
1:1 binnenpost 16: toestel 16 1I1-213
biosfeer 11-1305
biotoop Il-1305
1:1 blaadje (op een goed -): in een
goed - 1I1-211
blauwe maandag IV-359
blazer (u) IV-312
bod (aan - komen) 11-1135; III242

*
*

*

*
*
*
*

bodemverontreiniging U-1303
boegbeeld U-1237
boetiek U-1334
bonrestaurant U-1112
boomchirurg U-1304
bouwplaats en bouwwerk (v) VI-74
bouwsteencorrespondentie U-1285
bouwtoelating;
bouwvergunning
III-237
bouwwerf; bouwwerk VI-73
box U-1320
boy U-1321
Brailleliga U-1149
brandbrief IV-359
brandverklikker U-1231
breekwerf, breekmolen U-1319
brocanteur: handelaar in curiosa
IV-344
brugpensioen 1-713; U-1146
bruin(e) (café, kroeg) IV-306
buiten (van - kennen, leren) U1307
buitenwettelijk (Fr. extra-Iégal):
bovenwettelijk III-244
bureel: bureau, kantoor VI-80
bus (dat klopt als een -): sluit als
een - III-211
cabine = kleedhokje, telefooncel,
transformatorhuisje U-1094
captatiewagen: reportagewagen 1676
cash-flow = kasstroom U-1275
cause (être en -) = in het geding
zijn U-1179
center U-1334
cercle vicieux = vicieuze cirkel, cirkelredenering U-1126
chemie, scheikunde (v.) U-1306
chip (= minicomputer) 1-714
chronologisch (u) IV-312
chrysant (u) IV-312
coalitiepartner U-1288
combinatie (v. bedrijven) U-1195
combinatiewagen U-1201
command U-l123
comment 1-701

*

*

commissie en comité (v.) U-1289
concentratie. (door fusie of samensmelting) U-1192
concentratielanden IV-364
connectieven (in zin) 1-706
considerans: aanhef 1-699
consultation (heures de -)
spreekuur U-1129
consult en visite (v) U-1093
container = laadkist U-1176
continentaal plat II-l213
conurbatie U-l258
co-ouderschap 1-814
coronary care = hartbewaking UlOE8
corridorsysteem (in ziekenhuis) U1087
creëren (commissies -): instellen,
oprichten III-196

* daar waar II-1353
* darm: tuinslang IV-361

*

*
*
*

databanken U-1329
déboîter (auto) = uit de file komen
U-1178
deelteken U-1171
deiktische elementen (in zin) 1-705
demi-fond
middellangeafstandswedstrijd U-1114
démission (donner sa -) = ontslag
nemen U-1152
dépistage = opsporing 1-640;
preventief onderzoek II-1095
der II-1175
dergelijk (u) VI-57
descente sur les heux = plaatsopneming U-1306
desgevallend: in voorkomend geval
III-220
detector U-1348
dewelke (tot -): waartoe III-232,
310
de-woorden (genus) 1-783
deze die: die welke III-210
deze van: die van IU-198
dialectismen 1-673
dienen (de zaak dient) II-111S
dienende (de - dag) II-111S

"*
"*
"*
"*

"*
"*

"*
"*
"*

"*

diensten (benaming van -) 11-1281
direct: sneltrein, doorgaande trein
11-1126
discriminatie (positieve -) 1-713
diskrediet (een - werpen): in brengen 11-1243
dit van: datvanlIl-198
DNA-recombinatie 11-1266
doemdenkers 11-1270
doorgaan als: doorgaan voor 111200
doorgaan en plaatshebben (v) 111199
doorhalen (- wat niet van toepassing is) 11-1133
doorhalen (- wat niet verlangd
wordt) 11-1133
doorheen: door 1I1-207
doorheen: door. .. heen 1I1-205
doorkiezen (tel.) 11-1198
doorlichting of schermbeeldonderzoek 1-640
doorstromen - doorstroming 111339, 1344
doorverbinden (tel.) 11-1198
dosering: dosis 1I1-209
double emploi: doublure, overlapping VI-86
draad (voor de - komen) 11-1254
drietal (een - opmaken) 11-1109
droogkuis: stomen, chemisch reinigen; stomerij, chemische wasserij 1I1-245
droogzingen, droogzwemmen IV316
druk uitoefenen, onder druk zetten
1-809
D-trein of harmonikatrein 11-1125
dubbel (het -): het dubbele III197,241
dubbeldekbussen 11-1202
dubbeltal (een - opmaken, voordragen) 11-1109
duiding (in nieuwsmedia) 1-640
duplicators 11-1294

éducation permanente = voortdurende scholing 11-1154

"* eenmaal dat: toen 1I1-245
"* eens dat: toen, zodra IIl-245
"* eerbiedigen: ontzien 11-1211
eerstejaars en eersteklasser (v) 111197
eerstelijnsgezondheidszorg Il-1267
egoïsme, ikzucht en zelfzucht 1-629
einde (een - stellen): maken 11-

"*
ll51
"* eindejaars: nieuwjaars III-236

"*
"*
"*

"*

"*

energiedrager. -bron of -soort II\095/6
energie-inhoud 11-\ 096
energieleverancier 11-1096
entrée interdite = toegang verboden 11-\\34
envoi contre remboursement = verrekenzending, rembours 11-1148
-ering, -atie 11-1167
euro 11-1351
even (om het - welke): onverschillig welke 1I1-215
evenwicht (begroting in -): sluitende b. 1-698
executief (het -): de executieve
III-196

faillissement VI-87
faim (rester sur sa -) = niet voldaan zijn 11-1191
faire (- de la fièvre, - une maladie) 11-1148
faling: faillissement VI-88
familie (v) 1I1-245
fan (u) IV-312
farde (sigaretten): slof 11-1215
ferryboat = veerboot, veerschip 111133
fiets (toebehoren en onderhoud) 111143
fiets en onderdelen 11-1130
fieus: straks 11-1224
fond = lange-afstandswedstrijd 111114
forfaitair 11-1224
fransdol 11-1180
freak, friek IV-326

-{:( functie (in - van): op grond van
III-324
fuseren II-1194; VI-63
fusie (bedrijfseconomie) II-1193
fusioneren of samenvoegen II -1194;
VI-63

gaan II-1322
-{:( gans: geheel II-1260
garde IV-361
gasthuis II -1085
gastvrouw of hostess II-1123
gasvrij maken (van tanker) II-1120
-{:( gazet: krant II-l308
gebiedende wijs II-1236
gebeuren IV-339
gedaan II-1219; III-224
geding (in het - zijn) II-1179
geheimhoudingsplicht II -1349
gekend en bekend (v) 1Il-21O, 356
-{:( geleide bezoeken: rondleidingen
1Il-225
-{:( gelijkvloers (het -): begane grond
II-1087
gemiddeld, middelmatig en middelbaar (v) IJ-Il38
-{:( generiek: titelrol, begintitels, eindtitels 1-676
genetische manipulatie IJ-1266
genieten III-239
genitiefvormen II-1173, 1175
genus 1-783
- v. steden III-222
-{:( geraadzaam: raadzaam III-204
germanismen IV-327
geschieden IV-339
-{:( getalIe (ten - v.): ten getale v. VI56
gewijsde: II-1238, 1269
geworden (overbodig gebruik) II1206, 1255; 1Il-223 , 239
gezicht en zicht (v) III-205
gezien en aangezien (v) III-206; IV317
gezin (v.) III-245
ghostwriter = spookschrijver IV315

gij 1-733; IJ-1314
glijdend werkrooster II-1297
globaal (= ruw berekend, ongeveer) II-1107; III-232
global (Fr.) = totaal, gezamenlijk,
geheel II-1108
globaliser = samenvoegen, samenstellen, optellen. bijeentellen 111108
-{:( goed doen: er goed aan doen III251
-{:( Griekse kalender; op de lange baan
schuiven III-249
groeikern II-1259
gronde (ten -) II-1287
-{:( groot (hij is 1,75 m -): lang 1-675
grootschaligheid II-1192

-{:(

-{:(
-{:(
-{:(
-{:(
-{:(

-{:(

-{:(

halen (het - bij) IV-340
half (i.v.m. tijdsbepaling) II-1326
halvelings II-1137
handdruk (gouden -) II-1147
handtekenen en ondertekenen (v)
IV-324
harmonikabus II-1131
harmonikatrein (= D-trein) II-1125
hartbewaking Ir-1088
haspel IV-361
hechten aan: verbonden aan III-246
heeft (u-) 1-775
her- (voorvoegsel) IV-311
herbeginnen IV-311
herdacht: overdacht 1II-235
herinnering: aanmaning IIJ-238
herleid tot: beperkt tot 1-676; IIl235
hernemen en hervatten (v) II-893;
III-218,228
heropleving: opleving, herleving,
herstel III-227
herscholing Ir-1106
hetzij: dat is III-212; namelijk III355
hij (u) IV-323
historiek:
wordingsgeschiedenis.
ontwikkelingsgang,
historisch
overzicht, verloop, relaas, terugblik III-226

"*

"*
"*

"*
"*
"*

hoger gezag, hogere overheid 111290
hoger vermeld: bovenge noemd 111231
holding = houdstermaatschappij
11-1196
hondengl1ls IV-330
honger (op zijn - blijven): niet
voldaan zijn 11-1191
hoofding: briefhoofd 111-223
hoogwerker (voertuig) 11-1202
höpital universitaire = academisch
ziekenhuis 11-1086
hopper 11-1121
hor (= vliegenraam) VI-52
horen 11-1235
hospitaal 11-1085
hospitalisatie: opname 11-1094
hospitaliseren: opnemen 11-1094
hospitalisme IV-324
hostess of gastvrouw 11-1123
houden aan (Fr. tenir à): er prijs op
stellen, erop gesteld zijn, erop
staan dat, wensen, verlangen,
willen 111-227. 246
houdstermaatschappij 11-1196
huiscentrale (tel.) 11-1198
huisvredebreuk 11-1327
hulp (ter - komen): te hulp k. VI56
hulpverlener 11-1267
human relations: onderlinge betrekkingen tussen mensen 111268

"* in functie van:

"*
"*
"*

"*
"*
"*
"*
"*

in het licht van, in
verhouding tot, overeenkomstig
111-231
infuus 11-1339
ingang en toegang (v) 11-1134
inhuldigen (gebouw): inwijden,
openen 11-1189
inhuurname: in huur nemen 11-1112
inkiezen (tel.) 11-1198
inleiden: aanhangig maken 111-223
inleveren IV-330
inlijving (v. gemeenten) 11-1194
inplanten (- in de grond, - in de
spieren), inprente n 111-247
inplanten: bouwen, opnemen , oprichten, vestigen 111-247
inplanting: bouw, filiaal 111-247
inrichten: organiseren, regelen 111225,230
inroepen (een wet, een preceden t
-): zich beroepen op 111-234;
IV-305
inschrijving (ter openbare -): bij
openbar e - 111-211
intensive care = intensieve verpleging, verpleeg afdeling 11-1088
inversie (verkeer de -) 111-204, 217
inwijden 11-1289

"*

"*

"*
"*

ie, hij 11-1315, 1323
ijsgang (op wegen): ijzel 1-676
ikzucht(ig) = zelfzucht(ig) 1-629
illegalen 1-756
impasse (être dans une -) = in een
slop raken 11-1127
inbouwen VI-69
indeling (v. gemeent en) 11-1194
indicatief: kenwijsje, herkenningsmelodie 1-676
industriële archeologie 11-1208
informat iedrager 11-1095
informatiek: informatica 11-1129

jaloezie (= zonnescherm) VI-52
Joost mag het weten IV-359
jota IV-326
joule 11-1116
jumelage VI-80
juridische terminologie v.d. EEG
IV-308
Juridisch woorden boek, J. Moors
IV-307

kaalslag 11-1309
kangoeroeschip 11-1121
kangoeroewagen 11-1122
kantoorterminologie 11-1297, 1350
- samenstellingen met kantoor en
bureau 11-1297
- kantoorb ehoeften 11-1350
- kantoorm eubilair 11-1298

1:;

,7

i:r
i:r
i:r
1:;

*

*
*
'i7

*

schrijfgerei rf-1350
kartel en concentratie (v) rf-1192
kartel en trust (v) TI-1197
katogen Vl-72
kennen (succes -): behalen, boeken, hebben III-206, 208
kern (van steenvrucht): pit IJ-1099
keukengerei lV-361
kleedhokje IJ-1094
klemtoon (verkeerde -) 1-632
kliniek IJ-1086
koers (= wielerwedstrijd) 1-674
komen te Il-1206, 1285
kopers: koperblazers 1-674
kopieerapparaten en micro- IJ-1294
koppel (gehuwd -i: echtpaar Il1097
kopstem: lijststem 1-699
kortelings en binnenkort Il-1163,
III-251
kost Il-1336
kostbaar, kostelijk (v.) TI-1300
kraakperswagen IV-363
kraamkliniek = maternité II-1086
kralengordijn VI-52
kreukelzone TI-1209
krimpfolie IV-330
kruipstrook !I-1307
kuis,
kuisen:
schoonmaak,
schoonmaken 1I1-245
kuisvrouw: schoonmaakster, werkster III-245
kwartier (in ziekenhuis): afdeling,
paviljoen !I-1087
kWu: kWh 1II-354

laadkisten (schip) TI-1121
'7 laattijdig: iaat TI-1226
ladingdrager II-1095
landbouwtrekkers Il-1202
landschap (samenstellingen met-)
II-l31O
lange-afstandswedstrijd (-nummer)
111114
1, langs: in, via Il-1288; TH-228
langsheen lH-238

* lastenkohier: bestek Il-1I24, 1203

*
*
*
*

*

leegkap Il-l303
leegloop, leegstand IJ-1I62
leerjaar en studiejaar (v) IJ-1I97
leesbaar Nederlands 1-641, 1-777
legborden IJ-1298
legifereren: wetten maken II-195
legislatuur: zittingsduur, -termijn
III-195
leiband: lijn IJ-1225
lesuur IJ-1093
letterwoorden IJ-1I49
lias, liashaak, liaspen IV-306
liasseren IV-306
liberale beroepen: vrije b. 1-698
lichtermoederschip II-1122
-lijk (u) VI-57
lijn en regel (v) 1I1-316
lippen (een liedje -) VI-316
locatiesubsidies IJ-1265
lot IJ-1299
luik: strook I11-214
lukken en slagen (v.) III-248

machtsmisbruik; -overschrijding 1699
maison de rapport = beleggingspand III-215
mallemolen IJ-1289
map U-1298
marifoon IJ-1116
marketing IJ-l344
mate (in de - van het mogelijke):
zoveel mogelijk III-209
ft mate, in de - dat: voor zover IJ1231
maternité = kraamkliniek IJ-1086
meebrengen IJ-1261
ft meestergast, -knecht VI-79
memorie v. antwoord, van toelichting 1-700
meritocratie IV-360
mesure (dans la - du possible
zoveel mogelijk) III-209
metafora 1-806
metteur en page = opmaker IJ-I106

mettre (vertalingen) II-1151

* micro: microfoon 1-676

middelbaar, middelmatig en gemiddeld (v) U-1138
middellange-afstandswedstrijd,
-nummer I1-1114
midden (in ons -) U-1127
kring III-248
omgeving, kring U-1127; III-214

*

* -;
* -:
*
* -:216,230
te midden van, midden in III*
milieuterminologie U-1271, 1279,
1283, 1291, 1303, 1309, 1345
-

afbreken, afbreekbaar, afbraak
I1-1345
- afval (samenstellingen met -)
I1-1317
- biosfeer, biotoop I1-1305
- bodemverontreiniging II-1303
- boomchirurg II-1304
- bossen, kapconcessies, leegkap
U-1303
- breekwerf, breekmolen I1-1319
- kaalslag II-1309
- landschap (samenstellingen met
-) I1-13l0-13l3
- milieu (samenstellingen met-)
I1-1272
- milieubeslag en milieubederf I11281
- milieu- effectrapportage I1-1280
- milieunormering U-1279
- milieu-overlast, -hinder, -belasting I1-1319
- milieuverontreiniging (bestrijding van -) U-1283
- milieuvervuiling, -verontreiniging, pollutie, contaminatie,
corrosie I1-1283
- oecoloog, oecosysteem, biosfeer I1-1304
- petroleumfakkels, vuurtorens
I1-l310
- schoon (samenstellingen met
-) I1-1331
- uitlaatgassen 1I-1293
-- vuil (samenstellingen met --) I11291, 1318-1319
- zandwoestijnen U-1309

*

minst (niet het-, niet in het -) (v)
I1-1166; III-233
mistoestand: wantoestand, misstand III-214
mits III-213
mobilofoon I1-1116
moederhuis en kraamkliniek (v) I11086
moedertaalonderwijs 1-730
moest: mocht III-251
monumentenzorg U-1207
morgen (deze -): vanmorgen U1233
mosterd na de maaltijd 1-674
motorfiets en onderdelen II-1155
motorsport I1-1159
mousse = schuimplastiek I1-1176
multi-packet-schip I1-1125
multi-purpose-schip II-1125
mutualiteit: ziekenfonds III-247 .

* naamtekenen:
241
*
*

*

ondertekenen IU-

naamwoordelijke stijl 1-771
nabroodje IV-363
-name, -neming U-1217
nascholing U-1106
nauw aan het hart: na - I1-237
nazicht (het -): het nazien U-111O
Nederlands (algemeen
op
school) 1-688
Nederlands (leesbaar -) 1-641
Nederlandstalig en andere samenst.
met -talig 1-625; I1-1179
Nederlandstalig en -sprekend (v)
I1-1150
nemen voor (Fr. prendre pour):
houden voor III-226
neologismen 1-785-798
net (-werk) v. meetkundige lichamen IV-313
nevenschikkend verband 1-654
niet. " noch II-I089
nieuwbouw II-1263
nieuwe woorden en betekenissen 1804,807
noch ... noch 11-1088

nominalisering 1-716
Noordzee (u) II-I130; IV-311

*
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

oecoloog, oecosysteem, biosfeer II1304
ogen (onder - nemen); in ogenschouw nemen, onder ogen zien
III-226
om (i.v.m. tijdsbepaling) II-1325
omgangsregeling 1-814
omheen: om III-207
om het even welk(e) 1I1-252
omnibus: stoptrein, boemel- (bommel-) trein II-1126
omschakelen (zich -) II-1146
omschakeling 11-1146
omscholing II-ll05
om te (foutief gebruik) 1I1-222
omwille van: wegens 1I1-202, 228
onderhavig (= waarvan sprake) VI68
onderscheidelijk: onderscheidenlijk III-198
onderschikkend verband 1-654
onderschrijven: inschrijven op III211
ondertitels (het nut van -) 1-671,
678
onderwerp, betreft 11-1307
onderzoekkamer 11-1094
onnederlands II-1180
onpersoonlijke stijl 1-712
onthaalmoeder: oppasmoeder 111324
ontiegelijk IV-317
ontijdig: te laat, te late III-241
ontkenning (dubbele -) II-I090
ontslag nemen, zijn - indienen II.
1152
ontslag nemend: aftredend 11-1152
ontwikkelen, opwekken, v. gas,
elektriciteit enz. Il-I](JO
ontwikkelen v. meetkundige lichamen (uitslaan -) IV-313
onvergeld: nog niet betaald IIl-241
opcentimes: opcentiemen 1II-217
opbellen naar nr ... : nr. ... opbellen
1I1-213

* opbrengsthuis: beleggingspand III-

*
*

*

*
*

*

*

215
opdat II-1182
open school 11-1153
operatiekamer 11-1087
opiniëren, opiniëring 1-640
opmaker = metteur en page II-ll06
opname, opnemen (in ziekenhuis)
11-1094
op punt stellen: bijstellen, regelen
enz. 1I1-234
opschorten en schorsen (v.) 11-1277
opschrijven: inschrijven 1II-356
opslagplaats en bewaarplaats (v.)
1I1-208
opslorpen: bestrijden, inhalen,
overnemen II-1237; IIl-219
opstaptarief 1-672
optie (juiste betekenis) III-218
opwekken, ontwikkelen v. gas,
elektr. enz. II-llOO
opwerkingsfabriek, -complex II1102
organisatiecomité: regelingscommissie III-238
organisme (financieel-): instelling
III-214
ouderling, bejaarde (v.) IV-362
Oudnederlands en oudnederlands
(v) II-1180
over (i.v.m. tijdsbepaling) II-1325
overbevissing II-1115
overheid en taal 1-747-775
overkoepeling (v. bedrijven) Il1195
overloop (m.b.t. de stedebouw) 111161
overmaken: versturen, aanbieden
III-233, 236
overneming of overname 11-1195
overscholing II -1107
overstaan (ten - van): ten opzichte
v. III-2ü7

paar en koppel (v) 11-1097
paar en onpaar IV-31O
pakweg 11-1301
paneel II-1302

panel Il-1302
1< panikeren: in paniek raken Il-1189
panty Il-1314
paragraaf en alinea (v) 1-668
parkeerterrein, -garage Il-1087
1< parking: parkeerterrein Il-1087
parochiaal of parochieel Il-1133
patiënt (en samenst. met -) Il1086
1< patronale vertegenwoordigers: vertegenwoordigers van werkgevers
III-244
paviljoensysteem (in ziekenhuis) Il1087
pekelwagen Il-1202
pensioen (brug-, vervroegd -) Il1146
1< permanentie: spreekuur IIl-205
1< personeelkader Il-1302
personenauto's (soorten) Il-1201
petroleumfakkels, vuurtorens II1310
pièces de rechange = (reserve) onderdelen, vervangstukken Il·
1099
piek (uur) II-1338
piepschuim: schuimpolystyreen IV336
piétiner sur place = niet opschieten
III-221
1< pijpen (dansen naar de -): naar
het pijpen III-211
piloot IV-331
1< pilootinstallatie:
proefinstallatie
IV-331
1< pilootschool: modelschool IV-331
piramideverkoop Il-1270
pit en kern (v) Il-1099
plaatshebben en plaatsgrijpen (v)
Il-1129
plaatsnamen (genus) Il·I164
plaatsopneming (Fr. descente sur
les lieux) Il·1306
playback = synchrone dubbelopna·
me IV-316
polikliniek Il·1094
poliklinisch patiënt II·1094
porteur de charges = ladingdrager
Il·1095

predikaat en subject 1-651
pressiegroep 1-809
preventief onderzoek Il·1095
1< prijs (aan een lage - bekomen): tegen een lage prijs ontvangen III209

prikken, prikbord, prikklok Il1297, 1298

privaat en privé (v) II-1166
privacy Il-1327, 1329
1< proeven (v. atletiekwedstrijd):
nummers 1-675
promotiebouw: projectontwikkeling Il-1264
provincie-, provinciaal II-1170
1< publiciteit: reclame III-226

quartaire (zachte) sector IV-364
1< quasi: bijna, nagenoeg, vrijwel Il1282
quotering (voor vissoorten) II-1I15

1< raadplegen (plannen -): ter inzage
liggen Il-1099
1< raadpleging: spreekuur Il·1095
Raad van Staat: Raad van State 1698
race (u) IV-312
radiotelefonie Il-1116
randgemeente, stad Il-1250
1< rangen: rijen, gelederen IlI-247
1< realisator: regisseur 1-676
rechange (solution, majorité de-)
= alternatieve oplossing, meer·
derheid Il·1098
rechtsdag Il-1117
recht van bewaring Il-1253
reclassering en revalidatie (v) II1145
recycle = terugwinnen Il-1U91
recycleren Il-ll05
redundantie (in leesbare zin) 1-701
1< referte, kenmerk, verwijzing Il1306
reflectorpaal 11-1135; VI· 72
1< reflexiekamer = bezinningskamer
III-l96

*" regel (in -

*"
"*

zijn met): voldoen aan,
in orde zijn met 11-1097
regel en lijn (v) 1Il-316
règle (en - générale) = in de regel
11-1097; 1Il-208
rehabilitatie 11-1264
rek 11-1299
rembourszending 11-1148
remédier à geh. = iets verhelpen 111152
renovatie 11-1264
reprografie 11-1293
reprorecht 11-1296
resocialisatie 1-756
resolutie v.d. Cultuurraad over
Taalbeheersing (ongenummerd
tussen 1-656 en 1-657)
respectief, respectievelijk 11-1300
restaurantbon 11-1111
revalidatie-assistente 11-1135
-rijk (u) VI-57
rijwiel en fiets (v) 11-1139
ristorno: terugbetaling 111-200
ritme: tempo 11I-200
ritselen (nieuwe betekenissen) IV313
roerzeef IV-362
rouwkoop 11-1124
ruimtelijke ordening 11-1249

*"
*"

"*
"*
"*

"*
"*

samenbundeling (v. bedrijven) 111196
samenhang (in leesbare zin) 1-701
samenstelling 1-808
samentrekking 1Il-211
samenvoeging (v. gemeenten) 111194
satellietstad II-1251
schaalvergroting Ir-1191
schaatsplank 1-672
schatbewaarder (Nat. Bank): thesaurier 11-1138
scheikunde, chemie (v.) 11-1306
schelen: schellen (de - vallen hem
van de ogen) 1Il-246

schermbeeldonderzoek of doorlichting 1-640
schikkingen: maatregelen 1Il-355
schoonheidszorgen: schoonheidsverzorging III-230
schoorsteenmantel 11-1255
schorsen en opschorten (v.) 11-1277
schrijfadviezen .1-731
schrijfgerei 11-1350
schrijfslaaf IV-315
schrijnwerk en timmerwerk (v) 1Il223
schuimplastiek 11-1176
seksisme 11-1276
set = stel, garnituur 11-1332
shop 11-1334
shopping center VI-651
signalering 11-1241; IV-234
signeren IV-324
sint 11-1305
sisser (op een - uitlopen): met een
- aflopen IV-325
ski (Noordse - , alpiene -) Ir-1114
skiwandelen 11-1115
slagen en lukken (v.) 1Il-248
slechts: pas 1Il-241
slop (in een - raken) 11-1127
snuffelpaal IV-362
Sociaalrechtelijk woordenboek IV319
socio-: sociaal- Ir-1282
sociolinguïstische theorie van taalgebruik 1-707
soins = verzorging 111-213
sous-sol = kelderverdieping 11-1087
spektakel (= kabaal) 1Il-203
spektakelstuk 1Il-203
spits (uur) 11-1338
splijtbak 11-1121
spookschrijver IV-315
spreekkamer Ir-1093
spreekuur II-1093, 1128; 1Il-205
sprinter (trein) 11-1126
staalnormen-glossarium IV-333
staangeld of statiegeld 11-1183

"* staking

(volledige -): algemene
staking 1-674

1< stellen (de vraag stelt zich) 111-252
1< stemmen (een wetsontwerp): aannemen, goedkeuren 111-195
1< stemming (ter - leggen): in stemming brengen U-1151
stijl (concrete -) 1-720
- (directe-) 1-723-726
- (persoonlijke -) 1-727-729
- (specificerende -) 1-720
- (werkwoordelijke -) 1-715
stoethaspel IV-361
stofnamen: (enkelv. of meerv.?)
VI-51
stortkoker 111-221
1< straatje zonder einde: doodlopende
straat U-1126
straatnamen U-l1l1
strafrechte(r)lijk U-l103
1< streep (haar): scheiding 1-675
strip U-1335
strippenkaart U-1276
strooiwagen U-1202
1< student: in lager en middelbaar onderwijs leerling of scholier 111248
studeren en leren (v) U-1198
1< studie (Fr. étude): kantoor van notaris 111-231; (ter - zijn): in zijn U-1242
1< studiebureel: adviesbureau II-1236
studiejaar en leerjaar (v) U-1197
1< studies doen: studeren III-246
stuur (de macht over het - verliezen) U-l177
subject en predikaat 1-651
suffire (i! suffit de, Fr.) = men
hoeft maar U-1181
support d'information = informatiedrager U-I 095
synchrone dubbelopname IV-315
synchronisatie (na-, lip-) IV-315
1< syndicale vertegenwoordigers: vertegenwoordigers van werknemers 111-244
synoniemen 1-645

taalbeheersing in de BRT 1-631,
673

taalfrustratie (Vlaamse -) 1-637
taalintegratie (Nederlandse -)
1-635
1< taalkundig gesplitst: gesplitst volgens de taal 111-196
taalparasieten U-1320, 1332
taalpolitiek 1-747-755, 757-766
taalvaardigheid (in het onderwijs)
1-687
1< tafel (de - zetten): dekken 1-1151
1< tafeldoekje: tafelkleedje 111-353
-talig (samenst. met -) 1-625
tal van U-1235
tangconstructies 1-657
tanker II-1119
tankschepen U-1119
te, om, in VI-56
te, ten, ter VI-55
T-eenheid 1-655, 659

1< tegenwoordig: deze, dit III-241
tehuisziekte IV-324
tekstverwerking II-1284
telefoonbus of minibus U-1131
telematica II-1323
1< teneergeslagen:
terneergeslagen
VI-56
ten minste en tenminste (v) VI-56
ten slotte en tenslotte (v) VI-56
1< terug: opnieuw III-229
terwijl (verkeerd gebruik) U-1204;
III-222
te veel, teveel U-1176
tewerkstellen (schrijfwijze) U-l164
tijd (terzelfder -) U-1286
1< 't is te zeggen: dat wil zeggen 111·
208
titel (onder bezwarende -) U-1124
- (op persoonlijke -) IV-351
- (ten definitieven -) U-1315

"* -

(ten - van): bij wijze v., als III220; IV-325
titels (het nut van -) 1-671
tittel IV-325
toegang (geen - voor onbevoegden) U-I087
toegang en ingang (v) II-1134

ft toekomstige moeder: aanstaande
ft
ft

ft

ft
ft

ft

ft
ft

- IIl-238
toelaten: toestaan III-214, 353
toelating vragen: toestemming, verlof vragen Il-1098; IIl-249
toestelnummer Il-1198
tomber malade = ziek worden IV324
tonen (de weg -): wijzen Il-1243
topic 1-701
topper Il-1335
tot en met Il-1254
trappelen (ter plaatse -): niet
vooruitgaan III-221
treffen (een beslissing -): nemen
III-197
trein (doorgaande -) Il-1126
- (gelede -) Il-1125
trein bus Il-1131
trekker met oplegger Il-1201
trendsetters IV-364
trendvolgers IV-364
trialoog Il-1274
tromper (se - de, Fr.) = zich vergissen in Il-1190
trust en kartel (v) Il-1197
tussenkomst: ingreep Il-1094; aandeel III-200; tegemoetkoming
III-207
tweede persoon 0.17.1. Il-1212
twee derde - twee derden - tweederde IV-31O
typebrief: modelbrief Il-1165
typestructuur: modelstructuur Ill199

uitproberen IV-328
uitslag (v. meetkundige lichamen)
IV-313
uitsmijter IV-336
uitspraak (op radio en TV) 1-631
- (v. plaatsnamen) 1-633
uitstroom Il-1162
uittreden (vervroegd -) Il-1147
universitaire = academicus Il-1086
ft universiteitsprofessor: hoogleraar
III-248
urbanisatie II-1257

ft

ft

ft
ft
ft
ft

UFO Il-11l3
ft uitbaten: exploiteren, gebruik maken van, benutten III-250
uitbouw(en) VI-70
uitbrander IV-363
ft uitbrengen (een motie -): indienen IIl-199
uiterlijk Il-1229
uitgaan, vertrekken van (v) IV-318
uitgangspunt en vertrekpunt (v) IV318
uitloop II-1169, 1301

ft

ft

vakantie en verlof (v) VI-65
vaktermen 1-647
vamp (u) IV-312
vanaf en van '" af VI-58
vangstverbod (voor haring) II-1115
van langsom: hoe langer hoe III228
vanuit III-231
variantee) III-356
verantwoordelijke Il-1238
verantwoordelijkheid ( - op zich
nemen) VI-83
verdiep: verdieping Il-1087
vereffening: 1. betaling; 2. bijlegging of beslechting; 3. ontbinding, liquidatie VI-88
vergeethoek (in de - liggen): in
het vergeetboek raken IIl-204
vergeven (ambt -): verlenen 1-167
vergissen (zich - van): zich vergissen in Il-1190
verhelpen aan iets: iets v. Il-1152
verhoren Il-1235
verhuring IIl-252
verkeerd (het - hebben) Il-1248
verkeersspijkers VI-72
verkeerstechnieken (moderne -)
II-1119
verkommeren IV-329
verkortingen 1-649
verleiding (de - weerstaan) II1323
verlenging (in de -): verlengde Il1153; III-248

verlof (educatief -) U-1146
verlof en vakantie VI-65
verloop (nieuwe betekenis) U-1168
vernieuwbouw U-1263
1;(

vernoemen: vermelden UI-246
verplaatsing (wedstrijd op -): uitwedstrijd 1-674

1;(

verplichtend: verplicht lIl-217
versieren (nieuwe betekenissen)
IV-313
vertrekken van, uitgaan van (v) IV318
,
vertrekpunt en uitgangspunt (v) IV318
vervoegen: zich aanmelden, zich
aansluiten lIl-247, 354
- (zich -) U-1256
verwijsbriefje, verwijskaartje U1095
Verzorgd taalgebruik, door P. Buyse en W. Penninckx IV-309
vest en jas(je) (v) U-1190
VHF U-1116
vicieuze cirkel U-1126
vient de paraître = zoëven, pas verschenen II-1206
vignet 1-756
vijgen na Pasen 1-674
vinden: opzoeken U-1244
vingerstad II-1250
visite en consult (v) U-1093
visitekaartje (opstelling en formulering) VI-57
visserijsector (terminologie) IV-322
Vlaams (in Nederland) 1-679
vlaamsgezind U-1180
Vlaams of Nederlands? VI-75
vlieger IV-331
voedingswaren: levensmiddelen U1175
voege (in -): van kracht lIl-240
voegen aan: toevoegen, voegen bij
lIl-249
voet (op de - bijhouden): op de
voet volgen lIl-221
volstaan (juist gebruik) U-1182
voltooid deelw. (de plaats van het
-) VI-54

1;(

1;(

1;(
1;(
1;(
1;(

voogdij: toezicht III-200
1, voogdijoverheid: toeziende overheid lIl-201
voorbijstreven en achterhalen (v)
lIl-209
voorhand (op -) 1-627
1;( voorliggen: voorhanden lIl-23l
1;( vooropstellen III 227, 235
1;( vooropzeg: opzegging lIl-234
voortdurende scholing U-1153
1;( voorzien (verkeerd gebruik) lIl197,215,248,250
vorkheftruck U-1202
1;( vorm (onder hetzij welke -): in
welke vorm ook lIl-217
1;( vraag (de - stelt zich): de - rijst
lIl-252
1;( (in - stellen): aan de orde
stellen lIl-203
vreemde woorden 1-799-803
vrije dagen IV-341
vrouwenhuis 1-672
1;(

1;(

1;(

1;(
1;(

1;(

1;(

1;(

waar: terwijl lIl-214
waarmee, met wie U-1316, 1323
wachtkamer II-1093
wachtplaats: wachtkamer U-1093
wagen, wagon U-1229
waken tegen, waken voor (v) U1187
weder, weer II-1229-1230
we en wij IV-31O
weerhouden: verhinderd U-l164
weerhouden (een voorstel -): in
aanmerking, in overweging nemen U-l164; IV-31O
wegbebakening U-1241
wegens: om reden van IU-247
weglatingsteken U-1171
wegwedstrijd en baanwedstrijd (v)
U-1144
wegwerpterminologie II-1183
werf en werk (v) VI-73
werken: huiswerk U-1243
werkloosheid (verborgen -) 1-713
werk op de plank: werk aan de winkel lIl-223

*: wetgevende

verkiezingen: parlementsverkiezingen III-206
wielerwedstrijden Il-1144
wijd: ver Il-1254
winkelcentrum VI-51
*: wisseloplossing, -meerderheid: alternatieve oplossing, meerderheid Il-1098; III-199
*: wisselstukken: (reserve) onderdelen, vervangstukken Il-1099; III235
woordenschat 1-811
woordfrequentie 1-646
woordlengte 1-646
woordstructuur 1-650
woordvolgorde (in werkwoordelijke eindgroep) III-202; VI-53

zachte leningen, zachte sector IV364
zandwoestijnen Il-1309
ze en zij IV-31O
zeepnis IV-362
zeepspaarder IV-363
zeeptuimelaar IV-363
*: zeker: bepaald III-195
*: zekere: sommige IIl-201
zelfzucht, ikzucht en egoïsme 1-629

*: zetelen: zitting hebben 1-699
*: zkht (op het eerste -): gezicht III-

205
*: zichtbaarheid: zicht 1-676

*:
*:

*:

*:
*:

*:

ziekenhuis (taalgebruik in het -)
Il-1085; (categoraal-) Il-1086
ziekenhuis, hospitaal, kliniek (v.)
Il-1299
ziek vallen: ziek worden IV-324
zien (niets mee te -): maken Il1243
zij het Il-1247
zin (lengte van de -) 1-652
zinsconstructie Il-1232-1234
zitpenningen en presentiegeld IV310
zo'n aardige mensen: zulke '" Il1113
zo'n 20 jaar (= ongeveer ... ) Il1113
zorgen: verzorging IIl-213
zorgenverstrekkers: medische hulpverleners IV-344
zou(den) (overbodig gebruik) Il1182
Zuidnederlands 1-685
zuidpool (u) IV-31!
zulkdanig: zo'n III-202
zwaar op de hand IV-359

KLAPPER
op de nummers 152 - 160
(okt. 1977 - juni 1978)

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK

1. De Romeinse cijfers duiden de rubriek aan (I Algemeen,
11 Termen en wendingen, 111 Proeve van tekstverbetering,
IV Documentatie, V Varia, VI Adviezen van de Raad voor
taaladvies); de Arabische cijfers verwijzen naar de bladzijde van de betrokken rubriek.
2. Er is naar gestreefd aan de klapper op zichzelf een praktische waarde te geven, ook voor hen die niet alle nummers
van het tijdschrift bezitten.
Afgekeurde woorden (of uitdrukkingen) staan als titelwoorden vermeld, maar ze worden voorafgegaan door een
waarschuwingsteken ("i:r) en gevolgd door de verbetering,
bevoordeligen: bevoordelen.
b. v.
In andere gevallen staat het waarschuwingsteken voor
een correct woord, omdat het voorkomt in een verkeerde
doel (voor - hebben): tot doel h., of in
uitdrukking; b. v.
een onjuiste betekenis. Voor meer bijzonderheden raadplege men de aangegeven plaats.
Woorden uit vreemde talen (meestal Franse) worden
gevolgd door de vertaling, gescheiden door het teken =,
b.v. environnement (protection de 1'-) = milieubescherming.

*

*

3. De volgende tekens en afkortingen worden gebruikt:
Frans
Fr.
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
u
uitspraak
(v)
verschil, b.v. terug en weer (v). Het verschil
wordt op de aangegeven plaats verduidelijkt.
v.
van
z.
zIe
Verder nog enkele in spraakkunsten en woordenboeken gebruikelijke afkortingen.

Alfabetische Klapper
(een) aandeel hebben in aan IIl-

202
aaneenschrijving (bijv. nw. en
zelfsL nw) VI-61
aangezien en gezien (v) IV-317
').: aanhorigheden: bijkomende
kosten Il-1124
aCadtlricu,; = universitaire Il1086
academisch ziekenhuis Il-I086
achterban !I-1134
afkortingen 1-649
alinea's (verdeling in --) 1-663
ambulante patiënten Il-l 094
anderstalig 1-626
animatrice d'atelier ~c revalidatieassistente Il-I135
apparatuur en uitrusting Il-1094
autorisation (demander I" --)
toestemming. verlof vragen Il1098
autotransportschip 11-1132
autotrein Il-I132
autoveer (schip) Il-I132

'0:

'0:
'0:

'0:

baaldagen Il-I091
ballast (in - varen) 11-1120
bastaardwoorden 1-648
beddenhuis (in ziekenhuis) 111087
bedeling (water): voorziening 1Il199
bedrijfsarts 11-1092
bedrijfsdoorlichting 1-640
bedrijfsgeneeskundige dienst 111092
be handelhuis Il-1087
behandelkamer 11-1087. 1094
bekomen (de meerderheid -) :
behalen 1Il-198
bekomen (te - bij) : verkrijgbaar
bij 1I1-204
berichtgeving 1-640
beroep doen op: een beroep
doen op IV-305
beroepen (zich op iets of iem. -)
IV-305
beslissen en besluiten (v) 1I1-201

bezoekdag, bezoekuur 11-1094
bier of bieren? VI-51
bijscholing Il-ll06
bijzonder en biezonder Il-I137
'0: bilan: balans 1I1-204
blazer (u) IV-312
bod (aan - komen) 11-1135
bonrestaurant Il-1112
bruin(e) (café, kroeg) lV-306
cabine = kleedhokje, telefooncel,
transformatorhuisje Il-I094
cercle vicieux = vicieuze cirkel,
cirkelredenering 1I-1126
chronologisch (u) lV-3] 2
chrysant (u) IV-3]2
command Il-I]2}
consult en visite (v) Il-I093
consultation (heures de -)
spreekuur lT-1129
coronary care = hartbewaking Il1088
corridorsysteem (in ziekenhuis)
Il-I087
'0: creëren (commissies): instellen.
oprichten III-l96
demi-fond
middellange-afstandswedstrijd 11-1114
dépistage = opsporing 1-640
dépistage = preventief onderzoek
11-1095
dergelijk (u) VI-57
'0: deze van: die van 111-198
dienen (de zaak dient) II-1118
dienende (de - dag) II-1I18
'0: direct: sneltrein, doorgaande
trein 11-1126
'0: dit van: dat van III-198
doorhalen (- wat niet van toepassing is) II-I133
doorhalen (- wat niet verlangd
wordt) 11-1133
doorlichting of schermbeeldonderzoek 1-640
drietal (een - opmaken) II-1I09
droogzingen, droogzwemmen IV316

D-trein ofharmonikatrein 11-1125
: het dubbele III-

* dubbel
(het -)
197

dubbeltal
(een - opmaken,
voordragen) 11-1109
duiding (in nieuwsmedia) 1-640

*

egoïsme, ikzucht en zelfzucht
1-629
energiedrager, -bron of -soort U109516
energie-inhoud U-1096
energieleverancier II-I096
entrée interdite = toegang verboden II-1134
executief (het -): de executieve
III-I96
fan (u) IV-312
ferryboat = veerboot, veerschip
Il-1133
fond = lange-afstandswedstrijd
Il-1114
freak, friek IV-326
fuseren Vl-63
fusioneren of samenvoegen VI-63

*
*
*

gasthuis Il-1085
gastvrouw of hostess II-1I23
gasvrij maken (van tanker) U1120
gelijkvloers (het -): begane
grond U-1087
gemiddeld, middelmatig en middelbaar (v) U-I 138
geraadzaam: raadzaam 111-204
getalIe (ten - v.) : ten getale v.
VI-56
gezien en aangezien (v) IV-317
ghostwriter = spookschrijver IV315
globaal (= ruw berekend, ongeveer) U-lIO?
global = totaal, gezamenlijk, geheel U-1I08
globaliser = ssamenvoegen, samenstellen, optellen, bijeentellen II-ll08

*
*

*

*
*
*

halvelings 11-1137
handtekenen en ondertekenen (v)
IV-324
harmonikabus U-1131
harmonikatrein (= D-trein) II1125
hartbewaking U-I088
hartbewakingseenheid 11-1088
her- (voorvoegsel) IV-311
herbeginnen IV-311
herscholing U-ll06
hij (u) IV-323
höpital universitaire = academisch ziekenhuis 11-1086
hopper Il-112l
hor (= vliegenraam) VI-52
hospitaal 11-1085
hospitalisatie: opname Il-1094
hospitaliseren: opnemen Il-1094
hospitalisme IV-324
hostess of gastvrouw Il-1123
hulp (ter - komen) : te hulp k.
VI-56
ikzucht(ig)= zelfzucht(ig) 1-629
impasse (être dans une -) = in
een slop raken U-1I27
informatiedrager U-I095
informatiek: informatica 11-1129
ingang en toegang (v) U-I134
inhuurname: in huur nemen Il1112
inroepen (een wet -) : zich beroepen op IV-305
intensive care = intensieve verpleging, verpleegafdeling U1088
inversie (verkeerde -) III-204
jaloezie (= zonnescherm) VI-52
jota IV-326
joule
(eenheid
v.
voedingswaarde) II-1116
juridische terminologie v.d. EEG
IV-308
Juridisch woordenboek IV-307
Kangoeroeschip U-I121
kangoeroewagen II-1122

1::r kern (van steenvrucht) : pit 11-

1099
kleedhokje 11-1094
klemtoon (verkeerde -) 1-632
kliniek 11-1086
1::r koppel (gehuwd -): echtpaar
11-1097
kraamkliniek = maternité 11-1086
kralengordijn VI-52
1::r kwartier (in ziekenhuis): afdeling, paviljoen 11-1087

1::r
1::r
1::r

1::r

laadkisten (schip) 11-1121
ladingdrager 11-1095
lange-afstandswedstrijd (-nummer) 11-1114
lastenkohier: bestek 11-1124
leesbaar Nederlands 1-641
legifereren : wetten maken 11195
legislatuur: zittingsduur, -termijn III-195
lesuur 11-1093
lias, liashaak, liaspen IV-306
liasseren IV-306
lichtermoederschip 11-1122
-lijk (u) VI-57
lippen (een liedje -) IV-316

marifoon 11-1116
maternité = kraamkliniek 11-1086
metteur en page = opmaker 111106
middelbaar, middelmatig en gemiddeld (v) 11-1138
middel1ange-afstandswedstrijd,
-nummer 11-1114
midden (in ons -) 11-1127
1::r midden: omgeving, kring 11-

1127
mobilofoon 11-1116
moederhuis en kraamkliniek (v)
11-1086
multi-packet-schip 11-1125
multi-purpose-schip 11-1125
nascholing 11-1106
1::r nazicht (het -) : het nazien 11-

1110

Nederlands (leesbaar -) 1-641
Nederlandstalig en andere samenst. met -talig 1-625
net (werk) v. meetkundige lichamen IV-313
nevenschikkend verband 1-654
niet
noch I1-1089
noch
noch 11-1088
Noordzee (u) IV-311; 11-1130
1::r omnibus: stoptrein,

boemel(bommel-) trein 11-1126
omscholing 11-1105
1::r omwille van: wegens III-202
1::r onderscheidelijk : onderscheidenlijk III-198
onderschikkend verband 1-654
onderzoekkamer 11-1094
ontiegelijk IV-317
ontkenning (dubbele -) 11-1090
ontwikkelen, opwekken v. gas,
elektriciteit enz. 11-1100
ontwikkelen v. meetkundige lichamen IV-313
operatiekamer 11-1087
opiniëren, opiniëring 1-640
opmaker = metteur en page 111106
opname, opnemen (in ziekenhuis)
11-1094
opwekken, ontwikkelen v. gas,
elektr. enz. 11-1100
opwerkingsfabriek, -complex 111102
overbevissing 11-1115
overscholing 11-1107
paar en koppel (v) 11-1097
paar en onpaar IV-31O
parkeerterrein, -garage 11-1087
1::r parking: parkeerterrein 11-1087
parochiaal of parochieel 11-1133
patiënt (en samenst. met -) 111086
paviljoensysteem (in ziekenhuis)
11-1087
pièces de rechange = (reserve)
onderdelen, vervangstukken
11-1099

pit en kern (v) II-I099
plaatshebben en plaatsgrijpen (v)
IJ-1129
playback = synchrone dubbelopname IV-316
polikliniek IJ-1094
poliklinisch patiënt Il-I094
porteur de charges = ladingdrager I1-1095
predikaat en subject 1·651
preventief onderzoek Il-! 095
quotering (voor vis';oorten) H1115
raadplegen (piannen _ ..) _ ler inzage liggen II 1099
raadpleging: spreekuur 1I-1095
race (u) iV-312
radiotelefonie H-! '16
rechange (solutÎol1, majorité de
-J == alten:ati.c:ve oplossing.
meerderheid 1I-I098
rechtsdag II-II17
recycle = terugwinnen I1-1 09 J
recycleren H-ll 05
reflectorpaal II-I135
1): reflexiekamer =
bezinningskamer IlI-I96
1): regel (in zijn met) . voldoen
aan, in orde zijn met Il-1097
règle (en- générale) = in de regel
II-1097
resolutie v.d. Cultuurraad over
Taalbeheersing (ongenummerd
tussen 1-656 en 657)
restaurantbon IJ-1I11
revalidatie-assistente Il-1135
-rijk (u) VI-57
1:t ristorno: terugbetaling III-2Oû
1:t ritme: tempo III-2Oû
ritselen (nieuwe betekenissen)
IV-313
rouwkoop IJ-1l24
1):

1):

schatbewaarder
(Nat.
Bank) : thesaurier II-1138
schermbeeldonderzoek of doorlichting 1-640
schrijfslaaf IV-315

shopping center VI-65 I
signeren IV-324
{;, sisser (op een - uitlopen) : met
een - aflopen IV-325
ski (Noordse -. alpiene -) Il1114
skiwandelen U-1115
slop (in eeu -- raken) !I-I 127
Sociaalrechtelijk woordenboek
IV-319
sous-sol = kelderverdieping Hi087
spektakel (= kabaal) I11-203
spektakelstuk 1Il-l03
splijtbak !I-1121
spookschrijver IV-315
spreekkamer IJ-I093
spreekuur II-I093. 1128
sprinler (trein) 1I-1126
stemmen I een wdsontwerp)
aannemen, goedkeuren Hl ·19:'
stofnamen: (enkclv. ofmeerv. 'J')
VI-51
,'r straatje zonder einde: dOOlilcpende straat n -1126
straatnamen Il-IIII
strafrechte(r)lijk 11-1103
subject en predikaat 1-651
support d'information = informatiedrager II-l 095
synchrone dubbelopname IV-315
synchronisatie (na-, lip-) IV-3J5
synoniemen 1-645

1):

1):

taalfrustratie (Vlaamse -) 1-637
taalintegratie (Nederlandse -)
1-635
taalkundig
gesplitst: gesplitst
volgens de taal III-I96
-talig (samenst. met -) 1-625
tangconstructies 1-657
tanker II-1I19
tankschepen II-1119
te, om, in VI-56
te, ten, ter VI-SS
T-eenheid 1-655, 659
tehuis ziekte IV-324
telefoonbus of minibus II-1131

i:< teneergeslagen : terneergeslagen

i:<

i:<

i:<

i:<

i:<

VI-56
ten minste en tenminste (v) VI-56
ten slotte en tenslotte (v) VI-56
titel (onder bezwarende -) Il1124
titel (ten-van) : bijwijzev.,als
IV-325
tittel IV-325
toegang (geen - voor onbevoegden) Il-1087
toegang en ingang (v) Il-1134
toelating vragen: toestemming,
verlof vragen Il-1098
tomber malade = ziek worden
IV-324
treffen (een beslissing -) : nemen IIl-197
trein (doorgaande -) Il-1126
(gelede -) Il-I125
treinbus Il-1131
tussenkomst: ingreep Il-1094
aandeel IIl-200
twee derde - twee derden tweederde IV-310
typestructuur : modelstructuur
IIl-I99
UFO Il-l113

i:< uitbrengen (een motie -) : in-

dienen IIl-199
uitgaan, vertrekken van (v) IV318
uitgangspunt en vertrekpunt (v)
IV-318
uitslag (v. meetkundige lichamen)
IV-313
uitslag (v. meetkundige lichamen)
IV-313
uitspraak (op radio en TV) 1-631
(v. plaatsnamen) 1-633
universitaire = academicus Il1086
vaktermen 1-647
vamp (u) IV-312
vanaf en van ... af VI-58
vangstverbod (voor haring) Il1115

i:< verdiep: verdieping Il-1087
i:< vergeethoek (in de - liggen) : in

het vergeetboek raken IIl-204
verkeerstechnieken (moderne-)
1I-1119
verkortingen 1-649
versieren (nieuwe betekenissen)
IV-313
vertrekken van, uitgaan van (v)
IV-318
vertrekpunt en uitgangspunt (v)
IV-318
verwijsbriefje, verwijskaartje Il1095
Verzorgd
taalgebruik
door
P. Buyse en W. Penninckx IV-

309
VHF Il-1116
vicieuze cirkel Il-1126
visite en consult (v) Il-1093
visitekaartje (opstelling en formulering) VI-57
visserijsector (terminologie) IV322
voltooid deelw. (de plaats van het
-) VI-54
i:< voogdij: toezicht IIl-200
i:< voogdijoverheid: toeziende
overheid IIl-201
voorhand (op -) 1-627
voorzien (verkeerd gebruik) IlI197
i:< vraag (in -stellen) : aan de orde
stellen IIl-203
wachtkamer Il-1093
i:< wachtplaats: wachtkamer

Il1093
we en wij IV-310
i:< weerhouden
(een
voorstel
-) : in aanmerking, in overweging nemen IV-310
winkelcentrum VI-51
i:< wisseloplossing,
-meerderheid : alternatieve oplossing,
meerderheid 1I-1098; IIl-199
i:< wisselstukken: (reserve) onderdelen, vervangstukken Il-1099
woordfrequentie 1-646
woordlengte 1-646

woordstructuur 1-650
woordvolgorde (in werkwoordelijke eindgroep) VI-53; 1I1-202
ze en zij IV-310

* zeker: bepaald 1II-195

* ziek vallen:
*

* zekere: sommige 1I1-201
zelfzucht, ikzucht en egoïsme
1-629
ziekenhuis (taalgebruik in het-)
11-1085
(categoraal-) 11-1086

*

ziek worden IV-324
zin (lengte van de -) 1-652
zitpenningen en presentiegeld IV310
zo'n aardige mensen: zulke '"
11-1113
zo'n 20 jaar (= ongeveer ...) 111113
zuidpoo. (u) IV-311
zulkdanig: zo'n 1I1-202

GIDS
voor de nummers 151-180
(sept. 1978 - juni 1980)

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK

1. De Romeinse cijfers duiden de rubriek aan (I Algemeen,
11 Termen en wendingen, III Proeve van tekstverbetering,
IV Documentatie, V Varia, VI Adviezen van de Raad voor
taaladvies); de Arabische cijfers verwijzen naar de bladzijde van de betrokken rubriek.
2. Er is naar gestreefd aan de klapper op zichzelf een praktische waarde te geven, ook voor hen die niet alle nummers
van het tijdschrift bezitten.
Afgekeurde woorden (of uitdrukkingen) staan als titelwoorden vermeld, maar ze worden voorafgegaan door een
waarschuwingsteken Ci:r) en gevolgd door de verbetering,
b. v.
bevoordeligen: bevoordelen.
In andere gevallen staat het waarschuwingsteken voor
een correct woord, omdat het voorkomt in een verkeerde
doel (voor - hebben): tot doel h., of in
uitdrukking; b. v.
een onjuiste betekenis. Voor meer bijzonderheden raadplege men de aangegeven plaats.
Woorden uit vreemde talen (meestal Franse) worden
gevolgd door de vertaling, gescheiden door het teken =,
b.v. environnement (protection de 1'-) = milieubescherming.

*

*

3. De volgende tekens en afkortingen worden gebruikt:
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp.
spelling
u.
uitspraak
(v.)
verschil, b.V. terug en weer (v). Het verschil
wordt op de aangegeven plaats verduidelijkt.
v.
van
z.
zIe
Verder nog enkele in spraakkunsten en woordenboeken gebruikelijke afkortingen.

KLAPPER
op de nummers 151-180
(sept. 1978 - juni 1980)

'*
'*
'*
'*
'*

'*
'*

'*

aandeel (een - hebben in aan)
III-202
'
aandelenruil 11-1195
aandraven: aandragen 111-233
aanduiden (ambtenaar): aanwijzen
III-215
aan.eenschrijven (bijv, nw. en
zelfst. nw.) VI-61
aangezien en gezien (v) III-306;
lV-317
aanhorigheden: bijkomende kosten 11-1124
aanmerking: opmerking III-227
aansluiting (in - op/aan) 11-1229
aanspreekvormen 1-733-746
aantekenen (een doelpunt -); maken 11-124
ABN in de politiek 1-697
abstracte stijl 1-712, 720
academicus (= universitaire) Il1086
academisch ziekenhuis 11-1086
acceptant 11-1205
acceptatie 11-1205
accepteren 11-1205
achterban 11-1134
acte de notoriété = akte van bekendheid Il-1I51
afbouwen: afwerken, voltooien
VI-70
afbreken van woorden 11-1202;
VI-84
afdoen van, afdoen aan (v) III-207
affiche: aanplakbiljet 11-1255
afgelasten (belasting) : afschaffen
III-206
afkappingsteken Il-II72
afkortingen 1-649
afkortingslexicon Il-1204
afleveren en afgeven (v) 111-214
afspraak (na -): volgens afspraak III-210

'*
'*

aftoppen lV-330
afvloeiingsvergoeding 11-1147
afzien 1-674
agglomeratie 11-1249
akkoord gaan 11-1230
alinea en paragraaf (v) 1-668
alinea's (verdeling in -) 1-663
ambulante patiënten 11-1094
anaforische elementen (in zin)
1-702
anderstalig 1-626
animatrice d'atelier = revalidatieassistente 11-1135
annexe (en-) = als bijlage 11-1149
antenne (op - zijn) : in de ether
zijn 1-676
antwoord (in, als - op) 11-1170
apparatuur en uitrusting 11-1094
Ardeens: Ardens 1-675; III-228
-atie, -ering Il-1167
autopool lV-344
autorisation (demander i' -) =
toestemming, verlof vragen Il1098
autoterminologie Il-120o-1202
- carrosserie, chassis 11-12091211
- interieur,
wielophanging,
stuurinrichting Il-1214-1217
- wielen, banden, remmen,
brandstofsysteem, smering 111221-1224
- koelsysteem, elektrische installatie, ontsteking Il-12271228
- automotoren 11-1239-1240
- trans,missie, koppeling, versnellmgsbak Il-1244-1246
- autosport, toebehoren, gereedschap, onderhoud 11-12511253
autotransportschip Il-1I32

autotrein 1I-1132
autoveer (schip) II-1132

1<

1<
1<

1<

1<
1<
1<

1<

1<

1<

1<

baaldagen II-1091
baanwedstrijd en wegwedstrijd (v)
Il-1I44
ballast (in - varen) II-1120
bankbreuk VI-87
bankroet VI-87
barbarismen (strijd tegen -) 1-673
barema (Fr. barème): tarief II240
bastaardwoorden 1-648
baxter: infuus II-1230
beddenhuis (in ziekenhuis) II-I 087
bedeling (water) : voorziening 1Il199
bedrijfsarts Il-1092
bedrijfsdoorlichting 1-640
bedrijfsgeneeskundige dienst II1092
bedrijfswagens (soorten) Il-1201
beeldbepalend II-120S
begrepen
tussen: schommelen
1-675
behandelhuis Il-IOS7
behandelkamer Il-IOS7, 1094
behoevend: behoeftig 1Il-316
bekend en gekend (v) 1Il-210, 316
bekomen
(de
meerderheid
-) : behalen 1Il-198
bekomen (te - bij) : verkrijgbaar
bij 1Il-204
bekommerd 1Il-235
bekommernis, bekommering, bezorgdheid II-1174; 1Il-243
Belgicismes de bon a10i IV-349
bemerking (germ.): aanmerking
1Il-227
berichtgeving 1-640
beroep doen op : een beroep doen
op IV-305
beroepen (zich op iets of iem. -)
IV-305
beschikking (ter uwer -): te
uwer -1Il-217; bepaling 1Il-225
beslissen en besluiten (v) III-201
best: wel III-223

1< bewegingen (symfonie In 3
-) : delen 1-674
1< bezig (onderhandelingen
zijn
-) : aan de gang 1-674
bezoekdag, bezoekuur II-1094
1< bezorgd zijn om : ijveren voor 1Il219
bier of bieren? VI-51
1< bij hebben: bij zich h. 1-675
1< bijlage (in -) : als bijlage Il-1149
bijrijder II-1165
bijscholing II-1I06
1< bijtaks : extrabetaling III-215
bijzonder en biezonder II-1137
1< bilan : balans 1Il-204
1< bindende interpretatie: authentieke - 1-698
1< binnenkoer : binnenplaats 1Il-230
binnenkomertje IV-336
binnenkort en kortelings (v) Il1163
1< binnenpost 16: toestel 16 1II-213
1< blaadje (op een goed -) : in een
goed - 1Il-21 I
blazer (u) IV-312
bod (aan -komen) Il-1135; 1Il-242
boegbeeld Il-1237
bonrestaurant II-1I12
bouwplaats en bouwwerk (v) VI-74
1< bouwtoelating : bouwvergunning
III-237
1< bouwwerf: bouwwerk VI-73
Brailleliga Il-1149
brandverklikker II-1231
1< brocanteur: handelaar in curiosa
IV-344
brugpensioen 1-713; II-1I46
bruin(e) (café, kroeg) IV-306
1< buitenwettelijk
(Fr.
extra-légal) : bovenwettelijk 1Il-244
1< bureel: bureau, kantoor VI-80
1< bus (dat klopt als een -) : sluit als
een - 1Il-211

cabine = kleedhokje, telefooncel,
transformatorhuisje Il-1094
1< captatiewagen : reportagewagen
1-676

cause (être en -) = in het geding
zijn 11-1179
cercle vicieux = vicieuze cirkel,
cirkelredenering 11-1126
chip (= minicomputer) 1-714
chronologisch (u) IV-312
chrysant (u) IV-312
combinatie (v. bedrijven) 11-1195
combinatiewagen 11-1201
command 11-1123
comment 1-701
concentratie (door fusie of samensmelting) 11-1192
connectieven (in zin) 1-706
1< considerans: aanhef 1-699
consultation (heures de -)
spreekuur 11-1129
consult en visite (v) 11-1093
container = laadkist 11-1176
continentaal plat 11-1213
conurbatie 11-1258
coronary care = hartbewaking 111088
corridorsysteem (in ziekenhuis) 111087
1< creëren (commissies): instellen,
oprichten 1I1-196

1<
1<
1<
1<

déboîter (auto) = uit de file komen
11-1178
deelteken U-1171
deiktische elementen (in zin) 1-705
demi-fond
middellange-afstandswedstrijd 11-1114
démission (donner sa -) = ontslag
nemen 11-1152
dépistage = opsporing 1-640
dépistage = preventief onderzoek
11-1095
der 11-1175
dergelijk (u) VI-57
desgevallend: in
voorkomend
geval 111-220
dewdke (tot -) waartoe 111-232,
310
deze die: die welke 111-210
deze van: die van 111-198
dialectismen 1-673

1<

1<
1<

1<

1<
1<

1<
1<

1<

dienen (de zaak dient) 11-1118
dienende (de - dag) 11-1118
direct: sneltrein,
doorgaande
trein 11-1126
discriminatie (positieve -) 1-713
diskrediet (een - werpen) : inbrengen 11-1243
dit van: dat van 111-198
DNA-recombinatie 11-1266
doemdenkers 11-1270
doorgaan en plaatshebben (v) 111199
doorgaan als: doorgaan voor 111200
doorhalen (- wat niet van toepassing is) 11-1133
doorhalen (- wat niet verlangd
wordt) 11-1133
doorheen: door 111-207
doorheen: door. .. heen 111-205
doorkiezen (teL) 11-1198
doorlichting of schermbeeldonderzoek 1-640
doorverbinden (teL) 11-1198
dosering: dosis 111-209
double emploi: doublure, overlapping VI-86
draad (voor de - komen) 1I-1254
drietal (een - opmaken) 11-1109
droogzingen, droogzwemmen IV316
D-trein of harmonikatrein 11-1125
dubbel (het -) : het dubbele III197,241
dubbeldekbussen 11-1202
dubbeltal (een - opmaken, voordragen) 11-1109
duiding (in nieuwsmedia) 1-640

éducation permanente = voortdurende scholing 11-1154
1< eerbiedigen: ontzien 11-1211
eerstejaars en eersteklasser (v) 111197
eerstelijnsgezondheidszorg
111267
egoïsme, ikzucht en zelfzucht
1-629

tI einde (een - stellen) : maken II1151
tI eindejaars : nieuwjaars UI-236
energiedrager, -bron of -soort II1095/6
energie-inhoud II-I096
energieleverancier II-1096

entrée interdite = toegang verboden II-1I34
envoi contre remboursement
verrekenzending II-1148
-ering, -atie II-1I67
tI even (om het - welke) : onverschillig welke UI-215
tI evenwicht (begroting in -):
sluitende b. 1-698
tI executief (het -) : de executieve
UI-I96

faillissement VI-87
faim (rester SUf sa -) = niet voldaan zijn II-1191
faling: faillissement VI-88
fan (u) IV-312
farde (sigaretten) : slof II-1215
ferryboat = veerboot, veerschip
II-1133

fiets (toebehoren en onderhoud)
II-1143

fiets en onderdelen II-1139
fièvre (faire de la -) = koorts hebben II-1148
fièvre (faire une maladie) II-1148
fièvre = ziek worden II-1I48
tI fleus : straks II-1224
fond = lange-afstandswedstrijd II1114

forfaitair II-1224
fransdol II-1180
freak, friek IV-326
tI functie (in - van) : op grond van
UI-324

fuseren II-1I94; VI-63
fusie (bedrijfseconomie) II-1193
fusioneren of samenvoegen II1194; VI-63

gans : geheel II-1260
gasthuis II-1085

gastvrouw of hostess II-1123
gasvrij maken (van tanker) II-1120
gebiedende wijs II-1236
gebeuren IV-339
gedaan II-1219; UI-224
geding (in het - zijn) II-1179
gekend en bekend (v) UI-210
tI geleide bezoeken : rondleidingen
UI-225
tI gelijkvloers
(het
grond II-1087

-): begane

gemiddeld, middelmatig en middelbaar (v) II-1I38
tI generiek: titelrol,
begintiteis,
eindtitels 1-676
genetische manipulatie II-1266
genieten UI-239
genitiefvormen II-1173, 1175
genus v. steden UI-222
tI geraadzaam : raadzaam III-204
geschieden IV-339
germanismen IV-327
tI getaIIe (ten - v.) : ten getale v.
VI-56

gewijsde: II-1238, 1269
geworden (overbodig gebruik) II1206, 1255; UI-223, 239

gezicht en zicht (v) UI-205
gezien en aangezien (v) UI-206; IV317

ghostwriter = spookschrijver IV315

globaal (= ruw berekend, ongeveer) II-1I07; UI-232
g10bal (Fr.) = totaal, gezamenlijk,
geheel II-ll 08
globaliser = samenvoegen, samenstellen, optellen, bijeentellen II-1I08
groeikern II-1259
tI groot (hij is 1,75 m -) : lang 1-675
grootschaligheid II-1192
halen (het - bij) IV-340
halvelings II-1I37
handdruk (gouden -) II-1147
handtekenen en ondertekenen (v)
IV-324

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

harmonikabus II-I131
harmonikatrein (= D-trein) II-1125
hartbewaking II-1088
hartbewakingseenheid II-I088
her- (voorvoegsel) IV-311
herbeginnen IV-311
herdacht: overdacht 111-235
herinnering: aanmaning 111-238
herleid tot: beperkt tot 1-676; III235
hernemen en hervatten (v) II-893;
111-218, 228
heropleving: opleving, herleving,
herstel 111-227
herscholing II-1106
hetzij: dat is III-212
hij (u) IV-323
historiek: wordingsgeschiedenis,
ontwikkelingsgang, historisch
overzicht, verloop, relaas, terugblik 111-226
hoger vermeld: bovengenoemd
III-231
holding = houdstermaatschappij
II-1196
hondengras IV-330
honger (op zijn - blijven) : niet
voldaan zijn 11-1191
hoofding: briefhoofd 111-223
hoogwerker (voertuig) 11-1202
hópital universitaire = academisch
ziekenhuis 11-1086
hopper II-1l21
hor (= vliegenraam) VI-52
horen 11-1235
hospitaal II-1085
hospitalisatie: opname II-I094
hospitaliseren: opnemen II-I094
hospitalisme IV-324
hostess of gastvrouw 11-1123
houden aan (Fr. tenir à) : er prijs
op stellen, erop gesteld zijn,
erop staan dat, wensen, verlangen III-227
houdstermaatschappij II-1196
huiscentrale (te1.) II-1198
hulp (ter - komen) : te hulp k.
VI-56
hulpverlener 11-1267

human relations : onderlinge betrekkingen tussen mensen II1268

* ijsgang (op wegen) : ijzel 1-676

*
*

*

*
*

*
*
*

*

ikzucht(ig) = zelfzucht(ig) 1-629
illegalen 1-756
impasse (être dans une -) = in een
slop raken II-1127
inbouwen VI-69
indeling (v. gemeenten) II-1194
indicatief: kenwijsje,
herkenningsmelodie 1-676
industriële archeologie II-1208
informatiedrager II-I095
informatiek: informatica II-1129
in functie van: in het licht van, in
verhouding tot, overeenkomstig
111-231
ingang en toegang (v) 11-1134
inhuldigen (gebouw): inwijden,
openen 11-1189
inhuurname : in huur nemen 111112
inkiezen (te1.) II-1198
inleiden: aanhangig maken III223
inleveren IV-330
inlijving (v. gemeenten) 11-1194
inrichten: organiseren, regelen
111-225, 230
inroepen (een wet, een precedent
-) : zich beroepen op III-234;
IV-305
inschrijving (ter openbare -) : bij
openbare - 111-211
intensive care = intensieve verpleging, verpleegafdeling II-l088
inversie (verkeerde -) III-204, 217
jaloezie (= zonnescherm) VI-52
jota IV-326
joule (eenheid v. voedingswaarde)
II-lll6
jumelage VI-80
juridische terminologie v.d. EEG
IV-308
Juridisch woordenboek IV-307

"*
"*

"*
"*
"*

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

Kangoeroeschip U-1121
kangoeroewagen 11-1122
kartel en concentratie (v) 11-1192
kartel en trust (v) U-1197
katogen VI-72
kennen (succes -): behalen,
boeken, hebben 1Il-206, 208
kern (van steenvrucht): pit 111099
kleedhokje U-I094
klemtoon (verkeerde -) 1-632
kliniek 11-1086
koers (= wielerwedstrijd) 1-674
komen te 11-1206
kopers: koperblazers 1-674
koppel (gehuwd -) : echtpaar 111097
kopstem: lijststem 1-699
kortelings en binnenkort I1-1163
kraamkliniek = maternité I1-1086
kralengordijn VI-52
kreukelzone I1-l209
krimpfolie IV-330
kwartier (in ziekenhuis): afdeling, paviljoen I1-1087
laadkisten (schip) 11-1121
laattijdig: laat I1-1226
ladingdrager 11- 1095
landbouwtrekkers I1-1202
lange-afstandswedstrijd
(-nummer) I1-1114
langs: in, via 1Il-228
langsheen 1Il-238
lastenkohier: bestek
I1-1124,
1203
leegloop, leegstand 11-1162
leerjaar en studiejaar (v) 11-1197
leesbaar Nederlands 1-641
legifereren : wetten maken 11-195
legislatuur: zittingsduur, -termijn
III-195
leiband: lijn 1I-1225
lesuur II- 1093
letterwoorden Il-1149
lias, liashaak, liaspen IV-306
liasseren IV-306

"* liberale beroepen:

"*

"*
"*

"*

"*
"*
"*

"*

vrije b. 1-698
lichtermoederschip II-1122
-lijk (u) VI-57
lijn en regel (v) 1Il-316
lippen (een liedje -) VI-316
locatiesubsidies II-1265
luik: strook 1Il-214

machtsmisbruik; -overschrijding
1-699
maison de rapport = beleggingspand 1Il-215
marifoon 11-1116
mate (in de - van het mogelijke) : zoveel mogelijk III-209
mate, in de - dat: voor zover 111231
maternité = kraamkliniek 11-1086
meebrengen 11-1261
meestergast, -knecht VI-79
memorie v. antwoord, van toelichting 1-700
mesure (dans la - du possible =
zoveel mogelijk) 1Il-209
metteur en page = opmaker 111106
mettre (vertalingen) 11-1151
micro: microfoon 1-676
middelbaar, middelmatig en gemiddeld (v) I1-1138
middellange-afstandswedstrijd,
-nummer I1-l114
midden (in ons -) II-1127
midden: omgeving, kringIl-l 127;
1Il-214
midden : te midden van, midden
in 1Il-216, 230
minst (niet het -, niet in het -) (v)
11-1166; III-233
mistoestand : wantoestand, misstand 1II-214
mits III-213
mobilofoon I1-lI16
moederhuis en kraamkliniek (v) I11086
moedertaalonderwijs 1-730
morgen (deze -) : vanmorgen I11233

monumentenzorg II-1207
mosterd na de maaltijd 1-674
motorfiets en onderdelen 1I-1I55
motorsport 1I-1I59
mousse = schuimplastiek 1I-1176
multi-packet-schip 1I-1125
multi-purpose-schip 1I- 1125
{:( naamtekenen : ondertekenen III241
naamwoordelijke stijl 1-771
-name, -neming 1I-1217
nasCholing 1I-1I06
{:( nauw aan het hart: na - 1I-237
{:( nazicht (het -) : het nazien II1110
Nederlands (algemeen
op
school) 1-688
Nederlands (leesbaar -) 1-641
Nederlandstalig en andere samenst. met -talig 1-625; II-1I79
Nederlandstalig en -sprekend (v)
II-1150
{:( nemen
voor
(Fr.
prendre
pour) : houden voor III-226
net (werk) v. meetkundige lichamen IV-313
nevenschikkend verband 1-654
niet ... noch II-I089
nieuwbouw II-1263
noch ... noch II-1088
nominalisering 1-716
Noordzee (u) II-I130; IV-311
{:( ogen (onder - nemen); in ogenschouw nemen, onder ogen zien
III-226
{:( omheen: om III-207
{:( omnibus: stoptrein,
boemel(bommel-) trein 1I-1I26
omschakelen (zich -) II-1I46
omschakeling 1I- 1146
omscholing II- 1105
om te (foutief gebruik) III-222
{:( omwille van: wegens III-202, 228
onderhavig (= waarvan sprake)
VI-68

{:( onderscheidelijk : onderscheidenlijk III-198
onderschikkend verband 1-654
{:( onderschrijven: inschrijven op
III-211
ondertitels (het nut van -) 1-671,
678
onderzoekkamer II-1094
onnederlands II-1180
onpersoonlijke stijl 1-712
ontiegelijk IV-317
{:( ontijdig: te laat, te late III-241
ontkenning (dubbele -) II-1090
ontslag nemen, zijn - indienen II1152
{:( ontslag nemend: aftredend II1152
ontwikkelen, opwekken, v. gas,
elektriciteit enz. II-1100
ontwikkelen v. meetkundige lichamen IV-313
{:( onvergeld : nog niet betaald III241
{:( opbellen naar nr.... : nr. ... opbellen III-213
{:( opbrengsthuis : beleggingspand
III-215
{:( opantimes : opcentiemen 1II-217
opdat II-1182
open school 1I-1153
operatiekamer II-I087
opiniëren, opiniëring 1-640
opmaker = metteur en page II1106
opname, opnemen (in ziekenhuis)
II-1094
{:( op punt stellen: bijstellen, regelen enz. III-234
opslagplaats en bewaarplaats (v)
III-208
{:( opslorpen: bestrijden, inhalen,
overnemen 1I-1237; III-219
opstaptarief 1-672
optie (juiste betekenis) III-2I8
opwekken, ontwikkelen v. gas,
elektr. enz. II-ll00
opwerkingsfabriek, -complex II1102

* organisatiecomité : regelings-

*

*
*
*
*
*

*

*

*

commissie III-238
organisme (financieel -) : instelling III-214
Oudnederlands en oudnederlands
(v) I1-1180
overbevissing I1-11l5
overkoepeling (v. bedrijven) I11195
overloop (m.b.t. de stedebouw) I11161
overmaken : versturen,
aanbieden III-233, 236
overneming of overname I1-1195
overscholing I1-1107
overstaan (ten - van) : ten opzichte v. III-207
paar en koppel (v) I1-1097
paar en onpaar IV-310
panikeren: in paniek raken I11189
paragraaf en alinea (v) 1-668
parkeerterrein, -garage I1-1087
parking: parkeerterrein I1-1087
parochiaal of parochieel I1-1133
patiënt (en samenst. met -) 111086
patronaIe
vertegenwoordigers:
vertegenwoordigers van werkgevers III-244
paviljoensysteem (in ziekenhuis)
11-1087
pekelwagen II-1202
pensioen (brug-, vervroegd -) 111146
permanentie: spreekuur III-205
personenauto's (soorten) I1-1201
pièces de rechange = (reserve) onderdelen, vervangstukken 111099
piepschuim : schuimpolystyreen
IV-336
piétiner sur place = niet opschieten III-221
pijpen (dansen naar de -) : naar
het pijpen III-211
piloot IV-331
pilootinstallatie : proefinstallatie
IV-331

* pilootschool
: modelschool
331

*
*
*

IV-

piramideverkoop I1-l270
pit en kern (v) I1-1099
plaatshebben en plaatsgrijpen (v)
I1-1129
plaatsnamen (genus) I1-1164
playback = synchrone dubbelopname IV-316
polikliniek I1-1094
poliklinisch patiënt I1-1094
porteur de charges = ladingdrager
I1-1095
predikaat en subject 1-651
preventief onderzoek I1-1095
prijs (aan een lage - bekomen) : tegen een lage prijs ontvangen III-209
privaat en privé (v) I1-1166
proeven (v. atletiekwedstrijd):
nummers 1-675
promotiebouw : projectontwikkeling II-1264
provincie-, provinciaal II-1170
publiciteit: reclame III-226

quotering
11-1115

(voor vissoorten)

* raadplegen
(plannen -): ter inzage liggen II-1099
* raadpleging: spreekuur I1-1095

*

Raad van Staat: Raad van State
1-698
race (u) IV-312
radiotelefonie I1-1116
randgemeente, stad II-1250
realisator: regisseur 1-676
rechange (solution, majorité de-)
= alternatieve oplossing, meerderheid II-1098
rechtsdag II-1117
recht van bewaring I1-1253
reclassering en revalidatie (v) I11145
recycle = terugwinnen I1-1091
recycleren I1-1105

redundantie (in leesbare zin) 1-701
reflectorpaal II-I135; VI-72
i::r reflexiekamer = bezinningskamer
III-I96
i::r regel (in - zijn met): voldoen
aan, in orde zijn met II-I097
regel en lijn (v) III-316
règle (en - générale) = in de regel
II-I097; III-208
rehabilitatie Il-1264
rembourszending II-1148
remédier à qch. = iets verhelpen
Il-1I52
renovatie Il-1264
resocialisatie 1-756
resolutie v.d. Cultuurraad over
Taalbeheersing (ongenummerd
tussen 1-656 en 1-657)
restaurantbon Il-1I1I
revalidatie-assistente Il-I135
-rijk (u) VI-57
rijwiel en fiets (v) Il-I139
ristorno : terugbetaling III-200
ritme : tempo III-2oo
ritselen (nieuwe betekenissen) IV313
rouwkoop II-1I24
ruimtelijke ordening II-1249

*
*

schrijnwerk en timmerwerk (v) III223

schuimplastiek Il-1176
shopping center VI-651
signalering II-1241; IV-234
signeren IV-324
i::r sisser (op een - uitlopen) : met
een - aflopen IV-325
ski (Noordse -, alpiene -) Il1I14

skiwandelen II-11I5
slechts: pas III-241
slop (in een - raken) II-lI27
woordenboek
Sociaalrechtelijk

*

IV-319

sociolinguïstische theorie van taalgebruik 1-707
soins = verzorging III-213
sous-sol = kelderverdieping U1087

spektakel (= kabaal) III-203
spektakelstuk III-203
splijtbak U-Il2l
spookschrijver IV-315
spreekkamer Il-I093
spreekuur U-I093, 1I28; III-205
sprinter (trein) Il-1I26
staalnormen-glossarium IV-333
staangeld of statiegeld Il-1I83
staking (volledige -) : algemene
staking 1-674
i::r stemmen (een wetsontw erp):
aannemen, goedkeuren IlI-195
stemming (ter - leggen): in
stemming brengen Il-1I51
stijl (concrete -) 1-720
- (directe -) 1-723-726
- (persoonlijke -) 1-727-729
- (specificerende -) 1-720
- (werkwoordelijke -) 1-715
stofnam en: (enkelv. of meerv. ?)

*
samenbundeling (v. bedrijven) Il1I96

samenhang (in leesbare zin) 1-701
samentrekking III-21I
samenvoeging (v. gemeenten) Il1I94

satellietstad Il-1251
schaalvergroting Il-1I91
schaatsplank 1-672
i::r schatbewaarder (Nat. Bank) : thesaurier Il-1138
schermbeeldonderzoek of doorlichting 1-640
i::r schoonheidszorgen : schoonheidsverzorging III-230
schoorsteenmantel Il-I255
schrijfadviezen 1-731
schrijfslaaf IV-315

*

VI-51

*
*

stortkoker III-221
straatje zonder einde: doodlopende straat U-I126
straatnamen Il-IIII
strafrechte(r)lijk Il-II03
streep (haar) : scheiding 1-675

strooiwagen I1-1202
studeren en leren (v) I1-1I98
1:< studie (Fr. étude) : kantoor van
notaris III-23I; (ter - zijn) : in
- zijn II-1242
1:< studiebureel : adviesbureau
I11236
studiejaar en leeIjaar (v) 11-1197
stuur (de macht over het - verliezen) II-1177
subject en predikaat 1-651
suffire (il suffit de, Fr.) = men
hoeft maar I1-1181
support d'information = informatiedrager I1-1095
synchrone dubbelopname IV-315
synchronisatie (na-, lip-) IV-315
1:< syndicale
vertegenwoordigers:
vertegenwoordigers van werknemers 111-244
synoniemen 1-645
taalbeheersing in de BRT 1-631,
673
taalfrustratie (Vlaamse -) 1-637
taalintegratie (Nederlandse -)
1-635
1:< taalkundig
gesplitst: gesplitst
volgens de taal III-I96
taalpolitiek 1-747-755,757-766
taalvaardigheid (in het onderwijs)
1-687
1:< tafel(de-zetten): dekkenl-ll5l
-talig (samenst. met -) 1-625
tal van 11-1235
tangconstructies 1-657
tanker 11-1119
tankschepen II-1119
te, om, in VI-56
te, ten, ter VI-55
T-eenheid 1-655, 659
1:< tegenwoordig: deze, dit III-241
tehuisziekte IV-324
1:< telefoonbus of minibus 11-1131
1:< teneergeslagen : terneergeslagen
VI-56
ten minste en tenminste (v) VI-56
ten slotte en tenslotte (v) VI-56

1:< terug: opnieuw III-229

1:<

1:<

1:<
1:<
1:<

1:<

1:<
1:<

1:<

1:<
1:<

terwijl (verkeerd gebruik) I1-l204;
III-222
te veel, teveel 11-1176
tewerkstellen (schrijfwijze) 11-1164
't is te zeggen: dat wil zeggen III208
titels (het nut van -) 1-671
titel (onder bezwarende -) I1-1124
titel (ten - van) : bij wijze v., als
III-220; IV-325
tittel IV-325
toegang (geen voor onbevoegden) I1-1087
toegang en ingang (v) 11-1134
toekomstige moeder: aanstaande
- 1I1-238
toelaten: toestaan I11-214
toelating vragen: toestemming,
verlof vragen I1-1098
toestelnummer I1-1I98
tomber malade = ziek worden IV324
tonen (de weg-) : wijzenll-1243
topic 1-701
tot en' met 11-1254
trappelen (ter plaatse -): niet
vooruitgaan 1I1-221
treffen (een beslissing -) : nemen
1I1-197
trein (doorgaande -) 11-1126
- (gelede -) 11-1125
treinbus 11-1131
trekker met oplegger 11-1201
tromper (se - de, Fr.) = zich vergissen in II-1190
trust en kartel (v) 11-1197
tussenkomst: ingreep
11-1094;
aandeel III-20ü; tegemoetkoming III-207
tweede persoon o. V.t. I1-1212
twee derde - twee derden
tweederde IV-31O
typebrief : modelbrief II-1I65
typestructuur : modelstructuur
1I1-199
UFO II-lI13
uitbouw(en) VI-70

{::{ uitbrengen (een motie -): indienen III-199
uiterlijk 11-1229
uitgaan, vertrekken van (v) IV-318
uitgangspunt en vertrekpunt (v)
IV-318
uitloop 11-1169
uitproberen IV-328
uitslag (v. meetkundige lichamen)
IV-313
uitsmijter IV-336
uitspraak (op radio en TV) 1-631
- (v. plaatsnamen) 1-633
uitstroom 11-1162
uittreden (vervroegd -) 11-1147
universitaire = academicus 11-1086
urbanisatie 11-1257

{::{

{::{

{::{
{::{
{::{
{::{

vakantie en verlof (v) VI-65
vaktermen 1-647
vamp (u) IV-312
vanaf en van ... af VI-58
vangstverbod (voor haring) 11-1115
van langsom : hoe langer hoe 111228
vanuit III-231
verantwoordelijke II-1238
verantwoordelijkheid (- op zich
nemen) VI-83
verdiep: verdieping II-1087
vereffening: 1. betaling; 2. bijlegging of beslechting; 3. ontbinding, liquidatie VI-88
vergeethoek (in de - liggen) : in
het vergeetboek raken 111-204
vergeven (ambt -): verlenen
1-167
vergissen (zich - van) : zich vergissen in 11-1190
verhelpen aan iets: iets v. 11-1152
verhoren 11-1235
verkeerd (het - hebben) 11-1248
verkeersspijkers VI-72
verkeerstechnieken (moderne -)
11-1119
verkommeren IV-329
verkortingen 1-649

{::{ verlenging (in de -) : verlengde
11-1153
verlof (educatief -) 11-1146
verlof en vakantie VI-65
verloop (nieuwe betekenis) 11-1168
verplaatsing (wedstrijd op -):
uitwedstrijd 1-674
vernieuwbouw 11-1263
{::{ verplichtend: verplicht III-217
versieren (nieuwe betekenissen)
IV-313
vertrekken van, uitgaan van (v)
IV-318
vertrekpunt en uitgangspunt (v)
IV-318
vervoegen (zich -) 11-1256
verwijsbriefje, verwijskaartje 111095
Verzorgd taalgebruik, door P.
Buyse en W. Penninckx IV-309
vest en jasGe) (v) 11-1190
VHF 11-1116
vicieuze cirkel 11-1126
vient de paraître = zoëven, pas
verschenen 11-1206
vignet 1-756
vijgen na Pasen 1-674
{::{ vinden: opzoeken 11-1244
vingerstad 11-1250
visite en consult (v) 11-1093
visitekaaf\je (opstelling en formulering) VI-57
visserijsector (terminologie) IV322
Vlaams (in Nederland) 1-679
Vlaams of Nederlands? VI-75
vlaamsgezind 11-1180
vlieger IV-33l
{::{ voedingswaren: levensmiddelen
11-1175
(::{ voege (in -) : van kracht III-240
{::{ voet (op de - bijhouden) : op de
voet volgen III-221
volstaan Guist gebruik) 11-1182
voltooid deelw. (de plaats van het
-) VI-54
{::{ voogdij: toezicht III-2oo

* voogdijoverheid
: toeziende
overheid III-201
*
*
*
*
*

voorbijstreven en achterhalen (v)
III-209
voorhand (op -) 1-627
voorliggen: voorhanden III-231
vooropstellen III 227, 235
vooropzeg : opzegging III-234
voortdurende scholing 11-1153
voorzien (verkeerd gebruik) III197, 215
vorkheftruck 11-1202
vorm (onder hetzij welke -) ; in
welke vorm ook III-217
vraag (in - stellen) ; aan de orde
stellen III-203
vrije dagen IV-341
vrouwenhuis 1-672

* waar:

*

*

*

*
*
*

terwijl III-214
wachtkamer 11-1093
wachtplaats: wachtkamer 11-1093
wagen, wagon 11-1229
waken tegen, waken voor (v) 111187
weder, weer 11-1229-1230
we en wij IV-31O
weerhouden: verhinderd 11-1164
weerhouden (een voorstel -) ; in
aanmerking, in overweging nemen 11-1164; IV-310
wegbebakening 11-1241
weglatingsteken 11-1171
wegwedstrijd en baanwedstrijd (v)
11-1144
wegwerpterminologie 11-1183
werf en werk (v) VI-73
werken: huiswerk 11-1243
werkloosheid (verborgen -) 1-713
werk op de plank; werk aan de
winkel III-223
wetgevende verkiezingen: parlementsverkiezingen III-206
wielerwedstrijden 11-1144

*

*

wijd: ver 11-1254
winkelcentrum VI-51
wisseloplossing, -meerderheid:
alternatieve oplossing, meerderheid 11-1098; III-199
wisselstukken: (reserve) onderdelen, vervangstukken 11-1099;
III-235
woordfrequentie 1-646
woordlengte 1-646
woordstructuur 1-650
woordvolgorde (in werkwoordelijke eindgroep) III-202; VI-53
ze en zij IV-31O

* zeker: bepaald III-195

* zekere: sommige III-201
*
*
*
*
*

*
*

*
*

zelfzucht, ikzucht en egoïsme
1-629
zetelen; zitting hebben 1-699
zicht (op het eerste -) ; gezicht
III-205
zichtbaarheid; zicht 1-676
ziekenhuis (taalgebruik in het -)
11-1085; (categoraal -) 11-1086
ziek vallen: ziek worden IV-324
zien (niets mee te -) ; maken 111243
zij het 11-1247
zin (lengte van de -) 1-652
zinsconstructie 11-1232-1234
zitpenningen en presentiegeld IV310
zo'n aardige mensen: zulke ... 111113
zo'n 20 jaar (= ongeveer ...) 111113
zorgen: verzorging 111-213
zorgenverstrekkers : medische
hulpverleners IV-344
zou(den) (overbodig gebruik) 111182
Zuidnederlands 1-685
zuidpool (u) IV-311
zulkdanig; zo'n III-202
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

We mogen dit jaar uitzonderlijk dit
feest inrichten in aanwezigheid van

Bij uitzondering mogen we dit jaar
bij de organisatie van dit feest op
de aanwezigheid van ... rekenen.

'Uitzonderlijk' kan in dit zinsverband niet gebruikt worden. De
juiste term 'bij uitzondering' betekent: zeer zelden, tegen de
gewoonte of regel in.
De auditeur geeft vervolgens lektuur van de uiteenzetting van de
zaak.

De auditeur zet vervolgens de zaak
uiteen, of: de auditeur geeft vervolgens een uiteenzetting van de
zaak.

Het woord lektuur is niet alleen overbodig, maar bovendien
onjuist gebruikt. (zie Taalbeheersing II-765)
Om te antwoorden moet u rechtstaan.

Als u wilt antwoorden, dient u op te
staan.

Rechtstaan is geen Algemeen Nederlands voor opstaan of
overeind gaan staan:
Wannneer u niet op de zitting verschenen zijt en bijgevolg het vonnis
'bij verstek' werd uitgesproken dan
kunt u, in de plaats van beroep aan
te tekenen, verzet tegen dit vonnis
instellen.

Wanneer u niet op de zitting verschenen bent en bijgevolg het vonnis 'bij verstek' werd uitgesproken,
kunt u, in plaats van beroep aan te
tekenen, verzet tegen dit vonnis instellen.

We hebben in het Nederlands de vormen: gij zijt, u is, u bent.
De vorm 'u zijt' is geen Nederlands. Bovendien is de juiste
uitdrukking: in plaats van en niet in de plaats van.
Eens aangekomen in de zittingszaal.
meldt u dan bij de deurwachter.

Bij het betreden \'{In de zittingszaa/
dient u zich bij de deunmarder te
me/den.

'Eens' is hier abusievelijk gebruikt; bij een deurwachter denkt
men onwillekeurig aan een wacht, voorzien van hellebaard en
zijdgeweer; de juiste benaming is : deurwaarder.
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Voor het vragen van uitstel moet u
zijn bij de griffie. zo spoedig mogelijk.

Voor het aanvraRen van uitstel
dient u zich ZO spoediR mogelük tot
de griffie te wenden.

Aanvragen is iets gebruikelijker dan vragen en tevens dient de
zin anders opgebouwd te worden.
Als u de boete niet betaalt. kan die
op uw inkomsten worden afgenomen.

Als u de boete niet betaalt. kan die
op uw inkomsten worden inRehouden.

Men kan iemand iets afnemen, maar een boete afnemen is
onmogelijk : deze dient betaald te worden en bij wanbetaling
wordt de boete op de inkomsten ingehouden.
Onze Pa werkt, onze gebuur werkt
of is hij werkloos? waarom ?

Onze vader werkt en onze buurman
werkt. of is hij werkloos? Waarom?

Als aanroep is het woord pa gebruikelijk, maar niet als zelfstandig naamwoord in zinsverband. Gebuur is geen Algemeen
Nederlands.
Hij haalde uit zijn broekzak een
doosje stekjes te voorschün en ontstak zijn uitgedoofde sigaret.

Hij haalde uit zijn broekzak een
doosje lucifers te voorschijn en stak
zijn uitgedoofde sigaret aan.

Stekje in de betekenis van lucifer is geen ABN; met een stekje
wordt in het Nederlands meestal een loot of een afgesneden
takje bedoeld.
Onlangs kocht hij nog een hoeveke,
aan de kanten van Tervuren.

OnlanRs kocht hü de kant \,{In Tervuren uit nOR een boederÜÛe.

'Boerderij' is veel gebruikelijker dan hoeve en als verkleinwoord komt hoeve bijna nooit voor. De term 'aan de kanten'
bestaat in dit verband in ABN niet.
Zijn ouders hadden een fabriek
waar Modest nog stielman is geweest.

Zijn ouders hadden een fabriek
waar Modest nog vakman is geweest.

Stielman is geen goed Nederlands, vakman, ambachtsman,
man van het vak wel.

A.F.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelüke tekst

Verbeterde tekst

In onze gemeente is het sluik storten een groot probleem.

In onze gemeente vormt het storten
op verboden plaatsen een groot
probleem.

Het foutief gebruikte 'sluik' heeft hier de betekenis van stiekem; een ander woord voor stiekem içethter tersluiks, terwijl
bij voorbeeld sluik haar glad, neerliggend haar is.
Het aantal overlüdens blijft hoge
toppen scheren te ...

Het aantal sterfgevallen in ... blijft
hoge cijfers scoren.

Hierin wordt ten onrechte gebruik gemaakt van de uitdrukking
'geen hoge (oude) top scheren: d.w.z. niet oud worden. Het
'hoge toppen scheren' betekent hier echter: hoge ogen
gooien, hoge cijfers scoren.
Omwille van het wisselvallige karakter van bepaalde inlichtingen,
vestigen wü uw aandacht op het feit
dat wijzigingen kunnen worden
aangebracht in de loop van het sei·
zoen.

Wü vestigen er uw aandacht op dat
er l'anwege het onzekere karakter
l'an bepaalde inlichtingen in de
loop van het seizoen wüzigingen
kunnen worden aangebracht.

Omwille van het groot aantal klan·
ten in de toeristische centra, is het
mogelük dat de hostess dit doku·
ment slechts na drie dagen kan terugbezorgen.

Wegens het grote aantal klanten in
de toeristische centra kan het voorkomen dat de hostess dit document
pas na drie dagen kan teruggeven.

De uitdrukking omwille van wordt in het Nederlands uitsluitend gebezigd in de betekenis van ter wille van, zoals bij
voorbeeld in de oude zegswijze 'om den wille van de smeer
likt de kat de kandeleer' . In de geciteerde oorspronkelijke
teksten is de term omwille van foutief gebruikt; hij dient
vervangen te worden door vanwege, of wegens.
30 minuten vóór de inscheping in
het vliegtuig zult u door de luidspreker of via het televisiescherm
worden verzocht naar de exit te
gaan.

Dertig minuten l'oordat u aan
boord van het l'liegtuig stapt zult u
door middel van luidsprekers of televisiescherm worden verzocht u
naar de uitgang te bege\'en.

U scheept zich in - zoals in het woord zelf reeds besloten ligt
- aan boord van een schip. In een vliegtuig stapt men in,
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meestal via een overdekte looptunnel (aviobrug). De
vliegtuigbemanning noemt dit schertsend wel eens 'de pijp uit
en de kist in gaan.
Op elke reiskoffer zal een etiket
worden gekleefd waarvan de strook
zal worden vastgehecht en u de
mogelijkheid zal bieden uw bagage
in ontvangst te nemen bij de aankomst.

Op elke reiskoffer wordt een etiket
met daaraan gehechte strook geplakt. door middel waarvan u bij
aankomst uw bagage in ontvangst
kunt nemen.

In het Frans wordt vaak de toekomende tijd gebruikt, waar het
ABN echter de tegenwoordige tijd bezigt.
Bij de inschrijving ontvangt u eveneens:
- een genummerde inschepingskaart die u toegang tot het vliegtuig zal verlenen;
- u houdt ze dus in uw bereik. Bij
de inschrijving zal u het nummer van de inschepingszaal
worden medegedeeld, waar u
zich moet aanmelden 30 minuten vóór het opstijgen van het
vliegtuig.

Bij de inschrijving ontvangt u eveneens:

-

-

een instapkaart. met stoelnummer. die toegang tot het vliegtuig verleent;
u behoort deze bij de hand te
houden. Bij inschrijving wordt u
het nummer van de vertrekhal
medegedeeld; u dient zich daar
30 minuten voordat het vliegtuig
opstijgt aan te melden.

Het woord inscheping wordt - zoals hiervóór reeds vermeld
werd - uitsluitend in verband met het scheepvaartverkeer
gebezigd en in geen geval bij het vliegverkeer.

A.F.
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111. - Proeve van tekstverbetering
In deze proeve van tekstverbetering beginnen we met het
onderzoek van het taalgebruik in het gemeenschapspact, dat
ten grondslag ligt aan de vorming van de huidige regering.
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Bij het normale einde van de huidige
legislatuur, zal het Parlement uitgenodigd worden ...

Bij het normale einde van de huidige
zittingsduur/zittingstermijn zal ...

In het Frans betekent 'législature' in het tijdvak waarvoor het
Parlement verkozen wordt, in ons land vier jaar. In het Nederlands heeft legislatuur een totaal andere betekenis:
1. uitoefening van de wetgevende macht; 2. (weinig gebruikelijk) wetgevend lichaam (Van Dale). De tijdruimte tussen twee
parlementsverkiezingen noemen we zittingsduur of zittingstermijn (zie Het Nederlandse Parlement door dr. E. van
Raalte en Wandelingen door de handelingen door dr. N.
eramer, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage). Een zitting strekt
zich uit over het tijdvak van een jaar (zittingsjaar), b. v. de
zitting 1977-1978.
De grondwet zal het principe van de
politieke decentralisatie van een zeker aantal materies ... bekrachtigen.

De grondwet zal het principe van de
politieke decentralisatie van een bepaald aantal materies bekrachtigen.

'Zeker' is hier de letterlijke vertaling van 'certain'. Het is
verkeerd, omdat 'zeker' vóór een zelfst. nwo iets onbepaalds
uitdrukt (b. v. op zekere dag, een zekere stad in Frankrijk).
... zolang de wetgevende Kamers
geen gebruik maken van hun recht
om te legifereren.

... zolang de wetgevende Kamers
geen gebruik maken van hun recht
om wetten te maken.

'Legifereren' is in onze taal geen gebruikelijk woord en minder
duidelijk voor de gewone man dan wetten maken.
De Senaat zal bevoegd zijn voor de
herziening van de grondwet en de
met een speciale meerderheid te
stemmen wetten.

De Senaat zal bevoegd zijn voor de
herziening van de grondwet en de
met een speciale meerderheid aan te
nemen/goed te keuren wetten.

Als transitief werkwoord wordt stemmen uitsluitend gebruikt
voor muziekinstrumenten, b.v. een piano stemmen. Het stemt
dus overeen met Fr. 'accorder'. Een wet (of beter: een
wetsontwerp) wordt aangenomen of goedgekeurd. De parle-
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mentsleden kunnen wel voor of tegen een wetsontwerp stemmen (intransitief gebruik !). Nog eenvoudiger zou zijn: ... en
de wetten die een speciale meerderheid vergen.
Hij (de Senaat) zal de taak vervullen
van reflexiekamer.

De Senaat zal de taak van bezinningskamer vervullen.

Het Nederlandse woord bezinning is hier te verkiezen boven
het bastaardwoord, dat bovendien de dubbele betekenis heeft
van weerkaatsing en bezinning.
Zij zijn verbonden aan het executief
van hun gewest.

Zij zijn verbonden aan de executieve
van hun gewest.

In het Nederlands spreken we van de executieve; Van Dale
geeft hiervan de volgende verklaring: uitvoerend bewind,
bestuur. Verderop in het pact staat trouwens: de Brusselse
executieve.
Elke gemeente zal twee gemeenschapscommissies creëren.

Elke gemeente zal twee gemeenschapscommissies instellen/oprichten.

Waarom nogmaals een bastaardwoord, als er twee veel gebruikelijke werkwoorden zijn die precies hetzelfde uitdrukken?
... samengesteld uit personen die op
eentalige of taalkundig gesplitste lijsten kandidaat waren ...

... samengesteld uit personen die op
eentalige of volgens de taal gesplitste lijsten kandidaat waren...

Taalkundig betekent: behorende tot of bekwaam in de taalwetenschap, de taalkunde, b.v. een taalkundige ontleding,
taalkundig geschoold. Het Fr. 'linguistique' heeft naast deze
betekenis ook die van 'betrekking hebbende op een of meer
talen'. Als men spreekt over 'la question linguistique en Belgique' heeft dat niets te maken met taalkunde, maar met de
taalkwestie in België. 'Taalkundig gesplitste lijsten' heeft dus
geen zin en dient te worden vervangen door: lijsten die
gesplitst zijn volgens de taal, volgens de taalgroepen of taalgemeenschappen.

J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
HET GEMEENSCHAPSPACT (2)

Oorspronkelijke tekst
Kredieten die niet worden besteed
aan de werking ... van activiteiten.

Verbeterde tekst
Kredieten die niet worden besteed
aan activiteiten.

We kunnen wel spreken van de werking van een toestel, een
machine, maar wat verstaat men onder de werking van activiteiten ? Het woord 'werking' is hier overbodig.
-

-

Een mogelijkheid van beroep zal
worden voorzien.
Het bedrag dat voor deze gemeenschappen voorzien is.
Zij kunnen strafrechtelijke sancties voorzien.

-

-

Een mogelijkheid van beroep
staat open bij ...
Het bedrag dat voor deze gemeenschappen uitgetrokken. bestemd is.
Zij kunnen strafrechtelijke sancties inhouden. bepalen. vaststellen.

Het werkwoord 'voorzien' woekert in de tekst van het gemeenschapspact. Het is een vage, nietszeggende stoplap,
waarvoor in elk geval een precies en duidelijk werkwoord
bestaat.
In dit geval wordt de beslissing met
dubbele meerderheid getroffen.

In dit geval wordt de beslissing met
dubbele meerderheid genomen.

Regelingen, toebereidselen, voorzieningen worden getroffen,
maar beslissingen worden genomen.
Het aantal raadsleden zal gelijk zijn
aan het dubbel van het aantal volksvertegenwoordigers .

Het aantal raadsleden zal gelijk zijn
aan het dubbele van het aantal
volksvertegenwoordigers.

Dubbel wordt gebruikt als bijv. nwo en als bijwoord: een
dubbel spoor; die postzegel heb ik dubbel; een akte dubbel
opmaken. Als zelfst. nw. wordt het het dubbele: het dubbele
van 5 is 10; hij heeft het dubbele van die prijs betaald.
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In het Brusselse gewest bestaan een
Nederlandse Commissie voor de
Cultuur en een Franse Commissie
voor de Cultuur, die uit een gelijk
aantal leden, onderscheidelijk door
de Nederlandse en de Franse taalgroep van de Gewestraad verkozen,
zijn samengesteld,

In het Brusselse gewest bestaan een
Nederlandse en een Franse Cultuurcommissie, samengesteld uit een gelijk aantal leden, die onderscheidenlijk door de Nederlandse en de
Franse taalgroep van de Gewestraad
worden verkozen,

Cultuurcommissie is te verkiezen boven de omschrijving
Commissie voor de cultuur (vgl. Cultuurraad). De herhaling
van deze samenstelling is overbodig, evenals de herhaling van
'taalgroep' in 'de Nederlandse en de Franse taalgroep' overbodig is. In het bijwoord onderscheidenlijk staat een n, omdat het
afgeleid is van het bijv. nwo onderscheiden. De opeenvolging
van drie werkwoorden (verkozen, zijn samengesteld) aan het
einde komt de duidelijkheid van de zin niet ten goede, want
'verkozen' behoort bij 'leden' en 'zijn samengesteld' bij
'Commissie' .
De beslissingen ... zijn slechts aangenomen, wanneer zij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen in elke commissie bekomen.

De beslissingen ... zijn slechts aangenomen, wanneer ze de meerderheid van de uitgebrachte stemmen in elke commissie behalen.

Stemmen worden behaald of gekregen. ' Bekomen' gebruiken
we vooral in een ander verband, b.v. die wijn is me niet goed
bekomen; bekomen van de schrik, van de vermoeidheid.
-

-

De uitoefening van het mandaat
zal onverenigbaar zijn met dit
van een mandaat van ...
De grenzen van het kiesarrondissement Brussel zullen samenvallen met deze van ...

-

Het mandaat zal onverenigbaar
zijn met dat van ...

-

De grenzen van het kiesarrondissement Brussel zullen samenvallen met die van ...

De vormen 'dit van' en 'deze van' zijn in het Nederlands
onmogelijk. We hebben hier immers te maken met voornaamwoorden die een bepalingaankondigende functie vervullen en
in zulke gevallen passen alleen dat en die (zie Taalbeheersing
11-523). Bovendien verwijst 'dit' in de eerste zin naar 'uitoefening', een zijwoord; er had dus die moeten staan, maar 'uitoefening' is overbodig.

J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
GEMEENSCHAPSPACT (lIl)
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

De Gewestraden regelen de water-

De Gewestraden regelen de water-

bedeling

voorziening

Bedeling (met de klemtoon op de tweede lettergreep) betekent,
volgens de verklarende woordenboeken, de geregelde uitreiking van giften aan de armen. Vóór de invoering van de sociale
zekerheid was de bedeling een belangrijke vorm van liefdadigheid. In De waterman van A. van Schendelleest men: 'Voor
de bedeling zag men elke morgen mensen met ketels staan'.
Voor de geregelde levering van water, gas en elektriciteit is de
juiste term voorziening.
Het bepalen van de typestructuur
van de prijs van het water.

De vaststelling van een modelstructuur voor de prijs van het water.

Tegenover de Franse samenstellingen met 'type' als tweede lid
staat in het Nederlands meestal een samenstelling met model
als eerste lid.
Het Brussels executief is samengesteld uit ten hoogste zeven leden,
onder wie ten minste twee zullen
behoren tot de Nederlandse taalgroep.

De Brusselse executieve is samengesteld uit ten hoogste zeven leden,
onder wie ten minste twee van de
Nederlandse taalgroep.

Het korte woordje van drukt precies hetzelfde uit als de
omslachtige toekomende tijd. Voor executieve zie Taalbeheersing, blz. I1I-I96.
Tegen de leden van de taalgroep
waartoe zij behoren, kan door deze
taalgroep een motie van wantrouwen
worden uitgebracht.

Een taalgroep kan tegen eigen leden
een motie van wantrouwen indienen.

Een stem wordt uitgebracht, niet een motie; deze wordt ingediend, aangenomen, goedgekeurd of verworpen.
Deze motie zal alleen dan ontslag tot
gevolg kunnen hebben, wanneer in
hun groep een wisselmeerderheid
bestaat.

Deze motie zal alleen ontslag tot gevolg kunnen hebben, wanneer in hun
groep een alternatieve meerderheid
bestaat.

'Wisselmeerderheid' is een klakkeloze vertaling van 'solution
de rechange'. Er zijn wel een groot aantal samenstellingen met
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wissel als eerste lid, zoals wisselkantoor en wisselstroom,
maar in dit geval stemt' rechange' overeen met het bijv. nw.
alternatief (zie Taalbeheersing, blz. 11-579 e.v.).
Zij worden door de Koning benoemd
op voorstel van een dubbele lijst van
de Senaat.

Zij worden door de Koning benoemd
op een dubbeltal voorgedragen door
de Senaat.

Een 'lijst' van twee voorgedragen kandidaten voor een ambt of
functie is een dubbeltal (zie Taalbeheersing, blz. 11-1109).
Een jaarlijkse verhoging in verhouding tot het stijgingsritme van de nationale begroting.

Een jaarlijkse verhoging in verhouding tot het stügingstempo van de
nationale begroting.

Fr. 'rythme' stemt soms wel overeen met Ned. ritme, zoals in
het ritme van de polsslag, van de seizoenen, van een vers,
d.W.z. een regelmatig afwisselende beweging. Hier is echter
het tempo bedoeld: stijgingstempo, groeitempo, arbeidstempo, produktietempo.
De eventuele ristorno's van de opbrengst van sommige belastingen.

De eventuele terugbetalingen, teruggaven, afdrachten van sommige
belastingen.

Het aan het Italiaans ontleende woord 'ristorno' is een term uit
de boekhouding en het verzekeringswezen.
Hierin begrepen de tussenkomst van
de gouverneur in de administratieve
voogdij.

Hierin begrepen het aandeel van de
gouverneur aan het administratief
toezicht.

Onder invloed van Fr. 'intervention' verdringt 'tussenkomst'
een reeks beter passende woorden, o.a. tegemoetkoming, redevoering, inmenging. In dit geval is aandeel de juiste term.
Fr. 'tutelle' stemt soms wel overeen met voogdij, maar
uitsluitend in de civielrechtelijke sfeer, b.V. in verband met
kinderen. Het wordt echter niet gebruikt voor het toezicht van
een overheid op lagere publiekrechtelijke lichamen.

I.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Gelet op het KB betreffende de erkenningsprocedure van de gemeentelijke raden voor cultuur ...

Gelet op het KB betr. de procedure
tot erkenning van de gemeentelijke
culturele raden ...

Op zichzelf is de samenstelling 'erkenningsprocedure' aanvaardbaar, maar in dit verband is ze misleidend. De bepaling
'van de culturele raden' wordt hier immers verbonden met
'procedure', terwijl ze in werkelijkheid betrekking heeft op
'erkenning', m.a.w. niet de procedure, maar de raden worden
erkend. We vervangen 'raden voor cultuur' door culturele
raden.
Overwegende dat zekere bepalingen
van de statuten ...

Overwegende dat sommige bepalingen van de statuten ...

We hebben hier te maken met de letterlijke vertaling van
'certaines'. De betekenis is een aantal bepalingen en dan is in
onze taal sommige vereist.
Beslist de statuten als volgt te wijzigen:

Besluit de statuten als volgt te wijzigen:

Beslissen wordt niet gebruikt met een infinitief voorafgegaan
door te; in zulke gevallen is het altijd besluiten. Op beslissen
volgt een bijzin, ingeleid door het voegwoord dat: de vergadering heeft beslist dat de statuten gewijzigd zullen worden.
De stemgerechtigde leden mogen
geen politiek mandaat noch een
functie bij de voogdijoverheid uitoefenen.

De stemgerechtigde leden mogen
geen politiek mandaat noch een
functie bij de toeziende overheid uitoefenen.

Wij hebben er al vroeger op gewezen (Taalbeheersing in de
administratie, blz. III-200) dat voogdij alleen in civielrechtelijk
verband wordt gebruikt (b. v. de voogdij over een kind). In dit
geval gaat het om toezicht en de overheid die dit toezicht
uitoefent noemen we toeziende overheid, ook wel toezichthoudende overheid.
Jonge gastarbeiders die, omwille van
het feit dat ze geen Nederlands kennen, weinig promotiekansen hebben.

Jonge gastarbeiders die, wegens of
door het feit dat ze geen Nederlands
kennen, weinig promotiekansen
hebben.
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Omwille van of ter wille van betekent in het belang van, ten
bate van (b.v. ter wille van de duidelijkheid, om kortheidswille). In een redengevende uitdrukking zoals de bovenstaande
hebben we de keuze tussen wegens, om reden van, omdat.
Het incident kreeg een oplossing
waar het Vlaamse land vrede kan
mee nemen,

Het incident kreeg een oplossing
waar het Vlaamse land vrede mee
kan hebben.

Daardoor kreeg men de indruk dat
men deze man wilde aan het hoofd
van de partij plaatsen,

Daardoor kreeg men de indruk dat
men deze man aan het hoofd van de
partij wilde plaatsen.

De vraag is of de betalingsbalans van
de VS zal kunnen tot een batig saldo
worden omgeschapen,

De vraag is of de betalingsbalans van
de VS tot een batig saldo zal kunnen
worden omgebogen, of omgebogen
zal kunnen worden.

De hulpwerkwoorden worden in zulke bijzinnen niet door
allerlei andere woorden van de onbepaalde wijs of het deelwoord gescheiden. De volgorde deelwoord hulpwerkwoord is
even goed als de volgorde hulpwerkwoord deelwoord.
Het is de vraag of het tot een zulkdanige ommekeer zal komen.

Het is de vraag of het tot zo'n ommekeer zal komen.

'Zulkdanig' is geen Nederlands woord. Wellicht is het een
contaminatie van zulk en zodanig of dusdanig. In plaats van
zo'n ommekeer kan men ook schrijven zulk een ommekeer,
een zodanige ommekeer of een dusdanige ommekeer, maar
deze vormen zijn in gewone taal minder gebruikelijk dan zo'n.
Wanneer die beide hervormingen
verworven zijn en de overdracht van
alle politieke bevoegdheden van de
provincie zal beslist zijn, overdracht
waarin de gemeenten een belangrijk
aandeel zullen hebben, zal het huidige politieke orgaan van de provincie worden afgeschaft.

Nadat beide hervormingen zijn uitgevoerd en de beslissing is genomen
om de huidige politieke bevoegdheden van de provincie over te dragen,
waaraan de gemeenten een belangrijk aandeel zullen hebben, wordt het
huidige politieke orgaan van de provincie afgeschaft.

Wij hebben getracht de ingewikkelde oorspronkelijke zin wat
leesbaarder te maken. 'Waarin' moet worden vervangen door
waaraan. Men kan wel een aandeel hebben in een onderneming, in de winst, maar men heeft een belangrijk aandeel aan
de totstandkoming van iets.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

We gaan hierbij zoveel mogelijk
chronologisch te werk, om de tijdperken van opkomst, bloei en verval
te beschouwen.

We zullen de tüdperken van
opkomst, bloei en verval in chronologische volgorde beschouwen.

De zin wint aan kracht als nietszeggende woorden weg blijven.
Denk aan de kernachtige uitdrukkingswijze van onze
spreekwoorden: wie eerst komt, eerst maalt; komt tijd, komt
raad.
Je school ligt niet ver af, en je hebt
's middags de kans om interessante
spektakels te ontdekken.

Je schoolligt niet ver af en je hebt' s
middags de kans om interessante
culturele activiteiten te ontdekken.

Tussen Fr. 'spectacle' en Ned. 'spektakel' bestaat een fundamenteel betekenisverschil. Het laatste is synoniem met: kabaal, lawaai, herrie (toen hij begon te spreken, ontstond in de
zaal een hels spektakel). Het Franse woord daarentegen betekent: schouwspel, vertoning, voorstelling. Een spektakelstuk
is een op grove effecten berekend toneelstuk. In dit geval was
blijkbaar culturele activiteiten bedoeld.
Hierbij wordt een prangend probleem in vraag gesteld.

Hierbij wordt een prangend probleem aan de orde gesteld of ter
sprake gebracht.

'In vraag stellen' is geen Nederlandse wending; ze is blijkbaar
ontstaan onder de gezamenlijke invloed van het Frans (mettre
en question) en het Duits (in Frage stellen).
Dit museum bezit een verzameling
oude kledingstukken en gebruiksvoorwerpen, gedurende een paar
eeuwen door veel liefhebbers bijeengebracht, die een grote folkloristische waarde hebben.

De verzameling oude kledingstukken
en gebruiksvoorwerpen in dit museum is gedurende een paar eeuwen
door veel liefhebbers büeengebracht
en bezit een grote folkloristische
waarde.

Onoverzichtelijkheid ontstaat als een bijvoeglijke bijzin te ver
verwijderd is van zijn antecedent: niet de liefhebbers, maar de
kledingstukken en gebruiksvoorwerpen hebben een grote
waarde.
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Alle inlichtingen zijn te bekomen bij

Alle inlichtingen verkrügbaar bij ...

Alleen daar kan het jongerenpaspoort bekomen worden.

Alleen daar is het jongerenpaspoort
verkrügbaar/te verkrÜgen.

Bekomen wordt in modern Nederlands nog alleen gebruikt:
- om aan te geven dat iets een bepaalde uitwerking heeft (die
wijn is me niet goed bekomen);
in de betekenis van herstellen, bijkomen, opknappen (bekomen van de schrik, van een vermoeidheid).
Het is geraadzaam nu al te reserveren.

Het is raadzaam nu al te reserveren.

'Geraadzaam' is geen Nederlands. Het is blijkbaar een contaminatie van raadzaam en geraden.
Worden op hun aanvraag lid van de
algemene vergadering de afgevaardigden ...

Lid van de algemene vergadering
worden op hun aanvraag de afgevaardigden...

Wij kunnen niet, zoals in het Frans, de persoonsvorm van het
werkwoord (worden) voorop plaatsen.
Wij kunnen nu een eerste bilan opmaken.

Wij kunnen nu een eerste balans
opmaken.

Waarom het Franse woord 'bilan' gebruiken in plaats van het
Nederlandse balans ? Zo zegt men: het jaarverslag en de
balans aanbieden; de balans werd door de vergadering goedgekeurd. Er zijn ook tal van samenstellingen: balansactiva,
balanscijfers , balanspost, balanswaarde enz. Een balansopruiming is een uitverkoop in winkels aan het einde van het
boekjaar.
Het gewestplan dat allO jaar in de
vergeethoek lag ...

Het gewestplan dat al 10 jaar in het
vergeetboek is geraakt ...

De uitdrukking 'in de vergeethoek liggen' is wel begrijpelijk,
maar ze is in het Nederlands niet gebruikelijk: ze komt in
geen enkel woordenboek voor. Vergeetboek wordt nog alleen
gebruikt in de wending in het vergeetboek raken. In oudere
woordenboeken vindt men nog als vertaling van 'vergeetboek' : livre qu'on ne consuite jamais.

J.V.
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111 - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst
Het is merkwaardig dat men reeds tot
zo'n goede resultaten kon komen.

Verbeterde tekst
Het is merkwaardig dat men reeds tot
zulke goede resultaten kon komen.

Zo'n is een afkorting van zo een en wordt dus voor een enkelvoudig zelfst. nw. geplaatst (b. v. het is merkwaardig dat reeds
zo'n goed resultaat werd bereikt). Voor een meervoud is zuLke
vereist. ZuLk(e) staat eveneens vóór stofnamen: zulk water,
zulke thee, zulke munt. Zo'n kan wel vóór een meervoud voorkomen, maar alleen in de betekenis van ongeveer: na zo'n
honderd voorstellingen trekt het stuk nog steeds volle zalen.
Op eerste zicht zitten er niet zoveel
aanknopingspunten in een vergelijking met. ..

Op het eerste gezicht zitten er niet
zoveel aanknopingspunten ...

Zicht betekent het zien, het waarnemen met de ogen : het zicht
wordt door de mist beperkt; het schip is in zicht; er is geen
oplossing in zicht.
In de betekenis van aanblik is de juiste term gezicht: op het
eerste gezicht; het is geen verkwikkend gezicht; gezicht op een
berg, een stad. Bovendien is de weglating van het in de oorspronkelijke tekst niet verantwoord.
Permanentie sociaal-cultureel werker
op dinsdag en vrijdag van 17 tot 19
uur.

Spreekuur sociaal-cultureel werker
op ...

Als iemand op een bepaalde plaats en op bepaalde uren voor het
publiek te spreken is, houdt hij spreekuur. Het bastaardwoord
'permanentie' is hiervoor in onze taal niet gebruikelijk.
De doortocht van de Ronde van
Frankrijk doorheen het Brusselse
stadscentrum kende een grote belangstelling.
Overstromingen doorheen de eeuwen.

De doortocht van de Ronde van
Frankrijk door het Brusselse stadscentrum wekte grote belangstelling.
Overstromingen door de eeuwen
heen.

Het bijwoord doorheen wordt gebruikt in verbinding met een
ander bijwoord, meestal er : de kogel vloog er doorheen; na een
week hard werken is hij er doorheen. Het is echter verkeerd
'doorheen' te gebruiken alsof het een voorzetsel was, zoals in de
eerste zin. In sommige gevallen kan door worden versterkt door
heen, maar dan wordt het afzonderlijk geschreven.
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Het gebruik van het werkwoord kennen in gevallen als: belangstelling, succes, resultaten, veel aanhangers, een groot tekort kennen, is te wijten aan Franse invloed. In onze taal zeggen
we : belangstelling wekken, gaande maken; succes behalen,
boeken, hebben, oogsten; resultaten behalen, bereiken, opleveren; veel aanhangers hebben, een groot tekort hebben.
De belasting wordt afgelast.

De belasting wordt afgeschaft.

Het werkwoord afgelasten betekent: iets door een tegenbevel
afzeggen (een vergadering, een wedstrijd, een staking afgelasten). Een belasting die niet meer geheven wordt, is afgeschaft.
In die zin werden onmiddellijk belangrijke beslissingen getroffen.

In die zin werden onmiddellijk belangrijke beslissingen genomen.

Beslissingen worden niet 'getroffen', maar genomen. Treffen is
het passende werkwoord als het gaat om maatregelen, regelingen, toebereidselen, voorzieningen, een vergelijk.
Die vrij zware belasting wu onverschillig alle gezinnen treffen.

Die vrij zware belastin$ zou alle gezinnen zonder onderscheid treffen.

Het betreft een belasting die alle gezinnen op dezelfde wijze zou
treffen, onverschillig of ze rijk zijn of arm.
Gezien de raad niet onmiddellijk in 't
leven geroepen werd ...

Aangezien de raad niet onmiddellijk in
't leven geroepen werd .. ,

Gezien en aangezien behoren tot verschillende woordsoorten:
het eerste is een voorzetsel, het tweede een voegwoord. Het
eerste betekent gelet op, wegens en wordt dus steeds gevolgd
door een substantief: gezien zijn geringe ijver zal hij wel niet
slagen. Het tweede is synoniem met omdat, daar en evenals deze
woorden verbindt het zinnen: aangezien zijn ijver gering is, zal
hij wel niet slagen.
Deze keuze verleent hen stemrecht bij
de wetgevende verkiezingen in de gekozen gemeente.

Deze keuze verleent hun stemrecht
voor de parlementsverkiezingen in de
gekozen gemeente.

Correcte verbindingen met 'wetgevend' zijn uiteraard: wetgevende macht, wetgevende vergadering, wetgevende maatregelen, wetgevend werk enz. Verkiezingen voor wetgevende lichamen noemen we echter parlementsverkiezingen.
J.V.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Tussen de ziekteverzekering en de
psychiatrische instellingen bestaat
een overeenkomst waardoor de financiële tussenkomst bepaald wordt voor
de patiënt.

Tussen de ziekteverzekering en de
psychiatrische instellingen bestaat
een overeenkomst waardoor de tegemoetkoming voor de patiënt wordt
bepaald.

Een uitkering toegekend krachtens een regeling van sociale bijstand of een gedeeltelijke vergoeding van gemaakte kosten heet
een tegemoetkoming (Fr. intervention). Dit kan men lezen in het
Sociaalrechtelijk woordenboek, uitgegeven door de BeneluxEconomische Unie, waarvan de terminologie bij decreet van de
Nederlandse Cultuurraad verplicht werd gesteld voor alle overheidsinstellingen.
Dat doet niets af van het feit dat ...

Dat doet niets af aan het feit ...

Men zegt wel 'iets afdoen van de prijs' (de prijs verminderen),
maar 'dat doet niets af aan het feit' (dat verandert niets aan het
feit).
De houding van zo vele Vlamingen ten
overstaan van de eigen taal ...

De houding van zo vele Vlamingen ten
opzichte van, ten aanzien van de eigen
taal ...

Ten overstaan van betekent 'in bijzijn van' : een examen afnemen ten overstaan van de inspecteur; een akte tekenen ten
overstaan van de notaris. Volgens het WNT werd oudtijds ook
'ten overzitten van' gebruikt.
De omheining ging dan omheen de
huidige gebouwen van de Nationale
Bank.
De rivier die doorheen de stad kronkelde ...

De omheining ging dan om de huidige
gebouwen van de Nationale Bank.
De rivier die door de stad kronkelde

'Omheen' en 'doorheen' worden in deze zinnen gebruikt als
voorzetsels, terwijl het bijwoorden zijn. Ze kunnen alleen voorkomen met een ander voorafgaand bijwoord, waarvan ze door
andere woorden gescheiden kunnen worden : de menigte stond
er omheen; de tafel waar de gasten omheen zaten; de gebouwen
waar de omheining omheen ging; de omheining ging er omheen.
Zo ook met doorheen: over een paar maanden ben ik er
doorheen; de wakkere vrouw sloeg er zich aardig doorheen (zie
Taalbeheersing, blz. II-413).
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De regering zal nog veel moeilijkheden kennen.

Het lager onderwijs heeft dit jaar een
achteruitgang gekend.
Wij kennen nog een groot tekort aan
zulke scholen.
Ook onze buurlanden kennen overstromingen.
Vlaamse orgelbouw in Nederland
kent nieuw hoogtepunt.

De regering zal nog veel moeilijkheden ondervinden, zal nog aan veel
moeilijkheden het hoofd moeten
bieden.
Het lager onderwijs is dit jaar achteruitgegaan.
Wij hebben (of: er bestaat) nog een
groot tekort aan zulke scholen.
Ook onze buurlanden worden door
overstromingen geteisterd.
Vlaamse orgelbouw in Nederland bereikt nieuw hoogtepunt.

Het werkwoord 'kennen' is bij velen een echte stoplap geworden; het woekert in onze pers en andere massamedia. Soms is het
totaal overbodig en in de meeste gevallen verwatert en vervlakt
het de stijl.
Het gebouw diende als opslagplaats
van de archieven in de 17de eeuw.

Het gebouw diende als bewaarplaats
van het archief in de 17de eeuw.

Een opslagplaats is een gebouw waarin goederen worden opgeslagen, een pakhuis. Een archief wordt niet opgeslagen, maar
bewaard. Meestal staat het woord in het enkelvoud en het kan de
betekenis hebben zowel van archiefstukken als van het gebouw
waarin deze worden bewaard : het archief (= de archiefstukken)
van de stad Antwerpen; hij werkt op het rijksarchief.
In de grond van ons hart voelen wij
ons Brusselaars, 't is te zeggen dat wij
noch Vlamingen noch Walen zijn.

In de grond van ons hart voelen wij
ons Brusselaars, dat wil zeggen wij
zijn noch Vlamingen noch Walen.

De wending 't is te zeggen is een verkeerde vertaling van 'c 'est-àdire'. Wel bestaat de uitdrukking dat is te zeggen: ze geeft te
kennen dat wat iemand zegt niet helemaal strookt met de waarheid en een kleine verbetering behoeft. Als b. v. iemand met lof
wordt overladen omdat hij een groot werk alleen tot een goed
einde heeft gebracht, kan hij daarop antwoorden: 'Dat is te
zeggen, we waren eigenlijk met z'n tweeën'.
Zulke verzoeken worden, in algemene
regel, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ingeleid.

Zulke verzoeken worden in of over
het algemeen (of: in de regel) bij het
ministerie van Binnenlandse zaken
ingediend.

In de oorspronkelijke tekst zal wel 'en règle générale' hebben
gestaan. Een verzoek wordt ingediend en een debat wordt ingeleid. In het Frans gebruikt men in beide gevallen hetzelfde werkwoord: introduire une requête, introduire un débat.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Sommige van deze stoffen worden
aan een dosering toegediend die geen
enkele werking uitoefent.

Van sommige stoffen wordt een dosis
toegediend die geen enkele uitwerking
heeft.

Deze gebrekkige tekst komt voor in een bijsluiter van een groot
Vlaams farmaceutisch bedrijf. 'Dosering' betekent hetzelfde als
'het doseren', d.w.z. het bepalen van een hoeveelheid of dosis
die in één keer wordt ingenomen. Van een geneesmiddel kan men
niet zeggen dat het een 'werking uitoefent'.
U wordt verzocht in de mate van het
mogelijke uw vervoer naar het
ziekenhuis steeds op tijd aan te vragen.

U wordt verzocht zoveel mogelijk (of:
voor zover het mogelijk is) uw vervoer naar het ziekenhuis steeds op tijd
aan te vragen.

'In de mate van het mogelijke' is de letterlijke vertaling van 'dans
la mesure du possible'; in onze taal is die wending niet gebruikelijk.
Samen met vele andere begrippen zijn
de oudere betekenissen van het woord
'post' voorbijgestreefd en sterven ze
uit.

Samen met vele andere begrippen zijn
de oudere betekenissen van het woord
'post' achterhaald en sterven ze uit.

'Voorbijstreven' betekent overtreffen : alle krachten inspannen
om een ander in een wedstrijd voorbij te streven. Als iets heeft
opgehouden te bestaan omdat het niet meer beantwoordt aan de
eisen van de moderne tijd, drukken we dat uit door achterhalen.
Het maandblad 'Leven en Gezond·
heid' wordt niet uitgegeven uit commerciële overwegingen. Daarom kunt
u het aan zeer lage prijs bekomen.

Het maandblad 'Leven en Gezondheid' wordt niet uitgegeven met het
doel winst te maken. Daarom kunt u
het tegen een zeer lage prijs ontvangen of krijgen.

'Overwegingen' is in dit verband niet de juiste term. Men zou wel
kunnen schrijven: commerciële doeleinden, handelsdoeleinden. Ook de samenstellingen winstdoel en winstoogmerk
zijn gebruikelijk.
'Aan een prijs' i. p. v. tegen of voor een prijs is een van de
hardnekkigste gallicismen. Voor de juiste betekenis van bekomen zie Taalbeheersing, blz. III-204.
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Andere hervormingen zoals deze die
het echtscheidingsrecht reorganiseren, gebeurden zonder grote samenhang doorheen vijf opeenvolgende
wetten.

Andere hervormingen zoals die welke
het echtscheidingsrecht reorganiseren, werden doorgevoerd (of: tot
stand gebracht) zonder rekening te
houden met vijf vroegere wetten.

'Deze' kan geen antecedent zijn van een betrekkelijk vnw.
Eigenlijk moet er staan die die, maar ter wille van de welluidendheid geven velen de voorkeur aan die welke. 'Doorheen' is een
bijwoord en geen voorzetsel (zie Taalbeheersing, blz. 111-205).
'Hervormingen gebeurden doorheen vijf opeenvolgende wetten'
is heel gebrekkige taal !
Inschrijvingen tijdens het schooljaar,
tijdens de grote vakantie of op afspraak.

Inschrijvingen tijdens het schooljaar,
tijdens de grote vakantie of volgens
afspraak.

Tegenover 'sur rendez-vous' staat in onze taal volgens afspraak.
Een dokter houdt b.v. spreekuur van 2 tot 4 u. en volgens
afspraak.
De EEG-verordeningen zijn slechts
van toepassing op de personen die onderdaan zijn van een der verdragsluitende landen of die een nationaliteit
bezitten tot dewelke het verdrag werd
uitgebreid.

De EEG-verordeningen zijn slechts

van toepassing op personen die onderdaan zijn van een der verdragsluitende landen of die een nationaliteit
bezitten waartoe het verdrag werd
uitgebreid.

In zulke gevallen gebruiken we bij voorkeur een voornaamwoordelijk bijwoord (waartoe, waardoor, waartegen enz.). Bovendien is 'dewelke' een verouderd betr. vnw.; nu wordt uitsluitend
welke gebezigd. Heel waarschijnlijk doet zich hier Franse invloed gelden: à laquelle, par lequel, contre lequel enz.
Voor de begeleiding zorgt een gekend
presentator.

Voor de begeleiding zorgt een bekend
presentator.

'Gekend' is hier bedoeld als een bijvoeglijk naamwoord, terwijl
het in feite het voltooid deelwoord van kennen is. Van iemand
die een zekere bekendheid geniet, zeggen we dat hij een bekend
persoon is.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelüke tekst

Dat klopt als een bus.

Verbeterde tekst

Dat sluit als een bus.

We hebben hier blijkbaar te maken met een contaminatie van de
twee zegswijzen: dat sluit als een bus en dat klopt, waarbij de
juiste betekenis van bus (= blikken doos) uit het oog wordt
verloren. Ze betekenen allebei: dat is juist, logisch.
Vele brieven kwamen binnen, maar
liet men onbeantwoord.

Vele brieven kwamen binnen, maar
werden onbeantwoord gelaten (of:
maar men liet ze onbeantwoord).

Samentrekking is alleen geoorloofd wanneer het gemeenschappelijke zinsdeel dezelfde functie in de volzin vervult. Dit is
niet het geval in de oorspronkelijke tekst, want in het eerste
zinsdeel is brieven het onderwerp, terwijl dit woord in het
tweede zinsdeel het lijdend voorwerp wordt. Hier is men immers
het onderwerp.
Hij danste naar de pijpen van zijn

Hij danste naar het pijpen van zijn

broer.

broer.

In deze zegswijze is pijpen een werkwoord en betekent fluiten.
Zoals alle gesubstantiveerde werkwoorden is het onzijdig.
De maatschappelijke aandelen die
door de personeelsleden niet onderschreven worden, zullen ter openbare
inschrijving worden aangeboden.

De
maatschappelijke
aandelen
waarop door de personeelsleden niet
wordt ingeschreven (of: ingetekend), zullenbü openbare inschrijving
worden aangeboden.

Het Franse werkwoord 'souscrire' betekent soms wel onderschrijven, namelijk als het synoniem is met het meer gebruikelijke ondertekenen; het wordt echter vooral overdrachtelijk gebezigd : ik onderschrijf (= beaam) ten volle uw woorden. Voorts
is bij het gebruikelijke voorzetsel in : bij openbare inschrijving.
Nochtans staat de hond bij iedereeil
niet op een goed blaadje.

Nochtans staat de hond niet bij iedereen in een goed blaadje.

1Il-2l1

De zegswijze bÜ iemand in een goed blaadje staan betekent: bij
iemand goed aangeschreven staan, in iemands smaak vallen.
De aandeelhouders die bij afloop van
de temlijn vastgesteld voor de openbare inschrijving, hetzij 7 juni 1978,
geen gebruik zullen gemaakt hebben
van hun voorkeurrecht, zullen zich
hierop niet meer kunnen beroepen na
deze datum.

De aandeelhouders, die na afloop van
de termijn vastgesteld voor de openbare inschrijving, dit is 7 juni 1978,
geen gebruik hebben gemaakt van hun
voorkeurrecht, kunnen zich na deze
datum hierop niet meer beroepen.

Hetzü is uitsluitend een voegwoord van tegenstelling; het wordt
steeds herhaald of de tweede keer vervangen door of: hetzij

morgen, hetzij overmorgen; hetzij hij wil of niet, het gebeurt
toch. In de bovenstaande tekst is geen sprake van een tegenstelling, maar van een aanvulling en in zulke gevallen zeggen en
schrijven we : dit is, d.w.z., namelijk, te weten. Deze vergissing
is bij ons ontstaan omdat Fr. 'soit' in beide betekenissen kan
worden gebruikt.
Verder is de toekomende tijd hier overbodig en leidt tot een
verwaterde stijl.
De vennootschap mag, in welke vorm
dan ook, zich interesseren bij alle ondernemingen die ertoe geschikt zijn de
ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag, in welke vorm
ook, belangen verwerven in alle ondernemingen die bevorderlijk zijn
voor het bereiken van haar doel.

'Zich interesseren voor' betekent: belangstelling hebben voor.
'Geïnteresseerd zijn bÜ een onderneming' betekent: (financiële) belangen hebben bij een onderneming.
Juist is : geschikt zijn voor een doel. Het voornaamwoordelijk
bijwoord is dus niet 'ertoe', maar ervoor; in dit geval is het
overbodig.
Ten slotte wordt een doel niet ontwikkeld, maar bereikt of
bevorderd.

J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Uitbetalingstarieven
gezondheidszorgen en tandbehandeling.

Uitbetalingstarieven geneeskundige
verzorging en tandverzorging.

'Gezondheidszorgen' is een letterlijke vertaling van 'soins de
santé'. In het Sociaalrechtelijk woordenboek, samengesteld door
een subcommissie van de Benelux-Economische Unie, staat
tegenover 'soins de santé' geneeskundige verzorging. De terminologie van het SrW is krachtens een decreet van de Nederlandse Cultuurraad verplicht gesteld.
Na goedkeuring wordt de tussenkomst terugbetaald door het
ziekenfonds mits voorlegging van de
kwitantie.

Na goedkeuring wordt de tegemoetkoming tegen kwijting door het
ziekenfonds uitbetaald.

In het Sociaalrechtelijk woordenboek is geen sprake van 'tussenkomst', maar van tegemoetkoming. Bovendien is mits geen
voorzetsel, maar een voegwoord; het betekent: op voorwaarde
dat. Men kan dus wel schrijven : mits de kwitantie wordt voorgelegd.
Opbellen naar nummer
nenpost 16.

, bin-

Nummer

opbellen, toestel 16.

Het voorzetsel 'naar' is overbodig. Een telefoontoestel noemen
we geen 'post' (Fr. poste !).
Voor de openbare aanbesteding is de
bijzondere lastenkohier te bekomen
tegen 150 fr.

Voor de openbare aanbesteding is het
bestek (met voorwaarden) verkrijgbaar tegen 150 fr.

Tegenover Fr. 'cahier des charges' staat in onze taal bestek met
voorwaarden, vaak afgekort tot bestek. Het bestaat gewoonlijk
uit drie delen: beschrijving van het werk, voorschriften voor de
uitvoering, voorwaarden van algemene aard.
'Is te bekomen' (peut être obtenu) vervangen we door is verkrijgbaar.
1I1-213

Dateer en onderteken dit luik dat het
enige is dat moet worden teruggestuurd aan uw financieel organisme.

Dateer en onderteken deze strook die
alleen aan uw financiële instelling
moet worden teruggestuurd.

Het afneembare stuk van een formulier noemen we een strook.
Een luik daarentegen is een paneel van een schilderij (tweeluik,
drieluik). Banken, spaarkassen, postgiro enz. zijn financiële instellingen. Een organisme is de juiste term voor de organische
bouw van levende wezens (mens of dier).
Kinderen komende uit minder begunstigde middens.

Kinderen komende uit minder gegoede of welgestelde kringen.

Een bepaalde maatschappelijke groep noemt men in het Frans
"milieu', in het Nederlands kring. 'Midden' is ook verkeerd in de
betekenis van omgeving (b.v. : hij groeide op in een landelijke
omgeving).
Waar in 1974 aan bepaalde mindervaliden die de leeftijd van 60 nog niet
hadden bereikt, een Plus-3-Pas mocht
worden afgeleverd, is zulks niet meer
toegelaten.

Terwijl in 1974 aan bepaalde mindervaliden beneden de 60 jaar een
Plus-3-pas mocht worden afgegeven,
is zulks niet meer toegestaan of
geoorloofd.

'Waar' is een plaatsbepalend woord of een voegwoord. Het mag
niet worden gebruikt in de betekenis van terwijl, dat een tegenstelling doet uitkomen, zoals in de bovenstaande zin.
Afleveren betekent: het gekochte aan de koper overhandigen.
Een pas, een getuigschrift en andere stukken worden afgegeven.
(zie hierover Taalbeheersing, blz. 11 - 1028)
Meer bijzonderheden over het verschil tussen toelaten en
toestaan vindt de lezer in Taalbeheersing, blz. 11 - 1098.
Zij maken zich druk over mistoestanden in verre landen dan wanneer
er zoveel ellende is in hun eigen land.

Zij maken zich druk over wantoestanden in verre landen, terwijl er zoveel ellende in hun eigen land is.

'Mistoestand' is geen gebruikelijk woord. Wel bestaat misstand.
Voor "dan wanneer' geldt dezelfde opmerking als voor "waar'
hierboven.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Deel om het even welke wijziging mee
door middel van een afzonderlijk
schrijven aan de dienst Kijk- en
luistergeld.

Deel elke wijziging mee per afzonderlijke brief aan de dienst Kijk- en
luistergeld.

Elke drukt precies hetzelfde uit als de omslachtige wending 'om
het even welke'; deze is trouwens in het algemeen Nederlands
niet gebruikelijk in de betekenis van onverschillig welke.
Betaal tijdig. U vermijdt zodoende
een bijtaks van SOO fr.

Betaal tijdig. U vermijdt zodoende
een extrabetaling van SOO fr.

'Bijtaks' is geen Nederlands woord; het is' blijkbaar de klakkeloze vertaling van Fr. 'surtaxe'.
Tenslotte voorziet Brusselelement
nog de creatie van een poppenteater
over H. Teirlinck. De première ervan
wordt voorzien tegen december 1979.

Ten slotte plant (of: overweegt)
Brusselelement nog een poppentheater over H. Teirlinck. De
eerste voorstelling wordt verwacht
tegen december 1979.

'Voorzien' is bij sommigen een echte stoplap geworden, die beter
passende werkwoorden verdringt. Zie hierover Taalbeheersing ,
blz. I - 467 en 11 - 1011.
De ambtenaren die hiertoe door de
bevoegde minister worden aangeduid.

De ambtenaren die hiertoe door de
bevoegde minister worden aangewezen.

In de betekenis van aanstellen (met een bepaalde opdracht) is
aanwijzen het juiste werkwoord.
De stad Brussel stelt bouwgronden te
koop voor opbrengsthuizen.

De stad Brussel stelt bouwgronden te
koop voor beleggingspanden.

De samenstelling 'opbrengsthuizen' , bedoeld als vertaling van
'maisons de rapport', is in het Nederlands niet gebruikelijk. Een
gebouw, meestal met enkele verdiepingen, dat men zich heeft
aangeschaft of dat men heeft laten bouwen met beleggingsdoeleinden, noemen we beleggingspand.
1I1-2IS

'Een maand op het platteland' is het
belangrijkste en meest gekende toneelstuk van S. Turgenjev.

'Een maand op het platteland' is het
belangrijkste en bekendste toneelstuk
van S. Turgenjev.

'Gekend' is geen bijvoeglijk naamwoord, maar het voltooid
deelwoord van het werkwoord kennen (b.v. hij heeft zijn vader
niet gekend). Een toneelstuk dat algemene bekendheid geniet is
een bekend toneelstuk. De vergrotende en de overtreffende trap
zijn bekender en bekendst.
De basiliek van Koekelberg vormt een
donker eiland midden het omringende
drukke verkeer.
Alles speelde zich af midden de natuur.

De basiliek van Koekelberg vormt een
donker eiland te midden van het omringende drukke verkeer.
Alles speelde zich midden in de natuur af.

Sommigen hebben de gewoonte midden te gebruiken alsof het
een voorzetsel was i.p.v. een bijwoord met een bijbehorend
voorzetsel.
Het gebeurt dat een maatschappelijk
werker, na lange gesprekken met een
behoevend mens, een dossier in het
Nederlands indient.

Het gebeurt dat een maatschappelijk
werker, na lange gesprekken met een
behoeftig mens, een dossier in het
Nederlands indient.

'Behoevend' is alleen gebruikelijk in de samenstelling hulpbehoevend, d. w.z. hulp nodig hebbend. Voor iemand die arm en
onbemiddeld is gebruiken we het bijvoeglijk naamwoord behoeftig.
Het gehele dossier moet dan in
20 lijntjes in het Frans worden samengevat.

Het gehele dossier moet dan in 20 regels in het Frans worden samengevat.

Het Franse woord 'ligne' heeft de dubbele betekenis van lijn en
regel. Een lijn is een streep, met pen of potlood getrokken (een
rechte lijn, een kromme lijn, een onderbroken lijn, een stippellijn). Een rij woorden in boek of geschrift noemen we echter
een regel. Men zou wel kunnen zeggen dat een dossier in grote
lijnen wordt samengevat.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst
Ware de begroting niet in evenwicht
geweest, dan zou het Stadsbestuur
verplicht geweest zijn de opcentimes
op de onroerende voorheffing te verhogen.

Verbeterde tekst
Zonder sluitende begroting had het
stadsbestuur de opcentiemen op de
onroerende voorheffing moeten verhogen.

Wat in het Frans 'budget en équilibre' wordt genoemd, heet in
onze taal sluitende begroting. Sluitend betekent immers: geen
verlies opleverend. De logge zinsbouw hebben we vereenvoudigd.
's Morgens vertrokken we al vroeg uit
Antwerpen en kwamen we tegen de
avond in Zwitserland aan.

's Morgens vertrokken we al vroeg uit
Antwerpen en we kwamen tegen de
avond in Zwitserland aan.

In het eerste deel van de zin is er inversie (d.w.z. de persoonsvorm komt vóór het onderwerp: vertrokken we), omdat de zin
begint met 's morgens; in de tweede zin is de inversie (kwamen
we) verkeerd, omdat aan de persoonsvorm geen bepaling voorafgaat. De volgende tekst is echter correct: 's Morgens vertrokken we al vroeg uit Antwerpen en tegen de avond kwamen we in
Zwitserland aan.
Het kopen van een programma is voor
deze voorstelling verplichtend.

Het kopen van een programma is voor
deze voorstelling verplicht.

'Verplichtend' bestaat ook, maar wordt weinig gebruikt; het
betekent: wat een verplichting schept, b.v. een verplichtende
daad. Meer gebruikelijk hiervoor is : een daad die verplichtingen
oplegt.
Deze gids staat volledig ter uwer beschikking

Deze gids staat volledig te uwer beschikking.

In zulke gevallen vervalt de buigings-r van ter en ze wordt achter
het voornaamwoord (of het bijvoeglijk naamwoord) geschreven: te zijner verontschuldiging, te goeder trouw, te dezer
plaatse.
Verkwistingen onder hetzij welke
vorm dienen resoluut uitgeroeid.

Verkwistingen in welke vorm ook
dienen resoluut te worden uitgeroeid.
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Tegenover Fr. 'sous la forme de' staat in onze taal in de vorm
van. Hetzij is een voegwoord van tegenstelling en wordt meestal
herhaald: het zal gebeuren hetzij vandaag hetzij morgen. In dit
verband zijn de juiste wendingen in welke vorm ook of in onverschillig welke vorm. Dienen is wat anders dan dienen te (=
moeten) en daarom mag te worden niet ontbreken.
Franstaligen willen grondopties over
Brussel in regeerakkoord.

Franstaligen willen belangrijke beloften (toezeggingen, verbintenissen)
over Brussel in regeerakkoord.

In een uitvoerig artikel in Verslagen en mededelingen van de
koninklijke academie van Nederlandse taal en letterkunde, jg.
1972, afl. 1, vermeldt J.L. Pauwels niet minder dan 32 verschillende betekenissen die aan het modewoord 'optie' worden gegeven. Men moet dus steeds raden naar wat er precies mee bedoeld
wordt.
De juiste betekenis van optie is : vrije keuze, (recht van)
voorkeur bij koop, huur enz. : een huurhuis een maand in optie
hebben; verder wordt er een keuze tussen twee of meer havens
van bestemming mee bedoeld (optiehaven); ten slotte is het ook
een beursterm (een optie op een fonds). Op te merken valt dat
optie geen meervoud heeft.
De verbeterde tekst lazen we als kop in een Brusselse krant.
Men kan wel een stuk grond in optie geven of krijgen, maar
blijkens de inhoud van het artikel was dat geenszins de bedoeling
van de Franstaligen. We hebben trouwens ook al de samenstelling 'basisopties' gelezen en gehoord in dezelfde wazige betekenis. Is het dan verwonderlijk dat in ingezonden stukken herhaaldelijk wordt geprotesteerd tegen de 'geleerde klap' !
Op de Grote Markt wordt het traditioneel klank- en lichtspel hernomen.

Op de Grote Markt wordt het traditionele klank- en lichtspel hervat.

'Hernemen' is hier een verkeerde vertaling van Fr. 'reprendre',
terwijl het alleen betekent heroveren (b.v. een vesting) of 'weer
beginnen te spreken', b.v. mijn vriend hernam aldus. Een spel,
een werk, een gesprek, onderhandelingen, besprekingen worden
hervat.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Wie anders nooit de kans krijgt om
gaan te zwemmen ...

Wie anders nooit de kans krijgt om te
gaan zwemmen ...

De woordjes om te, gevolgd door twee verbonden infinitieven,
kunnen niet door een van die infinitieven gescheiden worden.
Vgl. om het werk vlot te doen verlopen; om iedereen ervan te
kunnen overtuigen; om zijn vriend te zien voetballen.
Dit initiatief wekt de belangstelling
van iedereen die bezorgd is om een
correct taalgebruik.

Dit initiatief wekt de belangstelling
van iedereen die ijvert voor (of voorstander is van) een correct taalgebruik.

Het bijv. nwo bezorgd betekent ongerust: een bezorgd hart,
gezicht. Men kan zich bezorgd maken over iets : over zijn toekomst, over een kind, over een nakende gebeurtenis. Men zegt
dus niet dat iemand zich bezorgd maakt over een correct taalgebruik, maar het wil bevorderen, aanmoedigen.
Deze keuze van woonplaats heeft ook
gevolg in administratieve, gerechtelijke en fiscale aangelegenheden.

Deze keuze heeft ook gevolgen in
administratieve, gerechtelijke en fiscale aangelegenheden.

Men geeft gevolg aan iets, maar een keuze heeft gevolgen. Juist
is ook: tot gevolg of ten gevolge hebben.
De meerderheid wijst verkorting van
de wekelijkse arbeidsduur af als middel tot opslorping van de werkloosheid.

De meerderheid wijst verkorting van
de wekelijkse arbeidsduur af als middel tot bestrijding van de werkloosheid.

'Opslorping' is in deze zin een verkeerde vertaling van 'résorption'. Het werkwoord wordt ook gespeld opslurpen en betekent: slurpend opdrinken of, bij uitbreiding, inzuigen, in zich
opnemen (de grond slorpt het regenwater op).
Het onderzoek heeft uitgewezen dat
er een achterstand dient opgeslorpt.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat
er een achterstand dient ingehaald te
II'orden.

Nogmaals de verkeerde vertaling van een Franse wending: résorber un retardo Bovendien is het weglaten van 'te worden' in
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zulke zinnen in de lijdende vorm niet verantwoord (zie Taalbeheersing, blz. VI-23).
Het is duidelijk dat geen enkele wet·
telijke bepaling de ambtenaar ertoe
kan dwingen de niet in het Nederlands
gestelde teksten te begrijpen en te behandelen.

Het is duidelijk dat geen enkele wettelijke bepaling de ambtenaar kan
dwingen de niet in het Nederlands gestelde teksten te begrijpen en te behandelen.

Het voornaamwoordelijk bijwoord 'ertoe' is totaal overbodig,
aangezien we zeggen : men kan iemand niet dwingen iets te doen
of te begrijpen.
De vernieuwing van het onderwijs,
sedert I september 1976 ondernomen
door de stad Brussel ten titel van
proefneming ...

De vernieuwing van het onderwijs,
sedert 1 september 1976 ondernomen
door de stad Brussel bij wijze van
proef...

'Ten titel van' komt in het Nederlands alleen voor in de formule
van dagvaardingen ten titel van dwangsom en in enkele uitdrukkingen uit de rechtstaal. In alle andere gevallen stemt Fr. 'à titre
de' overeen met een andere wending ofwoord : bij wijze van, als,
in de hoedanigheid van, enz.
Hoe en waar deze mensen desgevallend opgevangen kunnen worden.

Hoe en waar deze mensen in voorkomend geval cpgevangen kunnen worden.

'Desgevallend' is geen Nederlands woord. Het is blijkbaar gevormd naar analogie van desniettegenstaande, desaangaande,
desniettemin e.d. In deze ouderwets getinte samenstellingen is
des een tweedenaamvalsvorm van dat: niettegenstaande dat. In
'desgevallend' heeft het echter een onderwerpsfunctie, aangezien de betekenis is : als dat gevalt (= gebeurt).
Zulke voorvallen gebeuren meermaals en in meer dan één gemeente.

Zulke gebeurtenissen doen zich in
meer dan één gemeente voor.

Voorval en gebeurtenis zijn synoniemen. Daarom behoort men
in verzorgde taal een ander werkwoord dan 'gebeuren' te gebruiken.
J.V.

III - 220

lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Het schip was verongelukt, doordat
men onbekend was met het vaarwater
en men had slechte kaarten aan boord.

Het schip was verongelukt, doordat
men onbekend was met het vaarwater
en (men) slechte kaarten aan boord
had.

Als een hoofdzin gevolgd wordt door twee bijwoordelijke bijzinnen van oorzaak, zoals in dit geval, moet de tweede bijzin dezelfde volgorde hebben als de eerste. In de oorspronkelijke tekst
is de volgorde echter dezelfde als in de hoofdzin.
De samensteller neemt zich voor op
deze wijze de ontwikkeling op de voet
bij te houden.

De samensteller neemt zich voor op
deze wijze de ontwikkeling op de
voet te volgen.

Wij hebben hier blijkbaar te maken met een contaminatie van op
de voet volgen en bijhouden.
Intussen blijven wij in Vlaanderen ter
plaatse trappelen.

Intussen komen wij in Vlaanderen
niet vooruit.

Wij zeggen wel dat iemand staat te trappelen van ongeduld, dat
een paard ter plaatse staat te trappelen, maar de overdrachtelijke
betekenis van 'piétiner sur place' geven we weer door niet vooruit komen, geen vooruitgang boeken, niet opschieten.
Het departement didactiek van de
economische hogeschool organiseert
een recyclage over vennootschapsrecht.

Het departement didactiek van de
economische hogeschool organiseert
een bijscholingscursus over vennootschapsrecht.

Er is geen enkele reden om het Franse woord te gebruiken in
plaats van het Nederlandse, dat precies uitdrukt wat bedoeld
wordt. Over omscholing, bijscholing en nascholing zie Taalbeheersing in de administratie, blz. 11-1104.
Alle huisafval die in de vuilschuif

wordt geworpen, moet vooraf in
kleine pakjes samengevoegd worden.

Alle huisafval die in de (vuil-) stortkoker wordt geworpen moet vooraf
tot kleine pakjes samengevoegd worden.
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De koker waardoor in hoge gebouwen het huisvuil naar beneden
wordt gegooid, noemen we stortkoker.
Duizend jaar geleden deed Brussel
officieel haar intrede in de geschiedenis.

Duizend jaar geleden deed Brussel
officieel zijn intrede in de geschiedenis.

De namen van steden zijn onzijdig en daarbij hoort dus het bez.
vnw. zijn. We zeggen immers: het mooie Brugge, het Brussel
van de twintigste eeuw.
Het is mij onmogelijk deze gereedschappen met een behoorlijke
winst te verkopen, terwijl sommige
door te veel roest zelfs onverkoopbaar zijn.

Het is mij niet mogelijk deze gereedschappen met een behoorlijke
winst te verkopen; sommige zijn door
te veel roest zelfs onverkoopbaar.

Het voegwoord 'terwijl' past hier niet; het wordt gebruikt om een
gelijktijdigheid of een tegenstelling uit te drukken. De oorspronkelijke zin bestaat echter uit twee min of meer afzonderlijke
mededelingen, zonder dat er sprake is van gelijktijdigheid of
tegenstelling. Het beste is in zulke gevallen twee aparte zinnen te
maken, gescheiden door een puntkomma of een punt.
De feesten ter gelegenheid van het
millennium van Brussel beginnen
reeds op 1 januari om te eindigen op
31 december.

De feesten ter gelegenheid van het
millennium van Brussel beginnen
reeds op 1 januari en zullen eindigen
op 31 december.

Onder Franse invloed is om te hier foutief gebruikt, omdat het
zinsdeel dat erop volgt geenszins voortvloeit uit wat voorafgaat.
Om te wordt gebruikt om een doel, bestemming of strekking aan
te geven. B.v. : De politie heeft alles in het werk gesteld om (=
met het doel) de misdadiger op te sporen. Maar men kan toch niet
zeggen dat feesten op 1januari beginnen met het doel op 31 december te eindigen !
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelüke tekst

Verbeterde tekst

De TV zal best nog lange tijd een
moeilijk medium blijven.

De TV zal wel nog lange tijd een moeilijk medium blijven.

Het gebruik van 'best' in de betekenis van wel schijnt in de laatste
tijd sterk toe te nemen. 'Best' betekent echter heel goed of
graag, zoals uit de volgende zinnetjes blijkt: het werk is best in
een uur te doen; ik zou best met hem willen ruilen.
De hoofding van een brief omvat o.a.
de aanduiding van plaats en datum
van verzending.

Het briefhoofd (of brievehoofd) vermeldt o.a. plaats en datum van verzending.

'Hoofding' bestaat niet in het Nederlands. In het Winkler Prinswoordenboek met encyclopedische informatie wordt het een
Zuidnederlands anglicisme genoemd. Het lijkt inderdaad naar
analogie van 'heading' te zijn gevormd.
Woensdag is het proces tegen de gewezen beheerders ingeleid geworden
door de curatoren.

Woensdag is het proces tegen de beheerders aanhangig gemaakt door de
curatoren.

Men kan wel een bespreking, een debat inleiden, d.w.z. een
onderwerp in een vergadering in hoofdtrekken behandelen om de
bespreking ervan voor te bereiden. 'Geworden' is hier overbodig. (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. VI-23)
Bestaan er boeken die technische
termen bevatten en verklaren i.v.m.
bouw, schrijnwerk en trappenmaken ?

Bestaan er boeken die technische
termen bevatten en verklaren i.v.m.
bouw, timmerwerk en trappen maken?

Timmerwerk is het werk van een timmerman (Fr. menuisier) en
schrijnwerk het werk van een schrijnwerker (Fr. ébéniste). De
laatste is een maker van fijn kastenmakerswerk, een meubelmaker. In het bouwbedrijf spreken we dus alleen van timmerwerk en timmerman.
Er is voor onze jonge leden werk op de
plank.

Er is voor onze jonge leden werk aan
de winkel.
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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 SUf la planche). Het woord 'winkel' in de Nederlandse wending dient te worden opgevat in de betekenis van
'werkplaats van een ambachtsman'.
De gemeentelijke sportraad heeft
o.m. tot doel initiatieven te nemen in
functie van de behoeften.

De gemeentelijke sportraad heeft
o.m. tot doel initiatieven te nemen om
aan de behoeften te voldoen.

'In functie van', de letterlijke vertaling van 'en fonction de',
bestaat niet in onze taal. Het is een echte stoplap geworden die te
pas en te onpas wordt gebruikt en een hele reeks deugdelijke
wendingen verdringt, zoals op grond van, op basis van, volgens,
afhankelijk van enz. (zie Taalbeheersing in de administratie, blz.
11-882)
Wel wordt getracht de signalering op
de weg zo duidelijk mogelijk te maken.

Wel wordt getracht de verkeerstekens
op de weg zo duidelijk mogelijk te maken.

'Signalering' is eveneens een klakkeloze vertaling van Fr.
'signalisation'. De verkeerstekens omvatten de verkeersborden,
de verkeerslichten en de strepen op het wegdek. Gebruikelijke
woorden zijn ook wegbebakening en bewegwijzering.
Zeggen de auteurs ergens: •Alles
heeft te maken met het weer'.

De auteurs zeggen ergens: .Alles
heeft te maken met het weer'.

Over het vooropstellen van het werkwoord, tegen alle spraakkunstregels in, kon men onlangs in het maandblad Onze taal
lezen: 'Je vraagt je af, waarom ze die onzin jaar in jaar uit
volhouden. Origineel is het allerminst'.
Het is gedaan met het verstarde onderricht.
De hoofdpijn is op slag gedaan.

Het is uit (of afgelopen) met het verstarde onderwijs.
De hoofdpijn is op slag over.

De Vlamingen maken een overdadig gebruik van 'gedaan' waar
ons beter passende woorden ter beschikking staan. Wel zeggen
we : het is met hem gedaan (= zijn dood is nabij); ik kan het niet
gedaan krijgen (= ik speel het niet klaar).
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

De Vlamingen maakten, mits enkele
toegevingen, een nationale regering
mogelijk.

De Vlamingen maakten, dank zij enkele toegevingen, een nationale regering mogelijk.

'Mits' wordt hier gebruikt alsof het een voorzetsel was, terwijl
het een voegwoord is en betekent op voorwaarde dat. (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. 11-916)
De ondergetekende werd het te
machtig en moest zich verwijderen.

De ondergetekende werd het te
machtig en hij moest zich verwijderen.

Het onderwerp in de eerste zin is het. Het onderwerp in de
tweede zin mag alleen worden weggelaten als het ook het is,
maar in feite is het de ondergetekende en daarom mag hÜ niet
ontbreken.
In de kunstwijk zullen geleide bezoeken ingericht worden, die zullen
toelaten de bouwkundige schatten te
ontdekken.

In de kunstwijk zullen rondleidingen
worden georganiseerd (of op touw gezet) om (of met het doel) de bouwkundige schatten te ontdekken.

Een kamer, een woning, een ziekenhuis, een kantoor, een
sportterrein worden ingericht, d. w.z. in gereedheid gebracht om
te beantwoorden aan hun bestemming. 'Inrichten' kan ook betekenen: aanleggen, schikken, ordenen, regelen; b.v. het schoollokaal werd tot stembureau ingericht; zijn leven op een bepaalde
manier inrichten. (zie Taalbeheersing in de administratie, blz.
11-1040)
Wat in het Frans 'une visite guidée' wordt genoemd, heet in het
Nederlands een rondleiding. Op het verkeerde gebruik van 'toelaten' hebben we in deze rubriek al herhaaldelijk gewezen.
De beschikking van dit artikel betreft
niet alleen het gebruik van de wettelijke eenheden.

De bepaling van dit artikel betreft niet
alleen het gebruik van de wettelijke
eenheden.

Een wetsartikel bevat bepalingen. Onder 'beschikkingen' verstaat men meestal regelingen. Zo is in ons Burgerlijk wetboek
sprake van: beschikkingen onder levenden, beschikkingen tussen echtgenoten, uiterste beschikking van de erflater, uiterste
wilsbeschikking.
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De man vergiste zich en nam me voor
de directeur.

De man vergiste zich en hield me voor
de directeur.

'Nemen voor' is een verkeerde vertaling van Fr. 'prendre pour'.
De zin kan ook als volgt luiden: de man vergiste zich en zag me
aan voor de directeur.
Het partijbestuur heeft het plan nog
niet onder ogen genomen.

Het partijbestuur heeft het plan nog
niet onderzocht, besproken, in ogenschouw genomen.

Alle mogelijkheden moeten onder
ogen worden genomen.

Alle mogelijkheden moeten onder
ogen worden gezien.

De uitdrukking 'onder ogen nemen' bestaat niet; ze is wellicht
ontstaan door contaminatie van 'in ogenschouw (in overweging,
onder de loep) nemen' en 'onder ogen zien'.
Ik ben zeer gelukkig van u te zien.

Ik ben zeer gelukkig u te zien.

Het overtollig gebruik van het voorzetsel 'van' vóór te + infmitiefis een veel voorkomende fout onder Franse invloed (content
de vous voir). (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. 11896)
De historiek van het Vlaams Comité
voor Brussel loopt terug tot op 8 maart
1933.

Het Vlaams Comité voor Brussel
werd op 8 maart 1933 opgericht.

Het woord 'historiek', gevormd naar analogie van Fr. 'historique', is geen Nederlands. Het wordt bij ons ten onrechte gebruikt
in plaats van: wordingsgeschiedenis, ontwikkelingsgang, historisch overzicht, verloop, relaas, terugblik. Zonderling is ook
een 'historiek die terugloopt tot op een bepaalde datum'.
Wij kunnen ons niet permitteren een
publiciteitsfirma 30 tot 40 % te betalen.

Wij kunnen ons niet veroorloven een
reclamebureau 30 tot 40 % te betalen.

Hier wordt 'publiciteit' verward met reclame; dit laatste woord
duidt een louter commercieel begrip aan. Vandaar de samenstellingen reclamechef, reclamefonds, reclameontwerper, reclametekenaar enz. Publiciteit daarentegen wordt gebruikt in de
betekenis van ruchtbaarheid, openbaarheid. Zo kan aan een brief
of een document publiciteit worden gegeven. Hierbij is geen
sprake van een normale handelsbedrijvigheid.
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Het expansietempo van de geldhoeveelheid daalde beneden het
groeipercentage vooropgesteld door
de Federal Reserve.

Het expansietempo van de geldhoeveelheid daalde onder het groei·
percentage vastgesteld (of berekend)
door de Federal Reserve.

'Vooropstellen' betekent als waar aannemen; b.v. ik stel goede
trouw voorop.
Hij stelde voorop onder de lezers een
onderzoek in te stellen.

Hij stelde voor onder de lezers een
onderzoek in te stellen.

De rente zal stijgen onder druk van de
conjuncturele heropleving.

De rente zal stijgen onder druk van de
conjunctuuropleving.

'Heropleving' is geen gebruikelijk woord; we zeggen opleving,
herleving of herstel. In dit geval geven we de voorkeur aan een
samenstelling met conjunctuur als eerste lid : conjunctuurherstel, conjunctuurverbetering enz. Het bijv. nw. gebruiken we in
een andere context : problemen van conjuncturele aard, conjuncturele werkloosheid.
Deze elementaire aanmerking geldt
ook voor het geheel der uitgaven van
onze Belgische en buitenlandse collega's.

Deze elementaire opmerking geldt
ook voor alle uitgaven van onze Bel·
gische en buitenlandse collega's.

'Aanmerking' is een afkeurende opmerking, kritiek. Zo kan men
zeggen: het is slechts een opmerking, geen aanmerking. Opmerking is dus een neutraal woord dat geen kritiek inhoudt.
'Bemerking' wordt, volgens Van Dale, 'thans als een germanisme gevoeld, stellig in de betekenis van aanmerking'.
Het bleek dat de mensen eraan
hielden zelf hun inkopen te komen
doen.

Het bleek dat de mensen er prijs op
stelden zelf hun inkopen te komen
doen.

'Houden aan' is een verkeerde vertaling van Fr. 'tenir à'. Er zijn
nog andere mogelijkheden: erop gesteld zijn, erop staan dat,
wensen, verlangen. Zich houden aan is wel correct Nederlands,
maar het betekent iets anders : zich aan een belofte houden (=
nakomen).
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Ik geloof dat de VUB in die tienjarige
periode het bewijs heeft geleverd van
een weinig vergelijkbaar dynamisme.

Ik geloof dat de VUB in die tienjarige
periode het bewijs heeft geleverd van
een zelden overtroffen dynamisme.

In plaats van het onbeholpen 'weinig vergelijkbaar' had er ook
kunnen staan overgelijkelijk of zeldzaam.
De programma's voor de dagstudenten worden door hetzelfde professorenkorps hernomen in synthetische, in bege1eidingsvorm.

De programma's voor de dagstudenten worden door hetzelfde professorenkorps overgenomen in synthetische begeleidingsvorm.

'Hernemen' is hier een verkeerde vertaling van Fr. 'reprendre'.
Op deze vergissing hebben we al herhaaldelijk de aandacht gevestigd. (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. II-893)
Mijnheer pastoor zegent van langsom
minder huwelijken in.

Mijnheer pastoor zegent hoe langer
hoe minder huwelijken in.

'Van langsom minder' is geen Nederlandse uitdrukking.
De vermindering van het aantal mandaten valt (omwille van de
personeelsinkrimping) meestal nadelig uit voor de sterkste vakbond.

De vermindering van het aantal mandaten valt (wegens de personeelsinkrimping) meestal nadelig uit voor de
sterkste vakbond.

'Omwille van' of 'ter wille van' betekent in het belang van, ten
bate van (ter wille van de duidelijkheid, om uwentwille). Hier is
echter bedoeld wegens.
Nassogne is een eenvoudig en rustig
Ardeens dorpje.

Nassogne is een eenvoudig en rustig
Ardens dorpje.

Het bijv. nw. Ardens is afgeleid van de streeknaam de Ardennen
(en niet de Ardenen, zoals men soms hoort).
Wij zullen dat aanbevelen bij onze militanten langs ons militantenblad.

Wij zullen dat onze militanten in hun
blad aanbevelen.

Langs betekent: in de lengte van, in de richting van, voorbij
(langs de rivier wandelen; het vervoer langs de weg; even langs
komen).
Men beveelt iemand iets aan. Men kan ook iemand bij een
ander aanbevelen, d.W.z. diens belangen bij hem verdedigen.
J.V.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelüke tekst

Verbeterde tekst

Moest de pastorale biecht terug meer
een psychologisch onderhoud worden, dan zouden veel lijdende mensen
in de biecht een hulp vinden.

Als de pastorale biecht opnieuw meer
een psychologisch onderhoud werd,
zouden veel lijdende mensen in de
biecht hulp vinden.

In deze tekst uit een tijdschriftartikel van een neuro-psychiater
komen twee bij ons zeer verspreide taalfouten voor, waarop wij
in Taalbeheersing al herhaaldelijk de aandacht hebben gevestigd. In de eerste plaats kan 'moest' geen ondersteHende bijzin
inleiden; deze functie wordt vervuld door een van de bijwoorden
als, indien of wanneer. Men kan ook 'moest' vervangen door
mocht, waarmee eveneens een veronderstelling wordt uitgedrukt.
Vervolgens wordt 'terug' verward met weer, opnieuw, nogmaals. Terug is het juiste woord als er sprake is van een beweging, de terugkeer naar een uitgangspunt (b. v. Antwerpen heen
en terug). Opnieuw, weer en nogmaals drukken daarentegen een
herhaling uit of een terugkeer naar een vroegere toestand. Dezelfde vergissing treffen we in de volgende zinnen uit hetzelfde
artikel aan: 'Hoe kan men bij hem een normaal waardegevoel
terug (i.p.v. weer) doen ontwikkelen?' 'Hij kreeg terug (i.p.v.
opnieuw) hoop.' Ten slotte is het onbepaald lidwoord overbodig
in 'in de biecht een hulp vinden'; zo zeggen we ook: hulp verlenen, hulp zoeken, hulp krijgen.
Men moet vermijden zodanig veel
aandacht te geven aan de psychologie
van de pastoraal van geloof en zonde,
dat men bijna de bijzonderste deugd
zou vergeten: de liefde.

Men moet vermijden zoveel aandacht
te geven aan de psychologie van de
pastoraal van geloof en zonde, dat
men bijna de belangrükste (of voornaamste) deugd zou vergeten: de
liefde.

Het bijv. nw. zodanig betekent: zulk, dergelijk, van die aard
(b.v. een zodanige taal past je niet). Als bijwoord drukt het
ongeveer hetzelfde uit als zoveel (b.v. het ergerde me zodanig
dat ik de kamer verliet). 'Bijzonderste' in de betekenis van belangrijkste, voornaamste is geen algemeen Nederlands.
Alleen al onder dit opzicht bezit
Vlaanderen hiermee een hoopgevend
blad.

Alleen al in dit opzicht bezit Vlaanderen hiermee een hoopgevend blad.
III - 229

Wellicht is het gebruik van 'onder' hier te wijten aan Franse
invloed (sous ce rapport).
Zichzelf lietbebben is zichzelf aanvaarden, eerbiedigen en weinig in
vraag stellen.

Zichzelf Iietbebben is zichzelf aanvaarden, eerbiedigen en aan zichzelf
niet twijfelen.

In een vroeger nummer van Taalbeheersing hebben wij de onne-

derlandse wending 'in vraag stellen' al behandeld; ze was toen
gebezigd in de betekenis van aan de orde stellen, ter sprake
brengen (Taalbeheersing, blz. III-2ü3).
Iemand laat opmerken dat Pro Cultura
altijd gelijk heeft.

Iemand merkt op dat Pro CuJtura altijd
gelijk heeft.

'Laten opmerken' is blijkbaar een letterlijke vertaling van 'faire
remarquer', maar is in onze taal niet gebruikelijk. Het werkwoord opmerken betekent o.a. een opmerking maken en zodoende de aandacht op iets vestigen. Het hulpwerkwoord 'laten'
(of 'doen') is hier dus overbodig.
Het plan maakt ook melding van binnenkoeren en tuinen die midden de
bebouwde zone worden aangelegd.

Het plan maakt ook melding van binnenplaatsen en tuinen die te midden
van de bebouwde zone worden aangelegd.

Tegenover 'cour intérieure' staat in onze taal binnenplaats. Over
het juiste gebruik van 'midden' zie Taalbeheersing, blz. III-216.
Een tornooi is aan gang ingericht door
de CNBS waaraan twee ploegen gepensioneerden deelnemen.

Een toernooi is aan de gang; het is op
touw gezet door de CNBS en twee
ploegen gepensioneerden nemen
eraan deel.

Vóór 'gang' mag het lidwoord niet ontbreken: aan de gang
brengen, aan de gang gaan, aan de gang zijn.
Inrichten betekent schikken, regelen, ordenen; b. v. een huis
inrichten, zijn leven inrichten, een staat inrichten. Feesten, toernooien, tentoonstellingen, wedstrijden, cursussen enz. worden
georganiseerd of op touw gezet.
Onze beroepsschool heeft een afdeling schoonheidszorgen.

Onze beroepsschool heeft een afdeling schoonheidsverzorging.

Deze foutieve tekst komt voor in de advertentie van een onderwij sinstelling. Het is de letterlijke vertaling van' soins de beauté'.
In zulke gevallen wordt in onze taal verzorging gebruikt:
huidverzorging, gelaats- of gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, voetverzorging. Naast 'schoonheidsverzorging' komt ook
'schoonheidsbehandeling' voor.
J.V.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Gisteren lag van dit bericht in de New
York Times nog geen logenstraffmg in
de Wetstraat voor.

Gisteren was van dit bericht in de
New York Times nog geen logenstraffmg in de Wetstraat voorhanden.

'Voorliggen' wordt hier in de betekenis van het Duitse werkwoord 'vorliegen' gebruikt, wat strijdig is met ons taalgebruik.
'Voorliggen' komt in de meeste woordenboeken niet voor. In de
dikke Van Dale is het wel opgenomen, maar met de volgende
betekenis : voor (iets anders) of aan de voorzijde liggen of geplaatst zijn. Een voorligger is een auto die onmiddellijk voor een
andere wagen rijdt. Met voorhanden zijn heeft 'voorliggen' dus
niets te maken.
Wanneer vanuit economische en financiële motieven de uitbreiding dient
afgeremd, dan ...

Wanneer om economische en financiële redenen de uitbreiding dient afgeremd te worden, dan ...

Wij eisen vanuit de openbare sector
de naleving van de voorschriften.

Wij eisen dat in de openbare sector de
voorschriften worden nageleefd.

Vanuit gebuiken we bij de aanduiding van de plaats vanwaar
iemand of iets komt of vanwaar een handeling uitgaat, b.v.: Hij
keek vanuit het venster naar beneden. In het eerste uittreksel
mogen na dient de woorden te worden niet worden weggelaten
(zie Taalbeheersing, blz. VI-23).
Hun aanwezigheid is een waarborg
voor het pluralisme en dient gezien te
worden in functie van het hoger vermeide cultuurpact.

Hun aanwezigheid is een waarborg
voor het pluralisme en dient gezien te
worden in het licht van het bovenvermelde cultuurpact.

De modewending 'in functie van' verdringt bij velen een hele
reeks goede Nederlandse woorden en wendingen: in het licht
van, in verhouding tot, op grond(slag) van, afhankelijk van,
overeenkomstig enz. (zie Taalbeheersing, blz. II-88l). 'Hoger' is
hier een verkeerde vertaling van Fr. 'plus haut'. Andere samenstellingen met dezelfde betekenis zijn: bovengemeld, bovengenoemd, bovengezegd, bovenbedoeld.
De aandeelhouders worden verzocht
zich te houden aan art. 17 van de statuten voor de neerlegging van hun
aandelen ter studie van notaris '" en

Overeenkomstig art. 17 van de statuten worden de aandeelhouders verzocht hun aandelen ten kantore van
notaris ... neer te leggen ten minste 5
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dit ten minste 5 vrije dagen vóór de
datum, vastgesteld voor de buitengewone algemene vergadering.

volle dagen vóór de datum, vastgesteld voor de buitengewone algemene vergadering.

Een notaris heeft geen' studie' (Fr. étude), maar een kantoor. In
'5 jours francs' is 'francs' synoniem met 'complets', dus 5 volle
dagen. Voor het overige hebben we de zinsbouw vereenvoudigd.
Zolang wij daarin niet klaarder zien,
behouden wij ons oordeel voor.
De Kamer besluit art. I van het ontwerp voor te behouden.

Zolang wij daarin niet klaarder zien,
schorten wij ons oordeelop.
De Kamer besluit art. I van het ontwerp aan te houden.

In beide gevallen gaat het om een verkeerde vertaling uit het
Frans (réserver son opinion, réserver un article). Opschorten en
aanhouden zijn in dit verband synoniem met uitstellen.
De obligaties zijn terugbetaalbaar à
103 % en vertegenwoordigen een globaal nominaal kapitaal groot een miljard frank.

De obligaties zijn terugbetaalbaar
tegen 103 % en vertegenwoordigen in
totaal een nominaal kapitaal groot een
miljard frank.

'Globaal' betekent in het Nederlands ruw berekend, ongeveer
(zie Taalbeheersing, blz. II-l107).
Zij moeten laten blijken dat zij als
georganiseerde verenigingen in die
periode regelmatige culturele activiteiten hebben uitgeoefend.

zij moeten doen blijken dat zij als
georganiseerde culturele verenigingen in die periode regelmatige culturele activiteiten hebben uitgeoefend.

'Laten blijken' betekent laten merken, b.v. hij heeft niets van zijn
ontroering laten blijken. In de oorspronkelijke tekst is echter
bedoeld: bewijzen, aantonen en deze betekenis wordt uitgedrukt door doen blijken.
Een termijn tijdens dewelke ...

Een termijn tijdens welke...

'Dewelke' is een oude vorm die in gewone taal niet meer voorkomt. Zo ook: artikelen krachtens welke. Met een onzijdig
substantief enkelvoud schrijven we hetwelk: het artikel krachtens hetwelk...
J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Gelieve, zo u intussen reeds gestort
hebt, met dit schrijven geen rekenschap te houden.

Als u intussen al betaald hebt, gelieve
u met dit schrijven geen rekening te
houden.

Men kan rekenschap afleggen, doen of geven, b.v. van zijn
beheer, van zijn daden. Men kan ook iemand rekenschap vragen
van zijn daden. Maar men houdt rekening met iets.
Het gaat goed in de fabriek, er is geen
vuiltje in de lucht.

Het gaat goed in de fabriek, er is geen
vuiltje aan de lucht.

'Er is geen vuiltje aan de lucht' betekent : er dreigt geen enkel
gevaar, er is niets aan de hand.
Toneel ligt mij zeer nauw aan het hart.

Toneel ligt mij zeer na aan het hart.

Na is synoniem met dichtbij, wat hier bedoeld is. Nauw betekent
echter eng, smal, b.v. een nauwe straat.
Gratis 250 geschenkpakketten voor
diegenen die trouwen in 1980.

Gratis 250 geschenkpakketten voor
degenen die in 1980 trouwen.

Het normale bepalingaankondigende voornaamwoord is degene(n) die. De nadrukkelijker vorm (diegene(n) die) wordt maar
zelden gebruikt en heeft in dit geval geen zin. Men had ook
kunnen schrijven 'voor hen die'.
Nieuwe voetgangerswegen : Boterstraat en Kleine Boterstraat.

Nieuwe wandelstraten : Boterstraat
en Korte Boterstraat.

Straten die in drukke stadskernen alleen toegankelijk zijn voor
voetgangers noemen we wandelstraten. Andere samenstellingen van dezelfde aard zijn: wandelbrug, brug voor voetgangers;
wandelhoofd of wandelpier, hoofd of lange brug, waarop men
kan wandelen; een wandelbos is een bos waarin wandelpaden
en wandelwegen zijn aangelegd.
Ook de bouwtoelating werd verleend

Ook de bouwvergunning werd verleend.

Dit is een van de talrijke gevallen waarin 'toelating' verkeerd
wordt gebruikt (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. II1098). Vergunning is het juiste woord voor iets dat door de
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overheid wordt toegestaan : iemand die wil bouwen dient een
bouwvergunning aan te vragen. Zo ook: arbeidsvergunning,
overwerkvergunning, verblijfsvergunning, verkoopvergunning,
vestigingsvergunning enz.
Prémaman stelt alles ter beschikking
voor het comfort en de elegantie van
de toekomstige moeders.

Prémaman stelt alles ter beschikking
voor het comfort en de elegantie van
de aanstaande moeders.

Het verschil tussen toekomstig en aanstaand bestaat hierin dat
het laatste woord wijst op iets dat weldra gaat gebeuren. Alle
meisjes zijn uiteraard toekomstige moeders. Maar als een vrouw
in verwachting is, noemen we haar een aanstaande moeder.
Om geldig te zijn moet uw aangifte
gedagtekend en ondertekend zijn en
ons toekomen uiterlijk op ... Er
wordt geen herinnering gestuurd.

Om geldig te zijn moet uw aangifte
gedagtekend en ondertekend zijn en
ons toekomen uiterlijk op ... Er wordt
geen maanbrief gestuurd.

Een brief die een aanmaning tot betaling van een schuld inhoudt,
noemen we een maanbrief, een aanmaning of een aanmaningsbrief (Fr. rappel).
De stad Brussel bezit talrijke huizen
en terreinen langsheen de Van Arteveldestraat.

De stad Brussel bezit talrijke huizen
en terreinen in de Van Artevelde straat.

'Langsheen' bestaat niet. Langs en heen kunnen wel samen
worden gebruikt, maar niet in één woord en in een figuurlijke
betekenis. Zo lezen we in Spelenderwijs (zuiver) Nederlands
door J. Veering dat het 'vakjargon nadelig is voor de wetenschapsbeoefenaars zelf, die langs elkaar heen gaan praten'. Elders lazen we : 'In de dagelijkse praktijk van het onderwijs gaan
de leraren voor de talen langs elkaar heen en elke methode voor
de talen heeft een eigen terminologie'.
Maken verder deel uit van het organisatiecomité ...

Van de regelingscommissie maken
verder deel uit ...

In zulke gevallen is het aan te raden de zin niet met het werkwoord te beginnen. 'Organisation' stemt overeen met regeLing
wanneer het gaat om een feest, een tentoonstelling, een congres;
vandaar de samenstelling regelingscommissie. Het beperkt
aantal personen belast met de voorbereidselen van een feest
wordt ook feestcommissie of feestcomité genoemd.
J.V.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

De wisselkoers wordt aangegeven in
twee kolommen, de ene onder de
hoofding 'verkoop' (de prijs in Belgische frank aan dewelke de bank u de
deviezen verkoopt), de andere vermeldt de inkoopprijs (aan die prijs
koopt de bank de deviezen van u in).

De wisselkoers wordt aangegeven in
twee kolommen ; de ene onder het
opschrift 'verkoop' is de prijs in Belgische franken waartegen de bank u de
deviezen verkoopt, de andere vermeldt de inkoopprijs; tegen die prijs
koopt de bank de deviezen van u.

'Hoofding' is geen Nederlands woord. Voor een opschrift gebruikt men ook hoofd of hoofdje. Opschriften in kranten
noemen we meestal koppen: met vette koppen gedrukt. 'Aan
de prijs van' is een van de hardnekkigste gallicismen (au prix de).
Het ouderwetse 'dewelke', voorafgegaan door een voorzetsel,
vervangen we door een voornaamwoordelijk bijwoord, waartegen, waaraan, waarmede, waarvoor enz. (zie Taalbeheersing
in de administratie, blz. II-902).
U kunt genieten van een rentevoet die
volgens de geldende voorwaarden
gaat van 3,5 % tot 6,75 %.

U kunt profiteren van een rentevoet
die onder de geldende voorwaarden
gaat van 3,5 % tot 6,75 %.

'Genieten van' betekent'genot hebben van', b.v. genieten van
de rust, van een mooi landschap, van een weldadige slaap, van
een vakantie.
Genieten is overgankelijk in de betekenis van ontvangen, krijgen, b.v. een voordeel, een pensioen, de vrucht van zijn arbeid
genieten.
Er moet worden overgegaan tot de
benoeming van een directeur-generaal in de plaats van de heer X, die het
interimaat waarnam.

Er moet een directeur-generaal worden benoemd in de plaats van de heer
X, die het ambt tijdelijk waarnam.

'Overgaan tot' is vaak een stoplap, die de zin meestal nodeloos
omslachtig maakt. Waarnemen is de juiste weergave van Fr.
'faire l'intérim', waarnemer van 'intérimaire'. Een waarnemend
voorzitter is iemand die tijdelijk het voorzitterschap bekleedt.
Dat is hun geweigerd geworden door
het Coördinatiecomité van het Millennium.

Het is hun geweigerd door het coördinatiecomité van het Millennium.
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De voltooide tijden van het werkwoord worden normaal gevormd met het hulpwerkwoord' zijn', zonder' geworden' : hij is
gestraft; de kwestie is meermaals besproken; de douanetarieven
zijn reeds met 30 % verminderd.
Daar er om de vijf jaar zulk een supplement zal verschijnen, betekent dit
dat voortaan nooit meer met een verouderde encyclopedie wordt gezeten.
Uw encyclopedie is altijd 'up to date'.

Daar om de vijf jaar zo' n supplement
zal verschijnen, veroudert uw encyclopedie nooit; ze wordt altijd bijgewerkt.

De oorspronkelijke tekst is wel erg gebrekkig om kopers te
werven voor een encyclopedie waarin, zoals elders in het prospectus te lezen staat, 'voor de eerste maal een verklarend woordenboek verwerkt wordt'. 'Zulk een' komt alleen nog voor in min
of meer plechtige stijl.
De eerste minister vertelde deze middag op een speciale persconferentie
dat hij er n.iet in gelukt is een oplos~ing
voor de moeilijkheden te vinden.

De eerste minister verklaarde vanmiddag op een speciale persconferentie dat hij er niet in geslaagd is een
oplossing voor de moeilijkheden te
vinden.

Op een persconferentie wordt iets verklaard of medegedeeld.
We zeggen vanmiddag, vanochtend, vanavond, vannacht. Dezelfde betekenis hebben hedenmiddag, hedenochtend, hedenavond, hedennacht.
Gelukken of lukken wordt altijd onpersoonlijk gebruikt: het is
hem niet gelukt een oplossing te vinden.
Barema in voege vanaf 16.1. '80 van de
werkgeverstussenkomst voor persoonlijke vervoermiddelen van de
werknemers.

Tarief van kracht vanaf 16.1. '80 van
de werkgeversbijdrage voor de eigen
vervoermiddelen van de werknemers.

Fr. 'barème' stemt in dit geval overeen met tarief, d.W.z. een
lijst van afstanden met de opgave van de geldelijke bijdrage die
hiervoor door de werkgever wordt verleend. 'Tussenkomst' is
een verkeerde vertaling van 'intervention' en 'in voege' een
verkeerde vertaling van' en vigueur'. 'Voege' is alleen gebruikelijk in de staande uitdrukking in dier voege (= op die wijze).
J.V.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

De kamers die onvergeld ter beschikking gesteld worden aan andere personen ...

De kamers die kosteloos ter beschikking van andere personen worden gesteld.

'Onvergeld' is geen Nederlands. In ambtelijke taal wordt wel
onvergolden gebruikt (deugdelijk en onvergolden); het betekent:
nog niet betaald. Verder zeggen we niet 'iets ter beschikking
stellen aan iemand', maar van iemand.
Deze aangifte dient behoorlijk ingevuld en genaamtekend te worden.

Deze aangifte dient behoorlijk ingevuld en getekend te worden.

'Naamtekenen' bestaat niet. Als men zijn naam of handtekening
onder een stuk zet, tekent of ondertekent men dat stuk.
Het tegenwoordig formulier dient teruggestuurd met de vermelding ...

Dit formulier dient te worden teruggestuurd met de vermelding ...

Het bijvoeglijk nw. 'tegenwoordig' betekent aanwezig of van
deze tijd. We hebben te maken met een verkeerde vertaling van
'Ie présent formulaire'. In handelsbrieven staat tegenover 'la
présente leUre' deze brief, tegenover de verkorte vorm 'la présente' deze(n) of dezes: bij dezen meld ik u; toonder dezes.
Verder zijn de woorden 'te worden' hier ten onrechte weggelaten, zoals we in deze rubriek al herhaaldelijk hebben aangetoond.
Gebouwen die slechts na 30 april ter
verhuring zullen worden aangeboden

Gebouwen die pas (of: eerst) na
30 april te huur worden aangeboden.

'Slechts' is hier verkeerd, omdat het geen bijwoord van tijd is;
het betekent immers: niet meer dan, niet anders dan. De toekomende tijd is totaal overbodig.
Het ontijdig doen van de aangifte
wordt gestraft met het dubbel van het
ontdoken recht.

Een te late aangifte wordt gestraft
met het dubbele van het ontdoken
recht.

'Ontijdig' betekent 'op ongelegen of ongeschikte tijd komende'
(een ontijdig bezoeker) ofook' te vroeg' (een ontijdige bevalling).
In dit geval gaat het om een aangifte die niet binnen de gestelde
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termijn is geschied. Als men het heeft over een tweemaal zo
groot bedrag, gebruikt men het zelfstandig nw. het dubbele: het
dubbele van 5 is 10; het dubbele van een prijs, een recht.
De belastingplichtigen zijn er toe gehouden het stadsbestuur binnen de 24
uur te verwittigen van elke wijziging.

De belastingplichtigen zijn gehouden
(of: verplicht) elke wijziging binnen
24 uur aan het stadsbestuur mede te
delen.

Het voornaamwoordelijk bijwoord 'ertoe' (in één woord geschreven) is hier overbodig. 'Dans les 24 heures' wordt in het
Nederlands 'binnen 24 uur'.
De rivierblindheid komt vooral aan
bod in Zuid-Amerika en in tropisch
Afrika.

De rivierblindheid komt vooral voor
in Zuid-Amerika en in tropisch
Afrika.

De uitdrukking 'aan bod komen' betekent eigenlijk: gelegenheid
tot bieden krijgen (b. v. bij het kaartspel). Ze wordt meestal
overdrachtelijk gebruikt in de betekenis van een kans krijgen
(b.v. voor die betrekking komt hij niet aan bod). (zie Taalbeheersing, blz. II-1l35)
Teneinde in regel te zijn met uw bijdrage, verzoeken wij u ons de som te
laten geworden van ... fr. , betrekking
hebbend op het tweede kwartaal.

Wij verzoeken u ons het bedrag van ...
fr., zijnde de bijdrage voor het tweede
kwartaal, over te maken.

'In regel zijn met' is een gallicisme (être en règle avec). 'Laten
geworden' betekent laten begaan (b.v. kinderen altijd laten
geworden); 'doen geworden' betekent toesturen (b. v. ik zal u de
stukken doen geworden). Geld en geldswaardig papier worden
overgemaakt.
De kandidaten worden verzocht hun
werk te laten geworden aan het Cultureel Centrum van het Gemeentekrediet.

De kandidaten worden verzocht hun
werk te doen geworden (of: doen
toekomen) aan het Cultureel centrum
van het Gemeentekrediet.

Philips is uitgegroeid tot een multinational, zoals ten andere in het eerste
deel van deze documentaire wordt
aangetoond.

Philips is uitgegroeid tot een multinational, zoals trouwens in het eerste
deel van deze documentaire wordt
aangetoond.

Ander was vroeger een rangtelwoord met dezelfde betekenis als
tweede; deze betekenis heeft het in de moderne taal nog alleen in
de uitdrukkingen ten andere en ten anderen male, evenals in
het bijwoord andermaal (voor de tweede keer). Trouwens is
synoniem met overigens.
J.V.
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Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Wij zouden graag hebben dat de
ouders van kinderen die in onze wijk
naar de school gaan, even zouden nadenken over ...

Wij zouden graag hebben dat de
ouders van kinderen die in onze wijk
schoolgaan even zouden nadenken
over ...

'Aller à l'école' wordt in onze taal schoolgaan of naar school
gaan, zonder het lidwoord de.
In het verhaal De weduwe van Jos
Vandeloo wil een vrouw nog eens
uiting geven aan al haar verzuchtingen.

In het verhaal De weduwe van Jos
Vandeloo wil een vrouw nog eens
uiting geven aan al haar verlangens.

Velen menen ten onrechte dat Fr. 'aspirations' overeenstemt met
'verzuchtingen'. Het Franse woord betekent: het streven naar
iets hogers, naar een ideaal. Verzuchting daarentegen is synoniem met: klacht, zucht, gejammer, geklaag, in het Frans
'soupir', 'gémissement', 'lamentation'. Het gaat hier dus om twee
totaal verschillende begrippen. (zie Taalbeheersing, blz. 11-847)
Zulke opvattingen zijn niet van aard
om de achterstand van de Vlamingen
inzake vlot taalgebruik te helpen inhalen.

Zulke opvattingen zijn niet van die
aard dat ze de achterstand van de
Vlamingen inzake vlot taalgebruik
zullen helpen inhalen.

'Van aard om' is bij ons ontstaan onder invloed van Fr. 'de nature
à', terwijl de Nederlandse wending luidt van die aard dat, gevolgd door een volledige bijzin. 'Aard' betekent hier immers
soort en als we het in de oorspronkelijke zin door dit synoniem
willen vervangen, stellen we vast dat het onmogelijk is.
Een van de hoofdbekommemissen
van de sociale dienst van het OCMW
moet zijn ...

Een van de hoofddoeleinden van de
sociale dienst van het OCMW moet
zijn ...

De substantieven 'bekommernis' (alleen gebruikt in min of meer
archaïsche stijl: werp uw bekommernis op God) en 'bekommering' (het gewone woord) betekenen bezorgdheid, ongerustheid. Het is dus verkeerd er de betekenis aan te geven van doel,
belangstelling, wens, verlangen enz.
III - 243

Het wegenbulletin wordt uitgezonden
uitsluitend met de bekommernis mensenlevens te redden.

Het wegenbulletin wordt uitgezonden
uitsluitend met de bedoeling mensenlevens te redden.

De syndicale en de patronale vertegenwoordigers huldigen terzake
tegenovergestelde opvattingen.

De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers huldigen terzake
tegenovergestelde opvattingen.

De bijv. nmw. 'syndicaal' en 'patronaal' zijn in het Nederlands
niet gebruikelijk. In het Sociaalrechtelijk woordenboek van de
Benelux-Economische Unie is alleen sprake van werkgevers
en werknemers en samenstellingen hiervan, b.v. werknemersvertegenwoordiger. Bij werkgever staat als vertaling 'employeur', 'exploitant', 'patron' en de volgende verklaring: Natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ingevolge een arbeidsovereenkomst een of meer werknemers in dienst heeft.
De uiterste datum voor de uitbetaling
van de syndicale premie is 30 september.

De uiterste datum voor de uitbetaling
van de vakverenigingspremie (of:
vakbondspremie) is 30 september.

De Raad van Beheer van Vacantex
heeft beslist de buitenwettelijke vakantietoelage ook in 1979 toe te kennen.

De Raad van beheer van Vacantex
heeft besloten de bovenwettelüke
vakantietoelage ook in 1979 toe te
kennen.

'Beslissen' wordt niet gebruikt met een infinitief voorafgegaan
door het voorzetsel te. Op 'beslissen' volgt een bijzin ingeleid
door het voegwoord dat: De Raad van beheer van Vacantex
heeft beslist dat de bovenwettelijke vakantietoelage ook in 1979
zal worden toegekend.
'Buitenwettelijk' is een verkeerde vertaling van 'extra-Iégal'.
Voordelen die de wettelijk voorgeschreven uitkeringen te boven
gaan, noemen we bovenwettelijke voordelen (Van Dale).
Wij moeten voorkomen dat beiden
niet uit elkaar groeien.

Wij moeten voorkomen dat beiden uit
elkaar groeien.

Door het gebruik van 'niet' wordt in de oorspronkelijke tekst
precies het tegendeel gezegd van wat bedoeld is. Als we de
negatie in de bijzin willen behouden, dient 'voorkomen' te worden vervangen door een ander werkwoord: Wij moeten ervoor
zorgen, ervoor waken dat beiden niet uit elkaar groeien.
J.V.
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Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Eens dat dit voorontwerp wet is geworden ...
Eens uw keuze gemaakt is, gelieve u

Zodra dit voorontwerp wet is geworden ....
Als uw keuze eenmaal gemaakt is,
gelieve u ...
Toen het stelsel eenmaal aangenomen
was ...

Eenmaal dat het stelsel aangenomen
was ...

In deze drie gevallen hebben we te maken met een verkeerde
vertaling van 'une fois que'. Het laatste zinsdeel slaat op het
verleden en daarom schrijven we toen in plaats van 'als'.
Veertiendaagse lentekuis om Brussel
weer rein te maken.

Veertiendaagse lenteschoonmaak (of
voorjaarsschoonmaak) om Brussel
weer netjes te maken.

In onze dialecten wordt 'kuis' en 'kuisen' veel gebruikt in plaats
van het algemeen Nederlands schoonmaak en schoonmaken.
Het bijv. nwo kuis betekent eerbaar, rein van zeden (de kuise
Suzanna). Een 'kuisvrouw' is een schoonmaakster of werkster.
'Droogkuis' is een letterlijke vertaling van 'nettoyage à sec'. De
Nederlandse benaming is: stomen of chemisch reinigen: een
pak laten stomen. De inrichting heet stomerij of chemische
wasserij. 'Rein' wordt vrijwel alleen in literaire taal of figuurlijk
gebezigd (een rein gemoed, een rein geweten).
Vandaag viert Familiehulp haar dertigjarig bestaan in de Antwerpse Elizabethzaal.

Vandaag viert Gezinshulp haar dertigjarig bestaan in de Antwerpse Elizabethzaal.

Uit het Sociaalrechtelijk woordenboek, uitgegeven door de Benelux-Economische Unie, waarvan de terminologie verplicht is
gesteld in diensten en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid ressorteren, blijkt dat in ons sociaal
recht een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen familie en
gezin. Een familie bestaat uit alle personen die in een verhouding
van bloedverwantschap tot elkaar staan, zoals grootouders,
ooms, tantes, nichten, neven enz. Een gezin omvat de echtgenoten met inwonende ongehuwde kinderen, pleegkinderen en
bloed- of aanverwanten. Vandaar de samenstellingen gezinshoofd, gezinslast, gezinspensioen, gezinsvakantiegeld, gezinsvoorlichting enz. Als het gaat om hulpverlening aan gezinnen die
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tijdelijk in moeilijkheden verkeren, spreekt men ook van gezinszorg of gezinsverzorging. Iemand die daarvoor een speciale
opleiding heeft genoten heet gezinsverzorgster (Fr. 'aide familiale').
Het woord staat in Van Dale niet
vernoemd

Het woord staat in Van Dale niet
vermeld.

'Vernoemen' betekent noemen naar: hij is vernoemd naar zijn
grootvader, d.w.z. dezelfde naam geven; straten naar bekende
personen vernoemen.
Hij heeft zijn studies in Gent gedaan.

Hij heeft in Gent gestudeerd.

'Faire ses études' stemt overeen met studeren. In sommige
gevallen wordt wel de term studie gebruikt, maar uitsluitend in
het enkelvoud: zijn studie verwaarlozen; hij heeft zijn studie
opgegeven; de medicijnen zijn een lange studie; kosten van studie of studiekosten. Het meervoud 'studies' heeft betrekking op
geschriften over een bepaald onderwerp: over dat onderwerp
zijn al tientallen studies verschenen.
De beide leraars houden eraan hun
lessen praktisch te illustreren, maar
de schoolboeken zijn daartoe dikwijls
ontoereikend.

Beide leraars wensen hun lessen
praktisch te illustreren, maar de
schoolboeken zijn daartoe dikwijls
ontoereikend.

'Houden aan' is hier een verkeerde vertaling van 'tenir à'. De
betekenis is immers prijs stellen op, wensen, willen, verlangen.
We zeggen wel: iemand aan zijn belofte houden; zich aan de
letter van de wet houden.
De schelen vallen vanje ogen, het lijkt
wel of je opnieuw geboren wordt.

De schellen vallen je van de ogen; het
lijkt wel of je opnieuw geboren
wordt.

Dejuiste zegswijze is: de schellen vallen hem van de ogen. Schel
betekent: vlies voor het oog. Met deze zegswijze wordt dus
bedoeld dat iemand een zaak in het ware licht gaat zien, duidelijk
inzicht krijgt in de toestand. 'Scheel' (mv. schelen) is een gewestelijk woord voor deksel of ooglid.
Het dienstencentrum kan gehecht zijn
aan een rustoord voor bejaarden.

Het dienstencentrum kan verbonden
zijn aan een rustoord voor bejaarden.

'Gehecht zijn aan' betekent 'van iets houden': een kind is aan zijn
ouders gehecht; men kan gehecht zijn aan zijn geboortegrond,
aan zijn hond enz.
J.V.
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Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Overuren vandaag en morgen gedeeltelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Vandaag overuren en morgen gedeeltelijke werkloosheid om economische redenen.

Het voorzetsel wegens betekent om reden van: hij is veroordeeld wegens diefstal; hij is verhinderd wegens ziekte.
De aangroei is te danken aan de zelfstandigen, die voor meer dan 6 % de
rangen van onze mutualiteit kwamen
vervoegen.

De aangroei is te danken aan de zelfstandigen, die zich voor meer dan 6 %
bij ons ziekenfonds aansloten.

De letterlijke vertaling van Fr. 'rangs' is hier uit den boze. In
sommige gevallen kunnen we dit woord weergeven door rijen of
gelederen: de leerlingen gaan in rijen staan; de soldaten stappen
in gesloten gelederen op; de gelederen van een politieke partij
versterken. In dit geval geven we echter de voorkeur aan zich
aansluiten bij.
Tegenover 'mutualité' staat in het Nederlands ziekenfonds.
Alleen werkwoorden worden vervoegd. Een 'ziekenfonds
vervoegen' betekent dus 'conjuguer une mutualité' !
Daarom zou het bejaardenbeleid van
de toekomst moeten ingeplant worden
in een ruim welzijnsbeleid.
Inplanting zeesluis Zeebrugge nog
onzeker.
Spreker behandelde de in ons land ingeplante Amerikaanse vestigingen.
De vennootschap die in Luxemburg
ingeplant is ...
De Brusselse inplanting van die
buitenlandse bank...

Daarom moet het bejaardenbeleid
worden opgenomen in een ruim welzijnsbeleid.
Bouw zeesluis Zeebrugge nog onzeker.
Spreker behandelde de Amerikaanse
vestigingen in ons land.
De vennootschap die in Luxemburg
opgericht is ...
Het Brusselse filiaal van die buitenlandse bank...

Wat wordt er de laatste tijd al niet ingeplant! Inplanten heeft in
onze taal een vrij beperkte betekenis. Men kan inplanten in de
grond (b. v. heesters), in de spieren (b. v. bij transplantatie van
weefsel). Verder heeft inplanten de figuurlijke betekenis van
inprenten (b.v. een kind beginselen inplanten).
Vier verbindingen gelegen in de verlenging van de nationale wegen die de
hoofdstad verbinden met ...

Vier wegen gelegen in het verlengde
van de rijkswegen die de hoofdstad
verbinden met ...
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In het verlengde stemt overeen met Fr. 'dans Ie prolongement',
terwijl verlenging de vertaling is van 'prolongation'.
Het is een probleem dat een universiteit er niet in lukt afgestudeerde humaniorastudenten uit het arbeidersmidden aan te trekken.

Het is een probleem dat de universiteit er niet in slaagt afgestudeerden
van de humaniora uit de arbeidersbevolking aan te trekken.

Al te vaak nog wordt lukken en slagen verward. Het eerste
werkwoord wordt altijd onpersoonlijk gebruikt: het is hem niet
gelukt. Dit heeft dezelfde betekenis als: hij is er niet in geslaagd.
Een student is iemand die aan een universiteit of hogeschool
studeert; in het lager en middelbaar onderwijs spreken we van
leerlingen of scholieren.
'Arbeidersmiddens' is een verkeerde vertaling van 'milieux
ouvriers'. Tegenover 'milieus' staat in het Nederlands
kringen: diplomatieke kringen, onderwijskringen, arbeiderskringen enz.
Hij heeft een (inmiddels reeds overleden) universiteitsprofessor beledigd.

Hij heeft een (inmiddels reeds overleden) hoogleraar beledigd.

In het Nederlands is professor de titel van een hoogleraar,
d. w.z. iemand die aan een universiteit of hogeschool doceert. De
samenstelling 'universiteitsprofessor' heeft dus geen zin; ze is bij
ons ontstaan onder invloed van het Frans: in deze taal wordt
'professeur' immers gebruikt zowel voor het middelbaar als voor
het hoger onderwijs.
Wij zullen dat in de komende jaren
zoveel mogelijk uitbouwen, want de
gemeenschap voorziet tot nu toe geen
speciale maatregelen.

Wij zullen dat in de komende jaren
zoveel mogelijk uitbouwen, want de
gemeenschap heeft tot nu toe geen
speciale maatregelen genomen of
getroffen.

Het transitief werkwoord voorzien betekent vooruItzien, b.v.
we hebben dat ongeluk voorzien. Voorzien in gebruiken we in de
betekenis van regelen: daarin heeft de wet niet voorzien (niet:
dat is door de wet voorzien). In de oorspronkelijke tekst kan
'voorzien' ook worden vervangen door overwegen, in het vooruitzicht stellen.
J.V.
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Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

De stad Brussel ontving van de uitgeverij de toelating het thema te mogen
gebruiken voor haar toondichterswedstrijd.

De stad Brussel kreeg van de uitgeverij toestemming om het thema voor
haar toondichterswedstrijd te gebruiken.

Het gebruik van 'toelating' en 'toelaten' in de betekenis van
toestemming en toestemmen of toestaan is een van de meest
voorkomende vergissingen onder invloed van Fr. 'permettre' en
'permission' of 'autoriser' en 'autorisation' . 'Toelating' wordt
ook dikwijls ten onrechte gebruikt als vergunning of verlof
bedoeld is (zie Taalbeheersing, blz. II-r098).
Voorts is het hulpwerkwoord 'mogen' hier overbodig.
De bedoeling was een bladzijde van de
Brusselse folklore te voegen aan de
'grote muziek'.

De bedoeling was een bladzijde van de
Brusselse folklore toe te voegen aan
de 'grote muziek'.

'Voegen aan' moet hier blijkbaar dienst doen als vertaling van
'joindre à'. In onze taal moet dan echter het werkwoord toevoegen worden gebezigd. Wel zeggen we voegen bij, b.v. tabellen voegen bij een verdrag; de daad bij het woord voegen; bij een
brief zijn portret voegen.
De hoofdbekommernis van de Dienst
der Stadseigendommen is op dit
ogenblik ...

De belangstelling van de dienst
Stadseigendommen gaat op dit ogenblik vooral naar ...

'Hoofdbekommernis ' is een ongebruikelijk woord. 'Kommernis'
wordt doorgaans in min of meer archaïsche stijl gebruikt; volgens
Van Dale is het minder gewoon dan bekommering; het betekent
kommer, bezorgdheid, zorg, ongerustheid.
De oplossing wordt naar de Griekse
kalender verwezen.

De oplosssing wordt op de lange
baan geschoven.

Deze tekst komt uit een Vlaamse krant. In de geest van de
journalist die deze in onze taal onbekende uitdrukking
neerschreef, is kennelijk verwarring ontstaan tussen de Franse
woorden 'calendrier' en 'calendes '. De Franse uitdrukking die
hij hèeft willen vertalen luidt: Renvoyer aux calendes grecques.
'Calendes' is de benaming van de eerste dag van de maand bij de
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Romeinen. Daar de Griekse maanden geen 'calendes' hadden,
betekent de Franse wending: iets uitstellen met de bedoeling het
nooit te verwezenlijken, wat wij noemen op de lange baan
schuiven.
Het betreft de wekelijkse rustdagen
begrepen tussen 30 november en 6 decemberen tussen 21 dec. en 3januari.

Het betreft de wekelijkse rustdagen
tussen 30 nov. en 6 dec. en tussen
21 dec. en 3 januari.

'Begrepen' is hier overbodig en bovendien is het een verkeerde
vertaling van Fr. 'compris'. Begrijpen heeft de volgende betekenissen: verstaan, d.w.z. met het verstand vatten; inhouden,
b.v. de zondagen zijn hierin begrepen, 12 is zesmaal in 72 begrepen. De aangehaalde tekst had ook kunnen luiden: de rustdagen
die vallen tussen ...
Is niet uitgebaat op zon- en feestdagen.

Rijdt niet op zon- en feestdagen.

Deze gebrekkige tekst komt voor op de afzonderlijke blaadjes
met de dienstregeling van sommige tramlijnen in Brussel.
Het K.B. van 15 april 1972 heeft de
mogelijkheid voorzien om zulke centra op te richten; hiervoor en ook voor
de diensten voor bejaarden zijn er
toelagen voorzien.

Het K.B. van 15 april 1972 biedt de
mogelijkheid om zulke centra op te
richten; hieraan en ook aan de
diensten voor bejaarden worden toelagen verleend.

De stoplap 'voorzien' verdringt bij velen beter passende werkwoorden. De juiste betekenis is vooruitzien, in de toekomst zien
gebeuren: hij voorziet dat er zich moeilijkheden zullen voordoen; het is te voorzien dat de prijzen nog zullen stijgen.
J.V.
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Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Moest gij burgemeester zijn in een
Brusselse gemeente, welke problemen zoudt ge eerst oplossen?
Daarom zou het heel nuttig zijn,
moest er eindelijk hierin eens klaarheid komen.

Mocht u burgemeester van een Brusselse gemeente zijn, welke problemen
zou u eerst oplossen?
Daarom zou het heel nuttig zijn als er
eindelijk hierin eens klaarheid kwam.

'Moest' drukt geen veronderstelling uit. Volgens het maandblad
van het genootschap Onze taal is het 'een in Vlaanderen onuitroeibaar gallicisme' . In het Frans kan' devoir' immers wel bij een
veronderstelling worden gebruikt. Wij nemen in zulke gevallen
onze toevlucht tot mocht of we beginnen de bijzin met een van
de voorzetsels als, indien of wanneer. We halen enkele voorbeelden aan:
- Mocht iemand hiertegen in willen brengen dat... (dr. H. van
der Lubbe, Woordvolgorde in het Nederlands)
- Mocht ik niet thuis zijn ... (W. Elsschot, Lijmen)
- Mocht het ogenblik aanbreken, dan ... (G. Bomans, Buitelingen)

-

Als de zon kon schrijven, zou zij het min of meer doen als
Stijn Streuvels (Albert Verwey)
Vergelijk met het laatste citaat wat in een grote Vlaamse krant te
lezen stond bij het overlijden van Streuvels: 'Een Hollandse
criticus, die niet beter wist, heeft destijds gezegd dat, moest de
zon gaan schrijven, zij het zou doen als Streuvels' .
De in het AN verouderde voornaamwoorden gij en ge vervangen we door u.
Kortelings opening van een snackbar.

Binnenkort opening van een snackbar.

In het algemeen Nederlands wordt' kortelings' nu alleen gebruikt
in de betekenis van kort geleden, onlangs, terwijl binnenkort
wijst op iets dat in de naaste toekomst zal gebeuren.
De inzender doet goed de aandacht te
vestigen op het feit dat. ..

De inzender doet er goed aan de aandacht te vestigen op het feit dat...

'Iets goed doen' betekent iets doen zoals het hoort. 'Er goed aan
doen' drukt hetzelfde uit als er belang bij hebben.
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Het gaat om 28 appartementen waarvan de verhuring vanaf mei 1981 zal
plaatsvinden.

Het gaat om 28 appartementen die
vanaf mei 1981 zullen worden verhuurd.

Men had het ook kunnen hebben over appartementen die voor
verhuring in aanmerking komen vanaf mei 1981.
De Maatschappij voor het intercommunaaai vervoer te Brussel spant
zich in opdat de trams zouden rijden
overeenkomstig de in deze dienstregeling verstrekte aanduidingen; zij
kan niet aansprakelijk gesteld worden
zo, om het even welke reden, van
deze aanduidingen afgeweken wordt.

De Brusselse Intercommunale vervoermaatschappij spant zich in om de
trams te doen rijden volgens deze
dienstregeling; ze is niet aansprakelijk
voor eventuele afwijkingen om welke
reden ook.

We hebben ons ingespannen om de logge tekst eenvoudiger en
duidelijker te maken door schrapping van overbodige en slecht
gekozen woorden en wendingen. Zo is b.V. 'om het even welke
reden' niet gebruikelijk in het algemeen Nederlands. Hier volgen
enkele citaten waaruit blijkt hoe de Franse wendingen' n' importe
quel(le)' 'n'importe qui' en 'n'importe quoi' in onze taal worden
weergegeven:
- Awater betekende voor hem allereerst onverschillig welk
individu. (De nieuwe taalgids)
Meer dan welk ander kenmerk houdt de taal de sociale afstand in leven. (weekblad De Groene)
De criticus is dus volkomen vrij in de keuze van zijn rubricering: een roman, een relaas, een verhaal ... of wat dan ook.
(W. Ruyslinck, De Karakoliërs)
- ... niemand wie dan ook ...(maandblad Onze taal)
In het technisch onderwijs stelt zich
regelmatig de vraag aangaande het
gebruik van het juiste woord bij de
diverse vaktermen.

In het technisch onderwijs rijst regelmatig de vraag aangaande het gebruik van de juiste vaktermen.

Er zijn tal van mogelijkheden om Fr. 'la question se pose' in het
Nederlands weer te geven: dan komt plots de vraag op
waarom ... ; de vraag doet zich nu voor hoe het komt dat. .. ;
verder dringt zich onmiddellijk de vraag op waarom ... ; het
cultuurbegrip roept veel vragen op; de belangrijkste vragen die
aan de orde komen, zijn ...
J.V.
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Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

In aanwezigheid van onze Vorsten
ontving Koningin Beatrix, na de gelegenheidstoespraak, een tafeldoekje in
Brusselse kant.

In aanwezigheid van onze koning en
onze koningin ontving koningin Beatrix een tafelkleedje van Brusselse
kant.

'Onze vorsten' is een verkeerde vertaling van 'nos souverains' .
We schrijven wel: koning Boudewijn en koningin Fabiola, het
koninklijk paar, de vorst en de vorstin, het vorstelijk paar. Men
kan het hebben over 'onze vorsten' wanneer het gaat om de koningen die achtereenvolgens over ons land hebben geregeerd.
Uit de Franse tekst (napperon) blijkt dat het om een tafelkleedje ging.
De inzender doet goed de aandacht te
vestigen op het feit dat. ..

De inzender doet er goed aan de aandacht te vestigen op het feit dat...

'Iets goed doen' is iets doen zoals het hoort. Hier wordt evenwel
bedoeld dat de inzender er belang bij heeft de aandacht op iets te
vestigen.
In 1569 liet een overheveling gebouwd
door Rinaldi toe het water van de Senne te vervoegen onder het kanaal.

In 1569 bouwde Rinaldi een hevelwerktuig, zodat het water van de Zenne onderaan in het kanaal kon vloeien.

In deze gebrekkige tekst vervangen we eerst de Franse schrijfwijze 'Senne' door de Nederlandse Zenne. Het verkeerde gebruik
van 'toelaten' , door een onjuiste interpretatie van Fr. 'permettre',
is een van de meest voorkomende vergissingen, vooral bij vertalers. Daarom halen we enige citaten aan waarin de cursief gedrukte woorden overeenstemmen met 'permettre' :
- Het zijn herinneringen die mij vergunnen een aanvulling te
geven. (De nieuwe taalgids)
- De dialectspreker weet dat de algemene taal hem in staat stelt
een betere positie te verwerven. (B.W. Schippers, Taal en

spraak)
-

De financiële toestand maakt het vooralsnog niet mogelijk
(biedt vooralsnog geen mogelijkheid) zo'n belangrijk werk uit
te voeren. (P. Buyse en W. Penninckx, Verzorgd taalgebruik)
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In vele gevallen is het mogelijk 'permettre' eenvoudig weer te
geven met het werkwoord kunnen, zoals in de bovenstaande
verbeterde tekst.
Een andere vertaalfout is 'vervoegen' (rejoindre). Vervoegen
is ons allen bekend uit de spraakkunst : een oefening die erin
bestaat de wijzen, tijden en personen van werkwoorden op te
geven; in 't Frans 'conjuguer' . Men kan dus niet 'iemand vervoegen', maar zich bij iemand voegen. Als wederkerend werkwoord
wordt 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.
Het eerste bezoek van de Brusselse
raadsleden aan de installaties van de
riolendienst kende een grote belangstelling.

Het eerste bezoek van de Brusselse
raadsleden aan de rioleringsinstal/aties verheugde zich in een grote belangstelling.

Riolering is een samenstel van riolen. De gebruikelijke afleidingen zijn: rioleringsartikelen, rioleringsdienst, rioleringsinstallatie, rioleringsstelsel.
Over het overdadig gebruik van 'kennen' voor beter passende
werkwoorden verwijzen we naar Taalbeheersing, blz. 111-208.
Juist is: belangstelling (op)wekken, inboezemen, (be)tonen.
De klanten waarvan het verbruik lager
is dan 180 kWu per jaar. zullen ook
verder van dit voordeel genieten.

De klanten waarvan het verbruik lager
is dan 180 kWh per jaar zullen ook
verder dit voordeel genieten.

Men kan genieten van mooie muziek, van een berglandschap, een
zonsondergang, een zeereis, een sigaar enz., maar in de betekenis
van ontvangen is genieten een overgankelijk werkwoord: een
pensioen, een salaris, een uitkering, een voordeel genieten.
Het internationale symbool van kilowattuur is kWh.

J.V.
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Hij moet de nodige schikkingen tref·
fen om de wettelijke voorschriften na
te leven.

Hij moet de nodige maatregelen nemen (of treffen) om de wettelijke
voorschriften na te leven.

In de dikke Van Dale leest men dat 'schikking' verouderd is in de
betekenis van maatregel. Onder een schikking treffen verstaat
men in algemeen Nederlands dat wederzijdse toegevingen worden gedaan om tot een overeenkomst te komen: de firma heeft
een schikking met haar schuldeisers getroffen. Als een boete
onmiddellijk aan een politieman wordt betaald, is dat eveneens
een schikking, omdat wordt afgezien van vervolging wegens een
overtreding. Als een twist bij minnelijke schikking wordt geregeld, wordt een overeenkomst gesloten zonder tussenkomst van
de rechter. Dezelfde gedachte wordt uitgedrukt door een twist

bijleggen.
Het parkeerverbod in Terkamerenbos
geldt eveneens met Pinksteren, hetzij
van zaterdag 6 juni om 8 u tot dinsdag 9
juni om 7 u 's morgens.

Het parkeerverbod in Terkamerenbos
geldt eveneens met Pinksteren, namelijk van zaterdag 6 juni om 8 u. tot
dinsdag 9 juni om 7 u. 's morgens (of
's ochtends).

'Hetzij' is hier een verkeerde vertaling van Fr. 'soit'. Het is immers een voegwoord van tegenstelling en het wordt steeds herhaald, of de tweede keer vervangt men het door of: hij komt
hetzij morgen, hetzij overmorgen; men mag hetzij warm of koud
water gebruiken. In de bovenstaande verbeterde tekst is er geen
sprake van een tegenstelling, maar van een aanvulling.
We vermelden nog enkele andere mogelijkheden om 'soit'
weer te geven : de volgende personen, te weten X, Y en Z, zijn op
de hoogte; de omvang van het woordenboek is toegenomen met
281 blz., dus ruim 13 %; het hele gezin, d. w.z. zes personen, is
erbij betrokken; het kost honderd gulden, dat maakt (dat is)
ongeveer 1500 frank. Verder wordt de afkorting van uur met een
punt geschreven. Alleen bij symbolen blijft de punt achterwege:
h, cm, km enz.
Ik liet me in december opschrijven
voor een sociaal appartement van drie
plaatsen.

Ik liet me in 'december inschrijven
voor een sociaal appartement met drie

kamers.
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Men laat zich inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning. Een woning of een flat bestaat uit kamers: eetkamer, zitkamer of woonkamer, slaapkamer(s), badkamer.
Een minder gekende legende betreft
St-Michiel die op de toren van het
Brusselse stadhuis staat.
Hij is een te weinig gekend kunstenaar.

Een minder bekende legende betreft
St. -Michiel, die op de toren van het
Brusselse stadhuis staat.
Hij is een te weinig bekend kunste·
naar.

Gekend is het voltooid deelwoord van kennen, terwijl bekend
een bijvoeglijk naamwoord is en betekent: bekendheid of vermaardheid genietend. Dit is een van de talrijke gevallen waarin
het Frans zijn invloed doet gelden, want in deze taal wordt zowel
het voltooid deelwoord als het bijv. nwo met hetzelfde woord
aangeduid (connu). Het verschil komt duidelijk tot uiting in de
twee volgende zinnetjes: mijn vriend heeft zijn grootvader niet
gekend (deze was al overleden bij zijn geboorte); zijn grootvader
was een bekend schilder. Verder wordt de afkorting van Sint met
een punt geschreven (St.).
Een variante van de waterfontein bedraagt geisers van 50 cm die de aanplantingen vervangen.

Een variant(e) van de fontein omvat
geisers van 50 cm die de aanplantingen
vervangen.

Variant is het eigenlijke Nederlandse woord, maar variante is in
de meeste woordenboeken opgenomen, soms met de aanduiding
'Zuidnederlands'.
'Waterfontein' is een pleonastische samenstelling, aangezien
fontein betekent: een inrichting om water met zekere kracht en
sierlijkheid te laten opspuiten, als ornament in tuinen, op pleinen
enz. (Van Dale)
'Bedragen' is synoniem met belopen: de schade bedraagt of
beloopt één miljoen. Omvatten daarentegen betekent insluiten,
omsluiten, bevatten.
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111. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Te Zulte demonstreren landbouwers
tegen de inplanting van een betonfabriek in een landbouwgebied.
De meest ideale formule is wel de inplanting van het dienstencentrum in
het hart van dichtbevolkte wijken met
veel bejaarden.

In Zulte demonstreren de landbouwers tegen de vestiging van een betonfabriek in een landbouwgebied.
De meest ideale formule is wel de oprichting van het dienstencentrum in
het hart van dichtbevolkte wijken met
veel bejaarden.

Het Franse substantief "implantation" heeft o.a. de betekenis
van "établir" (implantation d'une usine). "Inplanting" en "inplanten" hebben deze betekenis niet~ In eigenlijke zin betekent
inplanten in de grond planten, in figuurlijke zin betekent het
inprenten: iemand de liefde voor de waarheid inplanten. Naast
vestiging en oprichting kunnen we ook spreken van de bouw van
een fabriek, een dienstencentrum enz.
In de kranten stond dat er weer een
kind aan baxters ligt met teveel lood
in het bloed.

In de kranten kon men lezen dat er
weer een kind met te veel lood in het
bloed aan een infuus ligt.

Een "baxter" is een als soortnaam gebruikte eigennaam, die in
het algemeen Nederlands ongebruikelijk is; ook in Le petit Larousse komt "baxter" niet voor. In de lüde druk van Van Dale
wordt bij infuus verwezen naar infusie, dat als derde betekenis
heeft : "langzame inspuiting van een vloeistof in het bloedvatenstelsel, b.v. van een fysiologische zoutoplossing, met behulp van
een heveltoestel" . Die inspuiting gebeurt door middel van een
infuusfles. Bij ons schijnt men het woord infuus(fles) nog amper
te kennen, terwijl het in Nederland algemeen bekend en gebruikelijk is. Zo lazen we in een Nederlandse krant onder de foto van
een schoolkind, dat in Bovensmilde werd gegijzeld en na zijn
vrijlating in een ziekenhuis werd opgenomen, dat enkele kinderen via een infuus vocht toegediend krijgen om uitdroging te
voorkomen. In één woord geschreven is teveel een substantief
(het teveel teruggeven). Als bijw. bepaling wordt te veel niet
aaneen geschreven.
Ook Dr. Cyriel de Baere interesseerde zich aan het Vlaamse leven in
Brussel.

Ook dr. Cyriel de Baere interesseerde
zich voor het Vlaamse leven in
Brussel.
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Dit is een van de vele gevallen waar in het Nederlands, onder
Franse invloed, het voorzetsel "aan" staat in plaats van voor:
voor de prijs van, gevoelig zijn voor, allergisch zijn voor, onverschillig zijn voor e.d.
Wij doen u hierbij het reglement van
inwendige orde toekomen.

Wij doen u hierbij het huishoudelijk

reglement toekomen.

Het reglement waarbij de inwendige aangelegenheden van een
vereniging vastgelegd worden, noemen we een huishoudelijk reglement; in het Frans "règlement d'ordre intêrieur".
De Nationale Commissie heeft de
eenparige medewerking bekomen van
de twee artsenorganisaties opdat deze
de geneesheren zouden aanbevelen de
honorariumtarieven tijdens de ganse
duur van de onderhandelingen toe te
passen.

De Nationale Commissie heeft de
eenparige medewerking verkregen
van de twee artsenorganisaties om de
geneesheren aan te bevelen de honorariumtarieven tijdens de hele duur

van de onderhandelingen toe te passen.

Op het verschil tussen bekomen en (ver)krijgen hebben we in
deze rubriek al meermalen de aandacht gevestigd (zie Taalbeheersing, blz. III-198 en III-2ü4).
"Opdat deze de geneesheren zouden aanbevelen" is logger en
ongewoner dan "om de geneesheren aan te bevelen". Ook "de
hele duur" is in modern Nederlands gebruikelijker dan "de ganse
duur", in tegenstelling met wat sommige Vlamingen schijnen te
geloven. Dr. P.e. Paardekooper schrijft in zijn Taalgids: "ABN
gans komt hoogstens voor in bijz. stijl (als bijvoeglijk naamwoord tenminste)".

Veel OCMW's hebben de moed gehad om op het eerste zicht minder populaire maatregelen te treffen.

Veel OCMW's hebben de moed gehad om maatregelen te treffen die op
het eerste gezicht weinig populair zijn.

Zicht betekent het waarnemen met de ogen (b.v. het zicht wordt
door de mist beperkt). Het wordt ook figuurlijk gebruikt (er is
geen oplossing in zicht). In de betekenis van aanblik of blik is
de juiste term gezicht: gezicht op een berg, een stad. Hiertoe
behoort ook de wending: op het eerste gezicht.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelijke tekst
Niet gekwoteerde titels.

Verbeterde tekst
Niet genoteerde effecten.

Deze gebrekkige tekst troffen we aan in het jaarverslag van de
grote elektriciteitsmaatschappij EBES, waarvan de bedrijvigheid
zich vooral over het Vlaamse landsgedeelte uitstrekt. Het opgeven van beurskoersen noemen we niet "kwotering", maar notering (Fr. cotation, coter); vandaar de samenstelling beursnotering. "Titels" is een verkeerde vertaling van Fr. "titres". De verzamelnaam voor aandelen, obligaties enz. is effecten. In de Nederlandse Bankterminologie, uitgegeven door de Belgische Vereniging der banken, gewestelijke afdeling Antwerpen, Commissie
voor Nederlandse Bankterminologie, kan men deze termen vinden, evenals een hele reeks samenstellingen, zoals effectenafdeling, effectenhandel, effectenmakelaar enz. In de genoemde
tweetalige brochure wordt deze laatste samenstelling vertaald
door "agent de change".
De coöptatie van stemgerechtigde leden, bij toepassing van art. 5 van onze
statuten, kan gebeuren...

De coöptatie van stemgerechtigde leden, ter uitvoering van art. 5 van onze
statuten, kan gebeuren...

"Bij toepassing van" is een slechte vertaling van "en application
de". Bedoeld is in dit geval overeenkomstig, ingevolge, op grond
van, ter uitvoering van art. 5.
Vermits mijn hogere studies beëindigd zijn, ging ik naar het plaatselijk
ziekenfonds om zelf als titularis ingeschreven te worden. Daar vernam ik
dat ik niet meer in regel ben voor de
ziekteverzekering. Men zei me dat ik
slechts kon genieten van de voordelen
na een stage van enkele maanden.

Nadat ik afgestudeerd was, ging ik
naar het plaatselijk ziekenfonds om
zelf als lid ingeschreven te worden.
Daar vernam ik dat ik niet meer in
orde was voor de ziekteverzekering.
Men zei me dat ik pas de voordelen
kon genieten na een wachttijd van enkele maanden.

Afstuderen heeft voornamelijk betrekking op het hoger onderwijs. In Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal
vinden we het volgende voorbeeld: hij wil eerst de letteren afstuderen en daarna aan theologie beginnen.
Een titularis is een persoon die zekere titel voert, een titeldrager. Hier is natuurlijk lid bedoeld. In de sociaalrechtelijke terminologie spreekt men ook van gerechtigde, d.w.z. degene die
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aanspraak kan maken op, of in het genot is van een uitkering. "In
regel zijn" (être en règle) verbeteren we met in orde zijn. Het
bijw. slechts betekent "niet meer dan" (het kost slechts 100 fr.),
terwijl pas tijdbepalend is en betekent "niet vroeger dan" (hij
komt pas morgen). In de betekenis van "krijgen", "ontvangen" is
genieten een transitief werkwoord (voordelen, een pensioen genieten).
In de oorspronkelijk tekst wordt ten slotte stage verward met

wachttijd.
Een stage is de tijd die nodig is in het kader van een afgerond
leerprogramma voor het verwerven van beroepservaring. De
wachttijd is de periode tijdens welke men verzekerd moet zijn
alvorens op uitkeringen aanspraak te kunnen maken.
Het is een realisatie van het gemeentebestuur van Mol dat beroep deed op
Interkempen voor de bedeling van het
nodige aardgas.

Het is een realisatie van het gemeentebestuur van Mol dat een beroep
deed op Interkempen voor de aard-

gasvoorziening.

Tegenover "faire appel à" staat in onze taal "een beroep doen
Op". Het is een van de uitdrukkingen die in het Frans geen en in
onze taal wel het onbepaald lidwoord een hebben: faire signe
= een teken geven; porter plainte = een klacht indienen; mettre
fin à = een einde maken aan; tenir à distance = op een afstand
houden; prêter serment = een eed afleggen e.d.
Bedeling (met de klemtoon op de tweede lettergreep) betekent : geregelde uitreiking van giften aan de armen. Door de
invoering van de sociale zekerheid behoort dit begrip nu in onze
maatschappij tot het verleden. Als het gaat om de levering van
elektriciteit, gas en drinkwater spreken we van elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening, watervoorziening.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Natuurlijk zullen er suggesties zijn die
niet kunnen weerhouden worden hetzij om wille van financiële hetzij om
wille van administratieve redenen.

Natuurlijk zullen er suggesties zijn
waarmede geen rekening gehouden
kan worden hetzij om financiële, hetzij om administratieve redenen.

Het Franse werkwoord 'retenir' heeft een reeks betekenissen die
weerhouden niet heeft, o.a. rekening houden met, in aanmerking
nemen of komen, verhinderd zijn, gevolg geven aan, aannemen,
enz. Weerhouden gebruiken we alleen als synoniem van tegenhouden, afhouden van : haar tranen weerhouden, zich door niets
laten weerhouden.
'Om wille van deze redenen' is gebrekkig Nederlands, aangezien de enige juiste wending om deze redenen is.
Op 3 oktober hebben we als LCM een
globaal plan op punt gesteld en aan de
pers bekendgemaakt. Het waren zowel dringende noodmaatregelen als
meer structurele maatregelen op halflange termijn. Vanuit deze standpuntbepaling moeten we vandaag reageren
t.a.v. het onderdeel ZIV, dat uiteindelijk door de regering werd weerhouden.

Op 3 oktober hebben we als LCZ een

alomvattend (of algemeen) plan uitgewerkt en ter kennis van de pers gebracht. Het waren zowel dringende
noodmaatregelen als veeleer structurele maatregelen op ha1fl.ange termijn. Uitgaande van dit standpunt
moeten we vandaag reageren t.a.v.
het onderdeel ZIV, dat de regering
uiteindelijk heeft aangenomen.

In LCM is M de afkorting van mutualiteiten; dit bastaardwoord
mag de Nederlandse term ziekenfondsen niet verdringen.
'Globaal' wordt hier in de Franse betekenis gebezigd. In onze
taal betekent dit woord ruw geschat of berekend, bij raming (zie
Taalbeheersing in de administratie, blz. II-llû7). Daar de samenstelling 'standpuntbepaling' ongewoon is, evenals b.V. 'standpuntinneming' , hebben we de zinsbouw vereenvoudigd.
Voor het verkeerde gebruik van 'weerhouden', als klakkeloze
vertaling van 'retenir' , zie hierboven.
'Op punt stellen' en 'oppuntstelling' zijn geen Nederlandse
woorden, maar klakkeloos vertaald Frans. Naar gelang van het
geval spreken we van uitwerken (b.v. van een plan), bijstellen
(b.v. van een verrekijker), ontwikkelen (b.v. van een nieuw medicijn), rechtzetten (b.v. van een vals bericht), de laatste hand
leggen (b.v. aan een ontwerp) enz. Er is dus keuze genoeg!
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Bij het failliet van Cockerill Yards.
De scheepswerf was sedert 1924 ingeplant in Hoboken.

Bij het faillissement van Cockerill
Yards. De scheepswerf was sedert
1924 in Hoboken gevestigd.

Failliet wordt meestal gebruikt als bijv. nwo of bijwoord: de
failliete boedel, massa; hij is failliet; failliet gaan. Het komt ook
wel voor als zelfst. nwo ter aanduiding van de persoon die in staat
van faillissement verkeert; het meervoud is faillieten. Vaak heeft
failliet een overdrachtelijke betekenis: het failliet van een stelsel, een proefneming (zie Taalbeheersing in de administratie, blz.
VI-87). Over het overdadig gebruik van 'inplanten' zie Taalbeheersing in de administratie, blz. 111-247.
Individuele kinesitherapiezitting

Individuele
/ing.

kinesitherapiebehande-

Zitting betekent vergadering, inzonderheid van een wetgevend
lichaam; vandaar zittingsjaar, zittingsduur, zittingstijd. In dit geval stemt Fr. 'séance' overeen met behandeling.
In Nederland spreekt men ook van heilgymnast(e)masseur(se), heilgymnastiek en massage. De heilgymnastmasseur kan een aanvullend examen afleggen voor fysiotherapeut, hetgeen behandeling met bestralingsapparatuur en het toepassen van baden voor therapeutische doeleinden omvat. Als
specialisatievormen van dit beroep kunnen ook beschouwd worden die van revalidatie-assistent(e) en arbeidstherapeut(e). Doel
is hier het weer valide maken van patiënten door verschillende
technieken als bestraling, loopoefeningen, sport en spel en ook
arbeidstherapie (diverse vormen van handarbeid).
Deze raadpleging voor zuigelingen
staat onder toezicht van het NWK. De
zittingen zijn gratis en gaan door op
de eerste en de derde woensdag van
elke maand.

Dit consultatiebureau staat onder toezicht van het NWK en kan kosteloos
worden geraadpleegd op de eerste en
de derde woensdag van elke maand.

Volgens de verklarende woordenboeken is een consultatiebureau
een bureau voor gratis advies, inz. inzake zuigelingenverzorging,
tbc-bestrijding enz. Evenals in de bovenstaande verbeterde tekst
kan men hier niet spreken van 'zittingen'. Bovendien is het werkwoord 'doorgaan' verkeerd, omdat het alleen in de volgende
gevallen wordt gebruikt: als iets plaatsheeft in weerwil van sommige moeilijkheden (ondanks de regen ging de wedstrijd door);
ook als er sprake van is geweest een vergadering uit te stellen,
zegt men dat ze doorgaat, indien men op dit besluit terugkomt;
voorts is doorgaan op zijn plaats in ontkennende zinnen (wegens
het slechte weer gaat het tuinfeest niet door) (zie Taalbeheersing
in de administratie, blz. 11-1199-1200).
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Wanneer men naar een advocaat toe
gaat, komt men in één van die majestueuze kabinetten terecht.

Wanneer men naar een advocaat toe
gaat, komt men in een van die majestueuze kantoren terecht.

Het gebouw waar een advocaat zijn beroep uitoefent, noemen
we kantoor (advocatenkantoor). Een advocatenkamer is de kamer van een advocaat in een gerechtsgebouw.
Desnoods moet beroep worden gedaan op een depanneerwagen.

Desnoods moet een beroep worden
gedaan op een takelwagen.

Omdat er in het Frans geen onbepaald lidwoord staat (faire appel), zijn velen geneigd hetzelfde in het Nederlands te doen,
waarin het onbepaald lidwoord wel moet staan, zoals uit alle
woordenboeken blijkt.
Wat in het Frans 'dépanneuse' heet, noemen we in onze taal
een takelwagen of takelauto, d.w.z. een auto, voorzien van een
hijskraan om beschadigde wagens weg te slepen.
Commerciële en politieke kringen
hebben zich de jongste tijd als bijzonder enggeestig laten kennen.

Commerciële en politieke kringen
hebben zich de laatste tijd als bijzonder enggeestig doen kennen.

In de betekenis van zich gedragen als, zich tonen is de juiste
wending zich doen kennen als, b.v. zich doen kennen als een
bekwaam vakman, zich doen kennen als een achtenswaardig
man.
Op laten kennen volgt een ander voorzetsel : zich laten kennen
in zijn ware gedaante, zich laten kennen van zijn goede zijde,
zich niet laten kennen aan een paar franken.
In het licht van deze ervaring is het
geraadzaam...

In het licht van deze ervaring is het
raadzaam (of: geraden) ...

'Geraadzaam' is geen Nederlands woord; het is blijkbaar een
contaminatie van geraden en raadzaam.
Nadien volgt een gesprek tussen de
aanwezenden en een paneel gevormd
door sociale assistenten uit de hulpverleningssector, bestuurders van beschermde werkplaatsen.

Nadien volgt een debat tussen de aanwezigen en een panel bestaande uit
maatschappelijk werkers uit de hulpverleningssector, directeuren van
beschutte werkplaatsen.
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Een gedachtenwisseling waarbij een hele reeks personen betrokken zijn, noemen we een debat of bespreking. Het zelfst. nwo 'de
aanwezenden' is verouderd en verdrongen door de aanwezigen.
Een groep van personen die aan een debat, een forum deelnemen, wordt in het Engels een 'panel' genoemd; dit woord is in
onze taal ingeburgerd en wordt uitgesproken als 'pennel' . Van
Dale vermeldt hiervoor ook discussiegroep. 'Paneel' is een in
raam gevatte plank van beschot, deur of schilderij. Vandaar de
samenstellingen paneeldeur, paneelschilder, paneelzager enz.
Tegenover Fr. 'assistant(e) social(e)' staat in het Nederlands
maatschappelijk werker of werkster. Assistent gebruiken we bij
voorkeur voor de helper 'Van een hoogleraar of een dokter. 'Beschermde werkplaatsen' is letterlijk vertaald uit het Frans (ateliers protégés), terwijl men in onze taal van beschutte werkplaatsen spreekt. Een bestuurder is iemand die een tram, trein, wagen
bestuurt. Bij overheidsinstellingen, onderwijsinrichtingen, fabrieken enz. spreekt men van directeur.
De Duitse spektakels kenden ook veel
belangstelling, vooral de opera's van
Wagner. Brussel droeg trouwens flink
bij tot de inplanting van het Wagnerisme in de Franstalige landen.

De Duitse vertoningen wekten veel belangstelling, vooral de opera's van
Wagner. Brussel droeg trouwens flink
bij tot de verspreiding van het Wragnerisme in de Franstalige landen.

'Spektakel' wordt in het Nederlands niet altijd in dezelfde betekenis gebruikt als Fr. 'spectacle'. Zie hierover Taalbeheersing in
de administratie, blz. II-1374. Van het werkwoord 'kennen' wordt
veel misbruik gemaakt : belangstelling wordt gewekt en niet gekend. Ook het modewoord 'inplanting' wordt in allerlei betekenissen gebezigd, meestal als vestiging of oprichting bedoeld
wordt. In dit geval treffen we het aan in de zin van verspreiding,
verbreiding, bekendmaking.
J.V.
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lIl. - Proeve van tekstverbetering

Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Feit is dat die herkenbaarheid Molières 17e eeuw heeft overstegen en zelfs
nu nog grond vindt in onze eigenste
20e eeuw.

Feit is dat de personages van Molière
de 17e eeuw hebben overleefd en zelfs
nog in de 20e eeuw herkenbaar zijn.

De oorspronkelijke tekst toont aan op welk een ingewikkelde
wijze sommigen hun gedachten uitdrukken. 'Overstijgen' is een
werkwoord dat in vele woordenboeken en in de Woordenlijst van
de Nederlandse taal niet voorkomt, wat erop wijst dat het weinig
gebruikelijk is. De dikke Van Dale vermeldt het wel, maar in de
volgende betekenissen: '1. hoger stijgen dan, (fig.) te boven
gaan: dat overstijgt mijn kracht, middelen: dat oversteeg zijn
bevattingsvermogen; 2. over (iets) heen stijgen: die moeilijkheid
is bezwaarlijk te overstijgen'. In gewone taal zegt men: dat gaat
mijn krachten, zijn bevattingsvermogen te boven, dat gaat boven
zijn middelen, de moeilijkheid te boven komen. In de oorspronkelijke tekst is 'overstijgen' dus in een betekenis gebruikt die het
niet heeft.
De overtreffende trap 'eigenst' komt wel in sommige gewesttalen voor, maar alleen in de betekenis van dezelfde, b.v. het is de
eigenste man.
Voor de magistrale bereiding is er een
opleg van 35 fT. en ze bedraagt dus
voortaan 50 fT.

De prijs van de recepten wordt verhoogd met 35 fT. en bedraagt dus
voortaan 50 fT.

Tegenover Fr. 'préparation magistrale' staat in onze taal recept,
waarvan de dikke Van Dale de volgende omschrijving geeft:
'Bereidings- of gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel : een
recept schrijven; 2. geneesmiddel : wachten op het gereedmaken
van het recept'. In het receptenboek schrijft de apotheker de
recepten in.
'Opleg' is volgens Van Dale Zuidnederlands. Het komt wel
voor in de officiële tekst van ons Burgerlijk Wetboek, maar in de
betekenis van Fr. 'soulte' , d.w.z. een bedrag dat bij een verdeling
of ruil de ongelijkheid van de waarde der geruilde percelen of
goederen ongedaan maakt. In de bovenstaande tekst gaat het
echter om een eenvoudige verhoging.
III - 265

De bezoekers die de negen paleizen
op de HeizeI doorlopen ...

De bezoekers die de negen tentoonstellingsgebouwen op de HeizeI doorlopen ...

In onze taal is men niet zo kwistig met de term 'paleis' als in het
Frans. Zo zeggen we ook niet Congrespaleis of Paleis voor congressen, maar Congresgebouw. Paleis wordt doorgaans voor de
woning van een vorst, een aartsbisschop gebruikt; verder ook
voor aanzienlijke gebouwen met een publieke bestemming, zoals
Paleis van Justitie.
De grote gebouwen op de HeizeI worden ook de Eeuwfeestgebouwen genoemd (Fr. Palais du centenaire).
In dit land in 't algemeen en in sommige persmiddens in 't bijzonder
schaamt men zich niet om allerlei zaken te verdraaien.

In ons land in 't algemeen en in sommige perskringen in 't bijzonder
schaamt men zich niet om allerlei zaken te verdraaien.

Dit en deze gebruiken we om zelfstandigheden aan te wijzen die
zich dicht bij de spreker bevinden: dit papier is van goede kwaliteit. Ook in andere gevallen komt dit aanwijzend voor: dit zijn
nu de kindertjes van Karel; dit is nu Piet en dat is zijn moeder.
Het gebruik van 'dit land' i.p.v. 'ons land' is een modeverschijnsel van de laatste jaren, wellicht onder Franse invloed (ce pays)
ontstaan.
'Persmiddens' is een klakkeloze vertaling van 'milieux de la
presse' . In onze taal heeft men het over perskringen. 'Midden'
stemt in sommige gevallen wel overeen met Fr. 'milieu' : in het
midden van de stad, hij stond in het midden van de kamer.
Hij kon op het laatste nippertje zijn
onschuld bewijzen.

Hij kon op het nippertje zijn onschuld
bewijzen.

'Op het nippertje' betekent op het laatste ogenblik, tijdens de
laatste minuut: hij kwam net op het nippertje.
Er wordt geen inkomgeld gevraagd.

Er wordt geen toegangsgeld gevraagd.

'Inkomgeld' is geen algemeen Nederlands. Naast toegangsgeld
bestaat ook toegangsprijs.
J. Verhasselt
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111. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Bij de beoordeling van de diverse
voorstellen werd nagegaan of deze in
een voldoende mate een antwoord geven aan de prioriteiten die het ACV
sinds het begin van de crisis heeft
vooropgesteld en blijft verdedigen.

Bij de beoordeling van de diverse
voorstellen werd nagegaan of deze
voldoende rekening houden met de
prioriteiten die het ACV sinds het begin van de crisis heeft uitgestippeld (of
vastgesteld) en blijff verdedigen.

Een antwoord wordt niet gegeven 'aan' iets, maar op iets, b.V. op
een vraag. Velen schijnen de juiste betekenis van het werkwoord
vooropstellen niet te kennen; het betekent: als waar aannemen,
b.v. ik stel goede trouw voorop. Ter verduidelijking geven we
nog een citaat uit de Voorrede tot Van Dales Groot woordenboek: 'Vooropgesteld zij, dat wij ... in dit in Noord-Nederland
verschijnende woordenboek niet anders konden doen dan ons op
Noordnederlands standpunt stellen, maar ... '.
Een andere betekenis van vooropstellen is : de eerste plaats
toekennen, de voorrang geven, b.V. het openbaar belang vooropstellen. Ook hier geven we een citaat: 'Maar laat ik vooropstellen, dat mijn bezwaren zich geenszins tegen deze Nederlandse
tekst willen richten'. (V. van Vriesland, Onderzoek en vertoog)
Er zijn personen die in de pers openlijk standpunten durven vooropzetten, die strijdig zijn met de statuten.

Er zijn personen die in de pers standpunten durven verdedigen (of innemen), die strijdig zijn met de statuten.

Vooropzetten betekent hetzelfde als vooropstellen en is dus in dit
uittreksel uit een grote Vlaamse krant eveneens gebruikt in een
betekenis die dit werkwoord niet heeft.
'Openlijk' is overbodig, aangezien standpunten die in de pers
worden verdedigd uiteraard openbaar worden gemaakt !
Het was nog een veel ergere zaak,
maar wie zal het durven zeggen, gezien het om politieke beleidslieden
gaat?

Het was nog een veel ergere zaak,
maar wie zal het durven zeggen, aan·
gezien het om politieke beleidslieden
gaat.

Het is verkeerd 'gezien' als voegwoord te gebruiken in de betekenis van omdat, daar, aangezien, omdat het in feite een voorzetsel
is. Het verschil tussen beide termen komt duidelijk tot uiting in
de volgende zinnetjes die dezelfde betekenis hebben:
- Gezien het slechte weer kan hij niet komen.
- Aangezien het weer slecht is, kan hij niet komen.
Taalbeheersing sept./okt. 1982
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Het voorzetsel gezien is synoniem met gelet op : gezien het
feit, gelet op het feit. Zoals SUMMA, Encyclopedie en woordenboek opmerkt, zal het gebruik van 'gezien' als voegwoord wel
een gallicisme zijn (Fr. vu).
Voor het geval u volmacht (toelating
om uw rekening te gebruiken) wilt geven aan uw vrouw, kan u best samen
komen.

Ingeval u volmacht (toestemming om
uw rekening te gebruiken) wilt geven
aan uw vrouw, kan u het best samen
komen.

Op het verkeerde gebruik van 'toelaten' en 'toelating' in de betekenis van toestemmen en toestemming hebben we al herhaaldelijk
gewezen (zie Taalbeheersing, blz. 11-1098).
Het bijwoord best betekent heel goed: het is best mogelijk
dat... In de bovenstaande tekst wordt bedoeld dat men er goed
aan doet samen te komen en dat wordt uitgedrukt door de woorden het best(e).
Om tijd te winnen neemt u best enkele dagen vooraf contact op met ons
kantoor in de omgeving van uw nieuwe woning.

Om tijd te winnen is het aangeraden
(of: is het raadzaam) enkele dagen
vooraf contact op te nemen met ons
kantoor in de omgeving van uw nieuwe woning.

Dezelfde vergissing als hierboven en die gemakkelijk vermeden
kan worden. Een andere mogelijkheid is : wij raden u aan, om
tijd te sparen, ...
De loopbaan van redacteur is voorbehouden aan kandidaten met een humaniora-diploma.

Voor de loopbaan van redacteur komen alleen in aanmerking de kandidaten met een humanioradiploma.

'Voorbehouden' is maar zelden de juiste vertaling van 'réserver',
b.v. zich het recht voorbehouden, wijzigingen voorbehouden
(sous réserve de), alle rechten voorbehouden. Dikwijls kan het
Franse werkwoord worden weergegeven met alleen of uitsluitend
(parkeerruimte alleen voor bezoekers), bespreken (plaatsen bespreken in een schouwburg), aanhouden (dit artikel van het wetsontwerp werd aangehouden).
Ik ben zo vrij u om advies te verzoeken over de in rand vermelde aangelegenheid

Ik ben zo vrij u om advies te verzoeken over de aan (of op) de kant vermelde aangelegenheid.

De schrijver van de oorspronkelijke tekst dacht aan 'en marge'.
In onze taal spreken we van kant of kantlijn. Een kanttekening is
een aantekening of opmerking aan de kant van het papier. Men
kan een kantlijn trekken en in de kantlijn schrijven.

J. Verhasselt
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Taalbeheersing sept./okt. 1982

lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Op 28 januari organiseert de seniorenclub 'Eksteroog' een fikse winterwandeling door het Zoniënwoud.

Op 28 januari organiseert de seniorenclub 'Eksteroog' een fikse winterwandeling door het Zoniënbos.

Sommigen denken dat 'bois' overeenstemt met bos en 'forêt' met
woud; dat is een misvatting. In de officiële Nederlandse tekst van
ons Boswetboek, verschenen in 1970, zijn de termen 'wouden en
bossen' die voorkwamen in de vroegere vertaling van de Code
forestier overal vervangen door bossen. In ons land zijn immers
geen wouden meer; dit zijn uitgestrekte bossen in natuurstaat
met een sterke, niet door de mens aangeplante boomgroei, zoals
het Amazonewoud in Zuid-Amerika. Men spreekt ook van oerwoud.
Van 4 tot 11 augustus heeft te Hooidonk een andere vakantie plaats, een
'familievakantie'.

Van 4 tot 11 augustus biedt Hooidonk
gelegenheid voor een andere vakantie,
een 'gezinsvakantie' .

Het werkwoord 'plaatshebben' past niet bij vakantie. Het Franse
substantief 'familIe' heeft de dubbele betekenis van familie en
gezin. Meestal wordt er de laatste term mee bedoeld, zoals in de
samenstellingen: gezinshoofd, gezinslast, gezinspensioen, gezinsvakantiegeld. Familie is doorgaans een ruimer begrip en omvat, behalve ouders en inwonende kinderen, ook alle personen
die in een verhouding van bloedverwantschap tot elkaar staan.
De lonen van de familie- en bejaardenhelpsters liggen lager in de vrije
diensten dan in de openbare sector.

De lonen van de gezins- en bejaardenverzorgsters liggen lager in de vrije
diensten dan in de openbare sector.

Een gezinshelpster of gezinshulp is een helpster in een gezin, die
werkt onder leiding van de vrouw des huizes. Een gezinsverzorgster daarentegen moet in staat zijn de moeder bij ziekte te vervangen en zelfstandig de huishouding te leiden. Ze krijgt hiervoor een speciale opleiding en wordt betaald door de instelling
waaraan ze verbonden is. Hetzelfde geldt voor de bejaardenverzorgster.
Zij gelukte erin te ontsnappen en verschool zich in de ouderlijke woning.
Maar 's anderendaags bood Hendrik
zich aldaar aan.
Taalbeheersing nov.ldee. 1982

Het lukte haar te ontsnappen en zij
verschool zich in de ouderlijke woning. Maar de volgende dag meldde
Hendrik zich aldaar aan.
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Lukken (of het minder gebruikelijke gelukken) is een onpersoonlijk werkwoord, m.a.w. het onderwerp is altijd het. Met het
werkwoord slagen daarentegen gebruiken we een persoonlijk
voornaamwoord: zij slaagde erin te ontsnappen.
In plaats van 's ander(en}daags wordt in de algemene taal
meestal de voorkeur gegeven aan de volgende dag of de dag
daarop. Zo ook is de volgende morgen te verkiezen boven 's
anderendaags 's morgens. Zich aanbieden kan betekenen zich
bereid verklaren om een dienstbetrekking aan te nemen; verder
ook zich voordoen : er bood zich een goede gelegenheid aan. De
verwarring ten onzent tussen zich aanbieden en zich aanmelden is
kennelijk te wijten aan het feit dat het Franse 'se présenter' beide
betekenissen kan hebben.
Toen de epidemie afnam, werd een
tweede processie ingericht

Toen de epidemie afnam, werd een
tweede processie gehouden of georga-

niseerd.
Inschrijvingsformulier voor de wedstrijd ingericht door de stad Brussel.
Het College van burgemeester en
schepenen van de stad Brussel heeft
een volksraadpleging ingericht.

Inschrijvingsformulier voor de wedstrijd uitgeschreven door de stad Brussel.
Het College van burgemeester en
schepenen van de stad Brussel heeft
besloten een volksraadpleging te hou-

Er zullen opnieuw vakantiecursussen
ingericht worden.

Er zullen opnieuw vakantiecursussen
plaatshebben of georganiseerd wor-

den.
den.

Het is verkeerd 'organiser' altijd te willen vertalen door 'inrichten', dat welbepaalde betekenissen heeft. Een huis, een kamer,
een kantoor, een school, een sportterrein kunnen worden ingericht, d. w.z. in gereedheid gebracht om te beantwoorden aan hun
bestemming. In zulke gevallen stemt inrichten vaak overeen met
Fr. 'aménager'. Inrichten kan ook betekenen aanleggen, schikken, ordenen, regelen, b.v. het schoollokaal werd tot stembureau ingericht; hij heeft zijn leven verstandig ingericht; volgens
velen is de wereld niet goed ingericht.
Soms treft men een klakkeloze vertaling van 'comité organisateur' aan (inrichtend comité) i.p.v. de Nederlandse benamingen
regelingscommissie of feestcommissie.

J. Verhasselt
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lIl. - Proeve van tekstverbetering

Oorsponkelijke tekst

Verbeterde tekst

Viviane stapte aan 12 jaar naar de
handelsafdeling in dezelfde school
waar ze lager onderwijs deed.

Viviane ging op twaalfjarige leeftijd
over naar de handelsafdeling van de
school waar ze lager onderwijs had ge-

noten.

Men zegt niet 'onderwijs doen', maar onderwijs genieten. 'Dezelfde' is hier overbodig. 'Aan 12 jaar' is een van de talrijke
gevallen waarin het voorzetsel 'aan' onder Franse invloed verkeerd wordt gebruikt. We vermelden enkele voorbeelden waarin
i.p.v. het cursief gedrukte voorzetsel 'aan' stond: tegen (of:
voor) de prijs van ... ; geld beleggen tegen 10 %; rijden met een
snelheid van 100 km per uur; de oogst is thans op zijn hoogtepunt; verboden toegang voor onbevoegden; in een snel tempo;
op de vereiste temperatuur brengen; op mijn leeftijd heb ik het
recht seniel te zijn.
Vroeg gaan slapen en terug 1 of 2 tabletten nemen

Vroeg gaan slapen en opnieuw 1 of 2
tabletten innemen.

Poeders, pillen en tabletten worden ingenomen.
Het gebruik van 'terug' i.p.v. opnieuw, weer of nogmaals is
een van de meest voorkomende vergissingen. Toch is er een
duidelijk verschil. Terug drukt een beweging uit, de terugkeer
naar een uitgangspunt (b.v. Antwerpen heen en terug). Opnieuw
daarentegen wijst op een herhaling of een terugkeer naar een
vroegere toestand (b.v. het regent weer; hij kreeg opnieuw hoop;
hij versprak zich nogmaals).
Het kind doorheen de eeuwen.
Hij is doorheen zijn talrijke functies
een goede vriend gebleven.

Het kind door de eeuwen heen.
Het is, niettegenstaande zijn talrijke
functies, een goede vriend gebleven.

In het eerste voorbeeld bestaat de vergissing erin 'doorheen' te
gebruiken alsof het een voorzetsel was, terwijl het uitsluitend als
bijwoord voorkomt, zoals in de volgende zinnetjes: de Dolle
Mina's gaan overal doorheen; zich ergens doorheen werken. Om
van het tweede voorbeeld een behoorlijke zin te maken, moet hij
helemaal worden herschreven. Bedoeld is immers dat de persoon
in kwestie, ofschoon hij het heel druk heeft, nog de tijd vindt om
met zijn vrienden om te gaan.
Taalbeheersing maart/april 1982
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Om de uitgaven wat minder te laten
opvallen, werd de garagist verzocht ze
te spreiden over 12 facturen.

Opdat de uitgaven wat minder zouden
opvallen, werd de garagehouder verzocht ze over 12 facturen te spreiden.

Het omslachtige 'te laten opvallen' hebben we vervangen door

zouden opvallen. De gebruikelijke Nederlandse term voor Fr.
'garagiste' is garagehouder. Een autoreparatie-inrichting en autostalling noemen we ook een garagebedrijf.
Pas als we alle gegevens kennen over
de globale regeringsvoorstellen, kunnen we een uitspraak doen over een
mogelijk akkoord.

Pas als we alle gegevens kennen van
de gezamenlijke (of volledige regeringsvoorstellen, kunnen we een uitspraak doen over een mogelijk akkoord.

Er is duidelijk verschil tussen het Franse woord 'global' en het
Nederlandse globaal. Dit laatste betekent ruw geschat, ongeveer.
Een globale som, begroting is dus een som, een begroting bij
benadering geschat en geenszins een gehele of totale som, begroting. Het Franse adjectief wordt gebruikt in de betekenis van
'pris en bloc', 'dans son ensemble total' . Het Franse werkwoord
'globaliser' wordt bij ons ook meestal verkeerd vertaald als 'globaliseren', ofschoon wij beschikken over deugdelijke Nederlandse werkwoorden als samenvoegen, samentellen, optellen, bijeentellen. Hetzelfde geldt voor 'globalisering'.
Mijn opa had het op het gebied van de
wijkpolitie verkeerd voor.

Mijn opa had het op het gebied van de
wijkpolitie verkeerd (of: mis).

Voorhebben wordt wel gebruikt in de betekenis van voor zich
hebben (= u hebt de verkeerde voor), m.a.w. u vergist zich in de
persoon; weet je wel wie je voorhebt? Een andere betekenis is
bedoelen: ik heb het goed met u voor. Maar in de oorspronkelijke tekst behoort men te zeggen: hij heeft het verkeerd, hij heeft
het mis, hij heeft het bij het verkeerde eind.
En dat is geen klein bier.

En dat is geen kleinigheid, dat is niet

mis.

De letterlijke vertaling van de Franse idiomatische uitdrukking
'Ce n'est pas de la petite bière' is in onze taal niet gebruikelijk.

J. Verhasselt
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Of zij landbouwers, grensarbeiders of
agenten der openbare diensten zijn,
allen staan voor dezelfde moeilijkheden.

Of zij landbouwers, grensarbeiders
zijn of tot het overheidspersoneel behoren, allen staan voor dezelfde moeilijkheden.

In onze taal heeft agent de volgende betekenissen : zaakgelastigde, vertegenwoordiger in handel, nijverheid, bankwezen (een
agent van buitenlandse firma's); politieagent; waarnemer in consulaire dienst. Personen die in dienst zijn van een overheidsinstelling noemen we beambten, ambtenaren of overheidspersoneel.
Het Nationaal verbond van advocaten
heeft een brochure uitgegeven 'De advocaat', die een vrij ruime verspreiding kende.

Het Nationaal verbond van advocaten
heeft een brochure uitgegeven, 'De
advocaat' , die op een vrij ruime schaal
werd verspreid.

Bij ons wordt 'kennen' al te vaak gebruikt in plaats van een beter
passend werkwoord. Enkele voorbeelden : overstromingen kennen (door overstromingen geteisterd worden); belangstelling kennen (wekken, gaande maken); succes kennen (behalen, boeken,
oogsten, hebben); resultaten kennen (behalen, bereiken, opleveren); een groot tekort kennen (hebben, (ver)tonen).
De postbode moet de verbinding tussen alle inwoners verzekeren, onafgezien van de weersomstandigheden.

De postbode moet de verbinding tussen alle inwoners verzekeren, ongeacht de weersomstandigheden.

'Onafgezien' bestaat niet; het is blijkbaar een contaminatie van

afgezien en ongeacht.
De mensen vragen zich af waarom zij
om hun persoonlijk recht te vrijwaren
moeten beroep doen op iemand anders.

De mensen vragen zich af waarom zij
om hun persoonlijk recht te waarborgen een beroep moeten doen op iemand anders.

Onder invloed van 'faire appel à' laten vele Vlamingen het onbepaald lidwoord een weg. Bovendien is het meer in overeenstemming met de Nederlandse woordschikking de werkwoorden
'moeten' en 'doen' bij elkaar te houden.
Was het onnauwkeurige beheer van
vele kleine VZW's niet eerder regel
dan uitzondering ?
Taalbeheersing mei/juni 1983

Was het onnauwkeurig beheer van vele VZW's niet veeleer regel dan uitzondering?
III - 273

'Eerder' is de comparatief van eer: hij kon niet eerder komen. In
andere gevallen is 'eerder' synoniem met liever: ik wil eerder
sterven dan dat te doen. Veeleer daarentegen betekent meer, vrij,
nogal: de ontvangst was veeleer koel. Tussen 'eerder' en 'veeleer' bestaat hetzelfde verschil als tussen Fr. 'plus tot' en 'plutot' .
In verband met de BTW bevat de gids
alles over de optiemogelijkheden en
de gevolgen van deze optie.

In verband met de BTW bevat de gids
alles over de keuzemogelijkheden en
de gevolgen van deze keuze.

Het modewoord 'optie' wordt in tientallen verschillende betekenissen gebezigd. De juiste betekenis van dit woord is : recht van
voorkeur bij koop, huur, enz. : een huishuur een maand in optie
hebben. Het is ook een beursterm : een optie op een fonds.
Voor het ogenblik telt de uitgave ongeveer 275 bladzijden.

Op dit ogenblik telt de uitgave ongeveer 275 bladzijden.

'Voor het ogenblik' is de letterlijke vertaling van Fr. 'pour Ie
moment'.
Hij steunt zich hierbij op de grondwet.

Hij steunt hierbij op de grondwet.

Steunen op wordt niet reflexief gebruikt, in het Frans wel (se
baser sur).
Er is weinig veranderd in vergelijking
met de uittredende regering.

Er is weinig veranderd in vergelijking
met de aftredende regering.

Sedert jaren wordt gewezen op het verschil tussen 'aftredend' en
'uittredend', maar nog steeds wordt het laatste voor het eerste
gebruikt. Van een regering wordt niet gezegd dat ze 'uittredend'
is, maar aftredend. Ook de voorzitter, de secretaris van een vereniging treden af als hun ambtstermijn verstreken is.

J. Verhasselt
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Uit spaarzin en om de verspilling van
grondstoffen tegen te gaan, wordt
'Brussel mijn stad' voortaan gedrukt
op gerecycleerd papier.

Uit spaarzin en om de verspilling van
grondstoffen tegen te gaan, wordt
'Brussel mijn stad' voortaan gedrukt
op teruggewonnen papier.

Het aan het Engels ontleende 'recycleren' kunnen we best missen. De laatste druk van Van Dales Groot woordenboek vermeldt het werkwoord terugwinnen in de betekenis van 'een verloren gegane stof of gebruikt materiaal opnieuw winnen of beschikbaar krijgen', b.v. : uit de verbruikte vloeistoffen wordt door
elektrolyse het zink teruggewonnen. Zo kunnen we ook spreken
van teruggewonnen papier, zink, metaal, grondstoffen enz.
Bij de inplanting van de school had
men daarmee rekening moeten houden.

Bij de bouw (of oprichting, vestiging)
van de school had men daarmee rekening moeten houden.

Voor sommigen wordt er niets meer gebouwd, opgericht of gevestigd; alles wordt 'ingeplant' : zeesluizen, scholen, banken, tehuizen, torengebouwen, vennootschappen; in een advertentie lazen we zelfs : tekenaars gevraagd om studies en inplantingen van
grootkeukens uit te werken! Inplanten heeft, in tegenstelling
met Fr. 'implantation', een vrij beperkte betekenis: inplanten in
de grond (b.v. heesters), in de spieren (b.v. bij transplantatie van
weefsels). Verder heeft inplanten de figuurlijke betekenis van
inprenten (b.v. een kind beginselen inplanten).
Gelieve te bellen naar uw dokter van
wacht.

Gelieve uw wachthebbende dokter op
te bellen.

'Etre de garde' luidt in het Nederlands de wacht hebben; vandaar
h,et bijv. nwo wachthebbend. Normaal Nederlands is echter wel:
de officier van de wacht.
Bij de werkwoorden bellen, opbellen of telefoneren is het voorzetsel 'naar' niet vereist: uw dokter (op)bellen.
U kunt beschikken.

U kunt gaan.

In de BRT-reeks 'Met voorbedachten rade' hoorden we een
rechter die woorden zeggen tegen iemand wiens aanwezigheid
niet meer vereist was. Ze zijn een letterlijke vertaling van 'vous
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pouvez disposer' . Men mag echter niet uit het oog verliezen dat
het Franse werkwoord 'disposer' een ruimere betekenis heeft dan
beschikken; we gebruiken het laatste alleen als bedoeld wordt :
1. ordenen, regelen (de mens wikt en God beschikt); 2. beslissen
over (afwijzend over iets beschikken); 3. gebruik maken van (vrij
over iets kunnen beschikken).
Laatstleden stuurden we volgende
brief aan de directeur van de NMBS.

Onlangs (of: kortgeleden, kortelings)
stuurden we de volgende brief aan de
directeur van de NMBS.

Laatstleden of jongstleden zijn bijvoeglijke naamwoorden en
staan dus bij een substantief: maandag laatstleden, vrijdag
jongstleden. In dit geval gaat het evenwel om een bijwoord.
Deze Nederlandse gemeenschap is
een deel van het Nederlandse volk dat
- abstractie gemaakt van FransVlaanderen - sedert het einde der
17de eeuw voornamelijk over twee
staten verspreid leeft.

Deze Nederlandse gemeenschap is
een deel van het Nederlandse volk dat
- afgezien van Frans-Vlaanderen sedert het einde van de 16de eeuw
voornamelijk over twee staten verspreid leeft.

Het hoeft wel geen betoog dat afgezien van de voorkeur verdient
boven 'abstractie gemaakt van'. Bovendien is het juister hier te
spreken van het einde van de 16de eeuw, aangezien in 1588 de
scheiding plaatshad tussen het Noorden en de zgn. Spaanse Nederlanden in het Zuiden.
AI die mensen, samen met deze uit
Holland, Gelderland, Friesland, hebben als officiële taal het Nederlands .

AI deze mensen, samen met die uit
Holland, Gelderland, Friesland, hebben als officiële taal het Nederlands.

Als op een aanwijzend vnw. een nadere bepaling volgt, ingeleid
door een voorzetsel of een voornaamwoordelijk bijw., gebruiken
we uitsluitend die of dat. Hier volgen enige voorbeelden : de
voornaamste eis is die van de duidelijkheid; de wereld van een
jongen is kleiner dan die van een man; een van de moeilijkste
problemen is dat van de vluchtelingen; een huis zoals dat van
mijn vader; de beste geschreven taal is die waarin we de stem van
de spreker horen.

J. Verhasselt
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lIl. - Proeve van tekstverbetering
Oorspronkelijke tekst

Verbeterde tekst

Verder heeft het Vlaams regionaal comité aangedrongen opdat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk de
woordvoerders van het Comité zou te
woord staan.

Verder heeft het Vlaams regionaal comité erop aangedrongen dat de staatssecretaris de woordvoerders van het
Comité zo spoedig mogelijk te woord
zou staan.

De Nederlandse wending 'erop aandringen dat' is in de oorspronkelijke tekst verbasterd tot een letterlijke vertaling van de Franse
uitdrukking 'insister pour que'. Vervolgens hebben we in het
laatste zinsdeel de normale Nederlandse woordvolgorde hersteld
door de werkwoorden bij elkaar te houden.
De kostelijke en langdurige procesvoering is voor veel mensen een rem.

De kostbare en langdurige procesvoering is voor vele mensen een rem.

Kostelijk betekent voortreffelijk, uitstekend, vermakelijk: een
kostelijke mop, zich kostelijk vermaken. Het wordt ook gebezigd
als synoniem van lekker: kostelijke wijn, spijzen. Van iets dat
veel geld kost, zeggen we dat het kostbaar of duur is. Kostbaar
komt ook wel voor in de betekenis van hooggewaardeerd: wij
moeten nu zijn kostbare medewerking missen.
De Dienst der Eigendommen van het
OCMW van Brussel stelt te huur huis
met zes plaatsen aan een maandelijkse huur van 17 000 fr.

De Dienst der eigendommen van het
OCMW van Brussel biedt een huis
met zes kamers te huur aan voor een
maandelijkse huishuur van 17000 Bfr.

Een huis bestaat uit kamers of vertrekken: eertkamer, zitkamer,
slaapkamer.
In 'aan een maandelijkse huur' komt een van de meest voorkomende gallicismen voor, te weten de vertaling van à door 'aan'.
Al naargelang stemt dit woordje overeen met tegen (tegen de
prijs van, geld beleggen tegen 10 %, een lening tegen 12 %
uitschrijven), met voor (een terrein kopen voor 900 000 BfL,
iets voor een spotprijs, voor de helft van de prijs verkopen), met
van (koffie van 150 Bfr. het kilo, met op (de spanning was op het
hoogtepunt, op de leeftijd van) en met met (met een snelheid van
100 km).
Sibelgaz zal verscheidene werven openen tijdens het tweede trimester van
het jaar.
Taalbeheersing nov.ldec. 1983

Sibelgaz zal verscheidene werken uitvoeren tijdens het tweede trimester
van dit jaar.
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Dat de term werk zo vaak wordt verward met werf is te verklaren
door het feit dat het Frans voor beide woorden maar over één
term beschikt, namelijk 'chantier'. Slechts in één betekenis hebben de Franse en de Nederlandse term dezelfde betekenis :
'chantier de constructions navales' = scheepstimmerwerf. In alle
andere gevallen stemt 'chantier' overeen met werk, werkplaats,
ook wel met opslagplaats: kolenopslagplaats, houtopslagplaats.
In de oorspronkelijke tekst kan met 'werven openen' ook bedoeld zijn werken aanvangen.
Dit is wel met wat zout te nemen.

Dit is wel met een korrel(tje) zout te
nemen of op te vatten.

De oorspronkelijke tekst is niet de geijkte Nederlandse zegswijze
en kan ook letterlijk worden opgevat.
Het publiek heeft altijd een gunstig
vooroordeel wanneer eigen mensen
op het scherm in een voetbalwedstrijd
meespelen.

Het publiek geeft altijd blijk van

vooringenomenheid wanneer eigen
mensen op het scherm in een voetbalwedstrijd meespelen.

De letterlijke vertaling van Fr. 'préjugé favorable' is in onze taal
niet gebruikelijk, We zeggen wel: een vooroordeel hebben of
opvatten, iets of iemand met minder vooroordeel bekijken.
Onze parlementsleden klagen erover
dat zij te weinig brood op de plank
hebben.

Onze parlementsleden klagen erover
dat er voor hen te weinig werk aan de
winkel is.

Deze zin uit een Vlaamse krant bevat een klakkeloos uit het
Frans vertaalde wending (avoir du pain SUf la planche), die in het
Nederlands totaal ongebruikelijk is. De Nederlandse idiomatische uitdrukking 'er is (veel) werk aan de winkel' betekent dus
'er valt veel te doen' en drukt bovendien duidelijker uit wat
bedoeld wordt dan de Franse zegswijze.

J. Verhasselt
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111. - PROEVE VAN TEKSTVERBETERING
Het is alweer ruim een jaar geleden, beste lezer, dat u nog een
aanvulling voor onze derde rubriek toegestuurd kreeg. We nemen
aan dat u er wel een beetje op hebt zitten wachten, want uit onze
enquête van verleden jaar bleek dat de Proeve een van de meest
gelezen rubrieken is.
De laatste jaren lag de nadruk in de Proeve hoofdzakelijk op
het lexicale aspect van tekstverbetering. 1. Verhasselt heeft jarenlang en alleen honderden foutieve woorden en wendingen behandeld en op die manier in de Proeve een vrij unieke verzameling
van 'Vlaamse klassiekers' bij elkaar gesprokkeld. In de toekomst
willen we de opzet van de rubriek verruimen: uiteraard blijven we
aandacht schenken aan de correctie van verkeerd gebruikte woorden en wendingen, maar daarnaast zullen we vooral de leesbaarheid en de duidelijkheid van teksten aanpakken: echte proeven
van tekstverbetering dus.
We nodigen onze lezers uit om aan deze rubriek mee te werken:
iedereen wordt weleens geplaagd met een circulaire, een formulier
of een brief die om een fikse herschrijfbeurt schreeuwen. Wij verwachten veel materiaal van u, beste lezer; als het even kan met een
proeve van verbetering erbij.
Het eerste stuk nieuwe stijl is van G. Geerts : een tip om een
lange treinreis wat op te fleuren.

WAGONS·LITS, IS DAT WAGENS·BEDDEN?

De hieronder genoemde firma bezorgt aan haar klanten folders
met de volgende tekst:
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS
ET DU TOURISME s.a.-n.v.
R.C.B. - H.R.B. 5205
Chers clients,
Soyez les bienvenus dans notre voiture-buffet. Nous voulons
vous garantir , ainsi qu'aux autres voyageurs, Ie meilleur accueil.
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Le service restauration n'est assuré qu'à certaines heures. Si
vous désirez vous restaurer, nous vous invitons à vous renseigner
auprès de notre vendeur ambulant ou de vous référer aux annonces diffusées périodiquement.
La carte quivous est présentée vous donne la possibilité de
consommer :
- un choix de plats chauds et froids (Ie pain et Ie beurre sont
servis avec tous ces plats sans suppléments),
- des boissons chaudes ou rafraichissantes,
- des apéritifs et/ou digestifs,
- de la petite restauration (sandwiches fromage, jambon, gaufres) ,
- des vins de provenance connue.
Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un
bon voyage.

Geachte klanten,
Welkom in ons buffetrijtuig. We willen U en alle andere reizigers
het beste onthaal waarborgen.
De restauratiedienst wordt enkel op bepaalde uren verzekerd.
Indien U iets wenst te eten, vragen wij U beleefd U te richten tot
onze doorlopende verkoper of de regelmatige omroepingen aan
te horen.
De kaart te uwer beschikking toont de verschillende mogelijkheden aan
- een keuze uit warme en koude schotels (brood en boter inbegrepen zonder toeslag),
- warme en koude dranken,
- aperitieven en/of digestieven,
- kleine restauratie (broodjes met kaas of ham, wafels),
- wijnen uit bekende oorsprong.
Wij danken U voor Uw bezoek en wensen U een goede reis.
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Commentaar
Geachte klanten,
In het Frans is het ook niet helemaal duidelijk of voiture-buffet
hetzelfde is als voiture-bar (volgens Van Dale F-N (FvD) : barrijtuig) of als voiture-restaurant (FvD restauratiewagen). Bovendien
zijn er ook nog een wagon-bar (FvD buffetrijtuig) en een wagonrestaurant, maar anders dan FvD (van 1983), noemt mijn Larousse Lexis (van 1979) deze twee termen verouderd. Vandaar dat
onze vertaler enige moeite heeft gehad om voiture-buffet uit onze
eerste zin in het Nederlands weer te geven. In de vertaalwoordenboeken komt voiture-buffet immers niet voor (evenmin als
wagon-buffet overigens). En dat FvD voiture-bar vertaalt met
barrijtuig - een term die dan weer niet in Van Dales Groot
woordenboek der Nederlandse taal (GVD) te vinden is -, wagon-bar evenwel met buffet-rijtuig - evenmin in GVD overigens
- heeft de taak van onze vertaler alleen maar moeilijker gemaakt. Wel constateren we opgelucht dat hij niet buffetwagen
heeft gebruikt, want dat is volgens GVD een 'wagen die op perrons langs de treinen rijdt om eet- en drinkwaren te venten'. En
zoals u weet, heeft de wagon waarom het gaat daar niets mee te
maken: u kunt daar eten en drinken, zoals in een niet-rijdend
restaurant, zodat u gelukkig toch wel begrijpt dat we het nu over
de restauratiewagen hebben.
Onze vertaler heeft uit onze Franse tekst, die zoals gebruikelijk een beetje abstracter is, menen te moeten afleiden dat we iets
willen waarborgen, maar het is alleen onze bedoeling u op de best
mogelijke manier te ontvangen en u zeker niet op het slechte
Nederlands te onthalen dat u op deze kaart vindt.
Ook was het niet zozeer onze opzet dat de restauratiedienst
slechts op bepaalde uren 'verzekerd zou worden', als wel dat die
op bepaalde uren open zou zijn en zou werken. Bij se restaurer
hebben wij niet alleen aan eten gedacht, zoals onze vertaler, maar
ook aan drinken. Om schadelijke gevolgen voor onze omzet te
voorkomen wijzen we er daarom op dat het om iets gebruiken
gaat. En als u dat wilde doen op een tijdstip dat de restauratie
gesloten is, hadden we u willen wijzen op onze mini-bar service,
maar helaas heeft onze vertaler dat niet begrepen u naar 'onze
doorlopende verkoper' verwezen. Bovendien heeft hij de suggestie gewekt als zouden er in deze trein 'regelmatige omroepingen
aan te horen' zijn. Maar zelfs wij zien nu wel in dat dit niet om
aan te horen is. De bedoeling was - dat kunt u toch wel uit het
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Frans afleiden - dat u regelmatig naar de omgeroepen mededelingen zoudt luisteren. Meer niet.
'La carte qui vous est présentée vous donne la possibilité de
consommer' heeft onze vertaler - zouden we die wel genoeg
betalen? - voor u als volgt vertaald: 'De kaart te uwer beschikking toont de verschillende mogelijkheden aan'. Maar nu we u de
ogen zien fronsen, vragen we ons toch af of hij dat niet wat
aantrekkelijker had kunnen zeggen. (Het gaat toch ook om uw
centen, als we aan onze omzet denken !)
Om de indruk te vermijden dat u in het Frans meer eten krijgt
voor hetzelfde geld ('Ie pain et Ie beurre sont servis avec tous ces
plats sans suppléments') willen we graag zelf een poging doen om
u uit te leggen wat onze vertaler bedoeld heeft met 'brood en
boter inbegrepen zonder toeslag'. Hij heeft daar nl. hetzelfde
mee bedoeld als wij met het Frans, alleen heeft hij het minder
duidelijk weergegeven. Misschien is dit beter: 'bij al deze schotels zijn brood en boter in de prijs inbegrepen'.
Omdat onze vertaler in zijn woordenboek niet kon vinden wat
het Nederlandse equivalent is van 'petite restauration' heeft hij
aan Taalbeheersing in de praktijk advies gevraagd. Maar wij zijn
het wel met hem eens en u zult ongetwijfeld ook goedkeuren dat
hij de voorkeur heeft gegeven aan een letterlijke vertaling i.p.v.
het voorgestelde kleine kaart. Dat vinden wij Vlamingen toch al
te Nederlands, niet?
En tenslotte nog iets over onze wijnen. Het zal u zeker genoegen doen te vernemen dat ze niet van onbekende oorsprong zijn.
Integendeel: ze zijn 'de provenance connue', 'uit bekende oorsprong' dus? Het gaat om goede wijnen waarvan we u een certificaat of een verklaring van oorsprong (of een oorsprongsattest :
'officieel stuk waarin de herkomst van iets... vastgesteld wordt'
GVD) zouden kunnen tonen. Maar zo plechtig hebben we het
niet bedoeld: met kwaliteitswijnen zou onze bedoeling zeker
goed weergegeven zijn.
Wij danken u voor uw bezoek (en voor uw eeuwige geduld met
onze taalproblemen) en wensen u een goede reis.
G. Geerts
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111. - PROEVE VAN TEKSTVERBETERING
Nr. 276.4/1985

Waar voor ons geld ?
Nr. 276.4/1985 zegt u niets, geachte lezer, en toch hebt u, als u tot
de Belgische belastingplichtigen behoort, deze code onder ogen
gehad. Inderdaad, in 1985. Wat voor het jaartal staat is het nummer van de bruine enveloppe van het ministerie van Financiën
waarin u, door de Administratie der directe belastingen, uw aangifteformulier toegestuurd hebt gekregen.
U hebt daar uiteraard geen aandacht voor gehad: het aangifteformulier zelf bezorgde u al meer dan genoeg kopzorgen. Maar
nu u het invulkarwei achter de rug hebt, bent u misschien wel
bereid om eens even te kijken naar wat er, naast het genoemde
codenummer, nog meer op de enveloppe in kwestie te lezen is.
De totstandkoming daarvan is per slot van rekening toch ook van
uw belastingcenten betaald. Het zal u daarom zeker ook interesseren te zien of de minister van Financiën daarbij ook aan de
taalkundige beugel heeft gedacht.

Belangrijk bericht
Nr. 276.4/1985 is een vensterenveloppe en daardoor in principe
in aanmerking komend voor hergebruik - pluimpje dus voor
zuinigheid ! Maar als u uw aangifteformulier in de enveloppe van
de minister hebt geretourneerd, beschikt u nu niet meer over de
tekst die, in de vorm van een Belangrijk bericht, over dat hergebruik gaat. Vandaar dat ik dat bericht hier eerst maar eens overschrijf:
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BELANGRIJK BERICHT
Deze briefomslag kan - mits voldoende frankering worden gebruikt voor de terugzending van het aangifteformulier, derwijze geplooid dat het adres van de belastingdienst, hetwelk vetjes omlijnd is, in het midden van het
venster staat.
Indien de omslag niet alle bijlagen bij de aangifte kan bevatten, gelieve de bijlagen onder afzonderlijke omslag samen te brengen, waarop langs de zijde 'adres' de omslag,
die de aangifte bevat, dient geplakt te worden. Het gewicht
van het geheel mag geenszins 2 kg overschrijden.
De eerste zin bevat - vanzelfsprekend zou je bijna zeggen! de in België telkens weer voorkomende vergissing dat mits als
voorzetsel gebruikt zou kunnen worden, het gallicistische gebruik van plooien en het bijwoord vetjes, dat in de bedoelde
betekenis minder gebruikelijk is. Voorts is die zin in stilistisch
opzicht niet erg geslaagd : de inhoud ervan kan zeer zeker eenvoudiger en dus eleganter en dus leesbaarder uitgedrukt worden.
De minister zou voor nr. 276.4/1986 b.v. aan de volgende formulering kunnen denken : Om uw aangifteformulier terug te zenden
kunt u deze briefomslag (enveloppe is het gewone algemeen gebruikelijke woord overigens) gebruiken. ij moet het formulier dan
zo vouwen en in de enveloppe stoppen dat het adres van de belastingdienst, dat vet omlijnd is, in het midden van het venster staat.
De brief moet, ook bij gebruik van deze enveloppe, gefrankeerd
worden.
De tweede helft van het bericht begint met een woordenbrij
die de benaming 'zin' nauwelijks verdient. Het gaat om de vraag
wat er moet gebeuren als men zoveel bijlagen mee te sturen heeft
dat het hele pakket (formulier en bijlagen) niet in de ter beschikking gestelde enveloppe kan. Het antwoord bestaat uit de volgende elementen: de bijlagen moeten van het aangifteformulier
gescheiden worden ('onder afzonderlijke omslag samen te brengen'); het aangifteformulier moet in een enveloppe gestopt worden (eventueel of bij voorkeur waarschijnlijk nr. 276.4/1986); de
bijlagen moeten in een andere enveloppe gestopt worden, of
eventueel ingepakt worden; van de twee enveloppes of de enveloppe en het pak(je) moet één poststuk gemaakt worden, waarbij
de aangifte-enveloppe zo op de andere of op het pakje geplakt
moet worden dat die de adreszijde van het geheel vormt; daarbij
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geldt voor de aangifte-enveloppe wat in de eerste alinea van het
bericht is gezegd (inclusief waarschijnlijk de verplichte franke.
')
nng
..
Het ligt voor de hand dat alleen grote stilisten erin zullen
slagen al die gegevens in één (behoorlijke) zin samen te brengen.
Gewone schrijvers kunnen het beter anders aanpakken. Dat zou
misschien een tekstje als het volgende kunnen opleveren : Indien
deze briefomslag niet alle bijlagen bij uw aangifte kan bevatten,
stopt u daar alleen uw aangifteformulier in, zoals in de eerste
alinea is aangegeven. De bijlagen worden dan samen in een tweede
enveloppe (eventueel in een andere verpakking) gestopt. Daar
plakt u de aangifte-enveloppe zo op, dat één geheel ontstaat met de
aangifte-enveloppe als adreszijde.
Op dit moment moeten we ons even bezighouden met de tweede zin van de tweede alinea. Die heeft zeer waarschijnlijk niet
zozeer betrekking op de hoeveelheid bijlagen die men bij zijn
aangifteformulier mag voegen, als wel op de manier waarop het
pakket in kwestie bij de geadresseerde bezorgd kan worden. Als
het meer dan twee kilo weegt kan het immers niet over de post
verzonden worden.
Vandaar dat het aangewezen lijkt het bericht met een derde
alinea b.v. als volgt af te sluiten: Bij verzending over de post mag
dit pakket niet meer dan twee kilo wegen. Het dient ook behoorlijk
gefrankeerd te worden.
Mededeling voor de post

Nr. 276.4/1985 behelst ook nog een 'nota voor de post'. Maar
omdat het niet zo'n formeel stuk is had de minister in dit geval
met een mededeling kunnen volstaan.
In de ministeriële versie luidt die als volgt :
NOTA VOOR DE POST: Elke omslag welke wegens definitieve verandering van woonst van de gadresseerde of
om enige andere reden niet afgegeven werd, moet aan de
afzender teruggestuurd worden met vermelding van het
nieuw adres of met opgave van de andere redenen der
niet-bestelling.
Vertrokken op : .
naar: ....
nr. .
.
straat
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Dat komt op het volgende neer : Indien dit stuk om enige reden
niet besteld kan worden, dient het aan de afzender teruggezonden
te worden onder vermelding van de reden waarom dat gebeurt. In
voorkomend geval dienen het nieuwe adres van de geadresseerde
en de datum van zijn vertrek hieronder opgegeven te worden.
De mededeling betreft immers niet alleen de omslag, maar
ook het aangifteformulier, dus het stuk in zijn geheel. Het moet
geretourneerd worden als het om onverschillig welke reden niet
besteld kan worden (niets wijst erop dat de brief van de minister
ter hand gesteld, dus afgegeven wordt). Na 'het' moet een gewoon, kort bijvoeglijk naamwoord dat niet een vaste verbinding
vormt met het volgende zelfstandig naamwoord een e krijgen:
het nieuwe adres. In het adres wordt het huisnummer na de
straatnaam geplaatst.

Frankeren?
In de linkerbovenhoek van nr. 276.411985 staat een kader met de
mededeling : Aangifte terug te zenden onder gefrankeerde omslag. De strekking daarvan is zeer waarschijnlijk verdergaand
dan de bedoeling. Het is immers niet verboden het formulier eventueel met drie kilo aftrekposten! - persoonlijk in de bus
van het plaatselijke belastingkantoor te deponeren. In dat geval
wordt er niets teruggezonden, maar iets terugbezorgd. En dan
hoeft er (tot nog toe althans) niet gefrankeerd te worden. Bovendien is het, zoals uit de tweede alinea gebleken, ook mogelijk dat
een (één) omslag niet volstaat, maar dat er een pakket gemaakt
moet worden. (De opmerking dat er geen pakket gezonden is,
zodat er van 'terugzenden' in dit geval geen sprake kan zijn, zal
velen waarschijnlijk te ver gaan.)
De mededeling in het kader zou daarom beter vervangen worden door : Aangifte bij terugzending frankeren. Omdat deze tekst
'altijd' impliceert, kunnen de 'frankeer-zinnen' in het Belangrijk
bericht strikt genomen als overbodig beschouwd worden.
Toch is het begrijpelijk dat de minister ter vermijding van
belastingverhoging in geen geval het port voor zijn rekening wil
nemen. Vandaar dat hij het genereuze aanbod van een herbruikbare enveloppe vergezeld kan laten gaan van de waarschuwing
dat er ook bij hergebruik van zijn enveloppe gefrankeerd dient te
worden.
G. Geerts

III - 286

Taalbeheersing sepUnkt. 1985

111. - PROEVE VAN TEKSTVERBETERING

DE VERANTWOORDELUKE COMPUTER?

1. De computer deelt mij mee: 005211 164/108050051/350505
049M85 / 620914 018M53 / Hoedanigheid 140976000000660661
85, en meldt mij bovendien het volgende: 'Bij nazicht van de
gegevens waarover wij beschikken op 27.05.1986 stellen wij vast
dat:
~ wij nog niet in het bezit zijn van het hiernavermelde bewijsstuk waardoor het verder recht op de geneeskundige verstrekking wordt gewaarborgd voor de onderstaande perso(0)n(en) :
1:81 een attest af te leveren door het fonds voor kinderbijslag,
waarbij het verdere recht op de kinderbijslag wordt bevestigd voor : Streep Barbara
D een getuigschrift af te leveren door de onderwijsinrichting,
waarbij verklaard wordt dat regelmatig de dagleergangen
worden gevolgd, of de studies worden voortgezet door:
Streep Barbara.
Indien het gevraagde niet kan voorgelegd worden, verzoeken
wij U ons dit onmiddellijk mede te delen.
D belangrijke gegevens in uw lidboekje moeten gewijzigd voor
de onderstaande personen: Streep Barbara.
In het belang van de hiervóór genoemde personen, rekenen
wij erop dat U onmiddellijk het gewenste gevolg aan dit schrijven
zult geven.
Met oprechte groeten.
De verantwoordelijke,

2. De naam van de verantwoordelijke (computer ?) ontbreekt,
maar het is wel duidelijk dat hij op een onverantwoorde manier
met de (Nederlandse) taal omgaat.
Of de rimram van cijfers die de verantwoordelijke heeft gespuid van betere kwaliteit is, kan ik niet controleren ... Het zou
me overigens niet verbazen dat de verantwoordelijke de cijfers
wel heeft laten schrijven en nakijken door een deskundige, terwijl hij dat voor de taal helemaal overbodig heeft geacht.
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3. Wat is er daardoor misgegaan?
3.1. De computer is inconsequent. Hij schrijft eerst 'hiernavermeIde' in één woord, dan 'hiervóór genoemde' (waarbij het nadrukteken overbodig is); eerst 'de onderstaande perso(o)n(en)'
en dan gewoon 'de onderstaande personen'. Een kleinigheid, ja,
maar toch zeker ook een slordigheid.
3.2. De computer heeft verkeerde woorden gekozen. Nazicht is
geen Nederlands (Taalbeheersing, blz. 11-136, 11-1110); onderwijsinrichting is geen Nederlands (blz. 11-1040); studies is geen
Nederlands (blz. 1-365; 11-895; 111-146; 11-246); afleveren is fout
(blz. 11-1028; 111-214); lidboekje is fout (blz. 11-121) en gevolg
geven aan is fout (blz. 11-151). In het Nederlands plaatst men de
voornaam voor de achternaam (behalve in administratieve lijsten
e.d.) : Barbara Streep dus.
3.3. De computer heeft verkeerde constructies gebouwd. Hij
schrijft eerst 'het verder recht' en dan 'het verdere recht'. Afgezien van de vraag of deze verbinding hier terecht is gebruikt,
moet geconstateerd worden dat alleen 'het verdere recht' juist is.
In 'moeten gewijzigd' ontbreekt 'worden' : 'moeten worden gewijzigd' ('gewijzigd moeten worden' had ook gekund).
3.4. De computer heeft foute zinnen gebouwd. Bepalingen als
'op 27.05.1986' en 'voor de onderstaande personen' worden
slechts na de werkwoordelijke eindgroep geplaatst als daar een
reden voor is (omdat de lezer anders te lang op de werkwoordelijke eindgroep moet wachten en daardoor de draad van de zin
kwijt zou raken of omdat de bepaling in kwestie extra-aandacht
moet krijgen: Algemene Nederlandse spraakkunst, 917 vg.). Dat
lijkt hier niet het geval te zijn. Met betrekking tot de vreemde
plaatsing van 'voor B. Streep' kan gelden dat de naam zelf
achteraf ingevuld wordt en dat er daar een van tevoren moeilijk
precies te bepalen ruimte voor gereserveerd moet worden.
Door de plaatsing van 'regelmatig' voor het onderwerp van de
eerste dat-zin fungeert het ook als bijwoordelijke bepaling van de
tweede dat-zin, zonder dat daar een reden voor aanwezig is.
Substantiefgroepen die deel zijn van een vaste verbinding worden achteraan in de zin bij elkaar geplaatst: 'het gewenste gevolg' hoort bij 'geven'; het moet daar dan ook bij blijven staan:
'aan dit schrijven onmiddellijk het gewenste gevolg zult willen
geven' (ANS 1010).
3.5. De computer heeft foute teksten gemaakt.
Na het eerste vierkantje is er sprake van 'het bewijsstuk'. Dat is
dus geïntroduceerd op het moment dat de zin na het tweede
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vierkantje begint. In die zin mag dus niet de onbepaalde woordgroep 'een attest', maar moet de bepaalde woordgroep 'het attest' gebruikt worden. Hetzelfde geldt m.m. voor 'een getuigschrift'. Er is in het eerste vierkantje sprake van 'het hiernavermelde bewijsstuk', terwijl er vervolgens twee vermeld worden.
Er zou dus gezegd moeten worden 'een van de hiernavermelde
bewijsstukken'. Als het ook mogelijk is dat de stukken tegelijk
ontbreken, moet de formulering daar uiteraard aan worden aangepast. Maar er is meer in dit verband. De bewijsstukken in
kwestie worden weliswaar 'vermeld', maar communicatief gezien
is er wat anders aan de hand. Niet dat ze vermeld worden is
belangrijk, maar dat ze aangekruist worden. Nu staat er wel een
kruisje in het eerste vierkantje en een in het tweede, maar naar
de betekenis van die kruisjes moet ik gewoon raden. Een soortgelijk beroep op mijn fantasie als lezer wordt gedaan in de zin
'Indien het gevraagde niet kan voorgelegd worden, verzoeken
wij U ons dit onmiddellijk mede te delen'. In wat voorafgaat is
alleen iets vastgesteld, niets gevraagd ! Bovendien vraag ik me af
wat de bedoeling is van het mededelen van de omstandigheid dat
het bedoelde attest (of de attesten) niet bezorgd kan/kunnen
worden. Wat heeft de computer daaraan? In de laatste zin is er
sprake van 'het gewenste gevolg', maar uit niets in het voorafgaande is af te leiden wat dat zou kunnen zijn.
In Nederland, zo lees ik in Vrij Nederland (23 augustus 1986),
is er een uitspraak van de Hoge Raad, volgens welke het bij
contracten e.d. 'niet alleen gaat om de letterlijke tekst, maar ook
om wat de ondertekenaars van het contract in redelijkheid van
die tekst begrepen hadden' (het gaat om het Haviltex-arrest uit
1981). Van Belgische juristen zou ik graag vernemen of er ook bij
ons zo iets als het Haviltex-arrest bestaat en waar volgens hen de
grens ligt van wat een schrijver aan de fantasie van de lezer over
mag laten.
4. Bij het nazien van de gegevens waarover wij op 27.05.1986
beschikken, stellen wij vast dat
~ wij voor de genoemde persoon (personen) nog riiet in het
bezit zijn van het hieronder aangekruiste document, dat bevestigt dat hij (zij) door de ziekteverzekering gedekt is (zijn)
~ het attest, door het kinderbijslagfonds af te geven, waarbij
het recht op kinderbijslag bevestigd wordt voor Barbara
Streep;
D het attest, door de onderwijsinstelling af te geven, waarbij
bevestigd wordt dat volledig dagonderwijs wordt gevolgd,
dan wel een studie wordt voortgezet door Barbara Streep.
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Wij vestigen er uw aandacht op dat wij het document (de
documenten) in kwestie nodig hebben om de dekking van de
bedoelde persoon (personen) door de ziekteverzekering te kunnen waarborgen. Daarom verzoeken wij U dringend het (ze)ons
zonder verwijl te bezorgen. Indien U dat niet kunt doen, verzoeken wij U ons dat onmiddellijk mede te delen.
D in uw lidmaatschapsboekje belangrijke gegevens gewijzigd
moeten worden voor Barbara Streep. We verzoeken U daarom ons dat boekje te willen bezorgen.
In het belang van de genoemde(n) rekenen wij erop dat U onmiddeIlijk zult willen doen wat van U gevraagd wordt.
Met dank voor uw medewerking, en
met vriendelijke groeten,
C.O.M. Puter
secretaris
5. Een verantwoordelijke (computer) die noch voldoende Nederlands kent, noch voldoende stijlgevoel heeft, noch voldoende
gevoel voor de communicatieve omgang met de gemiddelde lezer
moet men geen brieven laten schrijven.
G. Geerts
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IV. - Documentatie
VAKANTIE - VERLOF - RECES - SNIPPERDAG

Over het onderscheid tussen vakantie en verlof hadden wij het
al in Taalbeheersing in de administratie II-255. Misschien
mogen wij er toch nog even op wijzen dat verlof, de vergunning om voor enige tijd naar huis te gaan, verleend wordt aan
personen in allerlei betrekkingen, maar dan telkens in een
bepaald geval. Verlof is dl}s een vrij-zijn, dat voor een bepaalde gelegenheid (ziekte, begrafenis, bevalling) incidenteel
wordt toegekend. Voor militairen is er zo een tijdelijk of een
groot (onbepaald) verlof. En een soldaat die met verlof naar
huis gaat, of thuis is, heet verlofganger.
'Conge paye' kunnen wij gewoon vertalen door vakantie. De
toevoeging 'met behoud van loon' is duidelijk overbodig, als
we er de betekenis van het woord vakantie in het Sociaalrechtelijk woordenboek (2de druk, 1963) op naslaan. En hoewel de
kleinhandelaar geen loon verwacht als hij zijn zaak voor een
tijdje sluit, zal ook hij een bordje aanbrengen met erop:
(wegens) vakantie (gesloten) ! Overigens moeten wij hier nog
aanstippen dat er naast de zomervakantie of grote vakantie, de
kerst- en paasvakantie ook nog tussenvakanties bestaan: de
herfst- of allerheiligenvakantie, de pinkstervakantie, de
vastenavond- of krokusvakantie.
Vakantie kun je ergens houden, je kan met vakantie gaan en
zijn, of op vakantie gaan en zijn. En je komt van vakantie
terug, of je bent van vakantie terug.
De 'parlementaire vakantie' heeft een aparte naam: zo gaat
de Kamer op reces.
Een zeer korte vakantie heet een vrije dag of een snipperdag. Op dergelijke dagen krijg je, of heb je (soms onverwacht)
vrij.
- Midden in de herfst hadden ze een paar snipperdagen.
- We hebben vrij omdat er een juf ziek is.
- Het was woensdag. Dan hadden ze 's middags vrij.
- 'Afgesproken,' zei vader, 'dan neem ik een vrije dag en
help jullie. '
Een snipperdag is eigenlijk de dag waarop de arbeid wordt
onderbroken terwijl de daaruit voortvloeiende loonderving
wordt vergoed door middel van inwisseling van vakantiebonnen. In het algemeen is het de benaming voor niet noodzakeIV· 285

lijk op elkaar volgende verlof- of vakantiedagen. Ook een
snipperdag is dus een dagje vrij.
- Ter gelegenheid van het prinselijk huwelijk krijgt het rijkspersoneel een dag vrijaf. Vrijaf krijgen, hebben wordt
gezegd voor een vrije dag, toegekend ten gevolge van een
bijzondere gebeurtenis.
Studietijd noemt men de dag(en) die scholieren, studenten,
vrij krijgen om zich op examens, of op een examen voor te
bereiden. (vrij naar Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO
Oost-Vlaanderen, jg. '75, nr. 11-12)

ROTSJES, SCHUIMPJES, SNEEUWBALLEN

Een reeks gebakjes worden genoemd naar een bepaalde zaak
waarmee ze in vorm of voorkomen overeenkomen :
- een vrij harde soort van biscuit, op een bepaalde wijze
klaargemaakt in de (verkleinde) vorm van een hoop rotsblokken, heet rots(je);
- een schuimpje is een gerezen, luchtig gebakje van eiwitschuim en suiker, dat enigszins het voorkomen heeft van
schuim op een vloeistof (in het Frans: baiser). Zo spreken
we ook van eiwitschuim en een schuimtaart : taart met een
korst van eiwitschuim;
- een sneeuwbal (Fr. beignet soufflé) is een in hete boter
gebakken bolvormig gebakje van deeg met snippers sukade
(= schil van in suiker ingelegde sinaasappelen, citroenen ... ), met poedersuiker bestrooid. (Nu nog, 1974, nr. 6)
POFFERTJES - PEPERNOTEN - ONTBIJTKOEK

Een poffertje is, aldus dr. F. Claes SJ, een luchtig gerezen
rond ('opgepoft') gebakje, meestal in vet gebakken in een
platte pan. Ons poffertje komt in betekenis overeen met het
Fr. beignet: er is dus verwarring mogelijk. Het woord beignet
werd trouwens ook in het Nederlands overgenomen, maar dan
in de beperkte betekenis van een licht gebak met harde korst
waarin vruchteschijfjes enz. verwerkt zijn, b.v. appelbeignet.
De pepernoot, een klein gebakje van meel en honing, suiker
of stroop met peper en andere kruiderijen, heeft de grootte en
vorm van een hazelnoot en is in feite een stukje peperkoek,
d.W.Z. met peper gekruide zoete koek. Die peper is niet meer
aanwezig in de vroeger naar hem genoemde koek, die nu
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ontbijtkoek of honigkoek heet, omdat hij door middel van
honing zoet gemaakt wordt. (Nu nog, 1974, nr. 6)
TOMPOES, AMANDELTAARTJE en SUIKERAMANDELEN
Het Franse woord tom-pouce is afgeleid van de naam Thomas
Pouce, in vele Engelse verhalen de naam voor een dwerg en
vooral bekend geraakt door een Amerikaanse dwerg (18381883), 1,01 m groot, die jarenlang in Frankrijk in de
vaudeville-theaters optrad. Deze Engelse naam komt zelf weer
van de voornaam Thomas en het Franse woord pouce (duim) :
vergelijking met ons Klein duimpje ligt dus voor de hand. Bij
ons wordt tompoes in figuurlijke zin gebruikt voor een damesparapluutje, maar ook voor een plat gebakje van twee lagen
bladerdeeg met room ertussen (Fr. millefeuille).
Met het deeg van fijngestampte of fijngewreven amandelen
(amandelpas) wordt bij ons een gebakje bereid dat wij amandelgebakje of amandeltaartje noemen. In het Frans heet zo'n
taartje une frangipane. Amandelbonen of suikeramandelen bestaan uit met gecandeerde suiker omgeven amandelen. Het
woord canderen, dat we hier gebruiken voor het laten kristalliseren van suiker, komt van het Franse candir en is uiteraard
verwant met kandij (suiker), d.W.Z. gekristalliseerde suiker in
de vorm van prisma's. (F. Claes SJ, in Nu nog, 1975, nr. 2)

ONWILLIGE OF ... ONKUNDIGE LERAARS?
In een stul\ie 'ABN, wij en de school' (Nu nog, 1975 nr. 1)
haakt M.B. in op de klacht van een docent aan een van onze
universiteiten 'dat de taalbeheersing van hen die de humaniora
achter de rug hebben over het algemeen veel te wensen
overlaat'. Hij stelt de vraag of het dan toch waar zou zijn dat
ons voortgezet onderwijs (in navolging van de lagere school ?)
zich niet genoeg bekommert om het bijbrengen van een juist
taalgebruik. Uit eigen ervaring kunnen wij zonder veel restrictie stellen dat op school de leraren Nederlands veel weg
hebben van de bijbelse prekers in de woestijn: zij zijn het die
door hun opleiding, invloed van de inspectie én overtuiging
algemeen Nederlands spreken. Maar zo dit al eens aanstekelijk
op enkele leerlingen mocht werken, wordt die heilige geestdrift
vlug bekoeld door het koeterwaals dat helaas nog al te vaak
door hun collega's wordt gesproken.
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M.B. vindt de op een keer voorgestelde maatregel om alle
leerkrachten die inzake taalgebruik onwillig (of onkundig) zijn
naar een andere provincie over te plaatsen, waar ze wel
noodgedwongen een algemene taal zouden moeten .... proberen te spreken, àl te streng. Toch laakt hij de houding van die
opvoeders die zich met hun slordige taaltje duidelijk aan hun
verantwoordelijkheid onttrekken.
M.B. zal hier vast niet alleen staan. We kennen zelf meer
dan een stel ontgoochelde ouders, die na drie jaar behoorlijk
praten met hun peuters soms al na de eerste schooldagen al
hun inspanningen - zelf spraken ze vroeger een dialect! verloren zagen gaan en zich dan ook de moeite niet meer
getroostten om in hun algemeen Nederlands te volharden.
Zou een algemene strengere controle op het taalgebruik in
het onderwijs dan toch wenselijk zijn?
DIE VERKEERDE VAN + TE + NOEMVORM

In de gewone volkstaal, maar ook bij vele Vlaamse intellectuelen, politici en zelfs hoogleraren hoor je - als zij een betoog
houden - vaak zinswendingen als 'hij is gewoon van dit te
doen .. .' In het Nederlands gebruikt men hier om, of helemaal
geen voorzetsel.
Men zou kunnen denken dat een dergelijk verkeerd gebruik
van van Vlaamse folklore is, die te wijten is aan Franse
invloed, via uitdrukkingen als 'il est inutile de ...'
Professor dr. W. Pée wijst echter deze uitleg van de hand
met een reeks citaten uit de Verzamelde werken van Jacob van
Lennep (l9de eeuw). Hij meent hiermede voldoende te bewijzen dat het gebruik van van +te + infinitief helemaal géén
Vlaamse taalfolklore en wellicht ook geen gallicisme is. (Nu
nog, 1975, nr. 2)
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IV. - Documentatie

ZUIDNEDERLANDS : EEN TAALENQUETE

Zich steunend op een enquête die hij onder een honderdtal
Vlamingen, evenredig verspreid over de 5 provincies, hield,
concludeert J. Noë dat uit een reeks van 332 woorden en
uitdrukkingen er 91 als Algemeen Zuidnederlands (AZN) uit de
bus komen. Met AZN bedoelt hij dan algemeen verspreid in
het Belgische Nederlands. Onmiddellijk tekent hij hierbij echter aan dat de Nederlander zich tegen enkele van die woorden
en uitdrukkingen spontaan zal verzetten, omdat zij in feite
niets anders zijn dan vertaald Frans, dus gallicismen. Tegen
een deel van het AZN dat echt Vlaams en ook niet-gallicistisch
is, kan je dan nog argumenten te berde brengen die ons
beletten om het tot ABN te bevorderen. Hij noemt o.m. :
- hij is eraan (in een spel); Nederland nuanceert hier veel
meer: hij is eraan: hij is verloren, dood; hij is erbij: ze
hebben hem; hij is 'm : hij is aan de beurt (in een spel);
- gij kunt er niet aan, neem een stoel; het Nederlands gebruikt hier bij, maar één zelfde taal kan moeilijk twee
voorzetsels (met dezelfde betekenis bovendien) bij één
werkwoord aanvaarden;
- aprilvis: ruikt naar het Franse poisson d'avril. Nederlands : aprilgrap;
- het belt: onmogelijk voor het Nederlandse taalgevoel, omdat het niet overeenstemt met 'het sneeuwt, het regent .. .';
- geschrift: is in Nederland 'een geschreven stuk'. Anders
wordt handschrift of een (mooie) hand gebruikt! Hier
komt het er dus op aan dubbelzinnigheid te vermijden;
- overtrokken weer: overtrokken betekent overdreven, opgeschroefd. Dus liever betrokken, bewolkt;
- ik weet uw wagen staan, ik weet hem wonen; alleen met
een werkwoord dat een waarneming uitdrukt zijn zulke
constructies gewoon: ik zie hem komen, ik hoor het donderen.
Volgens J. Noë liggen de volgende uitdrukkingen 'vlak in de
buurt van het ABN, of zijn gewoon ABN' : aanhouden met
(een vrouw), water laadt aan in de buizen, op koopwaar
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atbieden, voeten afkuisen, een plein afspannen, ge moet dat
niet afstrijden, een appelsien, brand (uitslag) hebben, hij is
gebuisd, iets in gang steken, Chinese inkt, zij heeft er deugd
van gehad, we zijn nu effen, tegen iemand uitvliegen, ze is niet
veel van zeggen, dat zal hier niet pakken.
Hetzelfde zegt hij van 27 uitdrukkingen en zegswijzen,
zoals : leven van de hemelse dauw, niets in de pap te brokken
hebben, de daver op het lijf krijgen, er komt niets van in huis,
zijn broodje is gebakken en andere ...
De Vlaamse inbreng in het ABN groeit trouwens de jongste
decennia. Als voorbeelden citeert hij ook weer: voor zover
het u aanbelangt, iets achterhalen, ajuin, dat gaat de dienst
aan, hij kwam er van af met lichte verwondingen, een bouwrijp
terrein, dodelijk verongelukken, benadrukken (jawel !), het
begint te donkeren, gans (naast geheel), rond negen uur,
secundair onderwijs, het trekt hier, wederopbouw, zeveren ...
J. Noë waarschuwt er nog voor àl te vlug te menen dat een
term AZN is. Vaak blijkt een woord of uitdrukking in Vlaanderen niet algemeen gangbaar te zijn. Wij pikken enkele 'gezakte' AZN-kandidaten eruit: een fles aftrekken (opentrekken, ontkurken !), bareel (slagboom), dat zal geen waar zijn,
dat is effenaf lelijk, veel beslag (drukte) maken, wij dragen
eraan toe (we verliezen er bij), hij moest de duimen leggen, de
melk kabbelt (karrelt, schift). (Nu nog, 1974, nr. 6, en 1975,
nr. 1)
P.N.
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IV. - Documentatie
BOEKEN OVER NIEUWE WOORDEN

M. van Nierop, Nieuwe woorden (Heideland-Orbis,
Hasselt, 1975)
De auteur van dit boek is geen onbekende voor de velen die in
dit land belang hechten aan goed en vlot taalgebruik: M. van
Nierop is voor hen een begrip geworden.
De ondertitel van het boek geeft een vrij nauwkeurige omschrijving van de inhoud: 'verklarend en verhalend woordenboek van modern taalgebruik'.
Het gaat in feite om een bundeling van bijdragen die vroeger
in een weekblad zijn verschenen. In elke bijdrage behandelt de
auteur een nieuw woord of een nieuwe betekenis die in de
laatste vijfentwintig jaar in ons taalgebied is opgedoken. De
oorsprong ervan wordt toegelicht, de achtergrond, de ontwikkeling en de samenstellingen worden besproken zodat om elk
begrip een heel verhaal ontstaat: een verhalend woordenboek!
Men leest het met interesse en tevens met verbazing. Woorden die ongemerkt tot onze dagelijkse woordenschat zijn gaan
behoren, blijken in feite in hun huidige betekenis zeer jong te
zijn.
Het woord parkeren b. v. was tot 1961 in het woordenboek
alleen bekend als 'militaire term' : het opstellen van kanonnen
op daartoe afgebakende terreinen. De verkeerstechnische betekenis en de vele samenstellingen (parkeerverbod, parkeerschijf, parkeerwachter, parkeerterrein, parkeerhaven, parkeerstrook, parkeerhoes, parkeerlicht, parkeertegel, parkeergarage, langparkeerder, kortparkeerder, dubbel parkeren) zijn dus
allemaal nieuwkomers !
De hele milieuterminologie, de ruimtevaart, de kernenergie,
de kunststoffen en de 'sociale' sector hebben onze taal met
duizenden woorden verrijkt.
De snelheid van de taalontwikkeling heeft iets angstwekkends : men krijgt een gevoel van onmacht, omdat het blijkbaar niet bij te houden is.
Mondjesmaat en via een boeiend verhaal kan men in het
werk van M. van Nierop zijn achterstand enigermate inlopen.
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Op volledigheid maakt het boek zeker geen aanspraak : het is
een keuze uit de rijke oogst. Maar men leest het als cursiefjes
uit de krant.

Riemer Reinsma, Signalement van nieuwe woorden
(Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1975)

Een geheel andere aanpak dan in het boek van M. van Nierop
treft men aan in het - eveneens in 1975 verschenen - werk
van R. Reinsma: Signalement van nieuwe woorden.
Uit een groot aantal zeer uiteenlopende bronnen heeft de
auteur vele nieuwe woorden, betekenissen en uitdrukkingen
verzameld. Elk trefwoord is omschreven en als toelichting
volgen enige citaten uit Noord- enlof Zuidnederlandse bronnen.
Doordat zowel uit Nederlandse als uit Belgische teksten is
geput, zou dit boek een antwoord hebben kunnen geven op de
vraag in hoeverre een nieuw woord of een nieuwe betekenis in
het gehele taalgebied of slechts in een gedeelte daarvan ingang
heeft gevonden.
Dat is echter blijkbaar niet de bedoeling geweest: bij sommige woorden treft men alleen Noordnederlandse citaten aan,
bij andere uitsluitend Belgische citaten, ook wanneer het gaat
om termen die in feite zowel in België als in Nederland
ingeburgerd zijn.
De auteur heeft kritiekloos geregistreerd wat hij aan nieuw
taalgebruik meende aan te treffen. Verrassend - althans voor
Belgische taalgebruike~s - is het opnemen van een aantal
echte gallicismen die - helaas - sedert veel meer dan een
kwart eeuw in ons land in gebruik zijn. Ook meer recente
Belgische nabootsingen van het Franse model zijn opgenomen: 'inplanting', 'in functie van', 'optie', 'panikeren', 'optimalisatie', 'ordinator', 'een interim doen' enz.
Ten onrechte zou men daaruit kunnen afleiden dat deze
woorden voortaan als algemeen gangbaar zijn aanvaard. Dat is
allerminst het geval.
Wel is deze 'zakelijke' registratie van het taalgebruik nuttig
voor Noordnederlandse lezers die niet dagelijks met Belgicismen in contact komen: zij kunnen via de toelichting en de
citaten begrijpen wat met de 'inplanting van een nieuwe fabriek van ordinators' is bedoeld. Maar 'goed' Nederlands is dit
echter niet !
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Uit een vergelijking van de registers van Nieuwe woorden en
Signalement van nieuwe woorden blijkt dat beide auteurs lang
niet altijd dezelfde 'nieuwe' woorden behandelen. De oogst is
zo groot dat naar gelang van de bronnen en de eigen belangstelling zeer verschillende resultaten uit de bus komen.
Verdienstelijk is het werk van Van Nierop en Reinsma in elk
geval. Zij geven ons een groepsfoto van vele nieuwelingen,
waarvan vele intussen reeds oude bekenden schijnen geworden te zijn.

P. Wijnands, l.M. Ost, Woordenboek van neologismen
(Nederlands-Frans, Frans-Nederlands ,
SWB Standaard-uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam, 1974)

Het registreren van nieuwe woorden is heden ten dage bijna
onbegonnen werk; het maken van een vertalend woordenboek
van nieuwe woorden is ronduit een waagstuk. Weliswaar
wordt elke taal meegesleurd in de razendsnelle ontwikkeling
van onze culturele, sociale en economische samenleving, maar
dat betekent nog niet dat in elk taalgebied voor precies dezelfde begrippen overeenkomstige nieuwe woorden ontstaan
en op te sporen zijn.
Hoe noem je een Nederlandse 'warme bakker' in het Frans
of het Engels ? Hoe vertaal je 'verzuiling' en 'vertrossing' ? En
'snorfiets' ?
Bij een woordenboek van nieuwe woorden is men al geneigd
naar leemten en tekortkomingen te speuren; bij een vertalend
woordenboek van neologismen wordt deze neiging nog versterkt. Heeft de auteur dit woord opgenomen ? Heeft hij er de
juiste of tenminste een aanvaardbare oplossing voor gevonden?
Het is niet moeilijk in het werk van Wijnands en Ost zwakke
plekken en leemten aan te wijzen. Waarom ontbreken elitair
(élitiste), aviobrug (passerelle), koppelbaas (pourvoyeur de
main d'reuvre), overscholing (surqualification), prestatiemaatschappij (société compétitive), studieloon (présalaire), wegpiraat (chauffard) ? Bij sommige voorgestelde vertalingen kan
men gemakkelijk een vraagteken plaatsen, maar het geven van
een beter antwoord is een andere kwestie.
In een werk van bescheiden omvang hebben de auteurs in
feite baanbrekend werk verricht. Terwijl de gewone woordenboekenmaker dankbaar gebruik kan maken van het werk van
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voorgangers en collega's, hebben zij bij elk woord moeten
zoeken naar een equivalent dat niet altijd bestond. In vele
gevallen hebben zij een deugdelijk antwoord gevondçn, in
andere gaat de poging in de goede richting en ook dat is voor
de gebruiker dikwijls een hele hulp.
Hoe moeilijk de opgave eigenlijk is, kan men nagaan wanneer men achtereenvolgens de boeken van Van Nierop en
Reinsma vergelijkt met een Franse tegenhanger zoals Les
nouveaux mots dans te vent van Jean Giraud e.a. (Larousse,
Paris, 1974). Van enige overeenstemming tussen de opgenomen woorden is nauwelijks sprake en de maker van een
vertalend woordenboek heeft er dan ook vrijwel geen hulp van
te verwachten. Zijn eigen taak zal hem alleen maar moeilijker
en eindelozer lijken !
En dan te bedenken dat deze steeds aanzwellende woordenstroom ook andere talen treft. Aan een vertalend woordenboek
van Duitse en Engelse nieuwe woorden is wellicht nog niet
gedacht? Of toch? Ik vraag me af hoe je bij voorbeeld 'small
talk' en 'body language' in het Nederlands moet vertalen ...
W.Px.
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IV. -

Documentatie

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Dateren van of uit of...?

Het werkwoord dateren heeft volgens Van Dale verschillende
betekenissen: 1. (overg.) dagtekenen, een datum geven aan; 2.
(onoverg.) dagtekenen, de datum dragen van; 3. (onoverg. en
oneig.) verouderd zijn; 4. (overg.) vaststellen uit welk jaar of
uit welke tijd iets afkomstig is.
Gebruikt men het ww. in zijn tweede betekenis, dan volgt
gewoonlijk het voorzetsel van:
- het schriftelijk onderwijs in Nederland dateert van het
einde van de vorige eeuw.
Beknopte
ABN-spraakkunst
van
Volgens
de
Paardekooper-Moeyaert-Peperstraete uit 1973 en Heidbuchels
ABN-woordenboek is uit echter ook gebruikelijk:
- uw klok dateert uit het begin van de vorige eeuw;
- het boek dateert uit 1922.
Dat van echter niet altijd door uit kan worden vervangen,
illustreren volgende voorbeelden:
- dit euvel dateert niet van gisteren;
- het boek dateert reeds van 10 jaar terug;
- ... daterend van voor 1940...
Als een ander voorzetsel volgt, kan alleen van gebruikt
worden na het ww. dateren. Daarvan is het derde voorbeeld
een illustratie. Bij de andere voorbeelden past slechts de
vaststelling dat het zó moet en niet anders. Het waaróm is nog
niet uitgemaakt. Overigens valt ook het gebruik van àndere
voorzetsels soms op bij dateren in zijn vierde betekenis :
- wij dateren dit servies op 1825;
- wij dateren dit stuk op Biedermeier;
- vondsten die in de Romeinse tijd gedateerd moeten worden. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO OostVlaanderen, jg. '76, nr. 10-11)
De mist in gaan

Volgens Van Dale betekent deze uitdrukking 'niet tot zijn
recht komen, geen effect hebben, doodlopen' :
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bekwame mensen die van het ene naar het andere bedrijf
worden overgeplaatst gingen de mist in;
- tal van stunts zijn totaal de mist in gegaan.
Bij 'mist' denken wij onmiddellijk aan 'grote vaagheid, onduidelijkheid', omdat wij dadelijk die laaghangende wolken voor
ons zien.
Oorspronkelijk zou deze uitdrukking echter ontleend zijn
aan het Jiddisch, waar het gaat om een totaal ander beeld:
'mischt' betekent immers mesthoop (verg. Duits Mist). Wat de
'mischt' in ging, werd dus volkomen waardeloos! In het Nederlands heeft de associatie met nevel de oorspronkelijke
betekenis verdrongen. Zonder dit 'gelukkige misverstand' was
deze zegswijze misschien nooit zo populair geworden !... (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg.
'76, nr. 10-11)

Nylon

Nylon is de naam voor een thermoplastische kunststof (bij
uitbreiding ook: voor àlle polyamiden). Het woord is onzijdig
of mannelijk, naar keuze.
Toen in 1938 de scheikundige W.H. Carothers de nieuwe
kunstvezel voor het eerst vervaardigde, zou hij triomfantelijk,
en mede onder invloed van de Japans-Amerikaanse concurrentiestrijd, hebben uitgeroepen: 'Now you, lousy aId Nipponese !' ('Nou jij, smerige oude Jap'). De beginletters van deze
onheuse uitlating zouden geleid hebben tot de naam van de
uitvinding.
Woordenboeken beweren dat nylon een maakwoord zou zijn
uit New York en Londen, of uit vinyl en cotton.
Dat de on-uitgang van cotton wel een bepaalde rol zal
gespeeld hebben, kan men nu nog gemakkelijker aannemen:
de namen perlon, draion, enkalon e.a. voor andere kunstvezelsoorten zijn er als het ware het 'levende' bewijs voor.
Maar hoe het woord nu uit te spreken ?
Nederland nam vooral de Amerikaanse uitspraak 'nailon'
over. Vlaams-België spiegelde zich aan het Franse 'nielon',
met klemtoon op de vaak genasaleerde laatste lettergreep. In
het Algemeen Nederlands is de Amerikaanse uitspraak stilaan
aan het wijken voor de vernederlandste uitspraak 'neilon'. G.
Geerts heeft in Taalbeheersing 1-274 deuitspraakvormen naiIon en neilon aangeprezen.
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Nog enkele toemaatjes:
• de nylon (ven soms m) : is het glad, glanzend beenbekleedsel bij dames;
• het bijvoeglijke naamwoord 'nylon' wordt vaak met het
substantief aaneengeschreven: nylonkous, nylonlint, nylonkabel, nylonpen.

Plastic en plastiek

Plastic komt van het Engelse plastics : kunststoffen die gemakkelijk in een gewenste vorm te brengen zijn.
Zoals nylon vond ook plastic in Nederland ingang in zijn
Engelse uitspraak 'plèstik'. De Vlamingen ontleenden het via
het Frans met de uitspraak 'plastiek' (klemtoon op laatste
lettergreep). Die spellingvorm was in het Nederlands reeds
bekend: naast boetseerkunst kreeg het woord dus enkel betekenisuitbreiding, nl. van kunststof.
In het Noorden schijnt de vorm plastic (uitspr. plèstik) het
van de andere vorm, die nochtans de officiële zegen meekreeg,
te winnen. Men spreekt er van plastic touw, plastic lenzen,
een plastic zakje en zelfs (aaneengeschreven) van plasticfoliën, plastictouw en plastictas .
De Centrale taalcommissie voor de techniek beveelt overigens ook als bijvoeglijk naamwoord, in plaats van plastic,
plastieken aan. De verzamelnaam plastics vervangt ze door
plastiek(en) of plastieken stoffen. In de betekenis van
'voorwerp van plastische kunst, beeldhouwwerk' vindt men
uitsluitend de vorm plastiek:
- het plastiek wordt samengesteld uit stalen buizen;
- expositie van schilderijen en plastieken.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen,
jg. '76, nr. 1)

Ergens gelijk hebben

-

Hij woont ergens aan de singel.
Ergens betekent hier: op een zekere, niet bepaald aangewezen plaats. Voorzichtige mensen, en wie is vandaag de dag niet
voorzichtig geworden in zijn uitspraken, horen wij ergens
echter vaak in een andere betekenis gebruiken :
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Ik kan hem ergens toch wel waarderen.
Ergens hopen we nog dat men hem niet zal benoemen.
Volgens M. van Nierop zou de dichter Gabriël Smit dit
woord als eerste in die speciale betekenis hebben gebruikt, van
'in een zeker opzicht, onder zeker aspect'. 'Ergens' kan hij het
wel weten... (vrij naar Algemeen Nederlands en onderwijs,
VBO Oost-Vlaanderen, jg. '76, nr. 10-11)

Kas en serre

Wat Vlamingen nogal eens serre noemen, heet in het Algemeen Nederlands kas:
- Door de kapotgeslagen ruiten van de druivenkas stroomde
het wingerdloof overdadig naar buiten.
- Het mooie cactusboek bevat de fraaiste kleurenfoto's van
deze decoratieve kamer- en kasplanten.
Ook voor de grote constructies met exotische planten, in
dierentuinen, plantentuinen en koninklijke tuinen, kan kas
worden gebezigd:
- de tuinmuren van het kasteel te Laken, waarachter zich de
geheimzinnige plantenkassen bevinden...
Wat is dan wel een serre? Wel, zó noemen wij 'onze'
veranda. Dat woord serre kan een sfeer van (vervlogen) deftigheid oproepen als in :
- Ook bij de rotantafel denk je aan ruime serres van vroeger,
vol palmen en varens;
- de bedienden stonden daar en de rest van de familie zat op
het trapje van de serre ...
Serre duikt echter ook in democratischer, zelfs écht armetierige situaties op :
- Op die noodlottige woensdagmiddagen werden wij om de
beurt uit de tuin in de serre geroepen. (Jan Wolkers, Terug
naar Oegstgeest. blz. 124) (Algemeen Nederlands en onderwijs. VBO Oost-Vlaanderen, jg. '76, nr. 1)
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Akte - getuigschrift - diploma

De Belgische wetgever maakt een onderscheid tussen brevet,
diploma en getuigschrift. De betekenis van deze termen verschilt enigszins met hun betekenis in het Noorden.
Akte is in de Belgische wetgeving onvindbaar. Wel levert
een Hoger instituut te Gent na 3 jaar succesvolle studie een
'hoofdakte' af, naast het diploma hogere opvoedkunde, aan
cursisten die het ambt van hoofd van school willen bekleden in
het gesubsidieerd vrij onderwijs. Dit bijkomende getuigschrift
werd waarschijnlijk 'gedoopt' naar Noordnederlands model.
Een getuigschrift wordt in het Belgisch technisch onderwijs
gegeven aan leerlingen die met ten minste 50 % van de punten
de studies van de afdeling, van een specialisatie of vervolmakingsjaar, of van een technische leergang beëindigen. Wie
60 % behaalt, krijgt een diploma. Een brevet gaat naar de
leerlingen van beroepsscholen of beroepsleergangen die 60 %
behalen.
Leerlingen van het algemeen vormend, voortgezet onderwijs, die ten minste 50 % behalen op het eind van de lagere en
na voltooiing van de hogere cyclus, krijgen dan weer een
getuigschrift uitgereikt. Een wettelijk of wetenschappelijk diploma is in het universitair onderwijs de schriftelijke 'getuigenis' van een wettelijke of wetenschappelijke graad.
In Nederland wordt een bewijsstuk met de handtekeningen
van de examinatoren erop meestal diploma genoemd. De benaming geldt vooral voor het bevoegdheidsbewijs na een gunstig eindexamen aan scholen voor voorbereidend, wetenschappelijk, algemeen vormend en beroepsonderwijs.
In kweekscholen voor onderwijzers of kleuterleidsters wordt
echter voor dit schriftelijke bewijs de term akte gebruikt.
- Op grond van dit diploma krijgt men van de nationale
stichtingen toestemming het vak verbale expressie aan een
vormingsinstituut te geven...
- Geïnteresseerden moeten op I september de leeftijd van
17 jaar en 7 maanden bereikt hebben en een diploma middelbare school bezitten.
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Een diploma is ook nog het bewijsstuk van een toegekende
onderscheiding op een tentoonstelling of tijdens een wedstrijd.
De wet op het voortgezet onderwijs in Nederland maakt
verder een onderscheid tussen diploma en akte van bekwaamheid: een getuigschrift waarbij iemand na afgelegd examen
gerechtigd wordt een zekere functie, inzonderheid in het onderwijs, uit te oefenen. Men spreekt zo van MO-akte, akte
Frans, akte lichamelijke opvoeding...
- Door de gedifferentieerde aktebeloning is een financiële
erkenning gekomen van het belang dat gehecht dient te
worden aan speciale studies ten behoeve van het gehandicapte kind.
- Met ingang van het academiejaar zal het mogelijk zijn om
in de faculteit der letteren aan de rijksuniversiteit te Groningen te worden opgeleid voor de middelbare akten in de
Spaanse taal- en letterkunde.
Een brevet gebruikt men in Nederland vooral in de militaire
wereld en in het vliegwezen.
Van Dale geeft voor getuigschrift nog een andere verklaring: 'het stuk, waarin door een gezaghebbend persoon of
lichaam, of door de werkgever bij het eindigen der dienstbetrekking, een getuigschrift wordt gegeven omtrent iemands
bekwaamheid of omtrent aard en duur van de dienstbetrekking. Getuigschrift komt dus vaak voor in de wereld van
arbeiders en bedienden. Maar ook in het onderwijs tref je de
term vaak aan :
- de bezitters van het hts-getuigschrift zijn na het opdoen
van voldoende praktijkervaring volledig gekwalificeerd
voor het geven van theoretisch-technisch mto;
- in de Staatscourant is een overzicht gepubliceerd van gegevens betreffende de examens ter verkrijging van getuigschriften staatsexamens hbs en gymnasium, alsmede moakten.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen,
jg. '76, nr. 2-3)

AANHOUDEN - ARRESTEREN - HECHTENIS

In Taalbeheersing in de administratie 11-549 hebben wij er al
even op gewezen dat het verkeerde gebruik van de term
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opleiden in 'na de betoging werden een drietal studenten
opgeleid' waarschijnlijk voortspruit uit een contaminatie van
de werkwoorden opbrengen (naar het politiebureau overbrengen) en voorgeleiden (voor het gerecht brengen).
In het Noordnederlandse taalgebruik worden arresteren en
arrestatie gebruikt in de betekenis van 'iemand staande houden om hem gevangen te nemen'. In het Zuidnederlands duiken in dit verband meestal aanhouden en aanhouding op.
Wij kunnen er hier misschien even op wijzen dat in de
vaktaal het begrip 'aanhouding' voor het Nederlandse recht
goed omschreven wordt: beide betekenissen van het woord,
nl. doorzetten en gevangennemen, komen erin tot uitdrukking.
Men houdt iemand staande die verdacht wordt een misdrijf te
hebben gepleegd en geleidt hem dan gevankelijk voor de
officier van Justitie. Men zet het staande houden dus door,
door het te laten overgaan in een aanhouding.
Het Nederlands Wetboek voor strafvordering maakt de
tegenstelling dus duidelijk tussen staande houden en aanhouden.
In België blijkt uit aanhouding alleen 'vrijheidsbeneming'.
De Belgische wet op de voorlopige hechtenis bepaalt onder
welke voorwaarden de onderzoeksrechter tegen de verdachte
een bevel tot aanhouding kan geven. Als deze na de eerste
ondervraging meent dat de verdachte in voorhechtenis (of
voorlopige hechtenis) genomen moet worden, kan hij een
bevel tot aanhouding geven. Dit is alleen mogelijk als het delict
ten minste een correctionele gevangenisstraf van 3 maanden
tot gevolg kan hebben en het geldt voor 5 dagen, maar kan
verlengd worden door de raadkamer van de correctionele
rechtbank.
In Nederland is er eveneens de vrijheidsbeneming van een
verdachte gedurende het vooronderzoek in strafzaken. Dit
'voorarrest' mag alleen bij verdenking van delicten waarop
4 jaar of meer staat. De voorlopige hechtenis wordt doorgebracht in een huis van bewaring. Daar zitten ook de mensen
die tot een korte gevangenisstraf veroordeeld zijn en de gedetineerden op doorreis.
De normale volgorde is dus : inverzekeringstelling, hechtenis of bewaring, gevangenhouding.
Hechtenis bestaat ook als hoofdstraf: in Nederland is het,
naast gevangenisstraf en geldboete, een vrijheidsstraf voor
minder ernstige delicten : overtredingen of culpoos gepleegde
misdrijven (niet met opzet, maar door onachtzaamheid, onIV - 30\

voorzichtigheid gepleegd : maximumduur I jaar en 4 maanden).
In België is hechtenis een speciale vrijheidsstraf voor politieke misdaden. Artikel 16 van het Strafwetboek bepaalt dat
deze levenslang of tijdelijk kan zijn. Een tijdelijke hechtenis
kan daarenboven nog gewoon, of buitengewoon zijn.
Besluit: In Nederland wordt men eerst staande gehouden,
daarna aangehouden en daarna kan hechtenis of gevangenisstraf volgen. In België kent men staande houden niet. Men
begint met vrijheidsberoving, daarna komt aanhouding (men
houdt de persoon gevangen) en later komt dan hechtenis of
gevangenisstraf (zie Belgisch Strafwetboek 147, uitgave 1974).
(vrij naar Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO OostVlaanderen, jg. '76, nr. 2-3)

P.N.
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Ziekenhuis - hospitaal - kliniek - kraamkliniek
Van Dale verklaart het woord ziekenhuis als 'gasthuis, hospitaal, inrichting voor onderzoek, behandeling en verpleging van
zieken en het gebouw daarvan'. Je hoort in die sfeer ook wel
eens (poli)kliniek. Allemaal termen, die niet zomaar synoniemen zijn!
De term (academisch) ziekenhuis zou bij ons omstreeks 1930
via ene E. Gorter, Leids hoogleraar in de kindergeneeskunde
met een leerstoel te Gent, geïntroduceerd zijn. Voor de andere
termen is een (veel) diepere duik in het verleden nodig.
Byzantijnen deden hun naam van gastvrije mensen eer aan
in huizen, die vreemdenonthaal of gastenhuis genoemd werden. Zieke personen werden voor verzorging in een ziektenbehandelingsoord opgenomen.
Uit het Latijn stamt het woord hospes: vreemdeling,
gast(heer). Afleidingen daarvan: gasthuis, gastvrij, gastvriendschap, hospita, hospiteren, hospitaal zijn vrij goed ingeburgerd. In een gasthuis werd iemand gastvrij ontvangen.
Reeds in de 17de eeuw (of vroeger) werden vooral onvermogenden wegens ziekte of zwakte er verpleegd. De term vinden
we ter aanduiding van een ziekenhuis in
- eigennamen in Noord en Zuid: Wilhelminagasthuis, Stuyvenberghgasthuis;
- samenstellingen als gasthuisnon, gasthuiszuster, gasthuismoeder;
- zegswijzen: 'het is daar net een gasthuis', 'hij is in hetzelfde gasthuis ziek'...
Dan was er vroeger ook nog het hospitium : een klooster dat
doortrekkende reizigers een voorlopig onderdak bood. Zo was
er een op de St.-Bernhard en een op de Sint Gotthard. Ons
Zuidnederlandse 'hospies', met zijn betekenisverschuiving
naar oudemannen- en/of oude vrouwentehuis, moet daarmee in
verband worden gebracht.
Het godshuis was er vooral als liefdadigheidsgesticht waar
bejaarden, zieken, wezen en anderen 'om godswil' werden
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verpleegd. De term hospitaal leeft voort in eigennamen. In de
dialect sprekende volksmond wordt hij gebruikt voor de plaats
waar medische hulp wordt geboden. De term was nochtans
oorspronkelijk de naam voor het gasthuis voor reizigers onderweg. Later kreeg hij echter de betekenis van ziekenhuis
voor behoeftigen, de enige zieken die trouwens in die tijd
buitenshuis werden verpleegd. Nog later werd hospitaal de
algemene naam voor verplegingsinrichting voor zieken. In het
huidige Algemeen Nederlands duidt hospitaal vooral op een
militair ziekenhuis, waar gewonde en zieke soldaten verpleegd
worden. Zo spreken we van veldhospitalen, hospitaalschepen,
hospitaaltreinen en hospitaalsoldaten.
Het niet-militaire ziekenhuis heet gewoon: ziekenhuis. Samenstellingen zijn er ruim: ziekenhuislucht, ziekenhuispersoneel, ziekenhuiskosten, ziekenhuiswezen, ziekenhuisverpleging. Hospitalisatie en hospitalizeren vervangen we dus beter
door: iemand in behandeling opnemen, hem/haar verplegen.
Kliniek, dat eveneens veel voorkomt, betekent in strikte
zin: plaats waar geneeskundig onderwijs aan het ziekbed
wordt verstrekt, het gebouw waar dit gebeurt, of ook: elk
ziekenhuis waar patiënten voor specialistische behandeling
terecht kunnen. Zo spreken we ook van kraamkliniek (of
kraaminrichting).
Het (opnieuw in de dialect sprekende volksmond) vaak
opduikende moederhuis heeft volgens de 'jongste' Van Dale
drie mogelijke betekenissen in het Alg. Ned. :
- een klooster van de eerste stichting van een orde;
- de zetel van het hoofd- of provinciaal bestuur van een orde;
- een kraaminrichting, vooral voor ongehuwde moeders.
Aangezien Van Dale bij de laatste betekenis geen 'ZN' meer
noteert en aangezien Van Dale het overigens heeft over ongehuwde moeders, meent de werkgroep hieruit te moeten afleiden dat hiermee mogelijk speciale opvangtehuizen in Nederland zouden bedoeld zijn voor die aanstaande ongehuwde
moeders, die eventueel uit het ouderhuis werden gewezen en
per se hun moederschap verkiezen te beleven. De Werkgroep
geeft wel toe dat het hier om een gissing gaat en verder
onderzoek in die richting geboden blijft. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg. '77, nr. 3-4)
P.N.
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Een beroep doen - inroepen - zich beroepen op

Nederlands sprekende Belgen knoeien vaak met de wending
'een beroep doen op ...' Onder invloed van het Frans laten ze
het onbepaalde lidwoord weg. Ten onrechte!
- Maar tot nu toe is er nog niet één keer op die wet een
beroep gedaan.
- Binnen niet al te lange tijd zal de Koningin weer een beroep
op u doen ...
De betekenis: iemand, iets te hulp roepen. (Van Dale)
Vaak kunnen we, in plaats van op iemand een beroep te
doen, ook ons richten tot iemand, iemand aanspreken.
Zijn toevlucht nemen tot iets moet hiervan toch onderscheiden worden; het betekent: iets proberen in de hoop er
baat bij te vinden en het wijst, naar mijn gevoelen, op een
dringende noodsituatie:
- men doet een beroep op de kiezers, op iemands hulpvaardigheid, iemands rechtsgevoel;
- men neemt zijn toevlucht tot oneerlijke middelen, tot geweld, tot God ...
Soms kan men ook de hulp van iemand inroepen.
In Vlaanderen hoor je wel eens: hij roept een bepaalde wet
in om een bewering-te staven ... Correct zou zijn: hij beroept
zich op een bepaalde wet.
Je kan je op iemand beroepen, als getuige of ter verontschuldiging van een fout. Je kan je op iets beroepen als je er
een recht van handelen of spreken aan wilt ontlenen:
- Mensen die zich beriepen op traditie, intuïtie en ervaring
hebben zich altijd tegen mijn pleidooien verzet.
- Mensen die zich op die man beroepen, zouden er goed aan
doen hem nog eens écht te lezen ...
In rechtstaal beroept men zich op een hogere rechter als
men in beroep gaat om cassatie te verkrijgen. Hier geeft Verzorgde schrijftaal (Talpaert en Buyse) echter de voorkeur aan:
(hoger) beroep instellen, of: in (hoger) beroep komen tegen of
van ...
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Beroep betekent o.a. ook het uitnodigen van iemand tot een
waardigheid of ambt, inzonderheid van een predikant of hoogleraar.
- Hij heeft bedankt voor een beroep naar Valkenswaard.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO OostVlaanderen, jg. '76, nr. 2-3)
Liaspen - liasseren

Een kassajuffrouw prikt haar bonnen, een ober prikt zijn bestelbonnetjes op een liaspen: een pen of pin waarop losse
briefjes kunnen worden vastgeprikt. Een lias is volgens Van
Dale een veter, snoer waaraan brieven enz. worden geregen;
een bundel aaneengeregen papier of een pak bijeen horende
papieren. Liasseren is dan: tot een bundel verenigen, een
liashaak doet dienst als lias, waaraan papieren worden geregen. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO OostVlaanderen, jg. '77, nr. 3-4)
Een bruin café ... en andere bruine dingen

De werkgroep Onderwijs van de VBO Oost-Vlaanderen heeft
een aantal keren de uitdrukking 'bruin café' of 'bruine kroeg'
genoteerd.
- Een behaaglijk vertrek in donkere tinten en gezeefd licht
( ... ) waar je geborgenheid kunt vinden en gezelschap en
de vrijheid om jezelf te zijn. Gehuld in de oude kleuren die
met boenwas, lijnolie en sigarenrook van generaties trouwe
bezoekers tot een ongelofelijk uitgebalanceerde harmonie
verzameld zijn: een bruin café dus ...
- Maar er trekken zich nu donkere wolken samen boven café
Smit en de talrijke stamgasten zijn bezorgd over het lot van
hun bruine kroeg, die hun zo dierbaar is als een tweede
huis.
Duidelijk worden daarmee die oudere herbergen bedoeld,
die nog de ouderwetse intimiteit van grootvaders tijd - toen
alles zoveel beter was ... - uitstralen. Het nog steeds heersende retro-sentiment is er wellicht niet in geringe mate de
oorzaak van dat dergelijke drankgelegenheden met de nodige
verheerlijkende bedenkingen er omheen niet alleen over de
tong rollen, maar ook druk bezocht worden. Het bruin verwijst
daarbij volgens Van Dale naar 'de houten betimmering en
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meubelen (plus de berookte muren en zoldering?) met bijgedachte aan een intieme sfeer, gezelligheid en geborgenheid'.
Hieruit weggelopen heeft bruin ook in andere combinaties
de speciale betekenis van genoeglijk, gezellig, prettig behouden:
- ... een bruin interieur van een vervallen landhuis.
- . Heerlijk idee ... in je blootje lopen. Vrij en blij ... in uitgestrekte gebieden aan de Adriatische kust. En dat alles onder een lekker warm stralend zonnetje. Dat is nou het
bruine leven ...
Misschien mogen we bij dit laatste voorbeeld toch aannemen
dat bruin hier niet noodzakelijk te associëren is met 'een bruin
café', maar veeleer zal zinspelen op het leuke gevoel dat de
doorsnee-vakantieganger in groeiende mate bekruipt, naarmate
zijn bast donkerder wordt door de weldoende zonnestralen...
Of niet? (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO OostVlaanderen, jg. '77, nr. 3-4)
P.N.
BOEKBESPREKING

J. Moors, Juridisch woordenboek (Frans-Nederlands,
Nederlands-Frans), CAD, Brussel, 2de druk, 1977.
Dit woordenboek is gebaseerd op de officiële teksten van de
belangrijkste wetboeken en van enige andere wetten, waarvan
de Nederlandse versie in de laatste decennia is vastgesteld
door de zgn. Commissie-Van Dievoet.
Daardoor is dit werk een onmisbaar werkinstrument voor
allen die met juridische teksten te maken hebben: advocaten,
rechters, notarissen, ambtenaren enz. Ze kunnen erin nagaan
wat het Nederlandse, resp. Franse equivalent is van een bepaalde term in de andere landstaal, of althans hoe die term in
de wetboeken is weergegeven. Aangezien bij elke term zowel
de vindplaats als een context is opgenomen, zal de gebruiker
weinig moeite hebben met de vraag of een bepaalde vertaling
in zijn tekst inderdaad de juiste is.
Algemeen geldend kan men de voorgestelde vertalingen
evenwel niet noemen. In de eerste plaats gaat het om Belgische wetteksten en het is mogelijk dat in Frankrijk, resp. in

Nederland andere termen gehanteerd worden, o.m. omdat de
rechtsstelsels in elk land verschillend zijn.
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Wat de Nederlandse terminologie betreft is duidelijk gestreefd naar aansluiting bij de Nederlandse rechtstaal. De
Franse teksten - die altijd al authentiek waren - dateren
voor een deel uit de vorige eeuwen vroeger en doen op
sommige punten archaïscher aan dan de Nederlandse. Dat is
ook in de terminologie te merken.
Het gebruik van dit woordenboek zal ongetwijfeld bijdragen
tot de verspreiding van de Nederlandse rechtstaal in ons land
en tot het gebruik van een uniforme rechtsterminologie, die
een van de grondslagen van een goed functionerend rechtsstelsel vormt.
Van al wie, van ambtenaar tot wetgever, bijdraagt tot de
uitbreiding of de wijziging van de bestaande wetteksten moet
worden verwacht dat hij deze uniforme Nederlandse rechtsterminologie gebruikt en verspreidt. Daarbij kan dit werk een
waardevol hulpmiddel zijn.
Juridische terminologie van de Europese Gemeenschappen,
Terminologiebureau van het Europese Parlement, 2 delen (546
+ 309 blz.), Luxemburg 1976.
De Europese Gemeenschappen hebben sedert hun ontstaan,
twintig jaar geleden, een eigen rechtsterminologie ontwikkeld,
die neergelegd is in een groot aantal verdragen, overeenkomsten, verordeningen en besluiten.
Een deel daarvan, namelijk de teksten met een bijzondere
juridische inhoud, is door het terminologiebureau van het
Europese Parlement onderzocht en gebruikt voor het
samenstellen van een glossarium van rechtstermen in zes talen
(Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Deens), met
Frans als uitgangstaal.
Het corpus bevat 632 termen die in een bepaalde context met bronvermelding - in de zes talen naast elkaar geplaatst
zijn. Het aantal opgenomen vindplaatsen is bijzonder groot:
'exécution' is in 47 zinsverbanden opgenomen, van 'acte' zijn
68 gebruiksvormen vermeld.
Een alfabetische index voor elke taal maakt het mogelijk de
trefwoorden in alle talen terug te vinden, zodat het werk in een
groot aantal taalcombinaties bruikbaar is.
Dit bijzonder verdienstelijke woordenboek, dat velen te pas
zal komen, is verkrijgbaar bij genoemd terminologiebureau
(400 fr.), postbus 1601, Luxemburg.
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P. Buyse en W. Penninckx, Verzorgd taalgebruik, UGA, 1977,
XVII, 268 blz.
Het werk Verzorgde schrijftaal van R. Talpaert en P. Buyse
(Iste druk 1956) is viermaal herdruls.t. Deze nieuwe uitgave,
grondig bijgewerkt en aangevuld met hoofdstukken over de
uitspraak van moeilijke woorden, het taalgebruik bij het telefoneren en corresponderen, kreeg wegens het mede aan bod
komen van de gesproken taal een nieuwe titel.
In de inleiding bepalen de auteurs hun - m.i. juiste houding in verband met het normatieve Nederlands en het
Vlaamse taaleigen. Het eigenlijke werk bestaat uit twee delen.
In een eerste 'algemeen grammaticaal' gedeelte (78 blz.) worden een groot aantal morfologische en syntactische problemen
behandeld die in de praktijk moeilijkheden kunnen opleveren.
De orde van behandeling is vrij willekeurig, welk bezwaar
wordt ondervangen door de uitvoerige inhoudsopgave (7 blz.).
Ik citeer de titels van enkele paragrafen: aaneenschrijving van
getallen; de toekomende tijd (in het Ned. heel anders gebruikt
dan in het Frans); dat of wat; plaats in de zin van het
hulpwerkwoord; inversie. Het tweede en langste deel (157
blz.) is een alfabetisch gerangschikte lijst van verkeerde of
onjuist gebruikte termen en uitdrukkingen (576 nummers). In
sommige gevallen wordt na de verkeerde eenvoudig de juiste
vorm opgegeven; meestal echter worden de verbeteringen
voorzien van nadere preciseringen en andere nuttige commentaar. Bij elk nummer wordt de Franse term of uitdrukking
vermeld waarvan de te verbeteren fout vaak een klakkeloze
vertaling is. Zeer nuttig is het alfabetische Franse register, na
de Nederlandse lijst toegevoegd 'ten behoeve van vertalers en
Frans sprekenden'. Ook voor Nederlandstaligen van de oudere
generatie lijkt me dat register niet overbodig.
Pas twee dagen had ik het boek in mijn bezit of ik kreeg een
uitstekende gelegenheid om het te testen. De 'taalprikker' van
mijn krant veroordeelde terecht de uitdrukking 'een voorstel
weerhouden', de letterlijke vertaling van het Frans 'retenir un
projet'. Hij meende dat aanvaarden hier op zijn plaats was. Ik
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kon onmiddellük controleren of Verzorgd taalgebruik dezelfde
(verschoonbare) vergissing zou begaan. En tot mijn grote
voldoening vond ik op blz. 229 onder or. 549 de juiste vertaling
'werd niet in aanmerking, in overweging genomen'.
Ook verdere steekproeven hebben me overtuigd dat de
voorlichting die dit werk aan de taaladvies zoekende verstrekt
van uitstekende kwaliteit is. Als ik voorbeelden van verantwoorde taalzuivering zou willen opgeven, diende ik bijna het
hele boek over te schrijven.
Ik hoop dat men het de recensent niet kwalijk zal nemen dat
hij, na het steken van de loftrompet, op speurtocht gaat naar
schoonheidsfouties en dat hij de gelegenheid te baat neemt om
over enkele controversiële kwesties zijn afwijkende standpunt
weer te geven.
Op blz. 8 e.v. wordt zeer duidelijk het verschil tussen twee
derde en twee derden uit de doeken gedaan, maar over het
(facultatieve) aaneenschrijven van tweederde wordt niets gezegd e). Aaneenschrijving wijst op aaneengroeiing tot één
begrip en maakt differentiëring van twee derden duidelijk voor
het oog. Nr. 548: 'Het is niet verboden de onbeklemtoonde
vormen we, ze (i.p.v. wü, Zü) in verzorgde schrijftaal te
gebruiken; men voelt echter dat ze in ambtelijke stijl, b.v. in
wetteksten, minder op hun plaats zijn'. Dat voel ik in het
geheel niet en het spijt me dus niet dat in de nieuwe tekst van
het Wetboek van koophandel enkele ze 's (2) te vinden zijn (art.
2 en art. 7Ibis). Zullen ze echter niet sneuvelen voordat de
tekst in het Staatsblad verschijnt? Nr. 570 : Is het wel noodzakelijk dat we de goed Nederlandse samenstelling 'zitpenningen' (algemeen in gebruik in Zuid-Ned. zegt Constant Peeters),
waaraan historische herinneringen vastzitten, systematisch
vervangen door het half-bastaardwoord presentiegelden? Nr.
383 : 'Paar' en 'onpaar' zouden te vervangen zijn door even en
oneven. Waarom?
(') Hierover schreef ik een bijdrage voor het tijdschrift Nu nog.
Bedoeld is natuurlijk de onderwerpsvorm ze. De voorwerpsvorm ze komt
uiteraard wel herhaaldelijk voor. daar haar en hen praktisch niet meer gebruikt worden ter vervanging van niet-personen. Een paar voorbeelden uit
wetteksten: Wetboek van koophandel. art. 5: 'de ouder die ze heeft verleend ... ' (ze = machtiging). Wet van 1/4/1878 op de fabrieks- en handelsmerken. art. 9 : 'Zij die ze hebben uitgevoerd ... ' (ze = wanbedrijven).
De gevallen wij en zij mag men niet over dezelfde kam scheren: wij staat altijd
voor personen, zij staat ook voor dieren en zaken en dat maakt wel enig
verschil uit. Ter vervanging van niet-personen wordt gemakkelijker de toonloze vorm ze geschreven.

e)
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Wat de her-woorden betreft, waaraan 8 nummers zijn gewijd, zou ik me minder streng tonen dan de auteurs. Herbeginnen (nr. 215) lijkt me niet meer voor ongenuanceerde verbanning in aanmerking te komen. Het tweede van de opgegeven voorbeelden, 'de procedure herbeginnen', lijkt me normaal
Nederlands; het derde voorbeeld, 'hij herbegon te schreeuwen', wordt terecht afgekeurd. Mag ik erop wijzen dat Koenen
27 en Verschueren herbeginnen zonder enige beperking opnemen en dat Van Dale het werkw. wel Zuidn. en dichterlijk
noemt, maar toch een vrij prozaïsch voorbeeld overneemt uit
de NRC !
In nr. 218 wordt de regel opgegeven: 'Het voorvoegsel herwordt niet geplaatst voor een werkwoord met het voorvoegsel
aan, af, in, op, over, uit (uitz. heruitzenden)'. Er zijn meer
uitzonderingen: ik citeer uit Van Dale heraanbesteden, herindelen, herindijken, heruitgeven, uit het WNT, VI, 613, herinenten en uit Jansonius herinschepen. Zo lang men van dergelijke samenstellingen alleen de infinitief of het voltooid deelwoord (I) gebruikt, komt het taalgevoel niet in opstand, maar
persoonsvormen zijn ongebruikelijk. Probeer maar even: hij
'besteedt het werk heraan', de radio 'zendt' het bericht 'heruit' ! (2)
Bijfull-time (nr. 170) vermelden de auteurs terecht de mogelijke vertaling voltijds (adv. en adj.), bij part-time (blz. 181)
durven ze blijkbaar de parallelle formatie deeltijds nog niet
aan. Geen van beide neologismen is reeds tot de woordenboeken doorgedrongen.
Op blz. 256 lees ik dat in Noordzee de klemtoon op de
tweede lettergreep wordt gelegd. De waarheid is dat in Noordzee de klemtoon wisselt (3) (zie Van Dale en Koenen). Samenstellingen op -zee krijgen normaal de klemtoon op het eerste
lid: Zuidzee, Sargassozee, Noordelijke IJszee, Westzee,
poolzee, kustzee, zoutzee enz. In Nederland heeft de klemtoon
zich verplaatst naar het tweede lid in Zuiderzee, Oostzee en
facultatief in Noordzee. Als Vlaming kan ik wel proberen
Zuiderzee de Hollandse beklemtoning te gunnen, maar verder
houd ik het bij de traditionele uitspraak Noord-, Zuid-, Oosten Westzee. De nieuwslezers van de BRT zeggen meestal
(') Het voltooid deelwoord wordt normaal gevormd met 'ingelast' -ge-:
heringedeeld, heruitgezonden enz. Waar Van Dale het m.i. onmogelijke geherindeeld (dat hij naast heringedeeld opgeeft) vandaan haalt, is me een raadsel.
e) Over het interessante probleem van de her-woorden zal ik in een van de
volgende nummers een opstel publiceren.
el Wat ook het geval is met noordpool en zuidpool.
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Noordzee, maar af en toe horen we nog eens het ons vertrouwde Noordzee. De natuur is sterker dan de leer I
In het hoofdstuk over de uitspraak zit verder veel goeds.
Toch kruipen er enkele slakjes in rond waarop een foneticus
zout zal leggen. Een paar voorbeelden: 'In Engelse leenwoorden wordt de a uitgesproken als een heldere e : fan (fen),
vamp (vemp), race (rees), blazer (blezer)'. Deze formulering
kan tot misverstand leiden. Het is duidelijk dat we hier twee
verschillende e's hebben, die we niet onder het etiket 'heldere
e' kunnen vangen. Met heldere e bedoelt men meestal wat de
foneticus een gesloten e noemt, dus die van race en blazer en
Ned. beet. De e van fan en vamp is een open e (als in Ned.
wet, nek) en zelfs een zeer open e, bijna een palatale a, als
men de woorden op z'n Engels uitspreekt. Alleen bij slecht
sprekende Antwerpenaars vallen de twee e's ongeveer samen.
Blz. 258': 'ch kan naar keuze als k of als ch (van lach)
worden uitgesproken in chronologisch, chrysant ... ' Dit is een
verkeerde interpretatie van de Woordenlüst, die een duidelijk
verschil maakt tussen chronologisch, chrysant ... (met verplichte eh-uitspraak) en kronologisch, krysant ... Tenslotte nog
een kleinigheid: de sandhi- of assimilatieregels zijn grotendeels paraBel voor b, d en g; dat parallellisme komt hier niet
tot uiting.
We wensen dit nuttige boek dezelfde bijval toe als zijn
voorganger.

J.L. Pauwels
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Netwerk - Net - Uitslag - Ontwikkeling

In Vlaanderen hoor je haast enkel spreken over het ontwikkelen en de ontwikkeling van meetkundige lichamen. Nochtans
vermeldt de Woordenlijst van de Nederlandse wiskundige vaktaal (1933) ook de termen uitslaan, uitslag, net en netwerk van
een veelvlak.
Van Dale gebruikt de term ontwikkelen alleen voor het
uitslaan van een gebogen oppervlak, wat wiskundig erg beperkt is.
Overigens blijkt uit een onderzoek van taalmateriaal dat wij
ontwikkelen normaal gebruiken in de betekenis van ontwerpen.
- De Concorde werd door Fransen en Engelsen ontwikkeld.
- Die tampons werden door een arts ontwikkeld.
Bij netwerk noteert Van Dale : vlakke figuur die ontstaat
door alle zijvlakken van een veelvlak in hun ware gedaante in
één plat vlak te tekenen: b.v. het netwerk van een regelmatige
vierzijdige piramide.
Bij net vermeldt Van Dale niets in verband met dit specifieke probleem. De spanten van een schip uitslaan, een trap
uitslaan betekent: een werktekening of projectie (meestal op
ware grootte) ervan maken. De uitslag is dan: de werktekening in één plat vlak op ware grootte. Netwerk en uitslag lijken
dus in verband met meetkundige lichamen de gewone woorden
om aan te duiden dat de zijvlakken ervan in een plat vlak
worden getekend. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO
Oost- Vlaanderen, jg. '77, nr. 3-4)
Versieren - ritselen
Sedert de jaren vijftig heeft versieren in het zogenoemde
AB-slang, het gemeenzame taalgebruik, een paar betekenissen
erbij gekregen.
1. (een zaakje) opknappen, bewerkstelligen, in orde brengen
langs min of meer 'oirbare' weg ...
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Hij schreef me of ik nog een kaartje voor hem kon versieren ...

- In die streek weten ze het nog simpeler te versieren ...
2. verleiden: en zowel jongens als meisjes, dames als heren
kunnen dit!
Ik kon haar gedachten lezen: die vent wil me versieren ...
Wat de natuur me gegeven heeft dat heb ik nu eenmaal, zei
ze, maar om een vent te versieren gebruik ik mijn hersens
Het woord" versierder' raakte overigens vooral bekend door
de Nederlandse titel van een grote televisieserie die op de BRT
liep als" De speelvogels'.
In dezelfde sfeer hoort het woord ritselen thuis: iets handig
en slim bewerkstelligen. Dat "iets' kan dan gewoonlijk nauwelijks "door de beugel'. Volgens Van Dale (lOde druk) is het
bargoens.
Zeker: honderden Nederlandse bedrijven hebben eigen
land verlaten en zitten nu in België. Deels inderdaad omdat
daar het vestigingsbeleid soepeler is, omdat lagere overheden er meer kunnen ritselen.
De resultaten van dat rapport én die van de huidige experimenten met het continurooster verdienen meer dan
opzij geschoven te worden, met in het achterhoofd de
gedachte dat progressieve oudercomités het wel met de
plaatselijke inspectie zullen ritselen ...
Versieren en ritselen betekenen dus allebei: iets opknappen, iets fiksen, hoewel ritselen meer de ongunstige kant op
gaat. Ritselen betekent echter óók, in de lijn van het "aan de
haak slaan' of "verleiden' (andere betekenis van versieren),
zoiets als "minnekozen, het liefdesspel beoefenen'. Hoe anders
zou je de uitnodiging van een landerige Gerard Cox in het
liedje "Zullen we ritselen' kunnen interpreteren, als hij het
aanvankelijk niet meer ziet zitten en er naargelang het liedje
vordert uiteindelijk door dit spelletje ritselen opnieuw "zin' in
krijgt? (vrij naar Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO
Oost-Vlaanderen, jg. '77, nr. 1-2)

P.N.
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Spookschrijver - lippen - droogzingen

Een spookschrijver (ghostwriter) is een jong auteur of journalist met meer talent dan geld: hij stelt dat schrijftalent vaak
tegen fikse vergoeding ter beschikking van andere en gewoonlijk ook meer bekende 'namen', die hem de stof (the story)
bezorgen. Die opdrachtgever noemt men in Amerika vaak de
'mummy' (= mummie), omdat het om een schijnauteur gaat,
een schrijver die eigenlijk niet 'leeft' !
Naast de schrijfslaven (Fr. nègres) waren er ook die 'helpers' van schilders als Rubens (spookschilders ?) die de
gewrochten leverden waar de meester dan zijn signatuur op
goochelde.
In sommige gevallen lijkt het 'spookschrijven' echt geen
beeldende taal meer, maar naakte werkelijkheid: Rosemary
Brown b.v., een eenvoudige Engelse huisvrouw van middelbare leeftijd, beweerde onlangs dat zij slechts gedwee neerschreef wat de geesten van Beethoven, Liszt en Chopin haar
aan muziekregels in het oor fluisterden. Ook Einsteins geest
liet haar niet met rust en breide via haar pen verder aan zijn
relativiteitstheorie ...
Bij boeken van spookschrijvers sta je voor een soort schijn;
ook bij het (na)synchroniseren is de werkelijkheid anders dan
je denkt. In musicals zingen (en spreken soms zelfs ook) grote
sterren met een geleende stem, of geven op een instrument een
bravourestukje weg, dat dan in werkelijkheid door een andere
(spook)artist werd gepresteerd. Dat is allemaal mogelijk omdat
het geluid (soundtrack) meestal pas nadat de opnamen beëindigd zijn op de filmband wordt vastgelegd (= 'to dub in' !).
Dat nasynchroniseren kan in de oorspronkelijke taal, maar
vele landen hebben hun eigen studio's waar films in de landstaal 'nagepraat' worden. Vaak komen dergelijke maaksels potsierlijk over, omdat lipsynchronisatie (zinsneden laten overeenkomen met mondbewegingen) behalve in de oorspronkelijke taal een vrijwel onmogelijke opgave is.
Met de uitvinding van de 4-sporenbandopnemer en de multiplaytoets konden ook anderen dan beroepsmensen zich aan
IV - 315

synchrone dubbelopnames (b. v. van tekst en muziek) wagen:
de playback.
Wat ook playback wordt genoemd is het systeem waartoe
nogal wat artisten in live-opnames en teeveeshows hun toevlucht zoeken: zij laten hun studio-opname (uiteraard de best
geslaagde vertolking !) afspelen en doen intussen vóór de
camera's en/of vóór het publiek maar alsof.
Het woord playback komt meestal voor als substantief. Het
kan echter ook als bijwoord :
- Als ze ongeïnteresseerd haar lippen beweegt op Bootsklanken en als ook Willeke en Trea alleen playback willen
zingen, wordt het een beetje te gortig.
En dan is er nog het nieuw gevormde werkwoord playbacken:
- Daar de solo-gitarist ziek is, zal er geplaybackt moeten
worden.
Soms hoor je ook de term 'lippen' : de lippen bewegen alsof
men in de microfoon zingt terwijl er een plaat wordt gedraaid.
Vandaar: een liedje lippen.
Leuk Nederlands is de vondst: droogzingen, wat (nog) niet
in Van Dale staat. Naar analogie van droogzwemmen (=
zwemoefeningen op het droge maken) heeft men voor dit
nep-zingen het werkwoord droogzingen uitgedacht:
- Opkomende sterren hebben er geen bezwaar tegen een
nummertie droogzingen weg te geven. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, nr. 9-10, jg.
1977)

P.N.
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Aangezien - gezien
Van Dale omschrijft aangezien als 'aangemerkt, naardien,
dewijl, omdat, daar' en gezien als 'met het oog op, rekening
houdend met'. Uit die betekenisomschrijving van beide
verwante woorden haal je weinig voor de toepassing. Ze
worden dan ook vaak ten onrechte verward. Aangezien is
namelijk een voegwoord en leidt een causale bijzin in :
- Aangezien niemand nog een vraag heeft, kunnen we het
debat hier sluiten.
In de Nederlandse Spraakkunst van dr. De Vooys heet het:
'Een absolute constructie bestaande uit een participium aangezien gevolgd door dat, gaf aanleiding tot het ontstaan van
aangezien als causaal voegwoord'.
Aangezien heeft als synoniemen (het plechtige) daar en het
veel gebruikte omdat.
Gezien is een voorzetsel: wordt dus nooit gevolgd door een
onderwerp + persoonsvorm, maar alléén door een 'substantief. Volgens Paardekooper is het overigens 'bijzondere stijl'
en vervang je het beter door 'vanwege'.
- Gezien de moeilijke situatie waarin we ons bevinden, zal de
regering dit probleem weldra met de partijvoorzitters bespreken.
- Gezien het late uur stappen we maar op.
Ontiegelijk
Ontiegelijk is volgens Endt (Bargoens woordenboek, 1972,
uitgeverij Erven Thomas Raps, Amsterdam) een woord uit de
volkstaal, overgenomen in het A(B)N-slang (= een taaltje dat
AN-sprekers gebruiken als ze niet-officieel doen).
Ontiegelijk betekent 'enorm, verschrikkelijk, buitengewoon,
bijzonder' en doet dienst als bijwoord:
- Er wordt op het ogenblik ontiegelijk veel rotzooi gemaakt.
- De gastheer had het gezellig onderhoud zó ontiegelijk lang
gerekt, dat de gasten knagende honger kregen ...
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Uitgangspunt of vertrekpunt

In Nederland gebruikt men vaak uitgangspunt, waar wij het
over vertrekpunt zullen hebben.
Uit wat Van Dale, 10de druk, bij vertrekpunt (' 1. punt,
plaats van vertrek (afreis); 2. (fig.) punt van uitgang (oorspronkelijk een Zuidnederlands gallicisme van Fr. point de
départ, maar thans ook in Noord-Nederland wel gebezigd) en
uitgangspunt ('punt van uitgang, vanwaar men begint te gaan,
zowel bij een eigenlijke als figuurlijke beweging') vermeldt,
zouden wij kunnen besluiten dat beide termen zomaar door en
voor elkaar worden gebruikt. Dit blijkt echter niet uit het
taalmateriaal van de werkgroep VBO Oost-Vlaanderen:
-

Om 14 uur was hij reeds 10 km van het vertrekpunt weggezwommen.

-

Dat brengt ons terug tot het uitgangspunt van ons betoog.

De bijeengebrachte teksten tonen aan dat vertrekpunt doorgaans concreet is en betrekking heeft op een fysiek weggaan,
en dat uitgangspunt meestal abstract is en op een begin, een
basis voor een gedachtengang of bewijsvoering wijst.
Een zelfde onderscheid kan gemaakt worden tussen vertrekken en uitgaan :
-

Morgen vertrekken we naar zee.

-

We gaan uit van het beginsel dat een ieder '"

Misschien hebben wij het in Vlaanderen inderdaad vrijwel
altijd over vertrekpunt omdat het Franse point de départ ook
alléén staat voor beide betekenissen.
De heer G. de Bruycker stipt aan dat wat Van Dale als
betekenis 2. aangeeft nog niet in de achtste druk stond ... en
dat de toevoeging tussen haakjes 'vooralsnog vrijwel niet'
bleek uit zijn onderzochte taalmateriaal. Vandaar zijn besluit:
vertrekken van in de figuurlijke betekenis van uitgaan van is
wellicht een gallicisme. (Algemeen Nederlands en onderwijs,
VBO Oost-Vlaanderen, nr. 7-8, jg. 1977)
P.N.
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Benelux-Economische Unie, Sociaalrechtelijk woordenboek.
Verklaring en eenmaking van termen, voorkomende in het
sociaal recht van het Nederlandse taalgebied. Derde, herziene
en aangevulde uitgave, 1977. Secretariaat-generaal van de
Benelux-Economische Unie, Regentschapsstraat 39, Brussel,
268 blz.
In 1963 is de tweede, ook toen al 'herziene en aangevulde'
uitgave van het Sociaalrechtelijk woordenboek hier besproken
(Taalbeheersing in de administratie, blz. IV-29-32). De onlangs verschenen derde uitgave blijkt op haar beurt zo grondig
'herzien en aangevuld' te zijn ten opzichte van de vorige, en er
is tussen beide zoveel tijd verlopen, dat een nieuwe recensie
niet overbodig zal zijn. Het belang van dit werkinstrument een zeldzaamheid in zijn soort - wettigt overigens op zichzelf
al die hernieuwde aandacht en zelfs enige herhaling.
Herhaald moet dan allereerst worden dat het SrW uit
Nederlands-Belgisch ambtelijk overleg is ontstaan. Het is de
concrete uiting van de wil om voor het hele, over twee staten
met eigen instellingen verdeelde Nederlandse taalgebied tot
een zover mogelijk reikende eenheid en een zo groot mogelijke
vastheid in de terminologie te komen. Vanzelfsprekend blijft
het jammer, dat nog altijd niet meer dan die ene, beperkte zij het nu weer iets minder beperkte - sector in kaart kon
worden gebracht. Maar je kunt beter dit ene woordenboek in
de hand hebben dan tien bij wijze van spreken in de lucht. En
de kans dat die tien andere naderbij komen wordt misschien
groter naarmate dit ene door zijn bestaan bewijst hoe slecht de
andere gemist kunnen worden. Intussen blijft meer dan ooit de
wens van kracht die in Taalbeheersing in de administratie, blz.
IV-29 te kennen is gegeven: 'dat binnen niet al te lange tijd
ook voor andere onderdelen van de terminologie een zelfde
overleg tot dergelijke resultaten mag leiden'. Dat op de vervulling van die wens enig vooruitzicht bestaat mogen we wel
afleiden uit de mededeling, dat de subcommissie voor de
sociaalrechtelijke terminologie, die dit woordenboek heeft
vervaardigd, ressorteert onder een nieuwe, in 1965 in Beneluxverband ingestelde 'Centrale commissie voor het rechtsterminologisch woordenboek'.
Het SrW is een verklarend en normatief vakwoordenboek
gebleven.
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De opzet als 'vakwoordenboek' is pragmatisch. Er is uitgegaan van 'de gedachte dat al degenen die met het opstellen van
de sociale wetten zijn belast, ( ) alle termen moeten kunnen
vinden, welke in deze wetgeving veelvuldig voorkomen, ook al
zijn het geen specifiek sociaalrechtelijke termen' (blz. 13).
Geregistreerd zijn dus niet alleen deze laatste (arbeidsovereenkomst, uitzendkracht, kinderbijslag), maar ook algemeen
gebruikelijke rechtstermen die in het sociaal recht een eigen
betekenis hebben (voorziening, vrij verkeer) of er vaak in
voorkomen (bijdrage, subsidie, toelage), bepaalde termen uit
andere wetenschappen dan het recht (diagnose, inspraak),
termen uit de algemene taal die in het sociaal recht in een al
dan niet beperkte betekenis worden gebruikt (leerling, gezondheid) en tenslotte een aantal termen die niet in de wet zelf,
maar in de literatuur gangbaar zijn (prikstaking, bodempensioen). Dat zijn, uit de inleiding samengevat, de zes categorieën van in aanmerking genomen woorden. Samen leveren ze
een alfabetische lijst van zowat 1500 termen op.
Tot zover wijkt de nieuwe uitgave niet af van de vorige.
Maar er is een belangrijk novum. De herziening en de aanvulling waarvan op de titelbladzijde sprake is, komen in hoofdzaak voort uit een principiële verruiming van het begrip 'sociaal recht'. Ofschoon de tweede uitgave geen definitie gaf,
bleef sociaal recht daar beperkt tot 'het arbeidsrecht en het
sociale-zekerheidsrecht'. De gebieden die daar nu bij ingelijfd
zijn, heten 'volksgezondheid, sociale bijstand en maatschappelijk werk' (blz. 12). Het ligt voor de hand dat daarmee een
aanzienlijke uitbreiding van het materiaal gemoeid is, zo aanzienlijk dat niet zozeer van een aangevuld als wel van een
vernieuwd sociaalrechtelijk woordenboek mag worden gesproken. Een vluchtige vergelijking wijst uit dat tot de nieuwkomers, onder de letter A bij voorbeeld, termen behoren als
aangeboren afwijking, aanhorigheid, aanwervingsbureau, adviserend arts, afkeuring, afkoop, afzetten, agentuurovereenkomst, algemeen ziekenhuis, ambtsgebied, apotheek...
Als verklarend en normatief woordenboek berust deze
nieuwe bewerking dan weer op dezelfde principes als de
vorige. Dat de lijst normatief is betekent niet dat de samenstellers echt iets voorschrijven; daar zijn ze vanzelfsprekend niet
toe bevoegd. Het betekent wel, dat zij een genormeerd taalgebruik voorstellen, dat wil zeggen het gebruik van termen
aanbevelen waarvan ze in onderling overleg hebben vastgesteld dat ze juist zijn, in de betekenis die er volgens hen aan
gehecht kan worden. De woordverklaring die daarvoor nodig
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is, en die bij iedere goed bevonden term wordt gegeven, blijft
zoals in 1963 meer op de praktijk afgestemd dan doctrinair
opgevat. Van de begripsomschrijvingen zijn er een aantal
herzien.
De normerende woordkeuze en de evenzeer normerende
woordverklaring leiden er opnieuw toe dat een flink aantal
termen het loodje moeten leggen. Meestal zijn dat woorden of
woordverbindingen van Belgische herkomst, maar soms zijn
het er ook uit de Nederlandse wetgeving en uit 'Europese'
publikaties. De geslachtofferden (b.v. Interimaris: zie Uitzendkracht; Sociale reclassering: zie Revalidering) kunnen
achteraan worden opgezocht, in een lijst waarin bokken en
schapen door een verschillend lettertype uit elkaar worden
gehouden. De bokken zijn ongeveer 900 in getal.
Voor Vlaanderen is het SrW inmiddels nog in een ander
opzicht normatief geworden, namelijk door het (in de inleiding
afgedrukte) decreet van de Cultuurraad d.d. 25 september 1975
'tot verbetering van de sociaalrechtelijke terminologie in de
overheidsdiensten'. Dat decreet, dat kracht van wet heeft voor
de zgn. 'Nederlandse cultuurgemeenschap' in België, schrijft
voor: 'Artikel 1. De terminologie vastgelegd in het SrW,
uitgegeven door het Secretariaat-generaal van de BeneluxEconomische Unie, wordt gebruikt door de diensten en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid
ressorteren. Artikel 2. Het gebruik van de terminologie vastgelegd in het SrW is verplicht voor alle teksten die opgesteld of
voorbereid worden in de in art. 1 bedoelde diensten en instellingen'.
Het decreet geeft nu wel geen antwoord op de vraag wat de
diensten en instellingen te doen staat als in bestaande teksten
een andere term gebruikt wordt dan in het SrW wordt voorgesteld, als b.v. het Burgerlijk Wetboek art. 1710 'huur van
werk' noemt wat in het SrW 'aanneming van werk' heet, om
maar dat ene voorbeeld te lichten uit de tientallen die aangehaald zouden kunnen worden. Die moeilijkheid niet te na
gesproken heeft het decreet dan toch op zijn minst de verdienste, dat een met grote zorgvuldigheid opgebouwd werkstuk als
het SrW er de kans door krijgt geleidelijk zijn invloed te doen
gelden op de praktijk, in plaats van te verdwijnen onder de
stoflaag, waarvan bekend is dat ze een zwak heeft voor 'onder
de overheid ressorterende diensten en instellingen'.
C.B.
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Terminologie van de visserijsector, Terminologiebureau van
het Europese Parlement, 3de druk, juli 1977.
Deze derde druk (eerste : 1967, tweede : 1970) bevat alle
concordanties in de zes officiële talen van de Europese Gemeenschappen en houdt bovendien rekening met nieuwe actuele thema's, als behoud van de zeefauna, contingentering
van de vangsten, oprichting van economische zones en
(zee)waterverontreiniging. Uitgegaan werd van de herziene en
tot zes talen aangevulde basisverordeningen betreffende de
ordening der markten in de sector visserijprodukten en betreffende een structuurbeleid in de visserijsector. Er werd tevens
gebruik gemaakt van verscheidene voorstellen van de Commissie, alsmede van studies en mededelingen over de 3de
zeerechtsconferentie van de Verenigde Naties
Het eerste deel van de woordenlijst omvat 291 trefwoorden,
die volgens de alfabetische volgorde van de Franse uitdrukkingen werden gerangschikt.
Het tweede deel bevat een index van trefwoorden voor de
vijf andere talen, waarvan de cijfers verwijzen naar de Franse
trefwoorden.
Het derde deel, een bijlage, bevat een thans zestalige lijst
van de meest voorkomende vissoorten en andere zeedieren,
met daarnaast hun Latijnse benaming.

w. Px.
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Hij - ie - i

Het persoonlijk voornaamwoord van de 3de persoon enkelvoud mannelijk komt in vlot taalgebruik enclitisch (dus met
zwak accent of vervormd, volgens Van Dale) voor nà persoonsvormen, en vaak ook na voegwoorden, bijwoorden en
voornaamwoorden.
- Dat heeftie zijn hele leven al gedaan.
- Wat moet dat een gefrustreerde jongen zijn als i zo iets
maakt.
Sommige auteurs willen de enge binding nog sterker uit laten
komen door middel van een weglatingsteken, koppelteken,
tussenletter of aaneenschrijving :
- Waar bleef'ie ?
- Hij heeft zoveel eredoctoraten dat'ie geen bank heeft ...
- En wat-ie toen zei !
- Voor het eerst van zijn leven krijgt-ie een forse bundel.
- Is-t-ie eindelijk klaar?
- Toen hij er uit werd gehaald zei-die dat-ie ...
- Pietje Mos hield vol datti een paar dagen geleden lag te
genieten...
Let wel : staat het voornaamwoord vóór de persoonsvorm,
dan is de uitspraak in onbeklemtoonde vormen 'EI'; de h
wordt dus niet uitgesproken !

Tekenen - handtekening - signeren
Handtekenen, tekenen en ondertekenen betekenen alle drie:

van een handtekening voorzien. Je kan dus een brief, een
overeenkomst tekenen. We tekenen met de meeste hoogachting; je tekent iets voor gezien ...
Met handtekening bedoelt men de eigenhandige ondertekening door een bepaalde persoon :
- Een handtekening plaatsen.
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Een handtekening door een notaris laten legaliseren.
Handtekenen kan niet ter afwisseling van ondertekenen gebruikt worden, want in correct taalgebruik bedoel je daarmee
alléén : tekenen uit de vrije hand, zonder liniaal of passer.
Een auteur of schilder kan zijn werk ook signeren : zijn
naam of handtekening als 'maker' op het produkt van zijn
schepping plaatsen.

Ziek worden

Ziek vallen is een gallicistische uitdrukking. Correct Nederlands is 'ziek worden'. Even vergelijken met andere gevallen:
tomber d'accord : het eens worden, tomber dans Ie ridicule:
zich belachelijk maken, tomber sur un ami : tegen een vriend
aan lopen, cela tombe bien : dat komt goed uit, dat treft goed.
Hospitalisme

Wij weten dat een verplegingsinrichting gewoon ziekenhuis
heet, en als men er zieke of gewone soldaten verpleegt, dan
noemt men het al vlug hospitaal.
Hospitalisme, een vaktaalwoord, heeft niet direct iets te
maken met zo'n hospitaal voor soldaten. Van Dale noch
Koenen vermeldt het trouwens.
Met de term zou men 'de typische, haast asociale geesteshouding en de nevenverschijnselen van lichamelijke of psychologische aard' bedoelen 'bij iemand die langdurig in een verplegingsinrichting verbleef.
In engere zin wijst hospitalisme of tehuisziekte op de psychische gevolgen van een emotionele ondervoeding tijdens de
eerste levensjaren. Or. R. Spitz toonde in een uitvoerige studie
(Hospitalism-Study of the child, New York, 1945-'46) aan dat
kinderen die vroeg menselijk contact (vooral met de moeder)
ontbeerden, later ernstig achterop raakten in hun lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling. Die kinderen zijn ook vaak erg
apathisch, weinig gevoelig en onbeheerst agressief. (Algemeen
Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg. '77, nr.
7-8)

P.N.
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Sisser

Een sisser is een papieren rolletje met buskruit erin, dat als
kinderspeelgoed wordt gebruikt : het sist vervaarlijk, maar dat
is dan ook alles. Als iets met een sisser afloopt, heeft het dus
geen ernstige gevolgen. De (veel gebruikte) foutieve uitdrukking op een sisser uitlopen is wellicht een dooreenhaspeling
van 'met een sisser aflopen' en 'op niets uitlopen' ... (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg.
'76, nr. 12)

Titel of tittel

Het woord titel, met als correcte uitspraak 'tietel' (ie zoals in
zie en knie), heeft volgens Van Dale negen betekenisvarianten.
Zo kan het o.m. betekenen: een opschrift van een boek; de
onderafdeling van elk van de boeken waarin een wetboek is
verdeeld; een kwalifikatie, als kampioen, bij voorbeeld; een
benaming (van overheidswege) waaronder een persoon zijn
functie vervult of beroep uitoefent en die aldus vaak ook wijst
op een waardigheid, rang of maatschappelijke positie; een akte
of bewijsstuk waarin een recht is vastgelegd, en zo voort...
Het AN duldt titel, naar analogie van het Franse 'à titre de',
alléén in de formule van dagvaardingen: 'ten titel van
dwangsom' en in enkele uitdrukkingen uit de rechtstaal.
In àlle andere gevallen kan die vorm vervangen worden door
correcte Nederlandse termen, waarvan Verzorgd taalgebruik
(Buyse-Penninckx, UGA, 1977) een uitgebreide lijst opgeeft :
- je benoemt iemand voorlopig, bij wijze van proef,
- je deelt iets mee als, of bij wijze van inlichting,
- men treedt op als particulier,
- we zeggen: met welk recht, met goed recht ...
Tittel (uitspraak als in 'vitten') bestaat echter ook. Het
betekent 'puntje, stipje' (de tittel op de i), of: 'het geringste
deel' (hij weet er geen tittel van), of ook: 'streepje' (enkele
woorden uit het handschrift heeft men bij de uitgave weggelaten en met tittels aangeduid).
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Het woordje jota kan vaak in plaats van tittel gebruikt
worden. Jota is de Griekse weergave van 'jod', naam van de
kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet. Tittel heten de
kleine haakjes of puntjes, waardoor sommige Hebreeuwse
medeklinkers zich van elkaar onderscheiden.
Beide woordjes hebben dus een nauw verwante herkomst:
vooral door het taalgebruik van de Statenbijbel (17de eeuw) is
tittel het eerst in de omgangstaal doorgedrongen. Ook in
uitdrukkingen als: 'Ik geloof er geen tittel of jota van'.
En zo ontstond er dan ook verschil in betekenis tussen titel
en tittel, welke voordien door elkaar gebruikt konden worden
voor de Nederlandse afleiding van het Latijnse 'titulus' . Heden
ten dage wordt het woord tittel zo goed als niet meer gebruikt.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen,
jg. '77, nr. 9-10)
Freaks offrieks ...

Freak is zo'n (mode)woordje, dat we steeds meer kunnen
horen en lezen. In het Engels wordt het uitgelegd als 'caprice',
'a sudden causeless change' : een gril dus. Of ook wel als 'a
monstrosity, an abnormally developed specimen' : iets ongewoons, een rariteit.
In het Nederlands wordt met dat uit het Amerikaans-Engels
afkomstige woordje een persoon bedoeld, die door z'n gedrag
moeilijkheden heeft met zijn omgeving. Een zonderling, een
buitenissig iemand ...
- In de schaduw van de groten van de pop bevonden zich
allerhande freaks, mislukte showbiz-figuren, opkomende
sterren ...
- In Aloysius, die zijn kuise nachten schreiend doorbracht,
ziet onze tijd een freak.
Het woordje raakte zo ingeburgerd, dat je ook al de schrijfwijze friek vindt. In samenstellingen met freak (of friek) als
tweede lid na een zelfstandig naamwoord wordt een enthousiaste liefhebber aangeduid van datgene wat door het eerste lid
is genoemd. Filmfreaks, gitaarfreaks, milieufreaks zullen allemààl wel ergens in de ogen van hun omgeving 'zonderling'
handelen. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO OostVlaanderen, jg. '77, nr. 5-6)

P.N.
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Dr. Siegfried Theissen, Germanismen in het Nederlands
(Heideland-Orbis, Hasselt, 1978, 287 blz.). Boekhandelsprijs :
350 Bfr.
Vlaanderen heeft de laatste vijftig jaar niet enkel een enorme
economische ontwikkeling en politieke bewustwording gekend,
maar het heeft in die betrekkelijk korte tijd ook op taalkundig
vlak een diepgaande evolutie doorgemaakt. De haast koloniale
toestand waarbij de Vlaamse dialecten niet door een eigen Nederlandse cultuurtaal werden overkoepeld, maar door een
vreemde, de Franse, is definitief voorbij.
Het Vlaamse Nederlands wordt nu nog vaak gekenmerkt door
een ontstellende woordarmoede en allerlei onzuiverheden waarbij vooral gallicismen en de zogenaamde belgicismen opvallen.
De mensen die vaak enigszins oneerbiedig 'taalzuiveraars'
worden genoemd, hebben hierin een enorme verdienste en ook in
de toekomst kunnen zij nog een belangrijke bijdrage leveren bij
het wegruimen van heel wat onzuiverheden en taalkundige onzekerheden van de Vlamingen. Het zou zeer onrechtvaardig zijn
het werk van mensen als Grauls, Heidbuchel, Paardekooper en
anderen niet naar waarde te schatten.
Maar toch is er iets in die taalzuiverende boeken dat bij de
taalbewuste Vlaming wrevel kan opwekken. Ze zijn te belerend,
te schoolmeesterachtig... De moderne taalgebruiker neemt het
niet langer dat iemand hem zo maar komt vertellen wat hij wel en
wat hij niet mag zeggen of schrijven. Het werk van Siegfried
Theissen dat we hier bespreken, kan ten dele ook als een taalzuiverend boek worden gezien, maar het is nu eens niet belerend.
En dat is een heel vreemde ervaring als je gewoon bent andere
'ABN'-woordenboeken en -gidsen te gebruiken.
Nu kon de oostkantonner Theissen ook moeilijk als de taalleraar aller Vlamingen gaan optreden, want zijn moedertaal is het
Duits. Aan de Luikse rijksuniversiteit studeerde hij Nederlands
bij prof. Moors. Hij promoveerde er in 1973 tot doctor in de
letteren en wijsbegeerte op een dissertatie over germanismen in
het Nederlands. Thans doceert hij te Luik Nederlands als assistent van zijn promotor.
Het boek van Theissen is een aangepaste versie van zijn dissertatie. Het behandelt een deelaspect van de taalzuivering: de
germanismen. Dat zijn woorden of uitdrukkingen die uit het
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Duits werden overgenomen en strijdig zijn met het Nederlandse
taaleigen. Er is over dit onderwerp al heel wat geschreven,
meestal door puristen die op eigen gezag - en dat is steeds een
betwistbaar uitgangspunt ! - vertellen wat al dan niet mag.
Theissen pakt het anders aan : ' ... bij het lezen van de handboeken taalzuivering krijgt men soms de indruk dat de afkeuring van
bepaalde germanismen vaker aan gevoelsmotieven te wijten is
dan aan wetenschappelijk inzicht. Sommige puristen blijken ook
over een gebrekkige kennis van het Duits te beschikken, anders
zouden ze weten dat sommige woorden, die ze als germanismen
veroordelen, geen min of meer gelijkluidende Duitse parallelvorm hebben. Er wordt ook niet altijd verschil gemaakt tussen
verouderde, ingeburgerde, gebruikelijke en zeldzame germanismen. Ten slotte zou de lezer moeten weten op welke criteria
de taalzuiveraars steunen, om hem het gebruik van bepaalde
woorden aan of af te raden, en vooral of er over deze goed- of
afkeuring een algemene consensus bestaat. Dit boek is dan ook
geen handboek taalzuivering van het type' zeg niet ... maar zeg
wel ...' , maar een poging om de lezer die belang stelt in het leven
van zijn taal te confronteren met feiten, meningen en evoluties in
het taalgebruik, op grond waarvan hij dan zelfeen bewuste keuze
kan doen'. (Theissen, blz. 5)
Dat mogen we graag horen ! Het doet goed om als taalgebruiker ook eens voor vol te worden aangezien.
Theissen stelt dus voor elk zogenaamd germanisme verscheidene meningen tegenover elkaar, illustreert een en ander
met citaten uit tijdschriften of kranten en schetst dikwijls beknopt de evolutie van een woord dat een germanisme zou kunnen
zijn. De lezer kan dan zelf beslissen ofhij het germanisme voortaan uit zijn vocabularium schrapt of niet.
We lichten dit toe met een korte greep uit zijn germanismenlexicon, zodat de eventuele koper zich een idee kan vormen
van de waarde die dit boek voor haar of hem kan hebben.

Uitproberen (blz. 207)
Alle puristen beschouwen 'uitproberen' als een germanisme (D.
'ausprobieren') voor 'proberen, beproeven'. In de jaren'50 vond
Koenen het een 'wansmakelijk germanisme'; in dejaren '60 heeft
hij het niet opgenomen. Nu aanvaardt hij het, evenals Jansonius,
als correct Nederlands. Ondanks het feit dus dat de meeste
woordenboeken 'uitproberen' niet eens vermelden, krijgt men de
indruk dat het de laatste tijd veld aan het winnen is.
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Verkommeren (blz. 211)

In de jaren '40 werd 'verkommeren' soms als een germanisme
beschouwd voor 'verarmen, wegkwijnen, wegteren' (D. 'verkümmem'). Behalve in Van Dale, die het reeds in de jaren '20
vermeldt, vindt men 'verkommeren' in de woordenboeken pas
vanaf de jaren' 50 en soms zelfs nog later, maar het wordt nu door
iedereen als correct Nederlands aanvaard. Wat overigens nog
niet betekent dat het een zeer gebruikelijk woord zou zijn.
Overwijzen (blz. 163)

Het germanisme "geld overwijzen' (D. "Geld überweisen', N.
'geld overmaken') wordt door de puristen sedert de jaren '30
vermeld. Slechts het vertaalwoordenboek Jansonius heeft het
opgenomen. In de laatste tijd wordt ook het substantief "overwijzing' gesignaleerd, dat men, als germanisme, reeds in de lOde
druk van Van Dale (1976) vindt. Noch het werkwoord, noch het
substantief is echter diep in het Nederlands binnengedrongen.
Naast een zeer uitvoerige alfabetische bespreking van deze en
vele andere germanismen is er in het boek ook een korter hoofdstuk gewijd aan de problematiek van de germanismen. Deze
meer theoretische overwegingen zijn uiteraard minder geschikt
voor het dagelijkse gebruik, maar ze zijn dan ook enkel bedoeld
om de lezer te helpen die zich in het germanismenprobleem wil
verdiepen. Een paar vooroordelen zullen er misschien door
sneuvelen, de lezer zal sommige woordenboeken voortaan iets
kritischer benaderen, maar in elk geval zal hij enig inzicht krijgen
in het leven van zijn taal, die rijker is dan hij misschien denkt en
die in veel gevallen sterk genoeg is om die vreemde invloeden aan
te kunnen, ze te integreren in haar eigen systeem, m.a.w. er
Nederlands van te maken.
Germanismen in het Nederlands van S. Theissen is ongetwijfeld een interessante uitgave en een aanwinst voor de bibliotheek
van een ieder die door haar of zijn werk in de administratie wil
meewerken om Vlaanderen ook naar taalkundige volwassenheid
te laten groeien.
M.M.
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lAAL IN ONTWIKKELING
Inleveren

De moeilijke economische tijden waarin we leven drukken hun
stempel op het taalgebruik. In Nederland heeft het werkwoord
inleveren een bijzondere betekenis gekregen, namelijk een gedeelte van het inkomen afstaan of afzien van loonsverhogingen.
Vooral hogere ambtenaren zullen volgens de Nederlandse regering moeten inleveren, omdat zij een vaste betrekking en een
hoog inkomen hebben.
Aftoppen

Een ander tijdgebonden woord is aftoppen. De hogere inkomens
moeten worden afgetopt, d. w.z. er moet iets af gehaald worden,
zodat de anderen wat meer kunnen krijgen. Inleveren en aftoppen is de boodschap.
Krimpfolie

De verpakkingstechniek staat ook niet stil. Steeds meer produkten worden in krimpfolie verpakt. Een vel kunststof wordt
om het te verpakken voorwerp gewikkelden door warmtebehandeling gaat de folie krimpen. Tot bakstenen en dakpannen
toe : alles wordt in krimpfolie verpakt.
Hondengras

Huisdieren zijn erg gezellig, maar ze moeten geregeld uitgelaten
worden. Wat er daarbij gebeurt is dikwijls te merken aan de
stoep ... of aan de schoenen van de voetgangers. Sommige gemeenten proberen er wat aan te doen. Ze leggen plantsoenen aan
met gras waar de honden vrij in rond kunnen lopen en hun
behoefte doen. Tot vreugde van de dieren en opluchting van de
mensen die weer stankvrij thuis kunnen komen.
W. Px.
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Piloot

In een recente aflevering van Algemeen Nederlands en onderwijs, het berichtenblad van de werkgroep Onderwijs van afdeling
Gent van de Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) (de
vroegere VBO, Vereniging voor beschaafde omgangstaal), verscheen een bijzonder interessante bijdrage van G.D.B. over het
onjuiste gebruik van samenstellingen met 'piloot-'.
De schrijver wijst er eerst op dat piloot als benaming van de
bestuurder van een vliegtuig minder wordt gebruikt dan vlieger.
Het volgende voorbeeld is interessant doordat de woorden
vlieger en piloot afwisselend worden gebruikt.
- 'De vlieger heeft voor zijn neus een zoeker die verbonden is
met de beeldzoeker, waardoor hij het onder hem liggende
gebied kan waarnemen. Vanaf zijn zitplaats kan de piloot dan
naar wens de verschillende camera's instellen.
Om de persoon aan te duiden die deelneemt aan autoraces,
gebruikt het algemeen Nederlands het woord autorenner,
coureur.
In Van Dale zijn geen voorbeelden te vinden waarbij piloot

bepalend deel is van samengestelde woorden, zoals dat in het
Frans wél het geval is (Zie Le petit Robert, betekenis 1, par
ana1.). Toch lezen we in Vlaamse geschriften over 'pilootgemeenten', 'pilootscholen' (m.b.t. VLO), 'pilootcentrum' , 'pilootinstallatie' , enz.
Al deze vormen zijn blijkbaar op Franse leest geschoeid (vg1.
usine-pilote, classe-pilote, boucherie-pilote). Met het achtervoegsel -pilote wordt in het Frans aangegeven dat iets het
karakter draagt van experiment, als model moet dienen van
andere gelijksoortige ondernemingen.
Dergelijke vormingen blijken zelfs in het Frans vrij nieuw te
zijn. Maarten van Nierop somt uit het Franse nieuwe-woordenboek van Pierre Gilbert o.m. de volgende termen op uit de jaren
zestig: agriculture-pilote, commune-pilote, département-pilote,

école-pilote, essai-pilote, établissement-pilote, expérience-pilote enz.
IV - 331

De vraag rijst ofhet Franse voorbeeld navolging verdient en of
de boven geciteerde Vlaamse samenstellingen met 'piloot' echt
in een behoefte voorzien. We menen van niet, omdat het woord
piloot nog slechts weinig wordt gebruikt in het algemeen Nederlands. Bovendien is ons Nederlands rijk genoeg en kan het dat
vreemde insluipsel wel missen. We kunnen immers omschrijven
met b.v. nieuw, experimenteel, baanbrekend. Vaak zijn samenstellingen met proef-, model- of experimenteer- ruimschoots
voldoende. Bij Van Dale vinden we o.m.: baanbrekende onderzoekingen, proefbedrijf,
proeffabriek,
proefinstallatie,
proefproject, experimenteerschool, modelboerderij, modeldorp,
modelschool, modelstad, enz. Voorbeelden:
- De RAWB vindt een evaluatie van activiteiten op het gebied
van wetenschapsvoorlichting gewenst, evenals een
proefproject voor de Dienst Wetenschapsvoorlichting.
- In Rusland verwerkt men in een proeffabriek in Riga nu al
dennenaalden.
- Van 1928-1955 was hij bij het proefstation Delft werkzaam.
- De meeste bewoners ... vinden hun inspiratie bij de vóór de
aanschaf bezichtigde modelflat.
- De praktische ervaringen met deze experimenteerscholen
worden getoetst aan groeiend wetenschappelijk inzicht en
omgekeerd.
Dat lijstje moge volstaan om te illustreren dat we het zonder
Franse 'piloten' kunnen stellen.'
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Staalnormen-glossarium, Terminologiebureau van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel (1978,720 blz.).
Bureau voor officiële publikaties van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg (660 Bfr.).
Alle industrielanden beschikken over een normalisatie-instituut dat normen vaststelt voor materialen en apparatuur. Deze
normen hebben betrekking op afmetingen en indelingen,
kwaliteitseisen en toleranties, alsmede op de beproevingsmethoden die worden toegepast voor de meting van al deze kenmerken.
Het belang van deze normen is zeer groot, mede omdat zij in
het handelsverkeer worden gebruikt voor de bepaling van de
aard en de kwaliteit van materialen en apparaten.
Na de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (1952) is een aanvang gemaakt met het opstellen van
Europese normen (Euronormen) voor de ijzer- en staalprodukten. Dat was noodzakelijk, omdat een gemeenschappelijke
markt met vrij verkeer van goederen niet mogelijk was als daarbij
geen gebruik kon worden gemaakt van uniforme kwaliteitseisen
en indelingen.
Het gebruik van vier officiële talen in de EGKS - en van zes
talen in de huidige Europese Gemeenschappen - hield in dat van
de Euronormen officiële vertalingen moesten worden gemaakt.
Deze officiële versies van de Euronormen in de zes EG-talen
vormden het basismateriaal voor een glossarium dat door het
Terminologiebureau van de EG-Commissie is samengesteld.
Ook de nationale normen werden gedeeltelijk in het werk opgenomen.
Het glossarium bestaat uit twee delen. Het corpus omvat
835 zinnen of zinsdelen uit de Euronormen in de zes talen. Deze
'terminologische eenheden' bevatten een aantal technische termen waarvan de betekenis in de gegeven context al enigszins
verduidelijkt is.
Het tweede deel bestaat uit alfabetische lijsten van termen in
de zes talen, die verwijzen naar de terminologische eenheden
waarin een bepaalde term voorkomt. Indien een term op uiteenlopende wijzen is vertaald, worden alle vindplaatsen afzonderlijk
aangegeven zodat de gebruiker, aan de hand van de context, een
keuze uit de verschillende vertalingen kan maken.
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Zowel voor vertalers en tolken als voor deskundigen uit de
ijzer- en staalindustrie zal dit glossarium een uitermate nuttig en
betrouwbaar werkinstrument worden.

w.

Px.

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Over baantjes en hun ... waardigheid
De woorden beroep, betrekking, ambt, bediening, dienst, post,
baantje en waardigheid duiden alle een maatschappelijke betrekking aan, waaraan zekere werkzaamheden verbonden zijn die
een erkend of bevoegd gezag ons opdraagt.
Betrekking heeft de ruimste betekenis : die bekleed je niet
enkel ten gevolge van een opdracht, maar ook krachtens een
bevoegdverklaring (examen).
Ambt en bediening wijzen op een openbare betrekking: de
werkkring waarin je na een benoeming door een openbaar of
erkend gezag geraakt.
Bediening wordt zeldzaam voor een staatsambt; men kan deze
term gebruiken voor een geestelijke en ook in het Wetboek van
Strafrecht vind je de term nog wel.
Betrekking en dienst duiden op de verhouding tot een hoger
gestelde persoonlijkheid of macht; dienst accentueert het begrip
van ondergeschiktheid.
Tot een ambt word je benoemd door de overheid of het bevoegde gezag. Post is de plaats die een ambtenaar bekleedt, of
het punt waarop de schildwacht is geplaatst. In de dagelijkse
spreektaal staat het met ambt gelijk.
Beroep wijst op élke maatschappelijke werkkring (zonder gedachte aan aanstelling of bevoegdverklaring). Baantje is een
betrekking van minder aanzien of een aangename werkkring met
hoog salaris.
Onder waardigheid verstaat men niet zozeer de betrekking
zélf als wel de eer en het aanzien die ermee verbonden zijn. Je
gebruikt het dus enkel bij hoge ambten en bedieningen. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg.
'78, nr. 3-4)
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Troetelschijf, treiterschijf en nog meer van dat ongedierte...

Het woord grammofoonplaat heeft al lang het veld moeten
ruimen voor de vlottere 'plaat' of 'schijf'. Nu hebben sterk gecommercialiseerde radiopiraten het systeem van de troetelschijf
gelanceerd en ook ernstiger zenders hebben het sindsdien - zij
het op bescheiden schaal- overgenomen.
Troetelschijf staat nog niet in Van Dale. Wél de combinaties
troetelnaam, troetelwoord, troetelkind en troetelzoon. Van Dale
zegt: troetelen is 1. liefkozen, koesteren, knuffelen; 2. met
koesterende zorg behandelen, vertroetelen - ongewoon van
zaken! Troetelnaam is dus: vleinaam, liefkozende naam.
Troetelkind : een zeer geliefd, voortdurend met zorg omringd
kind. Vaak vind je het ook voor dingen die verpersoonlijkt worden voorgesteld.
Een troetelschijf zou derhalve een lievelingsplaat zijn. Meer
bepaald : een plaat die een bijzondere voorkeursbehandeling
krijgt, doordat radio en televisie haar van 's ochtends tot 's avonds naar de top van de hitparade proberen te pluggen (d.i.
nieuwe platen zo vaak mogelijk laten horen om de verkoop te
stimuleren) en zo het koopgrage publiek tot voorkeur te manipuleren. Of die plaat dus ooit óók een troetelschijf van het
publiek wordt, blijft vooralsnog in het ongewisse. Maar het is wel
de bedoeling. Het Standaard Woordenboek van neologismen
Ned.-Fr. / Fr.-Ned. van Wijnands en ast vermeldt: 'troetelschijf v. (m.) (radio) : chouchou'.
Voor hetzelfde begrip staan ook de benamingen alarmschijf
(= plaat die de luisteraar vliegensvlug, in paniek als het ware
naar buiten, en uiteraard platenzaakwaarts zou moeten doen
hollen) of de ironischer treiterschijf (= je hoort de plaat zó vaak
dat je er als het ware door geïrriteerd raakt).
Je hoort de term troetelschijf ook weleens voor een bepaalde
soort onderlegger in de vorm van een plaat, die men op het
plateau van de platenspeler onder de grammofoonplaat legt om
tijdens het afdraaien de onderliggende plaatzijde van pluisjes en
stofte vrijwaren. Hier gaat het dus duidelijk om een plaat die niet
zélfvertroeteld wordt, maar die andere platen 'verwent'; minder
poëtisch heet zo'n ding: antistatische draaitafelmat. (Algemeen
Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg. '77, nr.
11-12)
Piepschuim
Ooit gehoord van piepschuim ? Daarmee bedoelt men de witte,
taaie en toch lichte kunststof, die vaak als verpakkingsmateriaal,
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maar ook als isolatieprodukt wordt gebruikt. De term isomo is
uiteraard bij ons nog meer gemeengoed. En toch heeft Van Dale
het over schuimplastic. Hij neemt echter ook piepplastic voor
'een zeer lichte soort van schuimplastic, gebezigd voor verpakking en isolatie'.
Officieel heet de kunststof schuimpolystyreen; styreen zou
eerder styrol genoemd zijn: een vinylverbinding. Het heeft wat
te maken met styrax (of storax) : een harsachtige stof, verkregen
door uitkoking van het hout van soorten van het geslacht liquidambar en styrax officinalis, tegenwoordig synthetisch vervaardigd. Poly- wijst op gepolymeriseerd styreen. Polymerisatie is de
overgang van een bepaalde verbinding in een andere, waarvan
het moleculegewicht een veelvoud is van dat van de oorspronkelijke stof.
'Veel te geleerd' zegt de gewone taalgebruiker. Hij ziet hard
geworden schuim en hoort het schurende piepen over glas, of als
men er in probeert te zagen. En dus noemt hij het: piepschuim.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen,
jg. '77, nr. 11-12)

Binnenkomertje - uitsmijter
De grap waarmee cabaretiers en showmensen de voorstelling
beginnen en waarmee ze als het ware de temperatuur van de zaal
willen peilen en eventueel opdrijven, noemt men wel eens het
binnenkomertje.
Niet minder prettig vinden we de naam die dezelfde vakmensen overhebben voor de mop of geestige opmerking - soms
is het ook een muzikaal nummertje - waarmee ze hun publiek
blijgezind huistoe willen zenden: de uitsmijter.
Van Dale zit in dezelfde sfeer met zijn verklaring : uitsmijter is
bij hem een mars, gespeeld na het afwerken van een muziekprogramma, waarbij het publiek vertrekt.
Laten we echter niet vergeten dat uitsmijter ook het gebruikelijke woord is voor brood met spiegeleieren en ham, of ander
koud vlees.
En dan heb je nog die stevige kerels, die rumoerige gasten
buiten dans- en andere tenten moeten houden ofzetten. Ook die
jongens zijn uitsmijters. (vrij naar Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO, Oost-Vlaanderen, jg. '78, nr. 1-2)
P.N.
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

J. Renkema, Schrijfwijzer, Handboek voor duidelijk taalgebruik, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1979 (Htl. 20,-).
De Nederlandse regering beschikt niet alleen over een
staatsdrukkerij, maar ook over een staatsuitgeverij, die elk jaar
een aantal rapporten en boeken van algemeen informatieve aard
op de markt brengt. Een bekend voorbeeld daarvan is de Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog van dr. L. de Jong.
Ten behoeve van de auteurs van deze publikaties en blijkbaar
ook van een ruimer publiek heeft J. Renkema, taalkundig adviseur van de staatsuitgeverij, een gids geschreven met wenken
en aanwijzingen voor goed taalgebruik.
Renkema behoort duidelijk tot de generatie taalkundigen die
zich niet geroepen voelen de taalgebruikers te overstelpen met
regels en voorschriften. In het hoofdstuk' Smeulende taalkwesties', waarin een aantal geregeld terugkerende vragen over juist
taalgebruik worden behandeld, treft men dikwijls de conclusie
aan: het kan allebei. Men kan zowel 'het Europees Parlement'
als 'het Europese Parlement' schrijven. De formulering 'zowel
voor A als voor B' is gebruikelijk, maar er is geen bezwaar tegen
de bestaande neiging om het voorzetsel naar voren te halen:
'voor zowel A als B'.
Belangrijker dan deze detailkwesties is voor de auteur de wijze
waarop een auteur zijn tekst weet op te bouwen. Over de voorbereiding van het schrijven en de verschillende fasen daarvan gaat
het eerste hoofdstuk van de Schrijfwijzer.
In het hoofdstuk over de zinsbouw wordt o.m. gesteld dat niet
alleen de zinslengte bepalend is voor de moeilijkheidsgraad van
een zin; ook stilistische aspecten spelen een rol: tangconstructies, zinnen met een lange aanloop en zinnen met meer dan één
betekenis brengen de lezer soms in verwarring.
Zeer uitgebreid gaat J. Renkema in op het gebruik van leestekens en op allerlei spellingkwesties: hoofdletter of kleine letter,
al dan niet aaneenschrijven, de tussenletters -s- en -n- in samenstellingen en wat dies meer zij. Eigenlijk zijn ook dit kwesties van
ondergeschikt belang, maar iedereen die geregeld om taaladvies
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wordt verzocht, weet dat deze punten tot de vaste onderwerpen
van taalkundige vragen behoren; blijkbaar ook in Nederland.
De Schrijfwijzer is dus duidelijk op de praktijk gericht. Vele
voorbeelden verduidelijken de uiteenzettingen en een trefwoordenregister maakt het opzoeken van een bepaald onderwerp heel
gemakkelijk.
In zijn nawoord geeft J. Renkema uiting aan de twijfels die elke
schrijver van dit soort handboeken wel eens bekruipen. 'Wat
heeft het voor zin zo'n Schrijfwijzer? ... Was het niet beter geweest een boek te schrijven over de oorzaken van onduidelijk
taalgebruik? Was het niet beter geweest na te gaan waarom
schrijvers problemen hebben met de spelling en de leestekens en
met andere kleine taalkwesties? ...'
Het is best mogelijk dat zo'n boek en zulke onderzoekingen
naar de oorzaken van onzuiver taalgebruik interessant kunnen
zijn, maar ze zouden evenmin kunnen bereiken dat een verward
schrijvende auteur ineens vlot en leesbaar zal gaan schrijven.
J. Renkema heeft met zijn Schrijfwijzer in elk geval vele schrijvers van kleine en grote rapporten een handig hulpmiddel aan de
hand gedaan. Niet ten onrechte spreekt hij de hoop uit dat zijn
werk 'waarin veel gegevens bij elkaar staan over taalprobleempjes die altijd weer de kop opsteken, misschien de ogen
kan openen voor de rijkdom aan variaties en de talrijke kleine
veranderingen in onze taal'.
W.Px.
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Het zal je '" gebeuren
Gebeuren, geschieden, voorvallen, plaatshebben, plaatsgrijpen
zitten in dezelfde (betekenis) sfeer. Alle wijzen erop dat iets ...
gebeurt. Maar de verschillende werkwoorden vertonen wel een
stijlverschil. Gebeuren en geschieden betekenen hetzelfde; geschieden komt echter vooral in hogere schrijfstijl voor:
- Wat is er nu weer gebeurd ?
- En ziet, er geschiedde een grote aardbeving.
Gebeuren bezigt men meer bij bepaalde feiten, voorvallen,
voor handelingen die niet juist omschreven zijn. Maar een wérkelijk betekenisverschil is er ook hier dus weer niet !
- Er is heel wat voorgevallen, maar wat er eigenlijk gebeurd is
kan ik u niet precies vertellen.
Plaatshebben (of plaatsvinden) wil eigenlijk zeggen dat een
of ander feit zijn plaats krijgt in een reeks van gebeurtenissen.
Meestal wordt het gezegd van handelingen die een gevolg zijn
van menselijke wil. Een ongeluk kan gebeuren, geschieden,
voorvallen of plaatshebben. Een bespreking, een overleg, een
feestmaal kunnen daarentegen alleen plaatshebben. Plaatsgrijpen gebruik je als je het plotse, het onverwachte van een
'gebeurtenis' wilt laten uitkomen... (zie ook blz. II-1l29).
Volledigheidshalve wijzen we erop dat iets doorgaat als het
plaatsheeft ondanks moeilijkheden of na aanvankelijke onzekerheid. Ook in geval van ontkenning is doorgaan het aangewezen
werkwoord:
- Ook al regent het pijpestelen, de wedstrijd gaat door.
- Er waren weinig liefhebbers, maar het partijtje ging door.
Plaatshebben heeft enkele handzame synoniemen :
- De vergadering zal gehouden worden op 1 december.
- De studieweek wordt georganiseerd.
- Een gezellig feestje wordt gegeven ...
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen,
1978, ms. 1-2; prof. Joos Florquin, Hier spreekt men Nederlands, Heideland-Orbis, 1967, blz. 44-45; Dr. Marc Galle, Voor
wie haar... deel 2, Heideland-Orbis, 1970, nr. 68)
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(Het) haLen bü en synoniemen

In Vlaamse kranten vinden we vaak 'het halen op, of van
iemand.. .'. Dit zijn slaafse vertaalrnaaksels van het Franse
'l'emporter SUf'. In het Algemeen Nederlands gebruikt men immers de uitdrukking : het halen bij !
- Van Dale : het haalt er niet bij, het komt er niet mee in
vergelijking; het niet bij iemand of iets halen: zich niet met
iemand of iets kunnen meten, niet gelijkwaardig zijn.
- Jansonius : Die mensen, dingen halen niet bij... ; limonade
haalt niet bij een glas bier; er is niets dat er bij haalt; de drukte
haalt op geen stukken na bij die van gisteren...
Let wel: al deze voorbeelden doen het zonder... het! Ze
doelen op een krachtmeting, een klaarspelen ondanks moeilijkheden. Ze zijn dus enigszins verwant met het Franse '1' emporter
sur', vandaar waarschijnlijk de foutieve uitdrukking 'het halen
op (van)'. De wending het halen bÜ kunnen we ook afwisselen
met andere uitdrukkingen als het winnen van, de overhand behaLen op, of ook: overtreffen, uitsteken boven, sterker ZÜn
dan ... (ALgemeen Nederlands en onderwijs, VBO Oost-Vlaanderen, jg. 1978, nrs. 11-12)
Nieuwsgierig, benieuwd, weetgierig, belangstellend

Deze vier woorden betekenen 'begerende te weten'.
Nieuwsgierig heeft veelal een ongunstige bijklank: iemand wil
zaken vernemen die hij niet hoeft te weten, die van geen belang
zijn...
Weetgierig duidt daarentegen op de honger naar nuttige kennis. Benieuwd zijn is verlangen naar een bericht aangaande een
bepaalde zaak, waarvan we óf verwachten dat ze gebeuren zal,
ófvan welker afloop we nog onkundig zijn (zie ook blz. II-1130) :
- Ik ben benieuwd of ze elkaar zullen krijgen.
- Ik ben benieuwd wat hij zal zeggen.
Belangstellend betekent: blijk gevend van belangstelling,
deelneming. De term is iets minder geëngageerd.
P.N.
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Het verhaal van de 'vrije dagen

'Behalve,in spoedeisende gevallen', zei de op 27 mei 1975 vastgestelde rechtsgeldige tekst van de oude Gemeentewet art. 63,
lste lid, 'geschiedt de oproeping (voor de gemeenteraad) schriftelijk en aan huis, ten minste twee vrije dagen voor de dag van de
vergadering.' Ook voor de buitengewone vergaderingen van het
schepencollege geschiedt de oproeping 'ten minste twee vrije
dagen voor de dag van de vergadering' (art. 89, lste lid). De
Franse tekst had in beide artikelen 'deux jours francs'. Het
aantal beschikbare dagen is intussen veranderd, maar dat doet
hier niet ter zake. Van belang voor ons tijdschrift zijn de 'vrije
dagen'. Je ziet het ze niet aan, maar er hebben zich 's Lands
Vergaderzaal wijze hoofden over gebogen.
De authentieke tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet
was voorbereid door de zgn. Wetboekencommissie en de Centrale commissie voor de rechts- en bestuurstaal (zie Taalbeheersing in de administratie, blz. IV-282). Beide commissies hadden
voor vrije dagen gekozen, conform overigens wat zij gedaan
hadden in het Wetboek van strafvordering, art. 373 ('De veroordeelde heeft tien vrije dagen' ...) en de wet op de voorlopige
hechtenis, art. 26 ('een termijn van acht vrije dagen'). Daarmee
werd tevens eenheid gebracht in de terminologie van de Gemeentewet zoals die er tot dan uitzag: art. 63, dat alleen in
'officiële vertaling' bestond, had het over vrije dagen, maar. art.
89, dat in 'authentieke tekst' voorhanden was, sprak van volle
dagen.
De Senaatscommissie 'voor de binnenlandse zaken en het
openbaar ambt', verslaggever wijlen Leo Vanackere, was het
met die vrije dagen niet eens en stelde zonder verdere opgave van
redenen voor er volle dagen van te maken (Gedr. St. Sen. 345
(BZ 1974), n° 2, blz. 3). Maar in openbare vergadering is de
verslaggever wijselijk op zijn eigen voorstel teruggekomen. Hij
gaf toe dat het besluit van de Senaatscommissie 'enige verwondering' had gewekt bij 'de vertaaldiensten van de Senaat, die
bekend zijn om hun uitstekend werk' en zette uitvoerig uiteen
waarom hij zijn volle dagen terugnam. Die redengeving kan onze
lezers interesseren :
'Wat betekent 'jours francs' en hoe wordt dit begrip in het
Nederlands uitgedrukt, is dus de vraag waarop een antwoord
moet worden gegeven. ( )
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Laten wij eerst nagaan wat de Franse verklarende woordenboeken dienaangaande vermelden. Quillet, Dictionnaire de la
languefrançaise, zegt: huitjours francs: huitjours complets de
24 heures bien comptées; Robert, Dictionnairealphabétique et
analogique de la languefrançaise, 1951, geeft ongeveer dezelfde
verklaring, maar voegteraan toe: tels qu'on les compte dans les
assignations à huitaine.
Nog duidelijker is de Dictionnaire de droit (3), 1967, van
Raymond Barraine, die zegt: journée entière de minuit à minuit.
De Dictionnaire dufrançais contemporain, 1966, gaat nog verder: Donner huitjours à quelqu'un: donner un délai de huitjours
entiers, sans retenir Ie premier, ni Ie dernier jour.
In verband met termijnen schrijft de Larousse du xx e siècle :
Ie point de départ (dies a quo) n'est pas, en principe, compris
dans Ie délai. Il est franc lorsqu'il ne comprend aucun des jours
termes.
Hoe wordt nu het begrip 'jour franc' in het Nederlands uitgedrukt?
In de vertalende woordenboeken Frans-Nederlands Kramers
(1882), Gallas (4), Herckenrath, wordt jours francs vertaald door
volle dagen. In Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek
(1950) wordt onder het woord vol als voorbeeld gegeven : binnen
drie volle dagen, met de vertaling: c1ear, free, complete, fuIl,
maar in het supplement (1959) onder vrij: opzegging 14 vrije
dagen van tevoren, vertaald als : c1ear.
In de verklarende woordenboeken komt vrije dag niet voor in
de hier bedoelde betekenis. Dit wil echter nog niet zeggen dat die
opvatting niet gebruikelijk zou zijn. Zij was de samenstellers
misschien niet bekend, omdat het een vakterm betreft. Duizenden technische termen komen immers in de algemene woordenboeken niet voor en moeten dus gezocht worden in gespecialiseerde werken. Zo wordt in de Dictionnaire français-néerlandais des termes de droit van Bellefroid (1930) 'jour franc' vertaald met vrije dag, eveneens in het Administratief Frans-Nederlands woordenboek, door J.M. Steensels (1946).
Wat de betekenis van die term betreft, moge worden verwezen
naar het Rechtsgeleerd handwoordenboek van Fockema Andreae (1948) dat vrije dagen verklaart als: (dies utiles), termijn
van volle dagen, werkdagen, waarbij een reeds gerechtelijk verstreken dag niet medetelt.
De hier aanwezige burgemeesters of leden van een college
van burgemeester en schepenen zullen begrijpen dat hier over
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belangrijke verschillen en inzichten wordt gesproken wat betreft
de uitnodiging voor de gemeenteraadszittingea.
In Ken uw recht door J. Boreel (Elseviers Encyclopedische
pocketreeks) wordt sub 'Dagen van een tennijn' onder meer
gezegd dat wanneer bij dagvaarding in de wet een bepaalde
tennijn wordt genoemd, b.v. acht dagen, daannee bedoeld wordt
dat tussen de dag van exploiteren en de dag waarop de gedaagde
voor de rechter moet verschijnen ten minste acht dagen moeten
liggen, de dag van het exploot en de verschijning niet inbegrepen;
men eist dus zgn. vrije dagen.

U ziet dat ik langzaam kom tot de bewijskracht van wat ik
straks zal voorstellen.
Op het gebied van de Nederlandstalige rechtsliteratuur in België is er het Handboek van het burgerlijk procesrecht door R.
Van Lennep (1959, Leuven), die in het hoofdstuk over de termijnen een onderscheid maakt tussen de vrije termijn en de
gewone tennijn. Ik citeer:
'De vrije termijn is deze waarin de eerste en de laatste dag los
staan van de gedraging in functie waarvan hij werd vastgelegd,
zodat hij ingaat de dag volgend op deze die hem doet lopen en de
laatste dag de vervaldag voorafgaat. De gewone termijn is deze
waarin de dag der akte die de termijn doet lopen daarin niet
begrepen is, doch de vervaldag wel'.
En verder schrijft hij : 'De dag van de akte die het aanvangspunt van een tennijn is, wordt daarin niet begrepen; de
vervaldag wordt in de tennijn gerekend indien deze niet een vrije
tennijn is genoemd'.
Het Nederlands Wetboek van strafvordering bepaalt in artikel·
130: 'W-aareen termijn in dagen is uitgedrukt, worden daaronder
verstaan vrije dagen, voor zover niet uit enige bepaling het
tegendeel volgt'. Uit deze algemene bepaling blijkt dat de termijnen in dat wetboek doorgaans als dagen worden aangeduid
zonder meer. De toepassing van de tennijnbepalingen geeft soms
aanleiding tot moeilijkheden.
De uitdrukking vrije do/gen is in de rechtstaal bekend en gebruikelijk met een vast omlijnde juridische betekenis, als equivalent van 'jour franc'.
Mijnheer de voorzitter, geachte collega's, het zou derhalve
wenselijk zijn dat aan de specifieke rechtstenn vrije dagen de
voorkeur wordt gegeven boven de minder duidelijke uitdrukking
'volle dagen', in tegenstelling met wat in mijn rapport op pagina
3 voorkomt'. (Hand. Sen. verg. 17 oktober 1974, blz. 83-84)
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Voor over het ontwerp in zijn geheel werd gestemd, zei de
senator nog een keer met nadruk dat het in zijn rapport gedane
voorstel 'mag worden vergeten'. (Hand. Sen. verg. 24 okt. 1974)
De Hoge Vergadering heeft haar geachte lid gevolgd en zo zijn de
dagen tenslotte niet vol, maar vrij geworden.

C.B.

NIEUWE WOORDEN
Autopool

Werknemers die samen naar fabriek of kantoor rijden vormen
een autopool. Ze poolen hun auto's, d.w.z. dat ze telkens één
auto gebruiken en de andere auto's thuis laten. Sommige bedrijven reserveren parkeerplaatsen voor poolauto's om het poolen
te bevorderen.
Handelaar in curiosa
In België beter bekend als 'brocanteur'. Tegenover het Franse
'brocante' staat in het Nederlands curiosa: allerlei spullen uit

vroegere tijden die momenteel erg in trek zijn, maar niet als
antiek kunnen worden beschouwd. Wie antiek en curiosa verkoopt, is een handelaar in antiek en curiosa.
Verzorgingsstaking

Bij de laatste doktersstaking spraken de kranten van een 'zorgenstaking' ,maar dat was een ongelukkig gallicisme. Tegenover
'soins de santé' staat in het Nederlands gezondheidsverzorging.
Als dokters en andere medische hulpverleners het werk neerléggen ontstaat er een verzorgingsstaking. Medische hulpverleners zijn dokters, apothekers enz. die bij de medische hulpverlening betrokken zijn. Dus geen 'zorgenverstrekkers', want dat
klinkt in het Nederlands erg komisch.
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Fr. Vanhooff, Frans-Nederlands hulpwoordenboek/Dictionnaire d'appoint français-néerlandais, Van In, Lier, 205 blz.,
550 Bfr.
In de Verantwoording wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het
in dit hulpwoordenboek 'verwerkte 'materiaal alleen maar dient
tot aanvulling van de bestaande vertaalwoordenboeken'. Het
gaat om een aanvulling in twee betekenissen. Allereerst neemt de
samensteller Franse woorden eh uitdrukkingen op die bij ons
veelal letterlijk, dus gallicistisch of anderszins afwijkend vertaald worden. De afwijkingen van de standaardtaal zijn tussen
haakjes geplaatst en worden voorafgegaan door een sterretje; ze
worden ook opgenomen in een alfabetische klapper achterin.
Bovendien wordt van andere Franse termen uitgegaan 'met het
doel de taalgebruiker bekend te maken met kernachtige zegswijzen uit het levende Nederlands'. In beide gevallen geeft de
samensteller een aantal correcte Nederlandse tegenhangers en
ook, naar het voorbeeld van Jansonius, veel voorbeelden waarin
het woord telkens in een andere samenhang gebruikt wordt.
Om een idee te geven van wat de gebruiker concreet van dit
woordenboek mag verwachten lijkt een voorbeeld het geschiktst: 'permettre, 1. in staat stellen, mogelijk maken, in de
gelegenheid stellen, de gelegenheid verschaffenibieden; de kans
gevenibieden om, armslag geven voor, het middel verstrekken/aan de hand doen om; ce dispositif nous permettra de gagner du temps, deze voorziening zal ons in staat stellen/het ons
mogelijk maken tijd uit te sparen, door deze voorziening zullen
wij tijd kunnen uitsparen (* deze voorziening zal ons toelaten tijd
uit te sparen); sa pension ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins sans aide supplémentaire, zijn pensioen is te krap dan
dat hij er zonder bijstand komen kan (* zijn pensioen laat hem niet
toe ...); Ie placement d'un régulateur permet de réduire la oonsommation, door het plaatsen vaneen regelaar wordt bereikt
dat het verbruik afneemt, een regelaar zorgt ervoor dat ... (*een
regelaar laat toe); ces éléments permettent de dire, gelet op deze
elementen mag worden gezegd dat; ceci permet de ... , hierdoor
wordt bereikt dat ... ; 2. si vous me Ie permettez, als u het me
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toestaat; qu'il me soit permis de "0' sta me toe (*hetzij/weze me
toegelaten), vergun me, het zij me veroorloofd/geoorloofd/gegund; permettez? Je vous en prie! Mag ik zo vrij zijn? Gaje/uw
gang!; permettez! Met uw verlof!; permettez-moi queje vous
interrompe, sta me toe, dat ik u in de rede val; si vous Ie
permettez, je ferai remarqu er que, met uw welnemen merk ik op
dat; 3. permettre (expressément) qch à qn, iem. iets toestaan
(*toelaten) , iem. toestemming geven; on permet beaucoup ici, er
wordt hier veel toegestaan; il lui fut permis de rentrer après
10 h., hij kreeg verlof/het werd hem toegestaan om na 10 u.
binnen te komen; je ne permets pas cela, dat wil ik niet hebben;
4. cela n'est pas permis, dat is niet geoorloofd (niet betamelijk,
niet fatsoenlijk); 5. rien ne permet cette supposition, niets wettigt
die veronderstelling; la définition légale ne permet pas une telle
interprétation, de wettelijke omschrijving laat geen ruimte over
tot een dergelijke uitleg, ... wettigt een dergelijke uitleg niet; 6.
toelaten, a) met als onderwerp een levenloos ding of abstract
woord: met betrekking tot een geheel lijdelijk gebeuren, in
tegenstelling met toestemmen; si Ie temps Ie permet , als het
weer het toelaat; sa santé ne Ie pet:met pas, zijn gezondheid laat
het niet toe; si ses forces Ie lui permettent, als zijn krachten het
toelaten; l'étroitesse du lieu ne Ie permet pas, de beperkte
plaatsruimte laat het niet toe; Ie texte permet plusieurs interprétations, de tekst laat meer dan één interpretatie toe; pour
autant que Ie service Ie permette, voor zover de dienst het
toelaat; la preuve ne permet pas Ie moindre doute, het bewijs
laat niet de minste twijfel toe; la décence ne Ie permet pas, de
welvoeglijkheid laat het niet toe; b) met een persoonsnaam als
onderwerp: toelaten (laten begaan, iets niet verbieden, iets laten
geschieden zonder er zich tegen te verzetten); il n'estpas permis
de fumer, roken is niet toegelaten; eUe permet beaucoup à ses
enfants, zij laat haar kinderen veel toe; il ne peut se le-(payer),
dat kan er bij hem niet af'
0

De opzet en de aanpak zijn lofwaardig, maar het hulpwoordenboek vertoont wel een aantal tekortkomingen. Dat moge
blijken uit het onderstaande lijstje, dat het resultaat is van enig
grasduinen, niet van een systematisch onderzoek.
-

'échouer, ... beaucoup de fugitifs sont venus y -, vele
vluchtelingen zijn er komen aanwaaien' Die vluchtelingen
zijn er niet komen aanwaaien (tomber du del), maar zijn er
gestrand. De samensteller schrijft zelf naast 'tomber': 'i/ est
tombé du ciel, hij is komen aanwaaien'. 'Tomber du del' en
'échouer' zijn niet synoniem.
0
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'en, ... avis imprimé -100 exemplaires, op 100 exemplaren
gedrukt, ... - application de la loi, bij (*in) toepassing van
de wet'.
In hetzelfde woordenboek staat naast het lemma' exemplaire'
te lezen: 'imprimer en lOOO-s, in (*op) 1000 exemplaren'. Dat
klopt.
Met 'en application de la loi' komt 'met toepassing van de wet'
overeen, of ook: overeenkomstig, ingevolge.
- 'gêner, ... attitude gênée, linkse houding'. Dat staat ook in
Gallas. Ten onrechte. 'Links' in 'linkse houding' kan 'vals' of
'onhandig' betekenen. Als men zich gegeneerd, dus verlegen
of niet op zijn gemak voelt, zal men zich allicht onhandig
gedragen, maar het een is dan het gevolg van het ander.
- 'mot, ... ne pas en souffier - , er geen woord aan verliezen'.
Dat klinkt heel vreemd. 'Ne pas en souftler mot' is: er met
geen woord van reppen of, zoals naast 'souffler' te lezen
staat: 'il n'en soufjla mot, daar deed hij het zwijgen toe'.
- 'moto, motorfiets, motor~ moto (vooral in samenstellingen);
moto-cross, idem'. Zo staat het ook in Van Dale, maarin de
standaardtaal is nog altijd alleen 'motor' correct, ook in 'motorcross'. 'Moto' hoort thuis in het gallicistische rijtje: fonoplaten (i.p.v. grammofoonplaten), labo (Lp.v.lab), micro
(i.p.v. microfoon), velo (i.p.v. fiets).
- 'noir, travail-, beunhazerij; faire du travail-, travailler au
-, beunhazen; travailleur -, beunhaas; athlètes -s, negeratleten, les -s, de negers (de zwarten: minachtend)'.
De term 'beunhaas' kan inderdaad worden gebruikt voor
iemand die tersluiks illegale arbeid verricht, tenminste als de
samenhang duidelijk is. Anders geven we vrijwel altijd de voorkeur aan een combinatie met 'zwart' (zwartwerker) of 'sluik'
(sluikarbeid). Een beunhaas is voor ons taalgevoel nu eenmaal in
de eerste plaats een knoeier, iemand die zijn vak niet verstaat.
'Zwarte atleten' en 'de zwarten' zijn de gewone termen. 'Wij
zwarten' klinkt beslist niet minachtend.
- 'regretter, je regrette (l'absence de) votre frère, ik mis ongaarne uw broer; .. , sa perte est vivement regrettée, er wordt
veel aan hem gemist'. De vertalingen komen uit Gallas
(Ndl.-Fr., onder 'missen') en beide zijn ongewoon. Waarom
niet b.v.: ik vind het jammer (betreur) dat uwbroer er niet is
(afwezig is)? En ook b.v.: hij wordt erg gemist?
- 'répondeur automatique, telefoonbeantwoorder'. De gangbare Nederlandse term is 'antwoordapparaat'. ('Telefoonapparaat, voorzien van een schijf of magneetband, dat automatisch een van tevoren vastgelegde mededeling ten gehore

-
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brengt wanneer het desbetreffende telefoonnummer gedraaid
wordt, en dat vaak ook inkomende boodschappen kan vastleggen', Signalement van nieuwe woorden, R. Reinsma.)
- 'sal/e, ... - de spectacles, toeschouwersruimte' . De toeschouwersruirnte is een onderdeel van een 'salle de spectades'.
- 'sien, faire - ne une pensée, zich vereenzelvigen met een
gedachte'. Aldus ook Gal/as (Ndl.-Fr.). Men kan een
'zienswijze, opmerking, bewering tot de zijne maken (endorse, subscribe to) en ook een beginsel (adopt)' (Jansonius),
maar dat hoeft nog niet te betekenen dat men er zich mee
vereenzelvigt.
- 'soustraire, - un enfant à l'autorité des parents, een kind
uit de ouderlijke macht ontzetten'. Hier is een misverstand in
het spel. 'Iemand uit de ouderlijke macht ontzetten' betekent: hem ofhaar de ouderlijke macht ontnemen. Ouders kan
men m.a.w. uit de ouderlijke macht ontzetten. Kinderen
daarentegen kunnen aan de ouderlijke macht worden onttrokken.
- 'tac, répondre/répliquer du - au -, schielijk antwoorden,
bot antwoorden'. Ongewone vertalingen. De Franse uitdrukking betekent: terstond én gevat antwoorden. Of met een
kernachtige zegswijze uit het levende Nederlands: lik op stuk
geven.
Ondanks de zwakke plekken en tekortkomingen is dit een
interessante publikatie: de (vooral Vlaamse) gebruiker kan zijn
voordeel doen met de vele uitstekende (ver-)taalwenken, op
voorwaarde dat hij over voldoende kritische zin beschikt.

E.B.
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IV. - Documentatie
A. Doppagne, Belgicismes de bon aloi, Office du bon langage,
Fondation Charles Plisnier, Brussel, 1979, 192 blz.
Na samen met J. Hanse en mevr. H. Bourgeois-Gielen tot
tweemaal toe ten strijde te zijn getrokken tegen belgicismen (in
1971 met Chasse aux belgicismes en Nouvelle chasse aux belgicismes in 1975) neemt A. Doppagne in het onderhavige werk
nu alleen de ha~dschoen op voor een paar dergelijke taaleigenschappen welke naar zijn mening volwaardig tot het Franse
taaleigen zouden behoren.
Uitgaande van de defmitie van A. Goosse (Bulletin van de
Académie royale de langue et de littérature française), nl. : een
taalverschijnsel waarvan in Frankrijk geen spoor te vinden is,
maakt de schrijver in de Inleiding (blz. 27) onderscheid tussen
vijf soorten belgicismen :
- termen en uitdrukkingen die onze zuiderburen kennen of
bezigen, doch alleen in verband met Belgische toestanden of
gebruiken (bourgmestre);
- taaleigenaardigheden welke men in Frankrijk aantreft, doch
uitsluitend langs de Belgische grens (cour voor toilettes
b.v.);
- een woordgebruik dat ook in Zwitserland, Canada en op
Mauritius voorkomt, of in een van die landen alleen, maar dat
in Frankrijk onbekend is;
- een woordgebruik dat in bepaalde Franse streken aangetroffen wordt, ver van onze grenzen (b.v. het woord pistolet om
een broodje aan te duiden);
- een woordgebruik dat af en toe bij Franse auteurs wordt
aangetroffen.
In de afgelopen tien jaar schijnt een ommekeer te zijn ingetreden in de op zijn minst afzijdige, zo niet afwijzende houding van
Franse taalkundigen en lexicologen t.o.v. Belgische taaleigenaardigheden. Zowel de Trésor de la langue française (1971 en
vv.) als de jongste uitgave van de Peti! Robert (1977), met een
honderdvijftigtal belgicismen, heeft op dit gebied baanbrekend
werk verricht.
Uit het voorgaande besluit de auteur dat er nu kans bestaat dat
enkele van die 'taalfeiten' met de tijd opgenomen worden in wat
ik graag A.B.Frans zou noemen. In dit verband pleit hij voor
termen als archelle (soort (pronk)rek of keukenplank met haken
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waaraan pannen en potten gehangen kunnen worden), aubette
(krantenkiosk; tramhuisje, wachthuisje voor tram en autobus),
avant-plan, ballotin (hiermee wordt een (luxe)doosje bedoeld,
speciaal bestemd voor chocolaatjes), cartes-vues (prentbriefkaarten, i.p.v. cartes (postales) illustrées), chantoir, cru (koud
en vochtig, kil), doubler (i.p.v. redoubler, het schooljaar overdoen, blijven zitten), drève (een aan het Nederlands ontleend
woord dat aan het Frans avenue (bordée d' arbres) of allée
beantwoordt), entièreté, farde (in de betekenis van map,
schrift, enz. i.p.v. dossier, chemise, cahier (de feuilles), ...),
fourche (tussenuur, ledig uur; in Frankrijk zegt men: un trou of
un creux d'une heure), journal de classe (onbekend buiten onze
grenzen, waar men spreekt van een cahier de textes of van een
agenda scolaire, onze schoolagenda !), pistolet (het bekende
ronde broodje) en andere woorden die lekkerbekken en smulpapen zullen doen watertanden: babelute, chicon (in Frankrijk
heet die groentesoort witloof! of chicorée de Bruxelles),
couque (onze koek), cramique, craquelin (krakeling), faro,
lambic (twee biersoorten die vooral door de rasechte Brusselaar
op prijs gesteld worden) en nog veel andere gerechten, waaronder de onvolprezen waterzooi een ereplaats inneemt.
In de loop van zijn uiteenzetting breekt de schrijver van het
boek een lans voor het gebruik van septante en nonante ter
vervanging van soixante-dix en quatre-vingt-dix. Dit is vergeefse moeite, daar een taal niet volgens logische maatstaven
opgebouwd wordt, maar het resultaat is van een ononderbroken
groeiproces, waarbij toevallige factoren betrokken zijn.
Hoe welsprekend en vaak overtuigend het betoog ook is, de
taalkundige werkelijkheid is anders: nooit ofte nimmer wordt het
Belgische gebruik, laat staan het Brusselse of Waalse gebruik
normatief. Al mag Doppagnes standpunt soms sympathiek klinken, toch herinnert het meer dan eens aan de houding van de
negentiende-eeuwse 'taa1minnaars' die zich opwierpen als de
kampioenen van het 'sappige' dialect tegenover het dorre en
saaie ABN. Op wetenschappelijk gebied zijn persoonlijke voorkeuren uit den boze. Vooral Nederlandstaligen hebben er belang
bij, ook bij het hanteren van de tweede landstaal, steeds naar het
juiste woord te grijpen. Anders lopen zij gevaar in de Europese
context als een tweederangsburger te worden beschouwd.
W.Pi.
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IV. - Documentatie
'OP PERSOONLIJKE TITEL'

In Nederlands van nu, jaargang XXVIII, nr. 3, mei-juni 1980,
blz. 75, schrijft V.F. Vanacker:
'Dat het Franse titre vaak aanleiding geeft tot gallicismen kan
men o.m. merken aan de uitgebreide uiteenzetting bij 449. titel in
Verzorgd taalgebruik, door P. Buyse en W. Penninckx. Daar
wordt terecht ook ten persoonlijken titel als foutieve letterlijke
vertaling van à titre personnel vermeld, met daarbij de correcte
Nederlandse uitdrukking voor zich persoonlijk.
Onlangs noteerden we in een uitnodigingsbrief, opgesteld
door een Nederlands neerlandicus, de zin: 'De taalkundigen
zullen op persoonlijke titel aan dit overleg deelnemen'.
Bij mijn vraag aan enkele Nederlanders, ook neerlandici, hoe
ze die uitdrukking op persoonlijke titel beoordeelden, vernam
ik dat die wel vreemd leek, maar toch niet fout was.
Helemaal ongewoon is op persoonlijke titel trouwens niet,
want in De groene Amsterdammer (10.11.1976) hadden we
vroeger al genoteerd: 'Kamerleden stelden regelmatig vragen
over topsportaffaires en sommige ministers ventileerden op
persoonlijke titel opvattingen over dit nog onontgonnen beleidsgebied' .
Mogen we onze lezers vragen ons het gebruik van de uitdrukking op persoonlijke titel uit een Nederlandse pen te signaleren l'
Hier volgen alvast nog een paar voorbeelden:
- Hij overweegt op persoonlijke titel naar Indonesië te gaan.
(NOS-journaal 7.12.1977)
- Formeel gezien staat de ambtenaar neutraal tegenover de
minister (...). Bij Ontwikkelingssamenwerking lijkt dat even
anders. Op persoonlijke titel hebben tien ambtenaren van de
Voorlichtingsdienst ontwikkelingssamenwerking sympathie
betuigd met de kritiek die de Nationale commissie ontwikkelingssamenwerking op minister De Koning heeft. (de
Volkskrant 18.3.1978)
Een variant blijkt te zijn op eigen titel:
- Nog een derde kopstuk in het Nederlands toneel, Eric Vos, is
dezer dagen in het nieuws. Hij krijgt op eigen titel een bom
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duiten van de regering om grote experimentele produkties op
te zetten. (Nederlandse correspondent van De Standaard
30.9.1970)
Al deze voorbeelden zijn, zoals die van V.F. Vanacker, uit vrij
recente teksten afkomstig. De vraag uit Nederlands van nu
roept dan ook meteen een andere vraag op: zijn er oudere vindplaatsen?
Om met het antwoord daarop een begin te maken citeren we
nóg een variant:
- Op zeer verschillende titels beheerschen drie mannen de moderne wereld (...): Luther, Descartes en Rousseau. (Jacques
Maritain, Luther. Hollandsch van Gijs Bertels, Utrecht, De
Gemeenschap, 1927, blz. 6)
Dat voorbeeld is mede in zover interessant dat het wééreen
vraag doet rijzen: hoe gallicistisch is ook dat 'op (zo en zo een)
titel' ?

e.B.

A. Doppagne, Les pièges du français ... et comment les
éventer, 158 p., Rossel, Brussel, 1979.
Reeds bij de titel van dit handboek wordt de niet-Franstalige
lezer met een woordspeling geconfronteerd: is ' ... éventer' geen
zetfout en had er niet eerder ' ... éviter' moeten staan? Het
Dictionnaire alphabétique et analogique ... van P. Robert doet
ons de oplossing van dit taalkundige raadsel aan de hand. Bij
éventer noemt dit naslagwerk immers als derde betekenis: iets
(dat verborgen of ingesloten lag) aan het licht (letterlijk aan de
open lucht) brengen; éventer une mèche is zoveel als een lont
doen uitgaan, vandaar fig. (iets) verijdelen; éventer la mèche
daarentegen heeft als Nederlands equivalent lont ruiken; vandaar zou de uitdrukking éventer un secret in onze taal weergegeven worden door achter een geheim komen en éventer un
piège is een synoniem van flairer un piège, letterlijk in de neus

krijgen, op de wijze van een speurhond.
Deze inleiding beoogt niets anders dan erop te wijzen hoe
subtiel het woordgebruik in elke taal kan zijn en hoeveel diensten
een degelijke inleiding tot de talloze moeilijkheden van de
tweede landstaal ook aan Nederlandstaligen kan bewijzen. DeIV - 352

gelijk en duidelijk is inderdaad het werk van Doppagne. Acht
soorten 'valstrikken' worden er in alfabetische volgorde behandeld:
a) uitspraakmoeilijkheden ('pieges de lecture'). Zo eindigen bij
voorbeeld onguent (balsem) en ils distinguent (ze onderscheiden) op dezelfde zes letters (nguent). Wil men de laatste vijf
(guent) correct uitspreken, dan merkt men dadelijk dat ze in het
eerste geval (onguent) als de Franse vorm van de stad Gent
klinken, terwijl in het werkwoord maar een klank wordt gehoord,
nl. de Franse g. Ook bij het uitspreken van gu komen heel wat
aarzelingen voor: in het woord aiguille (naald) hoort men een W
na de Franse G, maar in anguille (aal) alleen de medeklinker;
b) spellingmoeilijkheden ('pieges orthographiques'). In zijn inleiding legt Doppagne er de nadruk op hoe ongerijmd de Franse
spelling soms aandoet: charrette en carrosse naast chariot;
honneur naast honorer; concourir naast concurrent; asymétrie
naast dissymetrie, enz. Met die woorden dienen Nederlandstaligen uiterst voorzichtig te zijn, daar in onze taal de neiging
bestaat geen dubbele r te schrijven (traditioneel luidt in het
Frans traditionnel, impressionisme en expressionisme zijn de
tegenhangers van impressionnisme en expressionnisme, enz.);

('pieges morphologiques').
Hiermee bedoelt Doppagne o.a. de vervoeging van bepaalde
werkwoorden zoals conclure, waarvan de tegenwoordige tijd en
de verleden tijd dezelfde vorm vertonen, nl. il conclut;
d) grammaticale moeilijkheden ('pieges grammaticaux'), met
als overbekend voorbeeld de uiterst ingewikkelde regels in verband met het akkoord van het verleden deelwoord;
e) syntactische moeilijkheden ('pièges syntaxiques'), b.v. de
zinsconstructies met en die zonder voorzetsel (men moet zeggen
se souvenir de quelque chose en se rappeler quelque chose,
maar al te vaak spreekt men van se rappeler de quelque chose of
pallier à quelque chose i.p.v. pallier quelque chose onder invloed van remedier a quelque chose). In het Nederlands komt
hetzelfde verschijnsel voor: hoe dikwijls leest men niet verzaken aan (iets), terwijl de juiste vorm is iets verzaken!;
iJ semantische moeilijkheden ('pièges semantiques'). Om verschillende redenen wordt een woord een betekenis toegekend die
het niet heeft. Zo heeft het Franse praefix in- een dubbele functie : ofwel duidt het een ontkenning aan (invisible, onzichtbaar,
tegenover visible, zichtbaar), ofwel drukt het een versterking of
het binnenbrengen, het invoeren van iets uit (induration betekent
c) morfologische moeilijkheden
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in de geneeskunde verharding, maar incarcérer stemt overeen
met (in een gevangenis, letterlijk: in een kerker) opsluiten);

g) lexicale moeilijkheden ('pièges lexicaux'). Al te vaak worden
op elkaar lijkende woorden en uitdrukkingen verward: men gebruikt acceptation (het aannemen van, het inwilligen van, het
ingaan (op een uitnodiging b.v.)), daar waar acception had
moeten staan (dit is: betekenis, zin van een woord);
h) formele moeilijkheden ('pièges formels') . Onder die benaming
verstaat de schrijver zowel conventionele schrijfwijzen (b.v. het
onduidelijke onderscheid tussen aangeblazen en doffe h) als het
correcte gebruik van leestekens en van afkortingen (M. voor
monsieur met een punt er achter, doch dr voor docteur zonder
punt, evenals Mme en Mlle, in tegenstelling met het Nederlands, waar dr., evenals ir. trouwens, met een punt erachter
worden geschreven).
Ondanks een paar zetfouten (een lijst met een veertigtal errata
wordt op een apart blad als een soort bijlage aan het boek gehecht) zal Les pièges du français .... de lezer, ook de Nederlandstalige lezer, meer dan eens uit de verlegenheid helpen, dank
zij een rijkdom aan nuttige informatie en een heldere, nooit
geleerd aandoende stijl.
W. Pi.
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IV. - Documentatie
UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

P. Wijnands-J .M. Ost, Woorden van deze tijd - Mots
d' aujourd'hui (Standaard-uitgeverij, Antwerpen!Amsterdam,
1979).
Dit boek is een nieuwe, grondig bewerkte en aangevulde versie
van het in 1974 door dezelfde auteurs gepubliceerde Woordenboek van neologismen (zie Taalbeheersing, blz. 1V-293).
De eerste druk had betrekking op de nieuwe woorden die in de
periode van 1960 tot 1974 waren ontstaan. Nu hebben de samenstellers hun onderzoek uitgebreid tot een ruimer tijdsbestek,
namelijk tot de taalvemieuwingen en uitbreidingen die sinds 1950
in het Frans en het Nederlands zijn opgetreden.
Bij het naslaan van dit vrij omvangrijke werk blijkt duidelijk
dat de auteurs ruimschoots gebruik hebben gemaakt van de
bestaande, eentalige overzichten van nieuwe woorden, waarvan
zij trouwens melding maken in de geraadpleegde literatuur. De
boeken van M. van Nierop (Nieuwe woorden, Nieuwe-woordenboek), Riemer Reinsma( Signalement van nieuwe woorden) voor
het Nederlands en die van P. Gilbert (Dictionnaire des mots
nouveaux) en J. Giraud (Les mots dans le vent, Les nouveaux
mots dans le vent) vormden een uitstekend uitgangspunt voor
een vergelijkend onderzoek van de taalontwikkeling in beide
talen.
Ook hebben ze rekening gehouden met de invloed die is uitgegaan van de maatregelen van de Franse regering om recente
Engelse woorden te vervangen door Franse (zie Taalbeheersing, blz. 1-613). Voor zover die voorgeschreven verfransingen
ingang hebben gevonden, zijn ze meestal in Woorden van deze
tijd opgenomen. Een voorbeeld daarvan is crédit-bail, de
verfransing van het Engelse leasing, dat in het Nederlands
eveneens gangbaar is. Ook ingéniérie voor engineering ontbreekt niet.
Een steekproef naar de volledigheid leverde een verrassend
goed resultaat op. We troffen booreiland (plate-forme de forage)
aan, maar ook bio-industrie (élevage industriel, - intensif),
projectontwikkelaar (promoteur), vertrossing (banalisation,
commercialisation) en scharrelkip. Van dit laatste woord wordt
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alleen een omschrijving gegeven (poule pondeuse non placée
dans une batterie) en scharrelei ontbreekt helemaal. Een vertaling daarvan is ons overigens niet bekend, want een scharrelei
moet in Nederland aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat
een negatieve formulering ('niet afkomstig van een batterijkip')
eigenlijk onjuist zou zijn.
Natuurlijk is een werk als dit nooit volledig bijgewerkt. Dat
erkennen de auteurs grif in het Woord vooraf. Van bio-gas,
haarstukje, verkrotting en harmoniemodel bij voorbeeld vonden we geen spoor, maar dat is beslist niet als kritiek te beschouwen, te meer daar b.v. vervroegde uittreding (Ned.) en
brugpensioen (B.) wel zijn opgenomen.
Woorden van deze tijd is ongetwijfeld een zeer nuttig hulpmiddel voor vertalers die geregeld geconfronteerd worden met
lacunes in de bestaande woordenboeken en ook voor taalgebruikers in het algemeen die zich afvragen hoe recente woorden en
begrippen in de andere taal worden weergegeven. Zij zullen
Wijnands en ast ongetwijfeld dankbaar zijn voor het geduld en
de zorgvuldigheid waarmee zij dit Nederlands/Frans, Frans/Nederlands woordenboek van nieuwe woorden hebben samengesteld.
W. Px.
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IV. - Documentatie
DE ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST

In Ons eifdeel, maart-april 1980, schrijft dr. Jaap de Rooy (Amsterdam) over de sinds enige jaren op het getouw staande Algemene Nederlandse spraakkunst, 'die een uitvoerige grammatica voor praktische doeleinden van het hedendaagse standaardnederlands moet worden'. Er wordt aan gewerkt door 'een
redactie, op dit moment nog bestaande uit een Nederlandse en
twee Vlaamse neerlandici (drs. C.L. Haket van de RU Utrecht
en lic. W. Haeseryn en lic. J. de Schryver van de RU Gent), die
begeleid wordt door een hoofdredactie, waarvan de hoogleraren
in de Nederlandse taalkunde prof. dr. G. Geerts (Leuven) en
prof. dr. M.e. van den Toom (Nijmegen), alsmede schrijver
dezes (dr. J. de Rooy) deel uitmaken. Bovendien wordt alles wat
door de redactie geschreven en door de hoofdredactie beoordeeld is kritisch gelezen door een leescommissie, die gevormd
wordt door leden van het Belgisch-Nederlands Interuniversitair
centrum voor neerlandistiek (bestaande uit hoogleraren en lectoren in de Nederlandse taalkunde), docenten Nederlands aan
buitenlandse universiteiten en enkele anderen, waaronder ook
niet-taalkundigen'.
De ANS wordt niet het zoveelste hand- of leerboek. De samenstellers hebben, zo blijkt uit de uiteenzetting van De Rooy,
drie soorten lezers op het oog:
1. de ANS wordt' een Nederlandse spraakkunst die er uit ziet als
een grammatica van een vreemde taal'. De morfologie (vormleer)
en de syntaxis (woordgroeps- en zinsleer) worden dus uitvoeriger behandeld dan nodig zou zijn voor hen die het Nederlands
als moedertaal hebben;
2. er wordt ook gedacht aan hen 'die als moedertaal een Nederlands dialect hebben dat sterk van de standaardtaal afwijkt'; dat
zijn onder meer - maar niet uitsluitend - de Vlamingen;
3. ten slotte zijn er de 'native speakers' van de standaardtaal.
Uiteraard krijgt de redactie te maken met het netelige probleem van de norm, wat meteen wil zeggen: van de mogelijke
varianten. Uit een aantal voorbeelden die De Rooy geeft, kan
worden opgemaakt dat de redactie in dezen een realistisch
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standpunt zal innemen. Zo zal het antwoord op de vraag: mag
groter als naast groter dan, waarschijnlijk luiden' allebei goed'.
Als meervoud van museum zullen musea en museums vermeld
worden, 'maar niet musea's, hoewel er heel wat mensen zijn die
dat zeggen'. Het in Nederland veel gebruikte 'hun hebben dat
gedaan' zal geregistreerd worden, maar met de toevoeging 'substandaard', of 'behoort niet tot het Alg. beschaafd'. Een probleem apart vormen de verschijnselen die tot een deel van het
taalgebied beperkt blijven. Meestal zal het gaan om 'zuidnederlandismen', b.v. leraars naast Alg. Ned. leraren, of een constructie als 'dat is iets waar we niet kunnen over spreken' naast
Alg. Ned. ' ... niet over kunnen spreken'. Dergelijke verschijnselen zullen 'regionaal' worden genoemd. 'Tenminste', voegt De
Rooy daaraan toe, 'als ze in een redelijk groot gedeelte van het
taalgebied bekend zijn; zo niet, dan worden ze (uiteraard) niet
vermeld. 'Regionaal' betekent dus in de ANS meestal 'Zuidnederlands' (in de zin van: 'Belgisch-Nederlands'), maar deze term
wordt niet gebruikt, omdat een bepaald verschijnsel praktisch
nooit in heel Nederlandstalig Belgie voorkomt en alleen maar
daar. Er zijn trouwens ook wel grammaticale eigenaardigheden
uit andere regio's die voor vermelding in de ANS in aanmerking
komen, zoals het Oostnederlandse 'hij loopt altijd met de handen in de zak' (tegenover' ... met zijn handen in zijn zak' in de
rest van het taalgebied). Wie in de ANS de kwalificatie 'regionaal' aantreft, weet dus dat het betrokken taalverschijnsel wel
een redelijk grote verspreiding heeft, maar niet tot het algemeen
bekende en algemeen bruikbare Nederlands behoort.'
Naast de 'substandaard'- en de 'regionale' afwijkingen komen
nog aan de orde wat De Rooy noemt de 'afwijkingen naar boven' : 'vormen en constructies die zelden of nooit in de spreektaal gebruikt worden, maar alleen in de schrijftaal of in een
bepaald soort geschreven én gesproken taal (b.v. officiële toespraken), die we 'vormelijk' kunnen noemen. Het gaat hier vaak
om woorden (reeds, zeer, nochtans), maar naamvalsvormen als
er voorkomen in wie uwer, te bestemder plaatse en constructies
als ijs en weder dienende en voor inlichtingen wende men zich
tot de secretaris horen toch tot de grammaticale verschijnselen
en moeten dus in de ANS vermeld worden. Vooral voor degenen
die de Nederlandse standaardtaal niet als moedertaal spreken is
het van belang het stilistisch onderscheid te kennen tussen wat
tot de algemene taal behoort, die men altijd en overal kan gebruiken, en wat tot de 'bijzondere stijl' voor speciale gelegenheden'.
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IV. - Documentatie

Joost mag het weten (maar wie is Joost?)

Met Joost wordt in de uitdrukking' Joost mag het weten' niet
Joost van den Vondel bedoeld, zoals aleens beweerd werd. Zó
veel zal de befaamde auteur nu ook wel weer niet geweten
hebben. Volgens Houwink ten Cate (in zijn Signalement van
sprekende zegswijzen) stamt die Joost of joosje uit Java en
wordt daarmee een godheid bedoeld. Het woord zou inderdaad
teruggaan op het Portugese 'deos'. Bij uitbreiding werd 'joost'
een benaming voor allerlei heidense godheden en zo ook voor de
duivel. De zegswijze zou dus zoveel betekenen als 'de duivel
mag het weten'.
Blauwe maandag

Die blauwe maandag was ooit een vrije dag of feestdag, waarop
dus niet gewerkt werd. Ook de laatste maandag voor de vastentijd werd blauwe maandag genoemd. 'Blauw' zou hier echter
moeten gevat worden in een verouderde betekenis van gering,
nietig, onbetekenend. Vandaar dat blauwe maandag zou staan
voor een korte tijd, waarin nauwelijks iets, of helemaal niets kan
worden gepresteerd.
Zwaar op de hand

Die zegswijze is ontleend aan het paardrijden. Een paard dat het
hoofd laat hangen is zwaar op de hand. Het maakt dat de hand
van de ruiter, die de teugels voert, snel vermoeid raakt. Overdrachtelijk betekent de zegswijze: zwaarwichtig van aard zijn,
niet vlot zijn, vervelend of vermoeiend zijn (door veel en onbelangrijk gepraat). Soms ook staat het voor streng godsdienstig
zijn.
Brandbrief

Dat was oorspronkelijk een brief waarin iemand met brandstichting of moord dreigde, om van de bedreigde een zekere
geldsom los te krijgen. Een vorm van afpersing dus, waarmee
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men eertijds zijn vijanden bedacht. In het Algemeen Nederlands
is een brandbrief nu een maning: de schrijver maant er dringend
of soms dreigend in om betaling van verschuldigde gelden of
nakoming van een belofte.
- Van een firma ontving hij een brandbrief in verband met de
achterstallige betaling.
De term brandbrief wordt soms overdrachtelijk, en gekscherend, gebruikt: voor de brief waarin een student zijn nood klaagt
aan zijn ouders en dezen daarbij dringend om steun verzoekt.
Met een zogenaamde brandbrief kan men ook iemand schielijk ontbieden.
Meritocratie

Het woord meritocratie werd ooit geïntroduceerd door een zekere M. Young in zijn 'Rise ofMeritocraty 1970-2033', An essay
on education and 'equality' (1958).
Young wijst in dit boek op de maatschappelijke nadelige gevolgen van de strekking om belangrijke maatschappelijke posities toe te vertrouwen aan mensen die een bepaald diploma
hebben, dat slechts kan behaald worden door het volgen van een
bepaalde voorgeschreven opleiding. Deze diplomahouders gaan
zodoende vaak een toplaag, een elite vormen die het alleenrecht
van 'leiding' in handen heeft en allerlei faciliteiten verwerft op
basis van de bijzondere intellectuele eigenschappen. Verder gevolg zou een scherpe scheiding zijn tussen die diplomahouders
en diegenen die geen of minder diploma's hebben. Het gevaar
bestaat dat de maatschappij zo in nieuwe sociale klassen of
standen uiteenvalt op grond van talent en verdiensten en dat het
overgrote deel van de minder- of niet-begaafden in een blijvende
ongunstige maatschappelijke positie worden gebracht, omdat ze
de leiders ontberen, die voor hun belangen op kunnen komen.
Rekening houdend met een en ander kan men de omschrijving
van meritocratie bij Van Dale beter begrijpen als 'bepaling van
de sociale status door prestaties en capaciteiten'. (Algemeen
Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. 1980,
nrs. 4-5).

P.N.
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Haspel

Een waterslang oftuinslang waarmee je je gazon besproeit kanje
om een spil op een wagentje winden: een haspelwagentje. In
plaats van met zo'n tuinslang rond te lopen kan je een regeninstallatie laten werken: dat is een installatie voor kunstmatige
beregening, een staande sproeier met door de waterdruk bewogen armen bij voorbeeld. Let wel: het woord 'darm' dat sommigen in die context nog vaak gebruiken, past hier eigenlijk
helemaal niet. Je kan er in het AN enkel het spijsverteringsorgaan mee aanduiden.
Een haspel wordt ook bij vliegers (de zgn. 'draken') gebruikt:
om het touw te vieren of in te korten. Een stoethaspel heeft niks
te maken met de oorspronkelijke betekenis van haspel: men
doelt ermee op een onhandig mens, een onbeholpen persoon.
Stoetelen is trouwens: onbeholpen tewerkgaan. Onder een
vreemde stoethaspel verstaat men een vreemdeling die men met
argwaan gadeslaat en met wie men vaak niet goed opschiet.

Keukengerei

Om eiwit en room te kloppen gebruik je een garde. Die neemje
ook ter hand als je ingrediënten wilt mengen of gerechten wilt
glad roeren. Een garde moet veel draden hebben: zo wordt er bij
elke slag veel lucht in het gerecht geslagen en is alles vlugger
klaar. Er zijn ook kloppers die men overeind houdt in een kan en
waarbij men aan een handwieltje draait. Kenje ook de verschillende openers? Je hebt blik- en tangbusopeners, die beide
dienen om een blik of bus te openen. De tangbusopenener heeft
twee benen, die men als bij een tang tegen elkaar aan drukt,
terwijl men met de andere hand een platte vleugel ronddraait. Je
hebt ook kurketrekkers. Met flesopeners wip je kroonkurken
van het flesje.
Een goed vergiet is van aluminium. Het moet immers bestand
zijn tegen een temperatuur van 1400, anders gaat het vervormen
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of bros ( = hard aanvoelend en toch licht breekbaar!) worden en
breken wanneer men er hete groenten op laat uitlekken.
De roerzeef is een speciaal model zeef, waarbij een metalen
schoep de ingrediënten door het gaas drukt en een houten rolletje
eventuele klontjes fijn drukt. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. '80, nr. 8)

Een ouderling is nog geen bejaarde, hoewel...
Sommigen gebruiken wel eens het woord ouderling voor bejaarde, grijsaard. Die betekenis had het woord wel vroeger, in
middeleeuws Nederlands en ook bij Bredero en Huygens zelfs
nog. Het Algemeen Nederlands van vandaag kent die betekenis
echter niet meer: onder invloed van het protestantisme is ouderling de titel geworden voor vooraanstaande leden, voorgangers,
van een kerkelijke gemeente, die naast de predikant de tucht in
de gemeente handhaafden en toezicht hielden op de leer.
In onze moderne maatschappij, die sommige realiteiten liever
niet onder ogen ziet, wordt het woord bejaarde overigens vlot
vervangen door 65-plussers. In België hoorje ook vaak 'mensen
van de derde leeftijd'. Of het nog méér eufemistische: '3 maal
twintigers'. Bejaardentehuis, bejaardencentrum, bejaardenzorg en bejaardenhelpster blijven daarentegen gangbaar.

Snuffelpaal
Omdat de mens zijn milieu gaandeweg steeds meer bedreigd zag
worden, vond hij technische toestellen uit om die bezoedeling
althans vast te kunnen stellen en, eventueel ook, tegen te gaan.
De snuffelpaal hoort in die context thuis. Het is een installatie
(paal of mast) die de hoeveelheid zwaveldioxyde in de lucht meet
en de resultaten van die meting via rechtstreekse telefoonlijnen
aan een computer doorgeeft. Wordt de C02-concentratie te
groot, dan slaat de computer alarm. Van Dale vermeldt ook het
woord snufJelvlucht : dat is een vlucht van een vliegtuig, waarbij
op verschillende hoogten luchtmonsters worden genomen.

Zeepnis - zeepspaarder
Het oude, vertrouwde zeepbakje, waarin het stuk zeep voor
gebruik gereed gelegd wordt, moet in moderne badkamers steeds
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meer het veld ruimen voor de zeepnis : een kleine ruimte, die in
de wand naast het bad werd uitgespaard om er de zeep in te
leggen. Een zeepspaarder noemt men het plaatje met opstaande
spijltjes of met gaatjes, waarop men een stuk zeep op de wastafel
of in het zeepbakje legt, om te beletten dat de zeep in het afdruipwater blijft liggen en oplost. Het bekertje dat om een horizontale as draait en waaruit, als de opening naar beneden gekanteld is, vloeibare zeep kan druppelen, heet in het AN een zeeptuimelaar.
Nabroodje

Vaak krijgen gasten na een avondlijke voordracht of vergadering
nog een (sobere, maar daarom niet ongezellige) maaltijd aangeboden. Van Dale geeft die maaltijd de naam: nabroodje.
Uitbrander

Je hoort ofleest nogal eens dat men iemand een uitbrander geeft.
Letterlijk betekent uitbrander: schoonmaken door branden.
Vaten brandt men uit, men holt ze op die manier (weer) uit. Wie
een wonde uitbrandt, verwijdert aldus het etterend weefsel. Wie
zijn pijp uitbrandt, verwijdert de aanslag. Een kanon brandje uit
met een eerste schot: zo maakje het van binnen gladder. Kachels
brand je uit door het anti-roestvet dat erop gesmeerd is eraf te
branden. In overdrachtelijke zin betekent een uitbrander: een
scherpe berisping, een hevig standje. Eigenlijk pakt men iemand
op zo'n 'brandende' manier aan dat hij 'schoongemaakt' wordt.
En nog een paar schoonmakertjes ...

De man die de straten schoonveegt, is een straatveger. Zo ook de
machine die dezelfde klus (vlugger) uitvoert. Is die machine
groot, spreken we van een veegmachine. De rolronde borstel of
bezem die ronddraait en het vuil opveegt is een (straat)rolbezem. Véél meer aanwezig in onze straten is de kraakperswagen : het is de wagen die het vuilnis ophaalt, stukbreekt en
samenperst. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN OostVlaanderen, jg. '80, ms. 6-7)

P.N.
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Trendsetters

Bij de ontwikkeling van de lonen spelen de trendsetters een
grote rol. Trendsetters zijn bedrijven of sectoren die zo belangrijk zijn in het economisch bestel dat de loonovereenkomsten die
zij sluiten de trend van de loonontwikkeling bepalen.
Trendvolgers

Tegenover de trendsetters staan de trendvolgers. Dat zijn bedrijven of sectoren die de trend volgen die door de trendsetters
wordt aangegeven. Over het algemeen gaat het hierbij om lagere
publiekrechtelijke organen en bedrijven uit de tertiaire sector
(dienstverlenende bedrijven).
Quartaire sector

De drie sectoren waarin de economie gewoonlijk wordt ingedeeld (primaire, secondaire en tertiaire sector) zijn uitgebreid
met een vierde sector: de quartaire sector. De quartaire sector
omvat de niet-economische dienstverlenende organen, o.m. de
sociaal-culturele organisaties, ook wel de zachte sector genoemd, omdat hij op economisch gebied geen belangrijke rol
speelt en maatschappelijk gezien geen macht heeft.
Zachte leningen

'Zacht' wordt tegenwoordig ook gebruikt in de financiële sfeer
van de ontwikkelingshulp. Zachte leningen hebben een lage
rente en worden verstrekt in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.
Concentratielanden
In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wordt ernaar gestreefd
bepaalde ontwikkelingslanden met verschillende, gecoördineerde ontwikkelingsprojecten gedurende een vrij lange tijd te
helpen. De ontwikkelingshulp wordt geconcentreerd op bepaalde landen: concentratielanden.
W.Px.
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Mr. M.W.M. van de Leur, Een- en meertalige regelgeving, FED,
Gouda Quint/Noorduijn, Kluwer, W.E.J. Tjeenk Willink (Post
Scripturn Reeks), 1981, 146 blz.
Een nieuwe rechtswetenschappelijke reeks wordt geopend met
de doctoraalscriptie - mut.mut. te vergelijken met onze "licentiaatsverhandeling" - waarmee M.W.M. van de Leur in 1980
zijn studie Nederlands recht aan de RU Leiden afsloot. De publikatie is te danken aan het feit dat de scriptie met de "Kluwerprijs
Post Scripturn" bekroond werd door een uit eminente juristen
bestaande jury. Komt bespreking van een boek als dit in eerste
en zelfs in laatste instantie aan juridische tijdschriften toe, een
aankondiging ervan kan ook voor een deel van onze lezers zin
hebben.
De "regelgeving" uit de titel omvat wetgeving en verdrag,
beide dan ruim genomen: "wet" moet hier in zgn. materiële zin
worden verstaan, en onder "verdrag" moet ook worden begrepen
de "afgeleide regelgeving", b.v. de richtlijnen en verordeningen
van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen (blz. 2).
Het eigenlijke onderwerp van de auteur, waar het grootste en
substantieelste deel van zijn boek over gaat, blijkt de meertalige
regelgeving te zijn. Daarin worden twee gevallen onderscheiden.
Het eerste is dat van de landen, zoals België er een is, waar één
rechtssysteem zich van verschillende rechtstalen bedient (hoofdstuk V). In dat hoofdstuk worden dan ook, aldus de auteur,
"enkele nationale situaties behandeld inzake wettelijke regels en
organisatorische maatregelen, die de diverse staten ter hand hebben genomen om te trachten het probleem van hun wetgeving op
te lossen" (blz. 29). De "nationale situaties" die besproken worden zijn die van België, Quebec en Zwiterland, en ook twee
situaties waarmee Nederland zelf te maken heeft, of gehad
heeft: het meertalige bezettersrecht tijdens de tweede wereldoorlog (meertalig slechts in die zin dat van de "Anordnungen"
alleen "der deutsche Text authentisch" was) en voorts de nog
steeds netelige zaak van de Friese eisen.
De paragraaf over België zal buitenlanders allicht een redelijk
goed inzicht geven in de toestand hier te lande. Van "inboorlingen" daarentegen mag enig wenkbrauwengefrons worden verIV - 365

wacht. Een volzin als de volgende zou op zijn minst een hele
bladzijde commentaar behoeven: "België heeft getracht zijn
taalproblemen op te lossen door een zeer ver gaande regionalisering, die bijna neerkomt op het opdelen van het land in twee
gebieden met een Brusselse enclave" (blz. 40). Maar wat te denken van dit: "Het kabinet-Martens verklaarde in mei 1980 dat
het inderdaad in de bedoeling ligt om van de eenheidsstaat een
federale bondsstaat te maken" (t.z.p.). Er bestaat over al deze
zaken betrouwbare literatuur. Het bevreemdt des te meer dat de
enige verwijzing die we bij de aangehaalde uitspraken aantreffen
er een is naar... de Volkskrant. Bovendien is het overzicht van
de Belgische situatie al voor een deel achterhaald. Op bepaalde
punten (b.v. de "Cultuurraden") kan dat iemand die in 1980 zijn
scriptie voltooide niet aangerekend worden: de Snelvoetige Tijd
maakt zijn klassieke epitheton nu ineens bij uitstek waar als het
om onze gemeenschapsproblemen gaat. Maar op andere plaatsen
kan het jaartal bezwaarlijk als excuus worden aangevoerd, b.v.
waar meegedeeld wordt dat wij ons hier voor het Wetboek van
strafvordering nog met een private vertaling moeten behelpen
(blz. 43). Dit is zelfs tweemaal onjuist: niet alleen is er al sedert
1967 een authentieke tekst, vóór die werd vastgesteld bestond er
ook al sinds 1929 een officiële vertaling. Dat de materie niet
voldoende bijgewerkt is blijkt eveneens uit de bijlage III (Belgische jurisprudentie); het lijstje eindigt in 1974, terwijl de aangehaalde Nederlandse rechtspraak tot in 1981 reikt.
Deze laatste lacune is in de grond niet zo erg, omdat in hoofdstuk V slechts terloops over interpretatieproblemen wordt gesproken. Die komen des te uitvoeriger aan de orde in hoofdstuk
VI, dat gewijd is aan de nog lastiger situatie, waarin voor verschillende rechtssystemen verscheidene rechtstalen worden gehanteerd.
De auteur geeft zelf te kennen, dat men dit onderdeel "met
recht het hoofdbestanddeel kan noemen van dit werk waar het de
meertalige regelgeving betreft" (blz. 65). Met evenveel recht mag
men zeggen dat zijn scriptie aan deze tweede helft haar wezenlijk
belang ontleent. De stof voor hoofdstuk VI was zo omvangrijk,
dat een tweedeling ingevoerd moest worden: eerst "Verdragen
en hun interpretatie" (met een uitvoerige bespreking van de verschillende interpretatietheorieën en -methoden), vervolgens
"Regelgeving met betrekking tot internationale organisaties (de
Europese Gemeenschappen)", een materie waarin Van de Leur
zich als een vis in het water blijkt te bewegen. Speciaal aan
vertalers mag de lectuur van het hele hoofdstuk worden aanbevoIV - 366

len, zij het dat hun wellicht het angstzweet zal uitbreken bij de
gedachte aan wat ze kunnen ontketenen als ze even niet opletten.
Aan de twee hoofdstukken over meertalige regelgeving gaan
er twee over de eentalige vooraf. Het ene handelt over het geval
dat in één rechtssysteem één rechtstaal wordt gebruikt. Het is,
wat voor de hand ligt, toegesneden op Nederland. (Zoals al gezegd is, wordt het probleem Friesland apart besproken.) De conclusie die met name uit de beschouwingen in verband met de
wettenredactie getrokken wordt, zal intussen wel niet alleen voor
Nederland gelden: er valt "al met al nog veel te sleutelen aan de
teksten van de wetgeving" , en de reeds genomen overheidsinitiatieven "tonen de goede wil, nu resten nog slechts de daden" ...
(blz. 17). Regelgeving in één taal kan ook - en dat wordt dan
het andere van die twee hoofdstukken - voor verschillende
rechtssystemen gelden. Het verdrag tot oprichting van de EGKS
had slechts één authentieke tekst: de Franse. En verdragen tussen b.v. België en Nederland hebben de taal gemeen, maar moeten op twee rechtssystemen inspelen. Beide "eentalige" hoofdstukken zijn - vergelijkenderwijs - vrij summier gehouden en
zijn als het ware ter afronding, wat niet zeggen wil zonder reden,
opgenomen. Dat is althans in zoverre te begrijpen, dat een grondiger behandeling van de eindeloos vele rechtstaal- en interpretatieproblemen die zich zelfs bij eentalige regelgeving kunnen
voordoen, al gauw een afzonderlijke scriptie van op zijn minst
gelijke omvang als de onderhavige noodzakelijk zou hebben gemaakt.
Besloten wordt met een aantal wijze aanbevelingen aan vertalers, rechters, regelgevers en uitgevers, waarvan men op zijn best
kan hopen dat iemand ze zich zal aantrekken. Ook zonder die
aanbevelingen is deze scriptie rijk aan lessen en verdient ze aandachtige lectuur en overweging, in het bijzonder door degenenen dat zijn er nogal wat in een land als het onze - die in ambtelijk of juridsch verband met het vertaalwezen te maken hebben.
Net zoals het voortreffelijke werk van J. Herbots (Meertalig
rechtswoord, rijkere rechtsvinding, Gent 1973), waar Van de
Leur overigens doorlopend zijn tol aan betaalt, kan deze verhandeling dienen om bij hen het bewustzijn levendig te houden dat
zij, al vertalend, bij elk woord niet zeven maal zeven maal, maar
zeventig maal zeventig maal hun pen moeten omdraaien.
In zijn woord vooraf sluit de schrijver niet uit, dat hij zijn
onderwerp nog verder in de breedte en de diepte zal uitwerken.
Het zou jammer zijn als hij dat niet deed.

C.B.
IV - 367

NIEUWE WOORDEN

Zelfdoding
De opvattingen ten aanzien van iemand die zelf een einde maakt
aan zijn leven, vooral in geval van een ongeneeslijke ziekte, zijn
aan het veranderen. Vandaar dat het woord "zelfmoord" in dit
verband de plaats ruimt voor zelfdoding, waarin het element
"moord" opzettelijk is geweerd. Voor degene die tot zelfdoding
overgaat, treft men de benaming suïcidant aan, wellicht om het
woord "zelfdoder" niet te moeten gebruiken.
Gezinshuis
Kinderen uit ontwrichte gezinnen worden dikwijls ondergebracht
in een pleeggezin. Maar dat houdt in dat tussen de pleegouders
en de pleegkinderen een nieuwe band ontstaat die overeenkomst
vertoont met de relatie tussen kinderen en ouders. Soms levert
dat moeilijkheden op, omdat de kinderen zo'n emotionele band
niet meer aankunnen. Voor hen zijn de gezinshuizen bedoeld.
Een gezinshuis vangt de kinderen op in een gezinsachtige sfeer
zonder dat van de kinderen wordt verwacht dat zij een nauwe
relatie met hun opvoeders aangaan. Voor die opvoeders wordt
de benaming gezinshuisouders gebruikt.
Nul-optie
Bij de gesprekken over de ontwapening of de beperking van de
bewapeningswedloop wordt gepleit voor een nul-optie: als de
Amerikanen geen nieuwe raketten in Europa opstellen, zullen de
Russen de hunne geheel of gedeeltelijk ontmantelen.
Nullijn
Een economische nieuwkomer is de nullijn. Op de nullijn gaan
we er niet op vooruit. In plaats van een verdere stijging van de
welvaart moeten we genoegen nemen met wat we hadden: pas op
de plaats maken dus. Op de nullijn zitten, heet dat nu.

W.Px.
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Bomvrouwtjes
Een maatschappij in een crisissituatie inspireert blijkbaar vaak
tot bepaalde terroristische, soms explosieve praktijken. Het toesturen van bombrieven maakt daar deel van uit. Een bombrief,
zo zegt Van Dale, is een briefomslag met explosieve inhoud, die
ontploft als men de brief opent. Horen bomvrouwtjes in die
zelfde context? Niet direct blijkbaar: bom is hier namelijk de
afkorting van bewust ongehuwde moeder. Daarmee wordt dus
een vrouw bedoeld, die het huwelijk afwijst, maar niet het moederschap.

Klussen
Het verkleinwoord "klusje" is bij de massa ingeburgerd. Het
staat voor werkje, klein karweitje en het heeft een wat geringschattende bijklank. De laatste tijd hoor je ook de onverkorte
vorm klus gebruiken :
- Ik heb nog een paar belangrijke klussen op te knappen.
Daarbij aansluitend is ook het werkwoord klussen in omloop
gekomen. Klussen betekent: zelf doen, karweitjes zélf opknappen. De activiteit van de doe-het-zelver dus. Volledigheidshalve
kunnen wij hier ook nog even verwijzen naar de klusjesman:
"iemand die tegen vergoeding klusjes, kleine huishoudelijke karweitjes verricht" (Van Dale).

In de vorm van
De Franse wending "sous forme de" vertaal je correct door "in
de vorm van" :
- Je kan geld opsturen in de vorm van postzegels.
- We aanvaarden alle steun in de vorm van geld, kleren en
huisraad.
Soms kan je ook een samenstelling vormen : een roman in
briefvorm, een verhaal in boekvorm.
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Slangspiraal
Creatieve mensen kunnen uit kleinigheden leuke sierstukjes te
voorschijn toveren. Een voorbeeld daarvan is de slangspiraal :
een in de vorm van een spiraal geknipte slinger van papier of
karton, die je boven een warmtebron (kachel) ophangt, zodat hij
door de opstijgende warmte gaat draaien.

Patstelling
In de politiek hoor je wel eens het woord patstelling gebruiken.
Dat woord staat nog niet in Van Dale. Pat wordt wél aangegeven en als verklaring daarbij staat : "stand van de koning in het
schaakspel wanneer hij niet schaak staat, maar geen zet meer kan
doen zonder schaak te komen staan, terwijl er ook geen andere
stukken van zijn partij meer verzet kunnen worden; de partij is
dan remise. Het spel is dus vastgelopen : er is geen winnaar en
geen verliezer".
Men spreekt van een patstelling als bij een machtsstrijd beide
partijen elkaar in evenwicht houden, als er evenveel mensen voor
als tegen zijn.
Bij een patsituatie kan niemand meer voor- of achteruit. Een
patstelling of patsituatie heb je ook wanneer twee strijdende
partijen vrijwel even sterk zijn, zodat het front er verstart, omdat
niemand sterk genoeg is om een doorbraak te forceren. Dan
ontstaat er een starre, vastgelopen situatie en die heet dan patsituatie of patstelling.

Rotje
In Nederland worden op oudejaarsavond nogal wat rotjes afgestoken. Van Dale zegt daarover: een rotje is "een stukje vuurwerk dat men, als het aangestoken is, wegwerpt". Het betreft dus
een soort voetzoeker of klapper. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. '81, ms. 7-8)

Pendellifter
Een pendelaar (of forens) is een arbeider of andere werknemer
die tussen zijn woon- en werkplaats dagelijks op en neer reist (=
pendelt). Militairen, studenten, arbeiders of bedienden die, om
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geld uit te sparen, dagelijks of wekelijks een lift naar de kazerne,
naar de universiteit of naar huis proberen te krijgen spelen voor
pendellifter. Die term zal wellicht meer ingang vinden nu door
middel van reclame steeds meer wordt aangespoord om het traject naar en van kantoor met mensen uit dezelfde werkkring in
één wagen af te leggen. Hoewel. .. in dat geval is van echt liften
("duimen") doorgaans geen sprake meer.
Vakantielifters vormen weer een ander volkje: dat zijn toeristische lifters, mensen die in perioden van langeafstandstoerisme
graag een eindje mee willen rijden.

Te grazen ner.nen
Ier.nand te grazen ner.nen betekent letterlijk en figuurlijk: iemand
te pakken nemen en dus ook: met iemand sollen, iemand voor
de mal houden, iemand bedriegen. Over de herkomst van deze
wending vertelt de Noordnederlandse volkenkundige Ter
Gouw: "Grazen en hooien zijn twee wilde vermaken, die allang
verdwenen zijn. Ze bestonden hierin, dat kinderen elkaar in de
hooitijd onder het afgemaaide gras trachtten te bedelven. Men
noemde dit spelletje "grazen", of "grazelen".
Ragebol
Een borstel waarvan de haren in een bolvormig of halfbolvormig
stuk hout zijn ingeplant - in recentere versies is de houten bol
vervangen door gevlochten rond ijzerdraad - dat aan een lange
steel is bevestigd, noemen we in het Algemeen Nederlands een
ragebol. Je ontdoet er zolderingen en wanden mee van spinrag.
In Vlaanderen neemt men nog vaak het woord koppejager of
kobbejager (kop, spinnekop of kobbe staat voor spin) in de
mond. Rage- of raag- in samenstellingen duidt op spinrag. Het
woord ragebol wordt ook wel eens figuurlijk gebruikt, nl. voor
haar dat vreselijk in de war zit. (Alger.neen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. '81, nrs. 9-10)

Nijdas
Een nijdas is een nijdige, gemelijke kerel. Iemand die graag
sart, kwelt, plaagt. Nijdassen (onoverg.) is : zich als een nijdas
gedragen, of ook: op nijdige toon iets zeggen. Het bijv. naamIV - 371

woord en het bijwoord zijn nijdassig en nijdasserig. Nijdas heeft
oorspronkelijk niets te maken met nijd of nijdig. Wel is het een
samentrekking van het woord "eidas" met zijn lidwoord "een"
Cn). Volgens De Vries' Etymologisch woordenboek is een eidas
een hagedis (vgl. Duitse Eidechse). Die hagedis gold eertijds
voor een zeer giftig dier, vergelijkbaar met de slang. Nu wordt
slang als beeld al lang gebruikt voor een kwaadaardige vrouw,
een feeks. Naar analogie daarvan is men voor een man met gelijkaardige kwaliteiten het beeld van de hagedis gaan gebruiken.
Maar in plaats van "eidas" is men het woord, onder invloed van
het woord nijd, als nijdas gaan schrijven.

Schuilevinkje

Het woord schuilevinkje komt alleen nog voor in de uitdrukking
schuilevinkje spelen (= verstoppertje spelen). Oneigenlijk gebruikt betekent het ook: zich geruime tijd schuilhouden, zich
niet in het publiek vertonen.
.
Schuilevinkje is eigenlijk een verbastering van schuilewinkel
en winkel heeft hier nog zijn oude betekenis van hoek (cfr. winkelhaak). Bedoeld werd dus: een "schuilhoekspel" . Nu duidt het
woord winkel nog slechts op een zaak waar men iets verkoopt.
Vroeger vestigde men die zaken bij voorkeur op hoeken van
straten (let op de gangbare wending voor bij voorbeeld een "gewone bakker" : de bakker op-de-hoek !). Een winkelhuis is dus
oorspronkelijk een hoekhuis, ook al was er geen zaak gevestigd.
Lef - braniemaker
Lef hebben betekent: moed, durf hebben. Het woord lef is uit
het Hebreeuws in onze taal geduikeld. In het Jiddisch is het
"leiw", in het Hebreeuws "leb" en daar betekent het "hart".
Vandaar: moed, durf. Lefmaken, schoppen, trappen is echter:
drukte maken, branie schoppen. Een braniemaker is een geurmaker, een opschepper. "Branie" is Maleis en betekent "de
moed tot iets hebbend". De brede hemdskraag van marinernatrozen wordt ook wel braniekraag genoemd. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. 1980, ms. 11/12)

P.N.
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Schoonmaken - kuisen
Kuisen heeft in het Algemeen Nederlands nog maar een zeer
beperkte betekenis, namelijk die van "zuiveren" in onstoffelijke
toepassingen. Men spreekt in een gekuiste taal. Men kan ook stijl
en geschriften kuisen. Een gekuiste taal is vrij van rauwe woorden of triviale uitdrukkingen. Als men een stijl kuist, haalt men
er de stijlfouten en stilistische gebreken uit. In een gekuiste uitgave van een boek, of in een gekuiste versie van een film of
toneelstuk vindt met de passages niet meer die aanstoot geven of
in strijd zijn met de officiële ideologie. Kuisen heeft dus in het
Algemeen Nederlands alleen nog zijn figuurlijke betekenis overgehouden!
Voor "zuiveren van onreinheden" in de letterlijke betekenis
heeft het Algemeen Nederlands een reeks werkwoorden: de
vloer schoonmaken, ramen zemen, schoenen poetsen, de vaat
doen. Een schoonmaakster, werkvrouw of werkster kan bij
voorbeeld voor een of meer van die klusjes erbij gehaald worden.
Verwonden - kwetsen - blesseren
Kwetsen en gekwetst worden of zijn zijn werkwoorden die, ongeacht de context, steeds weer in Vlaanderen worden gebruikt.
Het Algemeen Nederlands maakt nochtans een duidelijk onderscheid tussen de termen (ver)wonden/gewond, kwetsen/gekwetst
en blesseren/geblesseerd. Elk van die woorden(paren) heeft zijn
eigen sfeer van stijl en gebruik. Wie een lichamelijk letsel heeft
opgelopen is gewond. Hij of zij is een gewonde. B.V.: het dagelijks nieuws heeft het over rampen, oorlogen, aanslagen en ongevallen met doden en gewonden.
Het woord gekwetst wordt in het Algemeen Nederlands in
geheel aparte omstandigheden gebruikt, namelijk wanneer men
"innerlijk gewond" is, dit wil zeggen gegriefd, beledigd of gekrenkt. Niet alleen enkelingen, maar ook hele volksgroepen kunnen zich gekwetst voelen. Blesseren hoort thuis in de sporttaal
(vooral in Nederland) : je kan iemand tijdens een match blesseIV - 373

ren. Een voetballer kan een knie- of beenblessure oplopen tijdens het spel.

Tussendoortje
Een toetje betekent onder meer een nagerecht, dessert, iets wat
toegegeven wordt, een toemaatje. Het tussendoortje past in dezelfde sfeer: volgens Van Dale is het "iets dat tussen de maaltijden door wordt gebruikt als versnapering of bijvoeding, vluggertje". Tussen twee maaltijden eten we wel eens een tussendoortje.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg.
'81, ms. 7 en 8)

Arreslee
Een arreslee of ar is een slede die door een of meer paarden
over sneeuw of ijs voortgetrokken wordt. Het woordje ar heeft in
de uitspraak zijn kop verloren. Oorspronkelijk luidde het nl. nar,
in de zin van gek, dwaas. Een arreslee was dus eigenlijk een
narrenslee. De slee kreeg die naam wegens de pluimen op de kop
van het paard en de belletjes aan hoofdstel en leidsels.
Dat wegvallen van de beginletter (nar wordt ar) is niet zo
eigenaardig in onze taal: adder komt eigenlijk ook van nadder
en okkernoot ontstond uit nokkernoot (nokker betekent ook
noot).

Kapsones
Kapsones is een term die uit de volkstaal in het Algemeen Nederlands is doorgedrongen. Het woord gaat terug op het Hebreeuws, waar het een "overdreven gevoel van eigenwaarde"
betekent. Kapsones maken of hebben staat bij ons voor "drukte
maken", "veel noten op zijn zang hebben". (Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. 1980, ms. 11/12)
P.N.
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Kramers' Groot woordenboek Nederlands. Tevens vreemdewoordenboek. Samengesteld door de lexicografische staf van
Kramers' woordenboeken o.l.v. Gijsbert van Kooten (2 dIn, EIsevier Amsterdam/Brussel, 1640 blz., Bfr. 1 550).
Tot voor kort bestond er slechts één Nederlands verklarend
woordenboek uit twee delen, dat was Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal (lOde druk, 1976). Van Dale was ook
het enige woordenboek dat zich met het bijvoeglijk naamwoord
'groot' tooide. Nu heeft Elsevier, de uitgeverij die overigens al in
1958 een tweedelig (geïllustreerd en met encyclopedische informatie aangevuld) woordenboek op de markt had gebracht, 'een
oude wens' werkelijkheid doen worden door uit Kramers' Nederlands (van prof. dr. C.B. van Haeringen, 19de druk, 3de oplage,
1979) en Kramers' woordentolk een 'nieuw' en dan meteen ook
maar tweedelig en 'groot' verklarend woordenboek te maken. En
door de vervulling van die wens heeft de uitgever niet onwaarschijnlijk meteen ook zijn échte wens verwezenlijkt: een produkt (want zo heten ook woordenboeken in de zakelijke kantoren van uitgevers) dat althans naar de vorm Van Dale naar de
kroon zou kunnen steken. Kritiek op de inhoud heeft de uitgever
kennelijk willen pareren met de mededeling dat het 'nooit de
pretentie van Kramers' Nederlands en Kramers' woordentolk geweest (is) om alleen de hoogstontwikkelden in ons taalgebied een
nuttig instrument bij het hanteren van onze taal te verschaffen'
(Voorwoord) - alsof enige andere woordenboekuitgever ooit zo
dom geweest is ! -, maar daarentegen 'een breed publiek, dat
op begrijpelijke wijze geïnformeerd wenst te worden over al die
zaken die men nu eenmaal van een verklarend woordenboek
verwacht' (ib.) op het oog heeft gehad. Men zou dat op zichzelf
een nobele doetstelling kunnen noemen, maar het blijft toch de
vraag of niet juist dat 'brede publiek' gemakkelijk door de gepresenteerde mystificatie misleid zou kunnen worden en of men daar
dan als uitgever van mag profiteren.
Men zou het natuurlijk wel kunnen weten : 'de dikte van een
woordenboek zegt niets over de kwaliteit' (drs. G. van Buren in
NRC-Handelsblad, 10 nov. 1979) en de 'grootte' zegt ook formeel niets over de inhoud. Door dik papier te gebruiken is ElseIV - 375

vier erin geslaagd met 8 miljoen tekens twee banden te vullen,
die niettemin toch elk maar ongeveer 800 bladzijden tellen, terwijl Van Dale twee banden vult met 29 miljoen tekens, en in zijn
geheel toch maar twee keer zoveel bladzijden (3230) telt als Kramers (de tekens zijn geschat door Riemer Reinsma, Vrij Nederland, Boekenbijlage 30 jan: 1981, blz. 29). Aangezien Elsevier
het formaat van Van Dale heeft nagebootst - en niet het aanzienlijk kleinere van de bekende Kramers' van Van Haeringen !
- en ook voor een fraaie band met gouden letters, een kartonnen cassette en bovendien voor een 'aantrekkelijke prijs' heeft
gezorgd, lijkt de mening van ~einsma dat er sprake is van een
'verkooptruc' (ib.) me niet onjuist: 'Deze Kramers', zo besluit
Reinsma, 'is te vergelijken met zo'n fles frisdrank waarvan de
bodem naar boven is uitgehold, zodat de fabrikant op de inhoud
kan bezuinigen'.
Dat hoeft overigens niet meteen ook te betekenen dat de kwaliteit van het gebodene te wensen over zou laten. Het 'nieuwe'
woordenboek heeft de bekende kwaliteiten en tekortkomingen
van de 'leggers', die bovendien in een aantal formele en inhoudelijke opzichten verbeterd heten te zijn (zie Voorwoord). Geen
enkel woordenboek is volmaakt; geen enkel woordenboek is volledig; het laatst gepubliceerde kan vanzelfsprekend een aantal
nieuwe woorden hebben die bij de oudere concurrenten niet te
vinden zijn en er zijn altijd nog wel een paar innovaties te bedenken die de bruikbaarheid kunnen verhogen. Maar het 'brede
publiek' moet er toch op gewezen worden dat het eigenbelang
van de uitgever bij Kramers' Groot woordenboek Nederlands de
doorslag lijkt te hebben gegeven bij de beantwoording van de
vraag wat men met de van de vroegere uitgeverij Van Goor
Zonen overgenomen woordenboeken kon doen. Wie niettemin
in de verleiding mocht komen om 1550 Bfr. voor twee goed
ogende delen niet overdreven te vinden, moet toch nog eerst
even nr. 198 van Testaankoop (sept. 1979) bekijken. De conclusie daar dat Van Dale 'afgetekend het beste Nederlandse verklarende woordenboek' en Koenen 'op een na het beste woordenboek' (Testaankoop 198, blz. 26) is, blijft na het verschijnen van
de geklutste Kramers ongetwijfeld overeind. De Kramers van
toen was de mindere van de concurrenten; die van nu is dat
gebleven, te meer omdat ook nu nog de omvang zeker die van
Koenen niet overtreft (zie nogmaals Reinsma, blz. 29). Ook in
dat opzicht mag twee noch groot iemand over de drempel helpen.
G.G.
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Dr. Paul van Hauwermeiren, Leesbaar Nederlands. llandleiding
voor het begrijpelijke formuleren van schriftelijke informatie, De
Sikkel, 1981, 136 blz., 324 Bfr.
Aan de lezers van Taalbeheersing in de administratie hoeft dit
boek nauwelijks voorgesteld te worden. Ze zullen er de bijdragen over leesbaar Nederlands in herkennen die hier gepubliceerd
zijn op blz. 1-641-672 en 1-701-732. De verschillen tussen artikelenreeks en boek komen vooral hieruit voort dat het boek,
zoals de ondertitel te kennen geeft, bedoeld en opgezet is als
handleiding en dus meer op de bruikbaarheid is afgestemd.
In een korte inleiding wordt bij die ondertitel nog enige (onmisbare) toelichting verstrekt. De schrijver interpreteert daar
'leesbaar' als 'begrijpelijk geschreven'. Hij herhaalt: 'In deze
handleiding is leesbaar dus synoniem met begrijpelijk'. Hij waarschuwt dat een ander 'aspect van de leesbaarheid', nl. de 'aantrekkelijkheid', buiten beschouwing blijft, omdat die 'vooral van
belang is in evaluatieve en persuasieve teksten', en hier komt
uitsluitend 'de leesbaarheid van informatieve teksten' aan de
orde.
Over de gelijkstelling leesbaar-begrijpelijk zou een hele boom
op te zetten zijn. In het gewone taalgebruik pleegt men immers
bij 'leesbaar' inderdaad mede aan het aspect 'aangenaam, prettig, aantrekkelijk, boeiend' te denken - zozeer zelfs dat men het
woord een ironische lading kan meegeven en van een 'leesbaar
boek' kan spreken op dezelfde toon als van 'drinkbare wijn' of
'eetbaar brood'. Ook het wetenschappelijk onderzoek naar de
leesbaarheid ('readability') blijkt zich principieel niet alleen met
de begrijpelijkheid, maar ook met de aantrekkelijkheid van
schriftelijke uitingen bezig te houden, zij het dat het in de praktijk vooral op het eerste aspect gericht is. In Taalbeheersing in de
administratie omschreef de auteur, die bij uitstek deskundig is op
dat gebied, 'leesbaar' dan ook aanvankelijk als 'begrijpelijk en
boeiend geformuleerd' (blz. 1-641).
Ook over het argument dat leesbaarheid tot begrijpelijkheid
beperkt kan worden omdat alleen informatieve teksten aan de
orde zijn, zou uitgebreid getwist kunnen worden. Aannemelijk is
uiteraard, dat aantrekkelijkheid voor dat soort teksten niet zo
primair is als begrijpelijkheid. Maar kan men stellen dat aantrekkelijkheid op het vlak van de schriftelijke informatie geheel van
belang ontbloot zou zijn? De kans dat de informatie wordt overgedragen (en daar gaat het om) is toch groter naarmate de te
informeren persoon meer geboeid wordt? Toegegeven zij dan
weer dat begrijpelijkheid op zichzelf al iets aantrekkelijks is...
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Wat daarvan zij, verdere discussie zou in hoge mate academisch worden, nu de schrijver zelf van meet af zo duidelijk heeft
gesteld wat hij in dit boek onder leesbaar Nederlands wenst te
verstaan.
Hij zal het, ook daarover laat hij geen misverstand bestaan,
alleen over het schrijven, het formuleren zelf hebben, niet over
de voorbereidende fasen waarin we uitmaken wat we zullen
schrijven en waarom, voor wie en onder welke omstandigheden.
Dat zijn inderdaad vragen die stof zouden leveren voor een heel
ander soort handleiding.
De drie hoofdstukken waarin het boek ingedeeld is handelen
over de leesbaarheid op het niveau van het woord, van de zin en
van de tekst.
Op het eerste niveau wordt besproken het gebruik van synoniemen, van al dan niet frequente woorden, van vaktermen, van
bastaardwoorden, van lange woorden, van afkortingen, van abstracte en concrete woorden, van woorden die te veel of te weinig
specificeren. De problemen op het niveau van de zin betreffen de
lengte van zinnen en zgn. T-eenheden ('terminal units' of 'minimale punctuatie-eenheden'), het hanteren van tangconstructies
en ingebedde zinnen, de naamwoordelijke stijl. Op het niveau
van de tekst komt allereerst ter sprake het juiste gebruik van
verwijswoorden als 'hij', 'deze', van verbindingswoorden als 'omdat', 'daarentegen', van signaalwoorden en -zinnen ('Samenvattend kunnen we zeggen.. .'), van alinea's, paragrafen en titels;
vervolgens het probleem van de 'redundantie', dat is de 'overtollige' toelichting die wenselijk kan zijn bij de tekststructuur en bij
de betekenis van woorden, zinnen of alinea's, eventueel via grafische voorstellingen; en ten slotte, bij wijze van correctie op een
en ander, wordt omslachtigheid afgeraden.
Anders dan hij in Taalbeheersing in de administratie had gedaan, heeft de schrijver ervoor gezorgd dat hij elk besproken
punt met een beknopt 'schrijfadvies' afrondt, b.v. 'gebruik
bastaardwoorden alleen als ze niet kunnen worden vervangen
door een begrijpelijk Nederlands woord' (in hoofdstuk 1), 'houd
het aantal woorden in de tangconstructie laag' (in hoofdstuk 2),
'gebruik nauwkeurige en gewone verbindingswoorden' (in hoofdstuk 3).
Het ligt voor de hand - de auteur wijst er weer op in zijn
inleiding - dat men aan dergelijke beknopte adviezen alleen dan
echt iets kan hebben als men ze in samenhang leest met de bespreking waaruit ze zijn voortgekomen. Zoals het boek opgebouwd is, zal er weinig gevaar bestaan dat die adviezen verkeerd
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worden begrepen. De auteur slaagt er telkens weer in de onderscheiden leesbaarheidskenmerken zo te behandelen dat de aandachtige lezer zonder veel moeite inziet hoe hij de adviezen moet
relativeren en in welke mate hij ze tegen elkaar moet afwegen.
Toch zou van enkele punten een nog verder verfijnde bespreking zinvol hebben kunnen zijn. Een paragraaf als die over de
bastaardwoorden bij voorbeeld zou baat hebben gevonden bij
iets meer nuancering. Ook de paragraaf die afgerond wordt met
het advies 'gebruik korte woorden' is alles te zamen vrij summier. Het advies is in dit geval al zo ... kort dat je het nauwelijks
kunt opvolgen zonder in Ot-en-Sienstijl, anders gezegd in leesbaar Nederlands op zijn schraalst te vervallen. Juist daarom had
het voorafgaande betoog best wat nader uitgewerkt mogen worden. Dat betoog komt neer op een waarschuwing tegen het gebruik van lange samengestelde woorden. Belangrijk heet onder
meer, op blz. 20, 'dat zo weinig mogelijk woorden van meer dan
drie lettergrepen voorkomen'. (Roger Caillois, let wel : een
Fransman, beweerde in zijn mooie boek Le fleuve Alphée niet te
kunnen inzien waarom hij woorden van meer dan vier lettergrepen nodig zou hebben... ) De auteur maakt dan ook niet alleen
bezwaar tegen gelegenheidskledingverhuurbedrijf en zo, hij
geeft ook de raad b.v. niet te schrijven 'keuzebepalende elementen', maar 'elementen die de keuze bepalen'. Dat is mooi, maar
het zou een koud kunstje zijn om een volzin te bedenken die ik
juist leesbaarder (begrijpelijker) kan maken door wèl met 'keuzebepalende' te werken, een volzin nl. waarin op 'elementen' een
andere betrekkelijke bijzin moet volgen. Ook in een ander opzicht is het zeer de vraag of ik wel in ieder geval de leesbaarheid
bevorder door een compositum te ontbinden. Stel dat ik een
vulgariserend artikel moet schrijven over wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, of over arbeidsduurverkorting, of - om bij
de zaak te blijven - over leesbaarheidsonderzoek. Het kan ongetwijfeld zin hebben dat ik die termen een keer, b.v. in het
begin van het artikel, uiteenhaal, maar mag ik dan in het vervolg
niet aannemen dat mijn lezer wel in staat zal zijn het samengestelde woord met weinig of geen moeite te begrijpen ? Het gaat
tenslotte om leesbaar Nederlands en het ligt nu eenmaal in de
aard van onze taal dat ze samenstellingen gedoogt. Dat brengt op
zijn beurt mee dat de leesvaardigheid van Nederlandstaligen tot
op zekere hoogte de vaardigheid tot het begrijpen van composita
veronderstelt; het hangt er maar van af hoe die aangebracht
worden.
In een geval als dit had de auteur misschien toch iets duidelijker kunnen maken hoe we zijn advies samen kunnen laten spelen
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met andere adviezen, b.v. over het toelichten van vaktermen, of
over het vermijden van omslachtigheid, of zelfs over he,t kiezen
van woorden waarmee de lezers vertrouwd zijn (ik kan nl. ook zo
schrijven dat ik lezers met woorden vertrouwd maak). Of hij had
met meer nadruk kunnen waarschuwen voor ondoordacht opvolgen van zijn raad. Hij doet dat elders, b.v. op blz. 71 in de
interessante paragraaf over 'nominalisering', waar hij terecht opmerkt: 'Bij het wegwerken van de nominale stijl komt het er
echter niet op aan tot elke prijs het aantal persoonsvormen te
verhogen en het aantal substantieven en voorzetsels te verlagen.
De remedie kan erger zijn dan de kwaal'.
Onder het bespreken van dit boek zijn als vanzelf allerlei vragen en bedenkingen opgekomen. Gelet op de stof die hij behandelt, zal de auteur dat wel verwacht hebben. En de lezer van
Taalbeheersing in de administratie, die met de inhoud van Leesbaar Nederlands al enigszins vertrouwd was, zal ook wel hebben
begrepen dat hem hier een degelijk werk wordt geboden, een
echt goed bruikbare handleiding bij het dagelijkse - of zondagse
- schrijven van doodgewone teksten.
C.B.
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Boekbesprekingen
Lijst van landennamen, Commissie voor de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
1980,34 blz., fl. 7,50 plus fl. 1,95 porto.
De lijst bevat 228 namen van landen. Voor ieder land zijn
vermeld:
- in de eerste kolom, de alledaagse naam van het land;
- in de tweede kolom, de officiële naam;
- in de derde kolom, de inwonernaam en het Nederlandse bijvoeglijk naamwoord.
'Wanneer dubbelvormen zijn vermeld, kan dit verschillende
betekenissen hebben :
1. er zijn verschillende alledaagse of officiële namen in gebruik.
Deze zijn vermeld in de. volgorde van meer naar minder officieel. De gebruiker kan kiezen al naar de aard van zijn tekst,
het zinsverband of de eigen voorkeur. Bij voorbeeld: Bondsrepubliek Duitsland, Westduitsland;
2. er zijn in het nederlands verschillende afleidingen in gebruik.
De eerst vermelde vorm heeft de voorkeur; de tweede is ook
goed nederlands. Bij voorbeeld: Malta... maltees, maltezer'
(blz. 11).
Voorbeelden
Algerije

de Democratische Volksrepubliek
Algerije

algerijn
algerijns

Bangladesh

de Volksrepubliek Bangladesh

bengalees
bengalees

Burma

de Socialistische Republiek de Unie
van Burma

burmaan
burmaans

Burundi

de Republiek Burundi

burundiër
burundisch

Colombia

de Republiek Colombia

colombiaan
colombiaans

Cyprus

de Republiek Cyprus

cyprioot,
cypriër
cyprisch
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ElSalvador

de Republiek El Salvador

salvadoraan
salvadoraans

Etiopië

Socialistisch Etiopië

etiopiër
etiopisch

Falklandeilanden,
de

de Falklandeilanden en Onderhorigheden

falklander
falklands

Gibraltar

Gibraltar

gibraltarees
gibraltarees

Guatemala

de Republiek Guatemala

guatemalaan,
guatemalteek;
guatemalaans,
guatemalteeks

Israël

de Staat Israël

israëliër
israëlisch

Joegoslavië

de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

joegoslaaf,
joegoslaviër;
joegoslavisch

Madagaskar,
Malagassië

de Democratische Republiek Madagaskar

malagassiër
malagassisch

Man

het Eiland Man

maneilander
maneilands;
manks

Mongolië

de Mongolische Volksrepubliek

mongoliër
mongolisch

Oekraine, de

de Oekrainse Socialistische Sovjetrepubliek

oekrainer
oekrains

Paraguay

de Republiek Paraguay

paraguayaan,
paraguees;
paraguayaans,
paraguees

Peru

de Republiek Peru

peruaan
peruaans

Sudan,
Soedan

de Democratische Republiek Sudan

sudanees,
soedanees;
sudanees,
soedanees

Thailand

het Koninkrijk Thailand

thai
(mv. : thais)
thais

Uruguay

de Republiek ten Oosten van de
Uruguay

uruguayaan,
uruguees;
uruguayaans,
uruguees

Venezuela

de Republiek Venezuela

venezolaan
venezolaans
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Zimbabwe

Zimbabwe

zimbabwaan
zimbabwaans

Zuidafrika

de republiek Zuidafrika

zuidafrikaan
zuidafrikaans

Commentaar

1. Ten aanzien van de aaneenschrijving en het gebruik van hoofdletters wijkt de Lijst van landennamen af van de voorschriften van
de Woordenlijst van de Nederlandse taal (1954).
De Commissie voor de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (CBAN) stelt voor:
- een bijvoeglijke bepaling niet afgeleid van een aardrijkskundige naam aan de volgende aardrijkskundige naam te verbinden: Nieuwehebriden, Nieuwzeeland, Westduitsland enz.
(Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor verleden deelwoorden die als bijvoeglijke bepaling worden gebruikt (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk) en ook namen als Duitse
Democratische Republiek en Verenigde Arabische Emiraten
worden in meer woorden geschreven);
- afleidingen, buiten het gebruik in een landennaam, met een
kleine letter te schrijven: belg, frans enz.
De CBAN had o.m. als opdracht richtlijnen vast te stellen
voor het gebruik en de spelling in Nederland van moderne aardrijkskundige namen. Zij 'ziet in het feit van haar bestaan en in
haar opdracht een duidelijke erkenning van de aparte plaats van
de namen binnen de nederlandse woordenschat alsmede van de
eigen problematiek die daarvan het gevolg is. Zij schroomt dan
ook niet, waar haar dat juist voorkomt af te wijken van de voorstellen van de Woordenlijst 1954 ... ' (blz. 7).
In zijn Ten geleide schrijft dr. A. Pais, de Nederlandse minister
van Onderwijs en wetenschappen, dat de bovengenoemde dubbele afwijking van de Woordenlijst een van de redenen is waarom
de aanbevelingen van de CBAN nog niet wettelijk kunnen worden vastgesteld.
In deze kwestie is het laatste woord nog niet gezegd en misschien worden de voorschriften van de Woordenlijst ooit gewijzigd in de zin zoals de CBAN voorstelt. Maar inmiddels blijft het
Groene boèkje onze spellingbijbel : het is raadzaam geen afwijkende spellingvormen te gebruiken.

2. De CBAN heeft ernaar gestreefd ingeburgerde Nederlandse
namen, zgn. exoniemen, te behouden: Albanië, niet Shqipëri,
Finland, niet Suomi enz. Toch wenste ze ook rekening te houden
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met de richtlijn tot vermindering van het gebruik van exoniemen
gegeven door de Second United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (Londen 1972). 'Aangezien
ook het aanpassen van b.v. het letterteken -u- aan nederlands
-oe- of van -c- aan nederlands -k- tot de vorming van nieuwe
exoniemen zou leiden, is daarvan afgezien: Burundi, Papua,
Canada, Nicaragua' (blz. 8). De CBAN maakt wel een uitzondering voor ingeburgerde schrijfwijzen als Oekraine, Joegoslavië, Koeweit, Kameroen, Kongo; in enkele gevallen worden
twee vormen opgenomen: Puerto Rico naast Porto Rico, Sudan
naast Soedan.

3. Opmerkingen over of n.a. v. enkele voorbeelden
-

-

-

-

-

Algerije (met de klemtoon op de derde lettergreep; dus niet
Algerië, met de klemtoon op de tweede lettergreep);
Burma is de Engelse schrijfwijze. De spelling met i is evenwel
beslist ingeburgerd in het Nederlands (en overigens ook in het
Duits en het Frans); waarom krijgt die dan niet de voorkeur ?
Etiopië : het is onduidelijk waarom hier niet Ethiopië staat,
met h, zoals o.m. in het Engels;
guatemalaan(s), guatemalteek(s) : 'Bij het vaststellen van afleidingen van landennamen is (de CBAN) tewerkgegaan volgens/de beginselen van de nederlandse woordvorming. Als
afleidingsachtervoegsels worden zoveel mogelijk gehanteerd ; -aan(s), -ees, -er, -isch en s' (blz. 9).
De nevenvormen 'guatemalteek(s)' zijn opgenomen omdat
deze in zekere mate ingeburgerd zijn;
Israëlier : en niet Israëli, omdat vormen op -i niet behoren tot
de gangbare patronen bij de vorming van inwonernamen.
Hetzelfde geldt voor Bengalees (niet: Bengali), Irakees
(niet; Iraki), Pakistaan (niet: Pakistani);
Joegoslavië: de CBAN stelt vast dat ook Zuidslavië in gebruik is, maar geeft de voorkeur aan Joegoslavië, omdat die
vorm het dichtst aansluit bij de nationale vorm;
Madagaskar: de schrijfwijze met k schept een exoniem en is
dus niet erg logisch;
maneilander : deze en soortgelijke afleidingen zijn alleen
maar bedoeld als mogelijkheid voor degenen die niet met een
omschrijving willen volstaan;
mongoliër, mongolisch: en dus niet Mongool, Mongools;
Oekraine, de, Oekrainer, Oekrains : Van Dale spelt Oekraïne, Oekraïener, Oekraïens; het is onduidelijk op grond waarvan de ene spelling de voorkeur krijgt boven de andere;
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-

Sudan, Soedan : de vraag is of Soedan niet even ingeburgerd
is als b.v. Koeweit en Kameroen.

Tot slot
Over de vraag of b.v. de Salvadoranen van NRC-Handelsblad of
de Salvadorianen van de Volkskrant de voorkeur verdienen, kunnen we blijven discussiëren. Op dit gebied bestaat er grote behoefte aan gezaghebbende voorschriften. De CBAN heeft nu de
knoop doorgehakt : het is te hopen dat haar adviezen in het
algemeen ingang zullen vinden. Zoals gezegd is, behoort evenwel
ernstig voorbehoud te worden gemaakt wat de aaneenschrijving
en het gebruik van hoofdletters betreft en zijn enige schrijfvormen ook anderszins betwistbaar.

Twee toemaatjes
1. Er is elders al op gewezen dat de schrijfwijze 'landennamen'
(i.p.v. b.v.landsnamen) niet in overeenstemming is met de
voorschriften inzake de spelling van de tussenklanken in samenstellingen.
2. Ter wille van de actualiteit : 'Falklandeilanden, de : Argentinië maakt aanspraak op dit gebied. De spaanse naam is Islas
Malvinas, in het Nederlands: Malvina-eilanden, inw. : malviniër, bn. : malvinisch' (blz. 31). Tussen twee haakjes: de
spelling 'in het Nederlands' is niet consequent.
E.B.

Opsnijden
Opsnijden betekent oorspronkelijk: grote stukken vlees of
brood voorsnijden en opdissen. Zo kan men bij voorbeeld een
eend opsnijden. Omdat het om grote stukken gaat, kon opsnijden de overdrachtelijke betekenis krijgen van 'royaal zijn' en
later ook van 'de grote heer uithangen, snoeven'. Een opsnijder
is een pocher, snoever, grootspreker. Een synoniem is opscheppen : drukte maken, branie maken. Opscheppen betekende oorspronkelijk: spijzen opdissen. Je kan met iets opscheppen, ermee geuren.
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Sikkepit

De eigenlijke betekenis van het woordje sikkepit zal misschien
wel enkele lezers verbazen. Sik is een pars pro toto en staat voor
geit. Een sikkepit is dus letterlijk: een geitekeutel. In figuurlijke
zin: een klein beetje, een weinigje. Het woord drukt iets waardeloos, iets onbelangrijks uit. De ervaring leert dat het altijd in
ontkennende zin wordt gebruikt :
- Dat interesseert me geen sikkepit (= geen zier).
- Dat is geen sikkepit waard (= niks).

Handelshuis - pand - winkel

Het woord handelshuis duidt in het Algemeen Nederlands op een
handelszaak, een koopmansbedrijf of firma. In geen geval betekent het een gebouw, pand of perceel. Als men het daarover wil
hebben, gebruikt men het Algemeen Nederlandse winkelhuis,
winkelpand of (ruimer) zakenpand.
Pand is eigenlijk iets dat strekt tot zekerheid van een verbintenis, waarborg, onderpand, een voorwerp waarop pandrecht gevestigd is door beslaglegging, inzonderheid : wat als onderpand
gegeven wordt bij het sluiten van een lening; huizen en landerijen die tot pand kunnen dienen.
-

Dat huis is een kostelijk pand.
Vandaar: pand
-

= huis.

Ik heb twee panden aan de kade gekocht.

Een winkelpand is een huis waarin een winkel gevestigd is of
kan worden gevestigd. Zakenpand is ruimer: een pand waarin
een of meer zaken gevestigd zijn of kunnen worden. Men zegt
dus: winkelhuis te koop, te huur.
Winkel betekende oorspronkelijk 'hoek'. Een winkelhuis was
dus eigenlijk een hoekhuis. Jan de Vries zegt daarover nog in zijn
Nederlands ethymologisch woordenboek: voor de overgang tot
de betekenis van winkel als verkoopplaats mag men misschien
denken aan de bouwsels die in de hoeken tussen de steunberen
van een kerk gebouwd werden en als winkeltje dienst deden.
Let op de uitdrukkingen : er is veel werk aan de winkel = er is
veel te doen. Minder bekend is : ik stuur geen werk van de
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winkel; dat betekent: ik neem alles aan, ik weiger geen arbeid.
Werk op de plank is Zuidnederlands ! (Algemeen Nederlands en
onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. '82, ms. 1-2)

Nascholing - bijscholing - herscholing
Nascholing is scholing op vakgebied na de oorspronkelijke opleiding. Er zijn verschillende soorten nascholing: herscholing en
bijscholing.
Herscholing is er voor onderwijsgevenden die nieuwe kennis
en vaardigheden willen verwerven. Het houdt in dat ingrijpende
wijzigingen op het terrein van de kennis betreffende een bepaald
vak hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden. De leerkrachten moeten dus iets geheel nieuws leren om in hun vak bij te
blijven.
Bijscholing is een vorm van voortdurende nascholing, gericht
op het verwerven van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
óm b.v. de onderwijsfunctie tijdens alle veranderingen behoorlijk te blijven uitoefenen.

De boot is aan
De uitdrukking 'de boot is aan' wordt naargelang het verklarende
boek waarin ze voorkomt wel eens met verschillende nuances
uitgelegd. Van Dale zegt: (gemeenzaam) de boot is aan: de
poppen zijn aan het dansen. Stoett geeft de wending niet. In
Nederlandse zegswijzen van A. Huizinga (Elsevier 1965) heet
het: de boot is aan: men is boos, ontstemd. Er wordt geen
herkomst bij gegeven.

Bossen - krenten - verschikken
Bossen betekent: in bossen binden (Van Dale). Zo kan je bij
voorbeeld peentjes (worteltjes) bossen. Een bos is een ronde
bundel, een verzameling langwerpige, niet zeer vast samengebonden of -gehouden gelijksoortige voorwerpen: een bos wortelen, een bos takken.
Druiven (trossen) krenten is een delicaat, fijn werkje: het
duidt op het uitdunnen van jonge druiventrossen, zodat die
grotere druiven kunnen dragen.
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Iets schikken is iets 'op een regelmatige of doelbewuste wijze
plaatsen, ordenen, rangschikken' (Van Dale). Iets verschikken is
dan: iets ànders plaatsen, leggen, ordenen.
-

Het meisje verschikte haar schoudertas. (Maarten 't Hart)

Spagaat

Spagaat (klemtoon op -gaat) komt uit het Italiaans. Synoniem is
spreidzit: een gymnastische stand waarbij men op de grond zit
en de benen een gestrekte hoek laat vormen. In ballettaal ook
grand écart genoemd.

Brainstormen - hersenhozen

Brainstormen is een techniek die je bij de voorbereiding van een
opstel kunt hanteren. Je noteert dan het kernwoord van je onderwerp midden op een vel papier en er omheen schrijf je de associaties die het woord bij je oproept.
Brainstormen kan uiteraard niet alleen individueel, maar ook
in groepen plaatshebben.
Voor het woord brainstormen werd ooit de nieuwe, kenschetsende omschrijving 'hersenhoos' geïntroduceerd. Paul Dijkstra
maakte bij zijn creatieve taaloefeningen uitgebreid gebruik van
deze 'methode om via vrij en ongeremd associëren snel en efficiënt aan ideeën te komen' (Creatief taalonderwijs, blz. 181).
Onder invloed van het werkwoord brainstormen zou het werkwoord hersenhozen ontstaan.
- Hersenhozen is een vorm van creatief denken die we moeten
benutten en trainen !
Hoos (3) is bij Van Dale 'een hevige wervelwind die (... ) zich
vertoont als een slurf waardoor stof en lichte voorwerpen worden
opgezogen, windhoos; waterhoos, boven water; zandhoos, boven
zandvlakten; sneeuwhoos, boven sneeuwvlakten'. Dit beeld van
hoos, die iets leegzuigt - bij de hersenen : het spuien van ideeën
- stond allicht model voor hersenhoos en het werkwoord hersenhozen. Van Dale neemt die termen echter nog niet op.
- Gier (= vloeibare mest of mestvocht) over het land hozen.
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen,
jg. '81, ms. 11-12)
P.N.
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IV. - Boekbespreking
Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek, door Walter de Clerck,
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage/Antwerpen, 1981, XXXIX +
854 blz., prijs: 1 840 Bfr.
Uitgangspunten
Walter de Clerck gaat uit van de vaststelling dat 'een descriptieve
en systematische behandeling in woordenboekvorm van het
Zuidnederlands in zijn functie van geschreven en gesproken taal,
als staatkundige variant naast het noordelijke Nederlands' (VII),
tot op dit ogenblik niet verschenen is. Het 'Zuidnederlands woordenboek (ZNWB) beoogt in deze leemte te voorzien door een zo
volledig mogelijke beschrijving te geven van de min of meer
algemeen voorkomende Zuidnederlandse taalverschijnselen,
waarmee uitsluitend die taalverschijnselen in Vlaams-België bedoeld zijn, die afwijken van het zgn. Algemeen Nederlands of de
standaardtaal' (VII).
Wellicht ten overvloede wijst De Clerck erop:
- dat hij zich in principe van een normatieve houding distantieert : 'het veroordelen van sommige linguïstische elementen
of feiten' en 'het propageren van een vervangend woord of
een vervangende uitdrukking' worden 'door velen als een
achterhaalde vorm van agressieve taalzuivering veroordeeld'
(XII);
- 'dat het gemeenschappelijke lexicon, t.w. de woorden of
woordbetekenissen die tot het gemeenschappelijk taalgebruik
van Nederland en Vlaams-België behoren, niet opgenomen is
in het ZNWB (XIII);
- dat 'door de restrictie dat uitsluitend de min of meer algemeen voorkomende Zuidnederlandse taalfeiten wordeR behandeld, voldoende aangegeven (is) dat het ZNWB geen dialectwoordenboek is, geen verzameling van alle mogelijke dialectverschijnselen in Vlaams-België, en geen conglomeraat
van alle bestaande dialectwoordenboeken' (XIII).
Bij deze uitgangspunten zijn enige kanttekeningen te plaatsen.
1. Volgens De Clerck heeft het Zuidnederlands de functie van
een geschreven en gesproken taal en is het een staatkundige
variant naast het noordelijke Nederlands. Maar hij voegt er onTaalbeheersing sept./okt. 1982
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middellijk aan toe dat Zuidnederlandse taalverschijnselen alleen
maar afwijkingen zijn van de standaardtaal. Zo eenvoudig zit dat
dus in elkaar: het Zuidnederlands is een taal, maar die bestaat
uit afwijkingen. Een afwijkende taal dus, om zo te zeggen. Zoveel is intussen zeker dat het ZNWB niets meer is dan een lijst
van afwijkingen, zoals de taalzuiveringsboeken.
2. De Clerck wenst geen normatief standpunt in te nemen, Jllaar
bij de verklaring van de Zuidnederlandse vormen geeft hij wel
zoveel mogelijk standaardsynoniemen. 'In een groot aantal gevallen kon worden volstaan met synoniemdefinities, vooral bij
vreemde woorden, bastaardwoorden, purismen enz. Het spreekt
voor zich, dat b.V. het lemma druipbad geen omschrijvende definitie behoeft; immers, het standaardtaalsynoniem 'douche' sluit
iedere onduidelijkheid uit' (XXII).
Dat klopt, tenminste als je ervan uitgaat dat de gebruikers van
het ZNWB weten wat een douche is, of m.a.w. de standaardtaal
beheersen. De Vlamingen worden dus verondersteld voor een
heleboel dingen en begrippen ten minste twee woorden te kennen : de standaardterm en een woord dat 'min of meer algemeen'
in Vlaams-België voorkomt. Wie het eerste woord Algemeen
Nederlands noemt en het tweede een afwijking, lijkt een norm te
hanteren. Maar misschien geldt die niet voor Vlamingen, die nu
eenmaal een vreemde voorkeur voor afwijkingen schijnen te
hebben.
3. Je kunt het De Clerck niet kwalijk nemen dat hij het gemeenschappelijke lexicon niet heeft opgenomen: daarvoor zijn er de
gewone verklarende woordenboeken. Maar het heeft wel consequenties. Doordat de standaardwoorden die ook in VlaamsBelgië gangbaar zijn, ontbreken, geeft het ZNWB een vertekend
beeld van het Zuidnederlands in zijn functie van geschreven en
gesproken taal. Maar goed, dat moeten we dan zelf maar corrigeren. De Clerck heeft ons tenslotte gewaarschuwd.
Maar hij rept met geen woord over de vraag of de niet opgenomen standaardwoorden in Vlaanderen meer of minder voorkomen dan hun Zuidnederlandse tegenhangers. Drie voorbeelden.
Het al genoemde 'druipbad' staat in de Woordenlijst van de Nederlandse taal en de excerpenten hebben het eenmaal in hun
bronnen aangetroffen: er staat althans maar één citaat (nI. van
Daisne) in het ZNWB. Tussen twee haakjes: aangezien De
Clerck 'woorden waarvan slechts één vindplaats is - en de woorden die tot het persoonlijk taalgebruik gerekend moeten worden'
(XIX) niet opneemt, moeten we aannemen dat er meer dan één
vindplaats is. Maar is dat zo, of beschouwt hij de Woordenlijst
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ook als een bron? Hoe dan ook, het woord 'druipbad' was mij
volkomen onbekend : ik neem aan dat de Vlamingen een douche
nemen, en geen druipbad.
'Schorseneel' staat in de Woordenlijst, en als specifiek spreektaalwoord ook in het ZNWB met slechts één - merkwaardig citaat : 'Alfabetisch gezien moet ik het nu over schorseneren
hebben, die ik als kind steeds schorsenelen hoorde noemen,
Boon 1972, 89'. Vroeger waren dus alleen Zuidnederlandse
schorsenelen bekend; intussen hebben Boon en andere Vlamingen algemeen-Nederlandse schorseneren leren kennen en volgens de bewerker in geschreven taal leren gebruiken. Vraag:
hoeveel Vlamingen bezigen ook in verzorgde spreektaal schorseneren?
Over 'wandelradio' laat De Clerck alleen taalkundigen aan het
woord in drie citaten. Van Nicrop schrijft dat Johan Daisne hem
schriftelijk gevraagd heeft of hij er niets voor voelt het woord
'wandelradio' aan te prijzen. Annie van Avermaet en Fons Fraeters vinden dat wij, als we puristische neigingen hebben, onze
draagbare radio of portable ook 'wandelradio' kunnen noemen.
En volgens Galle hebben we naast transistor ook de woorden
wandelradio, zakradio of handradio. Een bedenksel van Daisne
- waar overigens in principe geen bezwaar tegen bestaat klopt De Clerck dus op tot Zuidnederlands. Maar hij houdt wel
een slag om de arm: het is een 'weinig gebruikelijk purisme'.
4. Het ZNWB is geen dialectwoordenboek, aldus De Clerck.
Daar kom ik nog op terug, maar voor alle duidelijkheid wijs ik
hier op drie verschijnselen die zijn bewering lijken tegen te spreken:
- De Clerck stelt vast dat er 'een groot aantal probleemgevallen
(zijn), waarbij de scheidingslijn tussen het bovenregionale en
het meer dialectische taalgebruik moeilijk kon worden vastgesteld' (XIX). Die twijfelgevallen heeft hij 'veelal' toch opgenomen, maar met de aanduiding 'gewestelijk', 'om aldus
aan te geven dat ons inziens de spreiding ervan tamelijk beperkt is en/of dat deze taalverschijnselen een min of meer
dialectisch karakter hebben' (XIX). Het ZNWB bevat dus
een groot aantal dialectwoorden;
- zelfs voor De Clerck is de belangstelling van de excerpenten
voor de zgn. heimatliteratuur (Claes, Streuvels, Timmermans
enz.) 'tamelijk opvallend' (XVII). Het is bekend dat die auteurs bewust dialectwoorden gebruikten ... ;
- het ZNWB wil geen conglomeraat zijn van dialectwoordenboeken, maar het vermeldt ze wel als geëxcerpeerde bronnen : De Bo (Westvlaams, 1892), Cornelissen en Vervliet
Taalbeheersing sepUok!. 1982
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(Antwerps, 1899-1903), Desnerck (Oostends, 1972), Foncke
(Mechels, 1-922), Goemans (Leuvens, 1936-1954), Joos
(Waas, 1900-1903), Lievevrouw-Coopman (Gents, 19501955), Rutten (Haspengouws, 1890), Schuermans (Algemeen
Vlaamsch Idiodicon 1865-1870), Tuerlinckx (Hagelands,
1886), Teirlinck (Zuidoostvlaams, 1908-1922). Waar de verwijzingen naar die bronnen goed voor zijn, kan ons een lemma als 'verdemmeleren' leren. Dit is specifieke spreektaal,
gewestelijk, gemeenzame, zelfs onconventionele taal- dit is
meer dan een slag om de arm - voor: vernielen. Er is geen
citaat - dus geen vindplaats? - , maar er wordt wel verwezen ('zie ook') 'naar de dialectwoordenboeken, o.a. De Bo,
Joos, Lievevrouw-Coopman, Schuermans en Teirlinck'. Die
verwijzingen hebben tot doel 'de gangbaarheid en de geografische spreiding van het woord zoveel mogelijk aan te tonen'
(XXIII). U hebt de redenering door: een woord staat in twee
of meer dialectwoordenboeken; dus zal het wel min of meer
algemeen voorkomen in Vlaams-België en bijgevolg Zuidnederlands zijn. Dat de meeste dialectwoorden een eerbiedwaardige ouderdom hebben, deert de bewerker van het
ZNWB kennelijk niet, hoewel volgens hem 'de klemtoon met
name gelegd werd op materiaal van na de Tweede Wereldoorlog' (XVI).

Het materiaal
De Clerck wou pas met het redigeren van het ZNWB beginnen
'nadat er een min of meer representatief bestand was opgebouwd' (XV). Terecht natuurlijk, maar hoe representatief is het
bestand van zo'n 80 000 woorden?
1. Het excerpeerwerk is voor meer dan 95 % verricht door Nederlanders, wat volgens De Clerck 'veel voordelen' heeft. Hij
noemt er één: er zijn 'veel taalverschijnselen' aan het licht gekomen, die de bewerker zelf of andere Vlamingen niet zouden
'opmerken' (XV). Er is overigens ook 'een klein nadeel' aan
verbonden: de Nederlanders ontging het soms dat bepaalde
woorden in een afwijkende betekenis gebruikt worden.
2. 'In de lijst van 'aangehaalde bronnen' zijn bijna 200 titels
opgenomen' (XVI), te weten 106 litteraire werken, 7 dagbladen
en 40 tijdschriften, weekbladen en reclamefolders. 106 + 7 + 40
:::: 153. Over de andere, zeg maar 40, titels vernemen we niets.
Misschien gaat het voor een deel om de bovengenoemde dialectwoordenboeken. Of om boeken over taalzuivering, zoals die van
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Bakker, Florquin, Galle, Janssens, Noë, Talpaert en Buyse, Van
Avermaet en Fraeters, Theissen, of om titels als Nederlands van

nu, Nu nog, Sociaalrechtelijk woordenboek, Keurig Nederlands in
de administratie en elders, Taalbeheersing in de administratie.
Zijn dat ook al bronnen waarin de excerpenten alle woorden,
woordgroepen enz. moesten aanstrepen 'die volgens hun taalgevoel in de standaardtaal niet bekend zijn of daarin een andere
betekenis of gevoelswaarde hebben' (XV) ?
3. Bij de keuze van de bronnen zijn drie principes gehanteerd:
a) geen vaktaalwoorden die alleen binnen het specifieke vakgebied voorkomen;
b) er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 'geografische verdeling' (XVI). 'Bij regionale kranten, reclamebladen e.d. zijn de
verschillende provincies vertegenwoordigd, bij landelijke kranten is er naar gestreefd om steeds verschillende regionale edities
een drietal maanden consequent te excerperen' (XVI).
Drie opmerkingen :
- de vlieger van de 'geografische verdeling' gaat niet op voor
aangehaalde bronnen als De bond, Ons erfdeel, Info-vakan-

tiegenoegens, Kerk en leven, De middenstand, Het rijk der
vrouw, De Belgische verminkte, Vrouwen wereld enz.;
er zijn zo'n 18 'regionale kranten, reclamebladen e.d.' geëxcerpeerd : 5 Mechelen, 4 Rupelstreek, 3 Gent, 2 Baal, Bonheiden... Wespelaar, 1 Roeselare, 1 Vilvoorde, 1 Westkust +
'Koerier. Informatieblad voor Limburg, Antwerpen en
Vlaams-Brabant (verschillende edities; zonder nadere aanduiding editie Mortsel-Rupel)'. Van een - zelfs min of meer
- evenwichtige vertegenwoordiging van alle gewesten is dus
geen sprake;
- het blijft een raadsel hoe 'steeds verschillende regionale edities' van de landelijke kranten een drietal maanden zijn gevlooid : gaat het om de hele krant of alleen maar om het
streeknieuws ? De Clerck deelt evenmin mee over welke drie
maanden het gaat. In de 'Aangehaalde bronnen' staan wel
aanduidingen als 'De Gazet van Antwerpen. Jg. 1 (1981) .. .',
'Het laatste nieuws. Jg. 1 (1888) .. .', 'Het belang van Limburg.
Jg. 1 (1933) .. .' enz., maar wat moet je je daar in hemelsnaam
bij voorstellen ?;
c) 'bij de keuze van de litteraire werken werden geen strenge
criteria gehanteerd. Als understatement kan dit tellen. Ik heb al
vermeld dat de excerpenten een vreemde voorkeur hebben voor
heimatliteratuur. 'Zij (konden) moeilijk tot het lezen van bepaalde auteurs 'verplicht' worden' (XVII). En dus grijpen ze spon-

-
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taan niet alleen naar Claes, Timmermans en Streuvels, maar ook
naar Jozef Bijdekerke, Aloïs Blommaert, Richard Dewachter,
Jaak Langens, G. vanden Maeldere, Edward Peeters, Jozef de
Ridder, Maria Vermeyen, Omer Wattez, Staf Weyts enz. Tamelijk opvallend, zegt De Clerck, en gelijk heeft hij.
Maar De Clerck heeft nog andere pijlen in zijn koker: 'Een
vluchtige blik in de lijst van aangehaalde bronnen maakt echter
meteen duidelijk dat ook de andere Zuidnederlandse auteurs
ruim vertegenwoordigd zijn' (XVII). Een grondige blik maakt
meteen duidelijk dat dit niet klopt. Tegenover 6 boeken en 1
verhaal (43 blz.) van Claes en 4 boeken van Timmermans staan
b.V. 2 boeken en 1 verhaal (25 blz.) van Claus, 1 boek van Geeraerts, 1 verhaal (5 blz.) van Gilliams, 1 verhaal van Gronon (28
blz.), twee verhalen van Lampo (17 blz. + 88 blz.) enz. De
verhalen komen overigens alle uit 'Sociale verhalen' of 'Moderne
Vlaamse verhalen', twee verzamelbundels waar de excerpenten
een minder opvallende voorkeur voor hebben. Ook Elsschot
staat in de Aangehaalde bronnen, en wel met zijn verzameld
werk. Maar 'met uitzondering van enkele met hun verzamelde
werken vertegenwoordigde auteurs, zijn de literaire bronnen volledig op Zuidnederlandse afwijkingen doorgenomen' (XVI). Dus
is Elsschot niet (volledig) geëxcerpeerd? En wie zijn die 'met
hun verzamelde werken vertegenwoordigde auteurs' ? Bij mijn
weten is er alleen Elsschot.
4. De Clerck heeft ook 'een innovatie op lexicografisch gebied
aangedurfd' (XVIII). Hij neemt nl. ook 'specifieke spreektaalwoorden' op, 'gekenmerkt door het teken * (asterisk) na het vet
gedrukte lemma' (XVIII). Voor alle duidelijkheid: het gaat om
'Zuidnederlandse woorden die thans zo goed als uitsluitend tot
de spreektaal behoren' (XVIII).
Daarbij baseert hij zich 'vooral (-) op eigen inzicht en (zijn)
kennis van het Zuidnederlands' (XVIII). Vaak zijn er geen bewijsplaatsen. Als die er wel zijn, gaat het om :
- 'aantekeningen van radio- en televisieuitzendingen, die vaak
eerst op band werden opgenomen';
- 'uitspraken genoteerd tijdens bezoeken aan familieleden,
vrienden enz. ';
- 'excerpenten uit de regionale pagina's van kranten, uit weekbladen, reclamebladen enz.' : 'het taalgebruik in dergelijke
bronnen benadert vaak de gesproken taal dichter dan het
materiaal uit de litteraire bronnen';

-

'oudere werken van zgn. heirnatschrijvers' (XVIII).
Daarbij rijzen heel wat vragen: uit welk gewest zijn de mensen voor de microfoon of op het scherm afkomstig? Spraken die
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familieleden, vrienden enz. dialect of (min of meer) verzorgd
Nederlands? Zijn die oudere werken van zgn. heimatschrijvers,
die bewust dialectwoorden gebruiken, een betrouwbare bron?
Maar de bewerker van het ZNWB is er zich 'terdege van bewust' ,
dat hij zich 'met deze innovatie op glad ijs' begeeft (XVIII). Te
glad, zoals verder nog zal blijken. Ik beperk me hier tot twee
voorbeelden van specifieke spreektaalwoorden :
- 'etelijk bnw. Geschikt om gegeten te worden, eetbaar. Ik
vraag de dame wat ze denkt over de etelijke waar, die aangeboden wordt, Jonckheere 1957, 127'. Ondanks het eigen inzicht en de kennis van het Zuidnederlands van De Clerck kap
ik me niet voorstellen dat dit woord tot de Zuidnederlandse
spreektaal zou behoren. Bovendien komt het citaat niet uit
een ouder werk van een zgn. heirnatschrijver;
- 'verharen zw. (gewest.). Inz. van de huid: ruw of schraal
worden. Ze moeten hun bloote voeten wat intrekken, want
het vel van hun beenen verhaart van de hitte, Ciaes 1933, 54'.
Hoeveel Vlamingen kennen zelfs maar dit woord ? Dat komt
ervan, als je oudere werken van zgn. heirnatschrijvers gebruikt als bron voor hedendaagse spreektaalwoorden.

Het resultaat
In het ZNWB zijn 9646 woordvormen opgenomen, t.w. 4870
hoofdingangen en 4 776 neveningangen.
'Voor opneming kwamen (dus) in aanmerking die woorden,
woordbetekenissen, verbindingen enz., die afwijken van het gebruik in de standaardtaal en die in een redelijk groot gebied
(twee of meer provincies) in Vlaams-België zijn aangetroffen, en
waarvan de taalgebruikers veelal aannemen dat deze woorden tot
de gemeenschapstaal van geheel Vlaams-België behoren'
(XVIII).
Ook al is de regel van de twee provincies al zeer discutabeleen woord komt voor in het Oost- en het Westvlaams, dus is het
algemeen Zuidnederlands - , toch wordt het selectiecriterium
nog verruimd voor drie soorten van woorden :
- als 'de scheidingslijn tussen het bovenregionale en het meer
dialectische taalgebruik moeilijk kon worden vastgesteld', is
'veelal tot opneming overgegaan, met die restrictie dat wij
deze woorden of woordbetekenissen met de distinctie 'gewestelijk' hebben gekenmerkt' (XIX);
Taalbeheersing sepUokt. 1982

IV· 395

de Zuidnederlandse woorden in de Woordenlijst van de Nederlandse taal werden opgenomen, behalve als ze 'thans volledig verouderd of ongebruikelijk zijn' (XIX);
- 't. a.v. het selectiecriterium is eveneens soepelheid betracht
bij minder algemeen voorkomende Zuidnederlandse woorden die tot het litterair taalgebruik behoren. Wij hebben gemeend bij deze categorie concessies te moeten doen om het
ZNWB als naslagwerk bij de lectuur van Zuidnederlandse
auteurs optimaal te kunnen laten fungeren' (XIX).
En nogmaals vragen en vragen. Hoe zit dat b.v. met de werken
van heimatschrijvers - toch ook litteraire werken: nu eens bevatten ze bewijsplaatsen voor specifieke spreektaalwoorden, dan
weer staan er minder algemeen voorkomende Zuidnederlandse
woorden in en die worden dan toch maar opgenomen. Maar
genoeg vragen: laten we het criterium eens toetsen aan de praktijk van het woordenboek.
-

1. Betinteld (gewest.) , ten ondomme (gewest., inz. WvI.), verhapzakken (gewest.) , vluchtknal, durendans*, pelder (vero. ?),
potabel (w.g.), fusiek, trunterij* (gemeenz.), kloon* (gewest.) ,
euzie (WdI.; thans w.g.), plonge* (w.g.), generalist, zanten
(WdI.; gewest.; inz. VI. en litt. t.), frullen* (gewest.), wijm (gewest., inz. Vl.), klateren * (onconvent.), achterwaren (Wdl.; gewest., inz. in W.- en O.-Vl.), touter* (gemeenz.), bres* (b.v. een
bres kinderen), domp*, poteren* (gemeenz.), krawaat (gewest.,
inz. Brab.), kallegaaien (gewest.), netelachtig (b.v. een netelachtig probleem) enz. enz.
U hebt deze woorden nooit eerder gehoord of gelezen ? Toch
staan ze en vele soortgelijke in het ZNWB en ze zijn dus min of
meer algemeen Zuidnederlands. Maar De Clerck is een voorzichtig man, die zich wel op glad ijs durft te begeven, maar die niet
over ijs van één nacht gaat : met de aanduidingen gewest.,
vero. ?, w.g., gemeenz., onconvent., specifiek spreektaalwoord
kun je alle kanten op. De vraag blijft evenwel hoeveel 't,aalgebruikers veelal aannemen dat deze woorden tot de
gemeenschapstaal van geheel Vlaams-België behoren' (XVII).
Een oratorische vraag dus.
2. Uit Hollandse karikaturen van het Zuidnederlands taalgebruik weten we dat Vlamingen om de haverklap 'pertang' en
'zulle' of 'zunne' gebruiken. Ook die woorden staan in het
ZNWB, en niet alleen die: guichet* (thans w.g.), guidon* (thans
w.g.), sacoche* (gemeenz.), lavabo (WdI.), stoof (het gewone
woord voor: kachel), velo (m.n. in de spreekt. het gewone
woord voor: fiets), chauffage*, bot (Wdl.; thans vooral
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spreekt.) , facteur*, frigo, stekje* (stekske, gemeenz.), cachepoussière* (gewest., thans w.g.), buvard* (thans W.g. en uitsl.
spreekt.) , trottinette (het gewone woord voor : step), clignoteur*, coiffeur*, compteur*, cornichon *, cresson*, frein*, garde*, garde-boue*, rayon* (gemeenz.), recommandé* (gemeenz.,
thans w.g.), tirette*, tember* (gewest., thans w.g.), oreillons,
appendicite*, antigel*, blaffetuur*, enz. enz.
Een hele rij afwijkende woorden, die de Vlamingen kennen
uit hun dialect en die ze steeds minder gebruiken in verzorgde
omgangstaal. Maar ja, het gemeenschappelijke lexicon staat nu
eenmaal niet in het ZNWB.
3. Behalve bovenregionaal en/of dialectisch taalgebruik - de
scheidingslijn kan heel vaak niet worden vastgesteld - bevat het
ZNWB ook andere afwijkingen, o.m. gallicismen. De excerpenten hebben die een aantal keren aangetroffen in Zuidnederlandse
bronnen, maar daaruit mag niet worden afgeleid dat ze (min of
meer) algemeen gangbaar zouden zijn in Vlaams-België. Je zou
dan toch allereerst moeten nagaan hoe vaak de Algemeen Nederlandse tegenhangers te onzent voorkomen.
Tamelijk opvallend daarbij is dat de Nederlandse excerpenten
- die zeer veel taalverschijnselen hebben opgemerkt die de bewerker of andere Vlamingen zouden zijn ontgaan - zeer veel
afwijkingen niet hebben opgemerkt. Bij wijze van voorbeeld:
onweerachtige buien (i.p.v. onweersbuien), herleiden tot (i.p.v.
beperken tot), genieten van (i.p.v. iets genieten), onafgezien van
(i.p.v. afgezien van), postdatum (i.p.v. datum poststempel), ter
plaatse trappelen (i.p.v. niet opschieten), algemeenheden (i.p.v.
algemeen), in aantal zijn (i.p.v. onvoltallig zijn): iemand onder
de arm nemen (i.p.v. in de arm nemen), loonmassa (i.p.v. totale
loonsom), een begroting in evenwicht (i.p.v. sluitende begroting), globaal (i.p.v. totaal), Congressenpaleis (i.p.v. Congresgebouw), hetzij (i.p.v. namelijk), gelasten met (i.p.v. belasten
met), gemeenteverkiezingen (i. p. v. gemeenteraadsverkiezingen), de kopers van een orkest (i.p.v. het koper), een symfonie
in drie bewegingen (i.p.v. delen) enz. enz.
4. En dan zijn er nog de duizenden citaten. De bewijskracht
ervan is gering: ze representeren nauwelijks iets meer dan zichzelf. En bovenal: wie heeft er iets aan? Zo staat er bijna een
hele bladzijde citaten bij 'pint'. Op zichzelf zijn ze soms best leuk
- 'Hij riep: 'Schoon kind, een flesje Campina'. Toen ik hem
alles op zijn tafeltje bracht, wou hij ... zijn arm rond mijn lenden
slaan, maar ik siste in zijn oor: Ik ben Reine niet, zulle, lafaard!
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Van danige alteratie stiet hij de pint en het fleske van zijn tafeltje
en begon... te huilen' - , maar het ZNWB heeft andere pretenties dan (alleen maar) leuk te zijn.

Tot slot
Daarmee is niet alles gezegd. Ik zou het b.v. nog kunnen hebben
over de opgenomen en vooral niet-opgenomen belgicismen (officiële Vlaams-Belgische termen) of over het (m.i. heel betrekkelijke) nut van de lijsten achterin het boek (vormvarianten; Franse
leenwoorden; Woordenlijst-woorden; synoniemen; samen zo'n
170 bladzijden). Maar uit het bovenstaande kan toch worden
afgeleid:
- dat het ZNWB een beperkte lijst is van allerlei, vaak vreemdsoortige afwijkingen van de standaardtaal, een taalzuiveringsboek dus, met duizenden citaten opgeklopt tot een woordenboek van 670 bladzijden;
- dat het ZNWB alleen ZN is in de zin dat die afwijkingen in
Vlaams-België (of in het zuidelijke deel van Nederland) voorkomen: algemeen Zuidnederlands zijn ze meestal niet.
E. Berode
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IV. - Documentatie
CANADESE TERMINOLOGIEBANK
Van Z. Exc. de Canadese ambassadeur, de heer D'Iberville Fortier, kreeg de directie van Taalbeheersing in de administratie een
vrij uitvoerige brief met de interessante mededeling dat belangstellende openbare en internationale besturen, privé-ondernemingen, universiteiten, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, vertalers en terminologen gratis een dienst voor terminologische inlichtingen kunnen raadplegen in het Cultureel centrum van Canada, alle werkdagen van 14 tot 16 uur, Loksumstraat 8, 1000 Brussel, tel. 513 79 40, Greta Brans, toestel 274.
Het gaat om een elektronisch Frans-Engels, Engels-Frans
woordenboek dat reeds meer dan 700 000 fiches telt, met meer
dan 1 500 000 wetenschappelijke en technische termen, en dat
dagelijks aangevuld en verbeterd wordt door de terminologen
van het vertaalbureau in Ottawa die de resultaten van hun nasporingen in een vijftigtal domeinen van de menselijke kennis opslaan. De terminologie van de spitstechnologie bekleedt er een
bevoorrechte plaats.

GRONDBEGINSELEN
Het vertaalbureau heeft zijn eerste basisfichestelsel samengesteld
aan de hand van twee bronnen : de geïnformatiseerde terminologiebank van de universiteit van Montreal die het bureau eind
1975 overgenomen heeft en de duizenden terminologiefiches die
in de loop der jaren werden verzameld door eigen vertalers.
Daarnaast heeft het bureau de grote principes vastgelegd die als
richtlijnen moeten dienen voor de ontwikkeling en de uitbreiding
van de terminologiebank, zowel in haar structuur en organisatie
als in het gebruik ervan.

Het uitdrukken van een begrip
Het eerste principe heeft betrekking op het opslaan van 'notioneIe' fiches die van een begrip uitgaan om tot een benaming te
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komen. Door deze aanpak is het mogelijk op een enkele fiche de
benamingen met betrekking tot het behandelde begrip (synoniemen, afkortingen, verschillende schrijfwijzen, enz.) samen te
brengen en de toevoeging van nieuwe fiches te beperken tot die
welke betrekking hebben op een nieuw begrip. De graduele
transformatie van het basissysteem verwijdert de terminologiebank van de lexicografische oriëntering van de beginperiode en
geeft haar een werkelijk terminologische fundering.

Gemeenschappelijk geheugen
De huidige software waarin deze fiches opgeslagen worden, dient
"Is gemeenschappelijk geheugen voor alle afnemers.

Coöperatief gebruik
De terminologiebank blijft eigendom van de Canadese overheid,
maar voor haar gebruik wordt een beroep op medewerking gedaan. De 'klanten' zijn niet alleen afnemers, maar ook leveranciers aan wie gevraagd wordt hun bijdrage te leveren aan het
gemeenschappelijk fonds, door dit aan te vullen met nieuwe begrippen en benamingen of door de bestaande gegevens te verbeteren.

Progressieve verbetering
Zelf onvolledig heeft een terminologiefiche een bepaald nut, omdat zij tenminste een aantal waardevolle inlichtingen bevat. Een
dergelijke fiche kan in het geheugen worden opgenomen en kan
worden gebruikt op voorwaarde dat men de reserves m.b.t. twijfelachtige gegevens begrijpt. Het is door het gebruik dat de bank
geperfectioneerd wordt.

Soepele structuur
Rekening houdend met het vorige principe werd de structuur van
de bank voldoende soepel gehouden om de gegevens uit verschillende systemen te groeperen volgens de aard en de betrouwbaarheid van de inlichtingen: 1. het uninotionele stelsel, 2. de lijst
van de officiële titels en benamingen, 3. het automatisch woordenboek, 4. de researchverzameling.
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De talen
Het systeem is zo opgevat dat het fiches in welke taal dan ook
kan verwerken; de terminologische behoeften voor de twee officiële talen in Canada zijn zo dringend en zo enorm, dat de terminologiebank zich alsnog tot het Engels en het Frans beperkt.

'STEENGOED'
Dat is de kreet van bewondering die een van de aanwezigen
slaakte tijdens een recente demonstratie van een zelfde terminal
in het Canadese Cultureel Centrum in Parijs. Minister J.C.
Chevènement gaf er de toon aan, toen hij naar een equivalent
voor het in zijn land (zij het in beperkte kring) bekende 'ENARQUE' - een afgestudeerde van de 'Ecole nationale d'administration' - informeerde en prompt, in vier seconden, op de terminal het Engelse 'Enarch', met de bijbehorende context, te
lezen kreeg.

MEERTALIG CANADA. .. EEN VOORBEELD
In den beginne was het woord...
In de bondshoofdstad is de vertaling tegelijk met de Canadese
Confederatie geboren. Meer bepaald in de allereerste jaren, van
1872 tot 1873, was de vertaling van de parlementaire debatten
toevertrouwd aan wat men toen al de 'pigisten' , een soort van
free-Iancers, noemde. In de dertiger jaren (1933) was België een
van de eerste landen ter wereld waar men al aan simultaanvertaling toe was.... Tijdgenoten zouden allicht een boeiend getuigenis over die beginperiode kunnen schrijven. Maar dat was ook
vijftig jaar nadien...
Eerst bij de eeuwwisseling zijn in Canada zeven debattenvertalers tot bondsfunctionarissen 'getitulariseerd'. Inmiddels 'bezondigden' zich enigebondsministeries en -instellingen aan vertaling, zodat zij zich in mindere mate aan de eisen van het Parlement onderwierpen... In 1913 telde men ten hoogste zeven à acht
vertalers die over verschillende departementen verspreid waren...
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Daarna werd er een poging gedaan...
Na een woelig debat kwam het Canadese Parlement ertoe, onder
de hoede of auspiciën van het Staatssecretariaat, een vertaalbureau op te richten. Onder één bestuur kwamen zodoende 91
vertalers te vallen (een twaalftal voor de debatten), maar met
uitzondering van de vertalers voor het ministerie van Buitenlandse betrekkingen en voor de Senaat, die onderscheidenlijk in 1946
en in 1950 tot het Bureau toetraden.
Mede dank zij de oprichting van het Bureau konden strengere
aanwervingseisen worden vastgesteld, dank zij ook de bemoeiingen van de 'Commission de la fonction publique'.

Het tijdvak 1939-1965 brak aan...
Tijdens en in de daaropvolgende jaren - oorlogstijd... - kende
het Bureau zijn eerste ontwikkeling. In 1948, nauwelijks een
paar jaar na de oorlog, waren de 175 vertalers gaandeweg 300
geworden om aan de stijgende federale aanvraag te kunnen voldoen. Daarmee was niet eens gezegd dat 'men' minder veeleisend geworden was : van de 325 gegadigden slaagden er nauwelijks 15 voor het examen.

De doorbraak van de zeventiger jaren
Ingevolge de wet van 1969 op de officiële talen zag het Bureau
zich genoodzaakt, teneinde aan de nieuw gestelde eisen te kunnen voldoen en door de spectaculaire groei van het aanbod, zijn
bezetting in aanzienlijke mate te versterken: in 1974400 nieuwe
personeelsleden.
De personeelsuitbreiding - tot 1115 vertalers - en de noodzaak de kwaliteit van zijn dienstverlening te verhogen hebben het
Bureau tot het nemen van tweeërlei maatregelen genoopt : de
werkzaamheden van zijn vertalers vergemakkelijken en een
daarmee overeenkomende dienstverlening ten behoeve van zijn
cliënteIe bevorderen, mede door een betere terminologie met
normalisatie en een steviger documentatie; daartoe waren nodig
een deskundiger terminologisch bureau, een uitgebreider documentatiecentrum en een betere vertalersopleiding.

Hedendaags bestek
Zowel qua werkvolume als wat de culturele uitwerking betreft is
het Canadese regeringsvertaalbureau een van de belangrijkste,
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zo niet de voornaamste instelling op dit gebied ter wereld en het
verricht zijn werkzaamheden zowel ten dienste van de bondsorganisatie als ten behoeve van de relaties die Canada met andere
nationale en internationale instellingen onderhoudt.
Dank zij een scala van deskundigen die het Bureau tot zijn
beschikking heeft of op wie het een beroep kan doen, is het ook
bij machte geweest een universeel terminologisch bestand aan te
leggen, mede dank zij organen als: ISO, UNESCO (via INFOTERM - TERMNET), UNO, NAVO, EG, OESO.
Er bestaan ook banden met de British Standards Institutions,
met de Carnegie-Mellon University en de American Translators
Association (ATA) in de Verenigde Staten; verder zijn er verbindingen met het Bundessprachenamt en met de Arabische wereld
(Institut Bourguiba en CILF).
Het Bureau

In het Canadese binnenland verzorgt het Bureau vertaalconferenties (sinds 1980) en bevordert de interprovinciale samenwerking ter afronding van anderstalige gesprekken, o.m. tussen AIberta, Saskatchewan, Manitoba, enz.
Het Bureau staat ook in voor terminologische normalisatie
binnen het raam van het bondsbestuur en verzorgt ook de begeleiding van tal van 'oriëntatiecomités' .
Door middel van studie- en vertaalbeurzen draagt het Bureau
bij in de bevordering van de vertaalscholen en -instituten aan de
verschillende Canadese universiteiten : Moncton, Laval, Montréal, Ottawa, Queen's, York, enz. Ten behoeve van gegadigden
met een minimum aan taalbagage bevordert het Bureau ook voor
rekening van de Québec-université te HuIl een practicum.
P. Buyse

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Terminologiebureau Europees Parlement, Terminologie van de
nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, 248 blz., Luxemburg
1982.
Sedert de oliecrisis van 1973 is men in het Westen koortsachtig
aan het werk gegaan om alternatieve energiebronnen te ontwikTaalbeheersing nov.ldee. 1982
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kelen die onze afhankelijkheid van de olieproducerende landen
uit het Midden-Oosten zouden verminderen. De oliecrisis en de
energiecrisis die er het gevolg van was hebben veel stof doen
opwaaien - ook op taalkundig gebied - want het vele speurwerk naar nieuwe energiedragers leidde onvermijdelijk tot het
ontstaan van een aangepaste woordvoorraad om in de communicatiebehoeften te voorzien.
Het Terminologiebureau van het Europees Parlement, dat
zich vroeger al verdienstelijk heeft gemaakt met de publikatie
van diverse veeltalige glossaria, heeft onlangs het resultaat van
veel taalkundig speurwerk inzake alternatieve energievoorziening gepubliceerd in de vorm van een zestalige Terminologie van

de nieuwe en hernieuwbare energiebronnen.
Het grootste gedeelte van dit werk bestaat uit een Corpus met
1035 trefwoorden, alfabetisch gerangschikt in het Engels, met
vertalingen in het Frans, het Italiaans, het Duits, het Nederlands
en het Deens. Van alle officiële talen van de Europese Gemeenschappen ontbreekt dus alleen het Grieks.
Op het Corpus volgen alfabetische lijsten in de andere talen
dan het Engels, zodat het woordenboek in een veelheid van talencombinaties kan worden gebruikt. De trefwoorden zijn niet
van een omschrijving of toelichting voorzien, maar in vele gevallen zijn zij opgenomen in een context, waardoor het voor de
gebruiker gemakkelijker is uit verschillende mogelijke vertalingen de meest geschikte te kiezen.
Corpus en alfabetische lijsten worden voorafgegaan door een
lijst van particuliere organisaties en overheidsdiensten die werkzaam zijn op het gebied van het energieonderzoek. Zij zijn alfabetisch gerangschikt volgens het hoofdbestanddeel van hun benaming (instituut, comité, contactgroep, enz.), maar wel alle talen
door elkaar. Dat is jammer, want voor de gebruiker zou het
waarschijnlijk praktischer en nuttiger zijn geweest indien deze
organisaties en diensten per land waren ingedeeld, te meer daar
het meestal toch om eentalige benamingen gaat.
Heel nuttig zijn voorts de lijsten van de (onvermijdelijke) afkortingen die vertalers en andere taalgebruikers veel hoofdbrekens opleveren. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de lijst van
de op het betrokken gebied gebruikte eenheden en symbolen
daarvan.
Met deze Terminologie van de nieuwe en vernieuwbare energiebronnen heeft het Terminologiebureau van het Europees Parlement, geheel in de lijn van een bijzonder prijzenswaardige traditie, baanbrekend werk verricht, waarvoor de auteurs de dank
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verdienen van hen die vruchteloos in de bestaande woordenboeken naar bruikbare vertalingen voor al deze nieuwe begrippen
zouden zoeken. De publikatie is ook voor buitenstaanders beschikbaar en kan worden besteld bij het Europees Parl,ement,
postbus 1601, Luxemburg (prijs: 400,- Bfr.).
W. Penninckx

Mitaine
Het woord mitaine is bij ons nog niet ingeburgerd. Ward Ruyslinck gebruikt het evenwel herhaaldelijk in zijn boek Een man

die Samson heet.
-

Hij zag dat de naad van haar mitaine aan de duim was opengebarsten.
Mitaine, v (m.) mv. mitaines, verklaart Van Dale als (F.) dameshandschoenen met alleen een halve duim en zonder vingers.

Mozaïekbeeld
Dit is een beeldend woord voor een beeld dat gelijkt op een
mozaïek. Een mozaïek is een werk van steen, van glas, enz.,
bestaande uit een groot aantal kleine, verschillend gekleurde,
ingelegde stukjes die met elkaar een beeld of figuren vormen.
De term mozaïekbeeld is men echter gaan aanwenden voor het
algemene beeld dat de abonnees van kabeltelevisie sedert kort op
hun scherm kunnen oproepen, waardoor ze meteen kunnen zien
wat er op dat moment op de verschillende zenders te bekijken
valt. De kijker krijgt dus op zijn scherm een levende configuratie
van minischermpjes, met daarop alle aan de gang zijnde programma's.
Opgelet : mozaïek is ook de benaming voor de gevoelige laag
in de opneembuizen voor televisie. Elk tv-beeld is namelijk een
samenstel van kleine gekleurde lichtpunten.

Het loodje moeten leggen
Het loodje was eertijds een bewijsstuk (plaatje of penning) dat
men voor een vracht in een postwagen had betaald. Ook in de
schouwburg ontving men vroeger een loodje als betaalbewijs.
Pas later werden de papieren plaatsbewijzen ingevoerd. Het
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loodje moeten leggen betekent nu : moeten betalen. Of ook:
eraan te gronde gaan.
Als pu(n)tje bij paaltje komt...

De zegswijze Als putje bij paaltje komt is ouder dan de versie Als
puntje bij paaltje komt. Het Middelnederlands kent nl. 'putten en
de palen' = de grenzen van een gebied.
Door het graven van putten, kuilen, greppels en door het slaan
van palen wijst men nauwkeurig aan wat iemand toekomt, bakent men terreinen af. Vandaar: waar putten en palen zijn, dààr
is de grensscheiding. Waar twee afbakeningen samenkomen, is
er een kritiek punt : de grens. Daarover wordt men het vaak niet
eens. Die uitdrukking 'Als putje bij paaltje komt' zou later verbasterd zijn tot 'Als puntje bij paaltje komt'. Men bedoelt er
echter nog altijd mee: als het op de uitvoering aankomt, als het
ernst wordt, als de nood aan de man komt. Stoett vermeldt ook
nog: 'putje bij paaltje houden' en dat betekent: wat bijeenhoort, ook bijeenhouden; consequent blijven.
Bedieningen of beurten

Op grote scholen, waar de leerlingen niet alleen in één keer de
eetzaal in kunnen, wordt de groep gesplitst in bij voorbeeld twee
groepen die na elkaar aan tafel mogen. Er zijn dan twee bedieningen. Je kan ook zeggen: de bediening vindt in twee beurten
plaats.
Wie hier 'zittingen' gebruikt, vertaalt letterlijk het Franse
séance. Gangen kan men hier ook niet gebruiken. Een gang is
namelijk in gastronomische taal een van de onderdelen waaruit
een maaltijd bestaat: zo heb je een voorgerecht, een hoofdschotel en een nagerecht (of vlotter: een toetje).
Hondeweer
Hondeweer is onguur, erg slecht weer. De term heeft oorspronkelijk niets te maken met de andere uitdrukking: geen weer om
een hond door te jagen. Hondeweer is namelijk een verbastering
van 'ante' weer. En die oude vorm 'ont' betekende: slecht. Ont
werd later hont en zo ontstond honteweer. Toen veel later de
term honteweer niet meer begrepen werd, heeft men er langzamerhand hondeweer van gemaakt.
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Laconiek
Laconiek antwoorden is een antwoord geven zoals de oude Laconen het deden. Laconen of Laconiërs bewonen de Peloponnesus
(in Griekenland). Die Laconiërs waren eertijds bekend om hun
kortaangebondenheid en om de zinrijkheid van hun taalgebruik.
Een laconiek antwoord is dus een gevat antwoord, dat men doodbedaard geeft, zonder zich druk te maken. Algemeen Nederlands
en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg.'82, nrs. 5-6/11-12)
Mitella
Een mitella (klemtoon op 2de lettergreep) is een driehoekig gevouwen draagverbánd voor de arm. De hoge mitella wordt aangelegd door de in een gewone mitella liggende arm schuin omhoog te brengen en de driekante doek om deze arm te vouwen en
vast te spelden: ze dient als verband bij een verwonding van
hand of onderarm.

Rookvlees
Rookvlees is Algemeen Nederlands voor het gewestelijke filet
d'Anvers. Het is het gezouten en vervolgens gerookte muisje
(achterste stuk ronde staart boven de bil) van een rund of paard,
waarvan het vochtgehalte (door roken) sterk is gereduceerd.
Paarderookvlees is donkerder dan osserookvlees. Rookvlees is
licht verteerbaar en zeer geschikt voor zieken die iets hartigs
mogen hebben. Het is ook gekookt in de handel. Overigens is het
prima geschikt als broodbelegsel, maar ook bij een hors d'reuvre
of als borrelgarnituur.

Besneeuwd randje
Een cocktailparty is een van oorsprong Amerikaanse wijze van
gasten ontvangen. Zo'n party wordt staande en ongedwongen
gehouden. De drankjes die worden geschonken zijn cocktails,
sherry, port, vermout, jenever, vruchtesappen en zo voort. Ze
gaan vergezeld van zoutjes, nootjes en borrelhapjes.
Een cocktail wordt samengesteld uit diverse alcoholhoudende
en niet-alcoholhoudende dranken, dikwijls met toevoeging van
melk, room, vruchtensiroop, ijs en zo voort. Op de glazen beTaalbeheersing nov.ldee. 1982
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vindt zich vaak een gesuikerde rand, wat men beeldend het besneeuwde randje pleegt te noemen. Hoe je dat fikst? De glasrand
vochtig maken met citroensap; daarna in gezeefde poedersuiker
dopen.

Betuttelen
Betuttelen, of ook betittelen, is volgens Van Dale : kleine verbeteringen aanbrengen in iets, puntjes op de i zetten (... ), kleingeestige kritiek oefenen op, vitten op.
Wellicht is betuttelen aan nog een nieuwe betekenis toe. De
nieuwe betutteling is een ziekte van de macht : ze wijst op de
zucht van de politici en hulpverleners om van de wieg tot het graf
alles voor de mensen te regelen.
Die 'nieuwe betutteling' zou bestaan uit het scheppen van wetten en het treffen van regelingen waarop niemand zit te wachten
en waar iedereen last mee heeft. In het dagelijks leven slaat het
op die opgedrongen, ongewenste hulp en die vermanende adviezen die weleens worden verstrekt. Betutteling zou volgens de
Nederlandse prof. Heertje ook te maken hebben met centralisme : omdat dàt inhoudt dat men van boven af alles tot in de
kleinste details tracht te regelen. In dit verband kan men ook
gewagen van een soort 'bemoeizucht'.
Inktoplosstift
Een stift is een staafje potlood in een gewoon of een vulpotlood,
of een staafje kleurstof in kleurpotlood, aldus Van Dale. Enkele
jaren geleden verscheen de viltpen (ook viltstift) op de markt.
Vrijwel tegelijkertijd deed de 'Tintenkiller' (Tintenblitz) zijn intrede : een stukje vilt in een speciale vloeistof gedrenkt in een
houder, waarmee inkt wordt opgelost. Voor dit bewuste stuk
kantoorgerei bestaan de Nederlandse termen inktoplosstift en
inktuitwisser.

Schrikken en schrikken
Schrikken wordt tamelijk veel als onovergankelijk werkwoord
gebruikt: b.v. hij schrikt niet gauw /wakker schrikken. Maar het
werkwoord bestaat ook in overgankelijk gebruik:
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een gekookt ei kan je schrikken: in koud water dompelen,
waardoor je het gemakkelijk kunt pellen;
- bonen en erwten schrikken betekent : wanneer ze koken en
half gaar zijn, er plotseling veel koud water bij gieten, zodat
ze vlugger gaar worden;
- vis schrikken is deze plotseling in kokend water brengen;
- een moer schrik je als je hem met een ruk losdraait;
- witgloeiend ijzer schrikken betekent: het ijzer in koud water
plotseling onderdompelen en afkoelen.
De hoofdtijden van dit overgankelijke schrikken zijn alle
zwak!

Salamitactiek
De salamitactiek of salamimethode is die methode waarbij men
de tegenstander beetje bij beetje concessies afdwingt. Zo tracht
men langzaam te verkrijgen wat men niet in één stap gedaan kan
krijgen. Zoals men een grote worst plakje na plakje aansnijdt en
verbruikt, zo tracht men ook langzaam maar zeker zijn doel te
bereiken.
Maarten van Nierop schrijft dat het woord de schepping zou
zijn van een (niet nader genoemde) Amerikaanse politieke
woordvoerder. Deze zou tegen het einde van de jaren '50 de
sovjetrussische buitenlandse politiek van die tijd als salamitactiek
gekarakteriseerd hebben. 'Na elk nieuw stukje buit worden er
geruststellende verklaringen afgelegd, maar ondertussen maakt
men zich klaar voor de volgende hap.' HitIer volgde overigens
een zelfde soort tactiek.
Salami (klemtoon op 2de lettergreep) is volgens Van Dale
worst met uien en knoflook. Kramers Woordentolk schrijft: Het
is sterk gerookte, dicht gestopte worst (van varkensvlees), door
indompeling in zemelenpap met een witte beschermende laag
omgeven. De Vries stelt in zijn Nederlands etymologisch woordenboek: salami komt uit het Italiaans en is pekelvlees, afgeleid
van het Latijnse 'sal', wat zout betekent.

Scharrelen
Scharrelen heeft vele betekenissen die vrijwel alle wat ongunstig
uitvallen.
Onovergankelijk kan scharrelen betekenen:
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zich op onzekere of moeilijke wijze voortbewegen: een ongeoefend schaatsenrijder scharrelt;
- onzekere, tastende of zoekende bewegingen maken: aan een
deurknop scharrelen;
- met moeite in zijn onderhoud voorzien: stakkers scharrelen;
- scharrelen in... : op ongeregelde wijze kleinhandel drijven
in... ;
- allerlei kleine bezigheden verrichten : in de tuin scharrelen;
- ook: min of meer moeilijk met iets bezig zijn: wat scharrel je
toch ?
- een meisje het hof maken met al dan niet ernstige bedoelingen.
Overgankelijk betekent het: door onzekere, zoekende bewegingen of min of meer moeizaam iets op genoemde plaats of in
genoemde toestand brengen: b.v. wat geld bij elkaar scharrelen.
De oorspronkelijke betekenis van scharrelen heeft echter te
maken met een bezigheid waar vooral hoenders zich aan overgeven : met de poten de grond omwoelen, heen en weer lopen en
intussen in de grond wroeten.
Scharrelruimte is volgens Van Dale de ruimte waar kippen in
een hok e.d. kunnen scharrelen. Scharrelkip vermeldt Van Dale
niet. Toch staat dit woord (samen met scharrelei) de laatste jaren
in de belangstelling in kringen van natuurliefhebbers en mensen
die gezondere voeding op prijs stellen. In tegenstelling tot een
bio-kip, die uit een legbatterij komt (Van Dale : legbatterijen
zijn inrichtingen in moderne kippenfokkerijen waarin de kippen
in grote aantallen in kleine hokjes bijeen worden gehouden en
mechanisch worden verzorgd) en dus niet meer kan scharrelen,
heb je de scharrelkip die, zoals het woord al zegt, nog vrij in haar
ruime ren of hok kan rondscharrelen. Natuurfanaten wijzen eieren van biokippen af als minderwaardig, zeggep dat er niets boven een ei van een kip die vrij mag rondrennen en de grond
omwoelen gaat : een zgn. scharrelei.
De termen scharrelkip en scharrelei duiden erop dat het proces van groei en rijping geen geweld werd aangedaan door dat
kunstmatig te willen versnellen. Het zijn vondsten van de reclame voor natuurlijke produkten en uitingen van de wens van velen
de industrialisering van de natuur terug te dringen. (Algemeen
Nederlands en onderwijs, werkgroep Onderwijs VAN OostVlaanderen, jg. '82, nrs. 3-4 en 7-8.
P. Nechelput
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IV. - Documentatie

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Raad van de Europese Gemeenschappen, Meertalig afkortingenlexicon, Bureau voor officiële publikaties van de Europese Ge-

meenschappen, Luxemburg, 1982,622 blz. 850 Bfr. + BTW.
In beginsel moet het gebruik van afkortingen worden afgewezen. Zij schaden de duidelijkheid van de mededeling en de tijdwinst die zij voor de schrijver opleveren gaat in veelvoud verloren bij de lezers die de betekenis van de afkortingen maar moeten zien te achterhalen.
Met het formuleren van dit beginsel lossen we het probleem
natuurlijk niet op. Het gebruik van afkortingen neemt eerder toe
dan af en we zullen er dus mee moeten leren leven.

Regels
Wie afkortingen wenst te gebruiken, moet twee regels in acht
nemen. Primo: teksten die voor een ruim publiek bestemd zijn,
moeten worden voorafgegaan door een lijst van afkortingen die
in de tekst voorkomen. Secundo : wanneer een afkorting voor
het eerst in de tekst opduikt, moet zij worden voorafgegaan door
de volledige benaming. De afkorting staat dan tussen haakjes.
Het toepassen van deze twee regels zou de leesbaarheid in vele
gevallen ongetwijfeld sterk bevorderen. Zo lang zij echter niet
algemeen in acht worden genomen, blijven we op andere hulpmiddelen aangewezen om afkortingen te ontcijferen.
Voor algemene afkortingen kunnen we weliswaar in woordenboeken terecht, die gewoonlijk bij het begin van elke nieuwe
letter in de alfabetische volgorde een lijst van afkortingen met de
betrokken beginletter afdrukken. Die lijstjes zijn echter alleen
het topje van de ijsberg. Veel moeilijker voor de niet-ingewijden
zijn de afkortingen op bepaalde vakgebieden waarover de technische woordenboeken slechts gedeeltelijk uitsluitsel geven. Er
zijn anderzijds wel woordenboeken van afkortingen in de handel,
maar die stellen in de praktijk dikwijls teleur, omdat elke tak van
bedrijvigheid zijn eigen afkortingen heeft en er bovendien steeds
nieuwe bij komen.
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Europese afkortingen
Tot de gebieden waar de laatste jaren het afkortingenbestand
sterk is toegenomen behoort de Europese eenwording. EGKS en
EEG zijn gemeengoed geworden, maar de EGA (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) is beter bekend als Euratom. In
geschriften van en over de Europese Gemeenschappen (EG)
treft men nog talloze andere afkortingen aan, die voor de leek
onverklaarbaar zijn. De Raad van Ministers van de EG heeft er
daarom goed aan gedaan een meertalig afkortingenlexicon te
publiceren, dat ons wegwijs maakt inzake een groot aantal afkortingen die bij de werkzaamheden van de EG gangbaar zijn geworden.
Met dit lexicon in de hand kunnen we zinnen ontcijferen als:
'Het EOGFL wordt gedeeltelijk gefinancierd door de mcb's die
in het kader van het GLB worden geheven' (respectievelijk:
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, monetaire compenserende bedragen, gemeenschappelijk landbouwbeleid). We kunnen voorts de betekenis achterhalen van NCI
(nieuw communautair instrument) en TAC (total allowable
catch), een afkorting die in alle talen wordt gebruikt en 'totaal
toegestane vangst' betekent. De betekenis van de begrippen
wordt evenwel niet verklaard, zodat menige lezer met de verklaring van de afkorting alleen niet verder komt. Dat is dan echter
weer een kwestie van algemeen taalgebruik, die buiten het bestek van een afkortingenwoordenboek valt.
Het Meertalig afkortingenlexicon bevat circa 3 000 afkortingen
met hun verklaring. Naast specifieke 'Europese' afkortingen zijn
ook veel nationale en technische afkortingen opgenomen die bij
het werk in de Europese Gemeenschappen te pas komen. De
afkortingen zijn alfabetiscP. gerangschikt. Een trefwoordenregister maakt het mogelijk de overeenkomstige afkorting op te zoeken, maar dat is alleen de Franse taalgebruiker gegund, aangezien het trefwoordenregister uitsluitend uit Franse termen bestaat.
Bij het begin hebben we betoogd dat afkortingen weliswaar
een plaag, maar tevens onvermijdelijk zijn. Daarom zal dit lexicon velen die met deze materie te maken hebben een helpende
hand kunnen reiken.
W. Penninckx
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Darren
Van Dale verklaart darren als volgt : het woord is boeven- of
volkstaal voor 1. (overg.) sarren, tarten; 2. (onoverg.) (lopen)
wachten, zwerven. Ronddarren is met grote vaart (aanhoudend)
rondrijden, aldus Van Dale.
- Vakantie is ontsnappen en vaak ronddarren in dorpjes.
Gelijkvloers wonen

In het Algemeen Nederlands spreken we van benedenverdieping
of gelijkvloerse verdieping. Gelijkvloers is altijd bijvoeglijk
naamwoord, of bijwoord, nooit naamwoord!
- Gelijkvloerse vertrekken.
- Gelijkvloers wonen.
Dakruiter, dakkapel, osseoog, kroonlijst

De kleine punttoren, luchtkoker of het andere bouwsel, schrijlings op de daknok, heet dakruiter. Een windvaan is een windwijzer in de vorm van een vaan (of het vlaggetje aan de top van de
mast dat de windrichting aangeeft). Dakkapel heet het kleine,
hoog aangebrachte dakvenster met spitse kap, inzonderheid op
kerkdaken.
Osseoog wordt gewoon vermeld in Van Dale. Over oeil-deboeuf staat te lezen : rond, ovaal of rechthoekig klein lichtvenster in daken, gewelven, gevelfrontons. Soms is het ook een vertrek, dat verlicht wordt door een ovaal venster. Osseoog is een
vertaalwoord. Ook Verschuerens Modern woordenboek vermeldt het.
Kroonlijst is de bovenste lijst van een hoofdgestel, boven het
fries, dat in het algemeen een gebouw naar boven beëindigt.
Embargo
Embargo is een Spaans substantief bij het werkwoord embargar :
in beslag nemen. Vergelijk met het vuIg. Lat. imbarricare bij
barra : dwarsbalk. De betekenis van embargo is : het beslag leggen op schepen van een vreemde mogendheid die zich in de
havens van een staat bevinden om hun het uitvaren te beletten.
Bij uitbreiding kan dit ook toegepast worden op goederenverkeer (zie Van Dale). Embargo wordt ook oneigenlijk gebruikt
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met betrekking tot mededelingen die voor de pers bestemd zijn,
maar niet eerder dan vanaf een bepaald tijdstip openbaar mogen
worden gemaakt. Het verbod tot publikatie vóór het aangegeven
tijdstip heet embargo.
- Op deze stukken rust een embargo tot 20 juni a.s.
Koffieleut - oploskoffie

Al gehoord van een koffieleut? Van Dale zegt : dat is iemand die
graag en véél koffie drinkt. Leut lijkt een lid, van een werkwoord
afgeleid: in vele dialecten hoor je koffielutte, kaffielutte. Lutten
is gewestelijke taal voor zuigen, lurken; vandaar ook drinken in
pejoratieve zin, zuipen.
Streuvels schrijft: De vrouwen zaten er met de boreling aan
de borst jenever te lutten. (Teleurgang van de Waterhoek, blz. 27,
zesde druk, 1964)
Volgens Van Dale is leut ook volkstaal voor koffie en melk,
door elkaar gekookt, en vervolgens voor koffie in het algemeen.
In Nederland spreekt men van een bakje leut.
En nu we het toch over koffie hebben: de term instant-koffie
voor koffiepoeder, waaraan men heet water moet toevoegen en
daarna roeren om koffie te bereiden, werd vernederlandst tot
poederkoffie en vervolgens tot oploskoffie. . (Paardekooper en
Heidbuchel hebben de term ook opgenomen !)
Onooglijk
Onooglijk wordt nogal eens gebruikt in de zin van 'klein', 'nietig'. Maar Van Dale schrijft dat het een bijvoeglijk naamwoord of
bijwoord is met als betekenis: onaangenaam voor het oog, lelijk!
Onooglijke dorpjes zijn dus lelijke dorpjes. Onooglijk gekleed
gaan is slordig gekleed gaan.

Stuntel

In Vlaanderen is stuntelig (bijv. naamwoord of bijw.) gangbaar in
de zin van 1. gebrekkig; 2. onhandig, onredzaam, krukkig.
Het woord stuntelig hoort bij het werkwoord stuntelen. Dat
betekent: (gewestelijk) met onvaste tred gaan, gebrekkig lopen.
In het Algemeen Nederlands is het gemeenzame taal voor onhandig bezig zijn, knoeien, klungelen.
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Volgens het Nederlands Etymologisch woordenboek van De
Vries is stuntelen een iteratief (= werkwoord van herhaling) bij
het oudengelse styntan = afstompen. Dat styntan komt op zijn
beurt van het adjectief stunta waarvoor het middelhoogduitse
Stunz (stomp, kort) en het oudengelse stunt (dom; nieuwengels :
kort) model stonden.
Het naamwoord stuntel is afgeleid van het werkwoord stuntelen : het staat voor een onhandig persoon, een knoeier. Het
Nederlands heeft daar nog een ander woord voor: stoethaspel,
iemand die zich niet kan redden. Haspelen is onhandig iets doen
en een stoetel is een lummel. Een vreemde stoethaspel is een
vreemdeling met wie men niet kan opschieten, die men met wantrouwen gadeslaat.
Plankzeilen

De term plankzeilen wordt nog niet overal gebruikt. In de meeste
gevallen duikt surfen nog op. Surfen (met als hoofdtijden surfde,
heeft gesurfd) betekent: surfriding beoefenen. Surf is Engels
voor branding. Als sportterm wordt surfing veelal gebruikt voor
het soort watersport waarbij men zich staande op een plank door
de kracht van de branding naar het strand laat voeren. Van Dale
neemt ook windsurfing op : 'surfen (op de golven rijden) met
gebruik van een zeil'. De surfer staat op een surfplank die voorzien is van een mastje en een zeil. Via een dwarshout (giek)
bedient hij/zij het zeil om de wind op te vangen en zich aldus
voort te bewegen. Windsurfen heet dat soms. Dit werkwoord
komt echter niet bij Van Dale voor. Wél in Avenue, Actieve
vakanties 1981. Plankzeilen lijkt een handzame Nederlandse
term ervoor. Verschueren vermeldt als synoniem van surfriding
het werkwoord planken. Plankzeilen lijkt een verdere ontwikkeling van dit werkwoord.
Een ontdekker is nog geen uitvinder

Het Algemeen Nederlands maakt onderscheid tussen uitvinden
en ontdekken. Uitvinden is voor het eerst vinden hoe iets gemaakt, bewerkt of samengesteld kan worden, uitdenken.
- James Watt vond de stoommachine uit.
- Edison vond de gloeilamp uit.
Ontdekken wordt inzonderheid gezegd van alles op aarde wat
tot dusverre onbekend was en door zeevaarders of andere reiziTaalbeheersing maart/april 1982
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gers het eerst werd gezien. Ook ontdekt men wat in een wetenschap voor het eerst wordt gevonden. Men ontdekt nog voortdurend nieuwe elementen.
Uitvinden slaat dus op het maken van iets nieuws door de
mens. Ontdekken heeft te maken met het te weten komen of iets
bestaat of zo is.
De laatste tijd hoor je uitvinden nogal eens gebruiken in de
betekenis van het Engelse to find out: nagaan, opsporen, ontdekken. Dit uitvinden is een anglicisme. Het Engels to find out
betekent : uitzoeken, erachter komen, achterhalen.
We zeggen dus niet: 'ik moet eens proberen uit te vinden hoe
dat ineen zit', maar wel : 'ik moet er eens achter zien te komen
hoe' ... 'Ik moet eens uitvinden wie dat gedaan heeft' vervangen
we door 'ik moet eens uitzoeken wie dat gedaan heeft'.

Van het zuiverste water
Iets van het zuiverste water is iets van de fijnste kwaliteit. De
uitdrukking slaat oorspronkelijk op edelgesteente waarvan de
glans water wordt genoemd, naar de glinstering en kleuren van
golvend water. Vergelijk met 'gewaterde stoffen' : stoffen met
golvende, glinsterende kleurschakeringen (Frans: moiré). Een
goed synoniem is de wending achttien-karaats zijn.

Allooi
Allooi wordt vrijwel uitsluitend in ongunstige zin gebruikt: van
hetzelfde, van verdacht, van minder allooi. ..
De term komt van het Middelnederlandse aloy, dat op zijn
beurt van het Franse à loi komt : volgens de wet, strokend met
wat voorgeschreven wordt. Allooi duidt eigenlijk op een bepaalde metaallegering: nl. de verhouding van edel metaal tot zijn
bijmengsel. Men bedoelde met allooi dus eertijds dat het edele
metaal in de munten van het wettelijke gehalte was. Munten van
minder, van lager allooi waren minderwaardig en kwamen van
valsemunters of bedriegers. Langzamerhand is men bij gebruik
van het woord echter vooral aan het bijmengsel gaan denken.
Vandaar de betekenisverschuiving in ongunstige zin. (Algemeen
Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jaargang '82,
ms. 5-6; 9-10)
P. Nechelput
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IV. - Documentatie
Een nieuw Frans-Nederlands woordenboek
Voor Nederlandse taalgebruikers is Van Dale een begrip geworden. Met deze naam van de oorspronkelijke bewerker bedoelen
zij het Groot woordenboek der Nederlandse taal, gemeenzaam
ook 'de dikke Van Dale' genoemd. Het is ongetwijfeld het meest
uitgebreide verklarende woordenboek waarover we in het Nederlandse taalgebied beschikken. Alleen het Woordenboek der
Nederlandsche taal (WNT), waaraan al meer dan een eeuw wordt
gewerkt en dat nog lang niet voltooid is, bevat meer materiaal
dan Van Dale, die overigens in ruime mate op het WNT is afgestemd, o.m. omdat de laatste bewerker van Van Dale, dr. C.
Kruyskamp, tevens redacteur van het WNT was. En hoewel voor
dagelijks gebruik het Handwoordenboek der Nederlandse taal
(Koenen) wellicht handzamer is, trekt toch niemand het gezag en
de betrouwbaarheid van Van Dale in twijfel.
Nu heeft de uitgever van Van Dale enige jaren geleden een
groots plan opgevat om naast het verklarende woordenboek met
de bekende naam een aantal vertalende woordenboeken op de
markt te brengen, die elk voor zich aanspraak kunnen maken op
het predikaat 'grootste in het Nederlandse taalgebied', terwijl zij
tevens de reputatie van de oorspronkelijke Van Dale willen
voortzetten en bestendigen. Van dit plan is intussen werk gemaakt, zodat binnen een bestek van drie jaar (van 1983 tot 1985)
niet minder dan zes vertalende woordenboeken zullen verschijnen voor de drie ons omringende taalgebieden, namelijk FransNederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, NederlandsFrans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels.
Het eerste van deze woordenboeken, namelijk het deel FransNederlands, is in het voorjaar van 1983 in de handel gebracht.
We zullen in dit artikel proberen het op zijn merites te beoordelen.

Verwachtingen
Als een Frans-Nederlands woordenboek van deze omvang (1579
blz., zelfde formaat als de dikke Van Dale) het licht ziet, wekt dit
bij velen grote verwachtingen. Niet ten onrechte, want enerzijds
Taalbeheersing mei/juni 1983

IV - 417

is het overduidelijk dat vooral in ons land de behoefte aan een
goed Frans-Nederlands woordenboek groot is, terwijl anderzijds
de gebruikers van de bestaande woordenboeken maar al te dikwijls teleurgesteld worden door de vele tekortkomingen en leemten in deze werken.

In het algemeen kan worden gesteld dat volledigheid en nauwkeurigheid de belangrijkste eigenschappen van een goed woordenboek zijn, waarbij onmiddellijk moet worden aangetekend
dat noch het ene noch het andere volkomen bereikbaar is.
Wat de volledigheid betreft, zijn er grenzen die een uitgever
alleen alom commerciële redenen niet kan overschrijden. Bij het
ontwerpen van een woordenboek wordt er dan ook dikwijls meer
gelet op het beperken van de omvang tot wat economisch verantwoord wordt geacht dan op het bereiken van een redelijke mate
van volledigheid. Dat verklaart waarom de meeste woordenboeken bestaan uit vertalingen van woorden, zonder context of toelichting. Idiomatische uitdrukkingen of vaktermen ontbreken helemaal. Het gekozen lettertype beperkt de leesbaarheid en enigszins uitgewerkte lemma's zijn niet systematisch geordend, zodat
de lezer veel tijd en aandacht moet besteden aan het vinden van
een problematisch antwoord. Eigenlijk is dit soort woordenboeken uit taalkundig oogpunt waardeloos, maar aangezien zij de
markt overheersen, zullen zij wel afzet vinden.
Met de nauwkeurigheid is het dikwijls al niet beter gesteld.
Over verschillen in gebruikssfeer (stijlniveau) ontbreekt elke informatie en in plaats van vertalingen wordt volstaan met een
omschrijving, die overigens lang niet altijd juist is. Dat geldt
helaas min of meer voor alle Frans-Nederlandse woordenboeken
die tot nu toe op de markt waren. Deze situatie is vooral in ons
land te betreuren, omdat in het Belgische maatschappelijke verkeer, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, het Frans nog
steeds een grote rol blijft spelen en er dus nog heel veel wordt
vertaald. Daar komt nog bij dat de beheersing van het Nederlands bij velen ontoereikend is, zodat zij bij het vertalen uit het
Frans vervallen in klakkeloze vertalingen die evenveel gallicismen zijn en alleen in schijn een Nederlandse taaluiting vormen.
We hoeven dit niet aan te tonen in Taalbeheersing in de administratie, dat al twintig jaar lang in de rubriek 'Proeve van tekstverbetering' talloze voorbeelden van dit pseudo-Nederlands heeft
gegeven. Herhaaldelijk hebben wij in dit tijdschrift de behoefte
aan een degelijk Frans-Nederlands woordenboek benadrukt en
die constante verzuchting verklaart de hoop die het verschijnen
van een Frans-Nederlandse Van Dale heeft gewekt.
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Opzet

De uitgever van Van Dale's F-N woordenboek heeft de zaken
niet kleinschalig aangepakt. Net zoals voor het Engels en het
Duits is voor het Frans een eigen redactieteam samengesteld, dat
wordt bijgestaan door een groot aantal medewerkers (ruim 200
volgens de introductiefolder). Voor het Frans staat het redactieteam onder leiding van prof. dr. B.P.F. Al, hoogleraar aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dat het samenstellen van een woordenboek de krachten van
één man ver overtreft, zal wel duidelijk zijn voor iedereen die
enig idee heeft van de omvang van zo'n werk en de vele vakgebieden die daarbij aan bod komen. Toch was (en is) het in ons
taalgebied nog steeds gebruikelijk dat woordenboeken door één
man worden opgesteld en in een later stadium ook worden bijgewerkt. Dat gold zelfs nog voor de laatste druk van de verklarende
Van Da/e. In grotere taalgebieden daarentegen zijn woordenboeken altijd het resultaat van teamwork. Bij die traditie sluit Van
Dale's F-N woordenboek nu aan en al houdt teamwork op zich
geen garantie in voor kwalitatief hoogstaand werk, toch is het
een voorwaarde om binnen een redelijk korte termijn een voldoende uitgebreid en nauwkeurig woordenboek tot stand te kunnen brengen.
Van Dale's F-N woordenboek innoveert nog op een ander
gebied, namelijk door een zeer systematische behandeling van de
opgenomen trefwoorden en de toelichting ervan (lemma's).
Elk lemma begint met enige algemene informatie over het
trefwoord: a) uitspraak, in internationale symbolen die in de
Gebruiksaanwijzing zijn toegelicht; b) frequentie. Voor meer dan
5000 woorden, die op grond van frequentielijsten zijn uitgekozen
als de meest gebruikte in het hedendaagse Frans, is extraruimte
uitgetrokken; c) woordsoort (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord enz.). In het grammaticaal compendium zijn al deze
woordsoorten uitvoerig beschreven; d) verwijzing naar de
spreekwoorden/ijst. Bij woorden die in een spreekwoord voorkomen, wordt verwezen naar de afzonderlijk opgenomen spreekwoordenlijst.
Op deze algemene informatie, die niet voor alle gebruikers
even belangrijk is, maar de bruikbaarheid van het woordenboek
wel ten goede komt, volgt het overzicht van de vertaalmogelijkheden. Ook die zijn systematisch geordend. Van het trefwoord
worden verschillende hoofdvertalingen gegeven, die elk een
volgnummer krijgen, b.V. : main : 0.1 hand, 0.2 poot, 0.3 haak,
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0.4 boek, 0.5 handschrift. Soms volgen op een hoofdvertaling
enige varianten in dezelfde sfeer, waardoor de keuzemogelijkheden nog worden vergroot. In het genoemde voorbeeld zijn o.m.
aan de hoofdvertaling hand nog toegevoegd : handje, handbreedte, voorhand. In totaal krijgt main daardoor elf mogelijke vertalingen (hoofdvertalingen en varianten).
De volgorde van de vertalingen is bepaald door de frequentie
en de algemeenheid van de vertaling, d.w.z. dat een meer algemene vertaling voorafgaat aan een meer specifieke. Doordat de
verschillende hoofdvertalingen vet gedrukt zijn, vallen ze gemakkelijk in het oog. De nummering ervan is vooral van belang in
verband met de verdere toelichting van het lemma. Het raadplegen van een woordenboek wordt namelijk moeilijker naarmate
de inhoud ervan omvangrijker is. Meestal kan niet worden volstaan met de vertaling van een woord als zodanig. Het is van
belang het woord in zijn context te beoordelen, omdat alleen op
die manier de tekst in zijn geheel vertaald kan worden.
Stel dat we b.v. de vertaling zoeken van de uitdrukking mettre
la main à la pate. Dat kan aardig wat zoekwerk opleveren omdat
main een woord is dat in vele betekenissen wordt gebruikt, zodat
de toelichting ervan in de woordenboeken dienovereenkomstig
uitgebreid is. In het F-N woordenboek van Gallas beslaat het
lemma main 4 kolommen en Jansonius' Nederlands-Engels woordenboek heeft voor hand niet minder dan 12 kolommen nodig. In
de F-N Van Dale neemt het lemma main toch ook anderhalve
kolom in kleine druk in beslag en zonder systematische ordening
van de materie zou het niet zo makkelijk zijn een uitdrukking als
de bovengenoemde terug te vinden.
De redactie heeft dat als volgt opgelost. Op de genummerde
hoofdvertalingen van het trefwoord volgt een indeling van zinnen
of zinsdelen waarin het trefwoord in combinatie optreedt met
andere woordsoorten (zelfstandig naamwoord, werkwoord,
enz.). Elk van deze woordsoorten krijgt een vast cijfer toegewezen: zelfstandig naamwoord is 1, bijvoeglijk naamwoord 2,
werkwoord 3, enz. Elk citaat wordt nu voorafgegaan door twee
cijfers, waarvan het eerste betrekking heeft op de woordsoort en
het tweede op de hoofdvertaling waarmee de woordsoort is gecombineerd. De cijfercombinatie 3.1 betekent dus dat in het citaat een werkwoord (3) gebruikt is met hoofdvertaling 1. In de
als voorbeeld genoemde uitdrukking (mettre la main à la päte)
treffen we allereerst een combinatie aan van een werkwoord met
het trefwoord main. We hoeven nu alleen te zoeken bij de achter
elkaar gerangschikte cijfercombinaties die met een 3 beginnen.
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Bij 3.1 lezen we dan: 'mettre la main à la pate : aan de slag
gaan'.
Het voordeel van deze indeling is dat de gebruiker vooraf niet
hoeft te weten welke hoofdvertaling de juiste is, aangezien achter
elkaar alle combinaties van een werkwoord (3) met de verschillende hoofdvertalingen zijn opgenomen. Idiomatische uitdrukkingen, waarvan de bestanddelen niet bij een van de hoofdvertalingen aansluiten, zijn met een eigen onderscheidingsteken aan
het einde van het lemma opgenomen.
Het indelingssysteem van de lemma's in de F-N Van Dale is
vernuftig en na enige oefening gemakkelijk te hanteren. Het
woordenboek steekt op dit punt zeer gunstig af tegen andere
woordenboeken en overigens ook tegen de verklarende Van DaIe, waarvan het raadplegen bij gebrek aan een degelijke en typografisch overzichtelijke indeling dikwijls een beproeving is.
Het woordenboek bevat nog meer aanwijzingen voor een correct gebruik van de vertalingen. Er worden b.v. vijf zogenaamde
stijllagen onderscheiden: zeer formeel taalgebruik (avoir grand
soif), spreek- en schrijftaal (avoir très soif), informeel (avoir une
de ses soifs), vulgair (être un soûlard) en argot (s'arrondir Ie pif).
Andere kwalificaties betreffen de gebruikssfeer: figuurlijk, eufemistisch, ironisch, pejoratief, enz.
Regionaal taalgebruik is in beginsel niet opgenomen. Uitzonderingen zijn gemaakt voor taalgebruik in België, Canada, de
Provence en Zwitserland. Voor het Belgische taalgebruik is daarbij de volgende bevreemdende werkwijze gevolgd. Het Franse
woord is voorzien van de aantekening: (Belg.), terwijl de uitsluitend in België gebruikte Nederlandse vertaling de afkorting
(AZN) meekrijgt (d.w.z. Algemeen Zuidnederlands). Het is niet
duidelijk waarom in dit laatste geval ook niet gebruik is gemaakt
van de aantekening (Belg.), aangezien het ook hier gaat om in
België gangbare termen. De kwalificatie Algemeen Zuidnederlands is misleidend, omdat het niet gaat om typisch Zuidnederlandse woorden die in correct Nederlands vervangen moeten
worden door algemeen Nederlandse. Woorden als valling, goesting, wijsheidstand e.d. komen namelijk helemaal niet voor in de
F·N Van DaZe. De aantekening AZN treffen we b.v. aan bij
jeugdrechter, feitenrechter , onderzoeksrechter en vrederechter.
Daarentegen ontbreekt elk spoor van een Belgische term bij
'gendarmerie' (= rijkswacht), bij 'Cour des comptes' (= Rekenhof), bij 'Cour d'assises' (Hof van assisen). Het systeem is bovendien niet consequent toegepast. Bij bàtonnier volgt op deken (van
de orde van advocaten) : stafhouder (Belg.), terwijl dat toch
Taalbeheersing mei/juni 1983

IV - 421

AZN zou moeten zijn. Nog krasser wordt het bij mutualité, waar
op het enige correcte ziekenfonds (zie Benelux-Sociaalrechtelijk
woordenboek) de aantekeningen volgen: 'ziekenkas (AZN),
mutualiteit (Belg.)'. Inconsequent en twee keer fout! En als
'mutualiteit' opgenomen wordt, waarom ontbreekt dan 'syndicaat' (Belg.), dat in België ten minste even frequent is als mutualiteit ? Bij 'caisse d'épargne' wordt als enige vertaling spaarbank
gegeven, maar deze term mag in België wettelijk niet worden
gebruikt, zodat spaarkas (Belg.) niet had mogen ontbreken.
Wat de Belgische taalvarianten betreft, zet het F-N woordenboek helaas de traditie van onvolledigheid en onnauwkeurigheid
voort die in de verklarende Van Dale al gebruikelijk was (zie
Taalbeheersing in de administratie, blz. 1-594). Het zou ongetwijfeld voor de Belgische gebruiker van het woordenboek nuttig zijn
vooral van instellingen, organen en functies een vertaling aan te
treffen die in België officieel voorgeschreven of gangbaar is,
maar dan wel met de aantekening (Belg.), om aan te geven dat
het om termen gaat die in België correct Nederlands zijn. Regionalismen en gallicismen horen niet thuis in een vertalend FransNederlands woordenboek, want de gebruiker wordt er alleen
maar door misleid.
The proof of the pudding

Voor woordenboeken geldt ongetwijfeld ook het Engelse spreekwoord: the proof of the pudding is in the eating, maar het
(geestelijk) verorberen van een woordenboek is een werk van
lange adem. We hebben de F-N Van Dale gedurende een paar
maanden geregeld op de proef gesteld om na te gaan hoe volledig
en nauwkeurig dit woordenboek genoemd kan worden. Daarbij
ging onze aandacht vooral naar de vraag of de gebruiker behoed
wordt voor valstrikken, zoals letterlijke vertalingen, onvoldoende nuancering, onvoldoende context om betekenisverschillen aan
het licht te brengen. Een samenvatting van deze steekproef volgt
hieronder (de trefwoorden en de opgegeven vertalingen zijn telkens cursief gedrukt) :
- balance des paiements : betalingsbalans. De vertaling is correct, maar geeft geen uitsluitsel ten aanzien van het gangbare
begrip 'balance des paiements courants'. Er is geen aanwijzing om terecht te komen bij : lopende rekening van de betalingsbalans. Helemaalontbreken: balance des capitaux (kapitaalbalans) en balance en dollars. Dit laatste is een courant
anglicisme voor : dollartegoed';
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produit national brut: bruto nationaal produkt. Correct, maar
we komen er niet uit als we moeten vertalen : produit national brut à prix constants, aux prix courants, en terms réels,
aux prix des marchés, aux coûts des facteurs, begrippen die in
economische teksten toch niet ongebruikelijk zijn;
carnet de commandes : orderboekje (fig.). De meest gebruikte
term orderportefeuille ontbreekt;
coûts salariaux. Deze term is niet opgenomen, hoewel loonkosten een zeer gangbaar economisch begrip is;

-

trésorerie; moyens de trésorerie : middelen om de schatkist
weer aan te vullen. Deze omschrijving is fout. Het begrip
moyens de trésorerie wordt meestal in het bedrijfsleven gebruikt, in de betekenis van kasmiddelen, kaspositie;
- piquet de grève : stakingswacht. De gewone term stakingspost
en het werkwoord posten ontbreken;
- bonification d'intérêts. Niet opgenomen, hoewel rentesuOSIdies een veel gebruikte vorm van subsidiëring is en de vertaling niet voor de hand ligt;

-

-

-

-

-

sous-emploi : onderbezetting, tekort aan werkgelegenheid. De
laatste omschrijving is correct, maar de juiste term verborgen
werkloosheid ontbreekt;
chómage technique : door technische factoren veroorzaakte
werkloosheid. De omschrijving klopt niet helemaal en is bovendien als vertaling niet bruikbaar. Het begrip 'chómage
technique' wordt in Nederland niet gehanteerd, wel in Frankrijk en België. Waarom dan niet technische werkloosheid opgenomen, eventueel met de aantekening (Belg.) ?;
masse. Bij dit trefwoord zoekt men vergeefs naar masse salariaIe (totale loonsom). Wel komt masse monétaire op die
plaats voor. Nadien blijkt masse salariale bij het lemma salarial te zijn opgenomen;

crédit-bail : langdurige (ver) huur van duurzame goederen, leasing. Het woord leasing wordt slechts als variante vermeld,
terwijl het de enig juiste vertaling is van crédit-bail, dat als
verfransing van het Engelse begrip leasing is ingevoerd;
communautaire: de gemeenschap betreffende. Deze omschrijving geeft geen aanwijzingen voor het gebruik van communautair in Europees verband, noch in een Belgische context.
Het voorbeeld vie communautaire: het leven in een commune
lijkt wel erg ver gezocht, terwijl de bovengenoemde betekenissen veel meer voorkomen. In beide gevallen kan worden
volstaan met communautair, maar dat zou dan wel opgenomen moeten worden;
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ordonnateur: administrateur gemachtigd om uit te betalen,
kassier, betaalmeester. De omschrijving en de voorgestelde
vertalingen zijn verkeerd en miskennen het beginsel van de
openbare financiën, waarbij een ordonnateur nooit betaalt,
doch uitsluitend machtiging geeft om te betalen. Daarom
wordt voor deze ambtenaar ook een aparte benaming gebruikt. Tegen de vertaling ordonnateur bestaat geen bezwaar,
want de term is gangbaar in België en bij de Europese Gemeenschappen en was, volgens de verklarende Van Dale,
vroeger ook gebruikelijk in Nederlandsch-Indië;
agro-alimentaire (industrie-) : voedermiddelenindustrie. Volgens de Larousse agricole is hiermee bedoeld : Ie secteur de
transformation industrielle des produits agricoles en denrées
alimentaires destinées aux hommes, zodat de vertaling voedingsmiddelenindustrie correct zou zijn. In elk geval is voeder
(= veevoeder) hier fout. Eventueel had men de modeterm
agrovoeding ook kunnen opnemen;

brocanteur : handelaar in rariteiten, antiquiteiten, (oude) rommel, uitdrager, sjacheraar. Deze vertalingen kunnen uitzon-

derlijk, in bepaalde contexten juist zijn, maar de meest gebruikelijke handelaar in curiosa ontbreekt, terwijl bij brocante wel curiosa is vermeld, zij het als variant, terwijl het eigenlijk de hoofdvertaling zou moeten zijn;
- global : globaal. Bij global wordt als enige vertaling globaal
vermeld. De betekenis totaal ontbreekt, maar komt wel voor
in het voorbeeld somme globale : totaalbedrag. Het duidelijke
onderscheid tussen globaal en totaal gaf ongetwijfeld aanleiding tot het opnemen van twee hoofdvertalingen : totaal (de
meest frequente) en globaal;
- franchise. Bij de samenstellingen wordt opgegeven franchise
d'assurance : niet verzekerd gedeelte. De in verzekeringen gebruikelijke term eigen risico ontbreekt;
- budget des recettes : begroting van de inkomsten. De in België
en Nederland gebruikelijke benaming is Rijksmiddelenbegro-

-

-

ting;
souci: zorg, bezorgdheid. .Geen aanwijzing om een zinswending te vertalen als 'Dans Ie souci de respecter ses engagements internationaux '. In het Nederlands kan dikwijls worden volstaan met 'Om ', maar het Franse taaleigen kan tot
(slechte) letterlijke vertaling verleiden;
hypothese. Bij dit woord ontbreekt de in het Frans zeer gebruikelijke wending: 'Dans l'hypothèse ou ... '. Ook hier
dreigt het gevaar van een letterlijke vertaling, terwijl het Ne-
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derlands veel eenvoudiger formuleert: Gesteld dat ... ; Als ... ,

-

Indien... ;
hOpital. De samenstelling hOpital universitaire: academisch
ziekenhuis ontbreekt;
historique. Van het zelfstandig naamwoord (l'historique)
wordt slechts één voorbeeld gegeven : un historique, met als
vertaling een historisch overzicht, verhaal. De meest frequente vorm is echter die met het bepalende lidwoord: l'historique, b.v. faire l'historique de quelque chose, en dan kan men
beter terecht bij voorgeschiedenis, terugblik, wordingsgeschie-

denis, verloop, relaas;
- soin : zorg, verzorging. Geen aanwijzingen om b.v. prestatai-

-

-

-

re de soins te vertalen (medische hulpverleners), een begrip
dat in de sociale sector toch geregeld opduikt;
soit. Drie vertalingen worden opgegeven : 1. hetzij, of; 2. dat
wil zeggen, te weten, namelijk; 3. gegeven, gesteld, stel. De
eerste betekenis (hetzij) komt alleen voor als paar: soit...,
soit... De tweede betekenis is veel frequenter en vooral de als
variante vermelde vorm namelijk is dan de gewone vertaling.
Er wordt echter zelfs geen voorbeeld gegeven met de betekenis: namelijk;
double emploi (faire -) : overbodig zijn. Hier hadden we als
varianten toch ook verwacht : doublure, duplicering;
étudiant : student. Het Frans gebruikt zowel voor het middelbaar als voor het hoger onderwijs de benaming étudiant. Het
Nederlands maakt onderscheid tussen studenten (hoger) en
scholieren/leerlingen (middelbaar);
études. Als variant ontbreekt studierichting. (QueUes études
a-t-eUe choisies ?) Ook année d'études (leerjaar, resp. studiejaar) ontbreekt;
transmettre. Als een variant van overbrengen wordt overmaken opgegeven. Het gaat hier echter om een werkwoord met
beperkte betekenis (een bedrag overmaken). Er ontbreekt
een voorbeeld om dit te verduidelijken en eigenlijk had men
er beter een hoofdvertaling van gemaakt;
feu de croisement (= dimlicht). Ontbreekt;
feu de route (= groot licht). Ontbreekt.

Conclusie
Bij de beoordeling van een woordenboek gaat de aandacht uiteraard ook naar gebreken en tekortkomingen. De voorgaande kritische opmerkingen mogen evenwel niet de indruk wekken dat
Taalbeheersing mei/juni 1983

IV - 425

Van Dale's F-N woordenboek geen degelijk werk zou zijn. Integendeel ! Door de opzet ervan blijkt het woordenboek in de
praktijk een handig werkinstrument te zijn en door de omvang en
de degelijkheid van de inhoud kan Van Dale's F-N woordenboek
het meest volledige en betrouwbare worden genoemd dat in ons
taalgebied beschikbaar is.
Toch kan niet worden gezegd dat het helemaal aan de verwachtingen beantwoordt. In de eerste plaats is er het onoordeelkundig en onsystematisch gebruik van de aantekeningen (AZN)
en (Belg.). Bij een woordenboek dat uiteraard in België een
belangrijk afzetgebied kan vinden, had men aan dit aspect extrazorg moeten besteden. Als men ertoe overgaat regionale varianten te vermelden, dan moet daarbij een vaste norm worden gehanteerd. Die kon in dit geval alleen inhouden dat uitsluitend
termen worden opgenomen die in België als correct Nederlands
gelden, zoals b.v. benamingen van instellingen, functies e.d.
Voor dialectismen en gailicismen is uiteraard geen plaats, omdat
zij door opneming in een gewoon woordenboek een schijn van
correctheid verwerven die volkomen onterecht is. De gebruiker
verwacht uiteraard vertalingen waarvan hij kan aannemen dat zij
taalkundig juist zijn, ook als het geografische gebruiksgebied zoals in dit geval- beperkt is.
Niet alleen voor de Belgische gebruiker zou een verdere differentiëring van betekenisverschillen wenselijk en mogelijk zijn.
Een groter aantal contexten waardoor nuances en gebruiksmogelijkheden beter tot hun recht komen, zou het nut en de bruikbaarheid van het woordenboek aanzienlijk vergroten. Op dit
punt blijft het Nederlands-Engels woordenboek van Jansonius
een onovertroffen voorbeeld.
Wat de vakterminologie betreft, is de bruikbaarheid van Van
Dale's F-N woordenboek beperkt. Het is wel duidelijk dat de
beroepsvertaler aangewezen blijft op vakwoordenboeken en dat
is ook onvermijdelijk. Toch is het niet overbodig dit te vermelden, opdat de gebruiker (en vooral de werkgever van de vertaler)
niet de indruk krijgt dat hij met de aankoop van Van Dale's
Frans-Nederlands woordenboek alles in huis heeft om alle mogelijke vertaalopdrachten uit te voeren.
Met de publikatie van het F-N woordenboek heeft de uitgever,
Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, een belangrijke bijdrage geleverd tot de lexicografische ontwikkeling in ons taalgebied. Als de inspanning wordt voortgezet - ook door aanvulling,
verbetering en bijwerking van de reeds verschenen delen - zullen we over een paar jaar eindelijk beschikken over een aantal
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volwassen woordenboeken, waaraan ongetwijfeld een grote behoefte bestaat. Voor dit initiatief verdient de uitgever dan ook
veel lof en wij wensen hem een succesvolle voltooiing van zijn
onderneming.
W. Penninckx

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Afslag
Afslag is vrij algemeen bekend in de betekenis van vermindering
van een bedrag, prijs, schuld, dalen van de prijs van koopwaren,
tarieven.
Het kan echter ook betekenen afrit van een autoweg :
- Ik moet opletten dat ik de afslag vlak voor de stad niet mis !
Ardens
Een ardenner is de benaming van een ras van kleine Belgische
trekpaarden. Een Ardennees is een bewoner van de Ardennen.
Ardens is bijvoeglijk naamwoord: we spreken dus van Ardens
brood, Ardense valleien, Ardense ham.

Barbertje
Een barbertje is een soort mandje of mandachtig rekje van metalen draadwerk met twee naar achter gebogen haken, dat hangend
onder iets bevestigd kan worden.
Bekend is ook de zegswijze 'Barbertje moet hangen'. Dit Barbertje (van Multatuli) is echter een troetelnaampje voor Barbara. Het gaat hier in dit geval om een onjuist geciteerde wending,
die teruggaat op een parabel van de auteur, als inleiding op zijn
werk Max Havelaar. De wending is inderdaad onjuist geciteerd,
want in het 'toneel'-fragment is het niet Barbertje, maar een
beklaagde Lothario van wie de rechter van dienst steeds herhaalt
dat hij moet hangen.
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Zomertijd/wintertijd
We hebben het in het Nederlands over winter- en zomertijd. De
termen winter- en zomeruur sijpelden waarschijnlijk onder invloed van de Franse woorden heure d'hiver en heure d'été ons
taalgebruik binnen. We hebben ze echter niet nodig!

Reprendre : klakkeloze vertaling
Een Vlaming neemt nogal vlug - onder invloed van het Franse
'reprendre' - het werkwoord hernemen in de mond.
Hernemen betekent in het Algemeen Nederlands : 1. opnieuw
innemen, terugnemen: van een vesting bij voorbeeld; 2. weer
opvatten wat men heeft onderbroken, hervatten, in het bijzonder
van het (gesproken) woord.
Onderhandelingen kan men ook hervatten. Ook werk, spel,
lessen hervat men. Omschrijvingen met 'opnieuw' kunnen eveneens een oplossing bieden: opnieuw naar school gaan, plagerijen
beginnen opnieuw, iemand wil het opnieuw proberen, opnieuw
contact opnemen met iemand, opnieuw gevat worden.
Reprendre vertaal je afhankelijk van de context ook goed
door: terugnemen: geen woord terugnemen, beschadigde goederen terugnemen; overnemen: het beleid van de vorige regering overnemen, een winkel overnemen; weer innemen: een betrekking weer innemen; weer opnemen: een dokterspraktijk
weer opnemen, het gewone leven hervatten.
Het Algemeen Nederlands heeft inderdaad een rijke voorraad
werkwoorden die het Franse reprendre in al z'n nuances kunnen
weergeven. Een stuk wordt niet 'hernomen', maar wederopgevoerd. In voorkomend geval spreke men van wederopvoering in
plaats van herneming. Reprise wordt ook wel eens gebruikt.
Voor een film bij voorbeeld. Bij een muziekstuk of lied is herhaling gebruikelijk. Men doet een moeilijk gedeelte van een muziekstuk over.
Handel, zaken kunnen herleven, weer opbloeien, weer opleven. Ook de strijd kan weer opleven. Als iemand herstelt, komt
zijn gezondheid terug (geselecteerd uit Algemeen Nederlands en
onderwijs van de werkgroep Onderwijs, Vereniging Algemeen
Nederlands, afdeling Oost-Vlaanderen, jg. 1983).
P. Nechelput
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Dr. P.G.J. van Sterkenburg, Johan Hendrik van Dale en zijn
opvolgers, Van Da1e Lexicografie, Utrecht/Antwerpen 1983.
Het heeft niet veel gescheeld of de vader van het meest bekende
Nederlandse woordenboek, J.H. van Da1e, was een Belg en een
Oostvlaming geweest. Zijn ouders woonden namelijk in Eeklo,
maar toen daar een pokkenepidemie uitbrak, vluchtten zij naar
Sluis, waar J.H. van Dale op 15 februari 1828 is geboren. Twee
jaar later, in 1830, werd Sluis een grensplaats in Zeeuws-Vlaanderen. Van Dale was en bleef Nederlander, maar wel op het
nippertje.
Het bovenstaande is ontleend aan een aardig boekje (95 blz.)
van P.G.J. van Sterkenburg, dat nog tal van andere wetenswaardigheden bevat over de man wiens naam in ons taalgebied een
begrip is geworden. Zo vertrouwd zijn velen met het woordenboek geworden dat het in de omgang als de 'dikke' Van Dale
bekend staat, een kwalificatie die het waarschijnlijk te danken
heeft aan de aanzienlijk vermeerderde druk van 1950, die nog
eendelig was (dikte 9,5 cm), want intussen is Van Dale tweedelig
en daardoor een stuk handzamer geworden.
Eigenlijk had het woordenboek de naam Calish moeten dragen, want de gebroeders Calish waren de auteurs van de in 1846
verschenen eerste druk, die vervolgens door Van Dale werd bewerkt en bij de tweede druk (1872) ook diens naam mee kreeg.
Van Dale mocht het verschijnen van zijn woordenboek niet meer
beleven, want kort voordien overleed hij aan de pokken, de
ziekte waarvan de dreiging destijds tot gevolg had dat hij als
Nederlander door het leven is gegaan.
Van Sterkenburg schetst een leerzaam beeld, niet alleen van
de opvolgers van Van Dale, maar ook van zijn voorgangers. Als
eersten, de gebroeders Calish, die voor hun werk gebruik maakten van het Nederlands-Frans woordenboek van S.J.M. van
Moock (1843-1846). Diens voorgangers waren in het begin van
de 18de eeuw P. Marin en F. Holma. Dat Marin de zogenaamde
onnette woorden niet schuwde, moge blijken uit de ondertitel
'vervattende de woorden en spreekwijzen van den laagen, den
boertigen, den gemeenzaamen en den verhevenen stijl'.
Taalbeheersin~ sept./okt.
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De oerbron van de Nederlandse lexicografie is het Diets-Latijnse
woordenboek van Kiliaan, dat in 1599 bij Plantijn in Antwerpen
is gedrukt. Met vergelijkingen van overeenkomstige gedeelten in
deze verschillende woordenboeken toont de auteur aan wat algemeen bekend is (en ook zeer begrijpelijk) : elk woordenboek
bouwt voort op het werk van zijn voorgangers. Van Dale en
vooral zijn opvolgers hebben in ruime mate geput uit het nog
altijd niet voltooide Woordenboek der Nederlandsche taal
(WNT), dat de basis blijft voor al het lexicografisch werk in onze
taal. Over het WNT is vroeger een uitgebreid artikel verschenen
in Taalbeheersing (1-591). Hoe groot de invloed van het WNT op
Van Dale is geweest blijkt uit het feit dat na het verschijnen van
het deel Trekken-Tuin van het WNT het overeenkomstige deel
van Van Dale met 50 % is toegenomen (blz. 53).
Van alle bewerkers van Van Dale is dr. C. Kruyskamp de
meest bekende, niet in de laatste plaats omdat hij de omschrijving van sommige woorden een zeer subjectieve kleur heeft meegegeven (geprogrammeerd onderwijs: onderwijs waarbij de
leerstof in mootjes wordt gehakt en aan de patiënt (1) toegediend
alsof hij een computer was). Van Sterkenburg noemt diverse
staaltjes van deze wel erg persoonlijke visie van Kruyskamp en
vertelt voorts over allerlei perikelen, zoals de spellingoorlog, een
proces over de definitie van het woord jood, de discussie over de
Zuidnederlandse woorden in Van Dale (hierover ook in Taalbeheersing 1-567), ,die het leven van Van Dales woordenboek hebben begeleid. Aardig is ook het overzicht van de verkoopprijzen: in 1872 kostte de Van Dale zes en een halve gulden ... maar
dat was dan ook meer dan twee weken loon van een wever.
Tot slot geeft de auteur een overzicht van de plannen van de
uitgever om in de komende jaren een reeks tweetalige woordenboeken uit te geven die onder het vaandel en de naam Van Dale
op de markt zullen worden gebracht. Het eerste daarvan, de
Frans-Nederlandse Van Dale, werd al in Taalbeheersing (IV-417
e.v.) besproken. Basis van deze vertaalwoordenboeken vormt
het - voor 1984 aangekondigde - Groot woordenboek van hedendaags Nederlands, dat een inventaris van het huidige taalgebruik in Nederland en Vlaanderen wil zijn. Van Dale komt op die
manier terecht waar hij begonnen is, namelijk bij de vertaalwoordenboeken. Over deze plannen en over de eerste uitvoering
ervan kunnen we ons alleen maar verheugen. Van Dale zal nog
generaties lang in Nederland en Vlaanderen een begrip blijven.
Voor 'la petite histoire' van een groot woordenboek mogen we
Van Sterkenburg dankbaar zijn.
W. Penninckx
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Omstander

Een omstander behoort tot de om iemand of om iets verzamelde
menigte, het omstaande volk (zie Koenen). Van Dale vermeldt:
omstaander (niet algemeen), omstander.
Omstaand, wat betekent : in een kring om iets of iemand heen
staand; komt voor als bijvoeglijk naamwoord.
Oenig

Marga Minco heeft het in haar boek De andere kant (7de herziene druk, 1979, B. Bakker) over 'oenige gordijnen'. Alleen in
Verschuerens Modern woordenboek (8ste uitgave) krijgen we
hiervoor een verklaring; oenig: onbenullig, waardeloos.
Flut
Van Dale noemt op blz. 682flutv. (m.) 'niet algemeen'. De term
betekent prul, lor, en wordt vooral gebruikt in samenstellingen
als flutboek. Ook fluts komt voor. Wij noteren in de rand het
bestaan van de Westvlaamse term 'fluts(e)', wat naargelang de
context sof of flop betekent.
Flutkurken zijn slechte kurken, die makkelijk breken.
Hugo Claus heeft het in zijn Verdriet van België op blz. 286
over 'flutterige nutteloze handlangers'. Het bijvoeglijk naamwoord staat niet in Van Dale, maar wat Claus ermee bedoelt ligt
voor de hand: helpers die niet echt helpen, flutkerels. F. Claes
neemt in Verschuerens Modern woordenboek flutjongen op en
omschrijft dit als: nietswaardige jongen.
Laatbloeier

Kinderen die het op de lagere school moeilijk hebben en ook
gedurende de eerste jaren van het voortgezet onderwijs slechts
matige resultaten halen, maar die het daarna plotseling aanmerkelijk beter doen en blijven doen, noemt men wel eens laatbloeiers.
Zijn/gram halen
Van Dale zegt over de uitdrukking 'hij kan zijn gram niet halen' :
hij kan zijn woede niet koelen, hij is vol machteloze woede.
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Kramers Geïllustreerd Nederlands woordenboek (Elsevier, 1979)
verklaart 'zijn gram halen' als 'zijn woede koelen'. Volgens Van
Dale staat gram voor 'grande' en op blz. 855 wordt dit woord
omschreven als grand(e), ook grant, granje, gram v.(m.) : 1.
(gew.) wat men rechtmatig te vorderen heeft, het iemand toekomende deel; 2. (gew.) zijn grande halen, de lust om zich te wreken bevredigen.
A. Huizinga zegt over de etymologie van het woord in Nederlandse Zegswijzen (Elsevier, 1965) : zijn grant halen. 'Grant',
Lat. grantum of crantum, voldoening, waarborg. Zijn wraaklust
koelen. 'Grant' is hier een zelfstandig naamwoord geworden en
betekent genoegdoening, wraak. Je vindt het woord nog terug in
'garant' (garantie, zich garant stellen, instaan voor). De eigenlijke betekenis van garant is : voldoende hoeveelheid.

Meidenziekte
Met meidenziekte wordt anorexia nervosa bedoeld : die nare vermageringskwaal waarbij je jezelf bijna, soms helemààl uithongert. Wat denigrerend zou men, doelend op die anorexia, van
meidenziekte zijn gaan spreken, omdat vrij algemeen aangenomen werd dat de ziekte vooral bij jonge meisjes voorkomt. Ten
onrechte, blijkens reacties in Nederland, die stelden dat ook jongens (of mannen) met die narigheid af te rekenen kunnen krijgen. Die leden van het mannelijke geslacht zouden zich overigens daarbij in de kou voelen staan, omdat ze niet serieus worden
genomen, want 'anorexia is immers een meidenziekte... '

Zwijnen
Zwijnen betekent: 1. een liederlijk leven leiden, maar ook betekent het: 2. boffen (in biljartspel en ook anderszins). Vandaar
allicht ook het gewestelijke 'zwijntje', wat in verschillende spelen
een boffertje betekent, een toevallige gelukkige stoot, slag of
worp. Zwijnen betekent tenslotte ook: 3. zeer slecht spelen (geselecteerd uit Algemeen Nederlands en onderwijs van de werkgroep Onderwijs, VAN, afdeling Oost-Vlaanderen, jg. 1983).
P. Nechelput
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Zweefboot
Je kan naar Engeland met de mailboot, maar het gaat vlugger
met de hovercraft, of het luchtkussenvaartuig. Van Dale vermeldt ook het beeldende 'zweefboot'.

Zweefpotlood
Een zweefpotlood is het ten gerieve van het publiek aan een veer
hangende potlood.

Werkstuk
Leerlingen uit het voortgezet en hoger onderwijs moeten wel
eens zelfstandig een geschreven verslag maken over een opgegeven of vrij gekozen onderwerp. Zoiets kan je scriptie noemen, of
ook wel werkstuk.

Verkeersdrempel
De verkeersdrempel is een drempel in een verkeersweg die
dienst doet voor de telling van het verkeer of om een signaal in
werking te stellen (Van Dale). Hiermee wordt dus verwezen naar
1. de rubberslang over de weg die verbonden is met een teller aan
de zijkant van de rijbaan en waarmee de voorbijkomende voertuigen worden geteld, en 2. naar een in het wegdek aangebracht
stoepje dat de verkeerslichten doet verspringen als een voertuig
er overheen rijdt.
De term verkeersdrempel werd echter niet zo lang geleden
verrijkt met een derde betekenis: witte verharde stroken van
ongeveer 3 cm dik over een afstand van 5 tot 6 cm op de rijbaan
aangebracht, die het voorbijkomend verkeer dwingen langzamer
(30 km per uur) te rijden.
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Een auto die met een te grote snelheid over deze trilbanden
rijdt, wordt zo heftig dooreengeschud dat de bestuurder wel
vaart moet minderen. Ook die ribbels vormen een verkeersdrempel. Ze moeten tot voorzichtigheid aanzetten, vooral in de buurt
van scholen, maar zijn ook bedoeld om zoveel mogelijk verkeer
uit de bedoelde straten te weren. Een andere vorm van ingebouwde verkeersdrempels vinden we vaak bij het betreden van
woonerven of bij de uitrit van grote parkeerplaatsen: het gaat
om een over de hele breedte van de weg aangebrachte verhoging,
een soort van heuveltje, dat verplicht langzamer te rijden.

Locatie
Locatie hoor je en lees je in Vlaanderen nog steeds voor verhuur
van ruimte, b.v. zitplaatsen. Van Dale geeft die betekenis nochtans niet! Bij hem lezen we : 1. plaatsbepaling; plaatsing; 2.
plaats waar mineralen geëxploiteerd worden; 3. plaats buiten de
studio waar film- of tv-opnamen worden gemaakt; 4. (Z.-A.)
woonbuurt van kleurlingen of Bantoes.
De Franse term 'location' (afkomstig van het Latijnse locatio/
ww. locare; in het Frans 'louer') betekent: 1. action de donner
ou de prendre à loyer; 2. action de retenir à l'avance une place
dans un théätre, un compartiment de chemin de fer (Le Petit
Robert, blz. 1002).
Het Latijnse 'locatio' betekent dus verhuring. 'Locare' betekent verhuren, maar aanvankelijk plaatsen (locus: plaats). In
het Franse woord is het begrip verhuur duidelijk voorhanden. In
het Engelse 'location' overheerst het begrip plaatsing ('to locate,
to place, to set in a particular position; to designate or find the
place or position, site; a leasing on rent (law))'. Aldus Chambers
Twentieth Century Dictionary. Blijkbaar berust het verkeerde gebruik van locatie bij ons op navolging van Franse voorbeelden. In
het Algemeen Nederlands heeft locatie niet de betekenis van verhuren van iets. De standaardtaal heeft het over 'plaatsbespreking' (bij een bespreekbureau). We bespreken plaatsen in een
schouwburg (bioscoop). Voorverkoop betekent : verkoop van
plaatsen vooraf. Bij plaatsbespreking gaat het om bespreking van
bepaalde genummerde plaatsen. In de meeste gevallen vallen
voorverkoop en plaatsbespreking samen.
Het Algemeen Nederlands spreekt niet van voorbehouden
plaatsen, maar maakt soms wel degelijk een onderscheid tussen
besproken en gereserveerde plaatsen. Een van tevoren gehuurde
plaats is een besproken plaats. Hoge gasten, bestuursleden en
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andere genodigden hebben geen plaats besproken. De plaatsen
die alleen voor hen bestemd zijn zijn gereserveerde plaatsen. Je
kan plaatsen bespreken of reserveren. Het erbij horende substantief is reservering (en niet : reservatie !).

Het voortouw nemen
De uitdrukking het voortouw nemen is in Vlaanderen weinig of
niet bekend. Van Dale vermeldt in zijn achtste druk (1961) alleen
de betekenis van voortouw: touw waaraan iets, inzonderheid
een schip, van voren vastgelegd is, of dat naar voren wordt uitgebracht. In het Supplement op Van Dale van 1970 komt voor het
eerst de zegswijze het voortouw nemen voor en dat wordt als
volgt verklaard: 'het initiatief nemen, het (de) spits afbijten' (zie
ook Kramers, 19de druk). In de jongste uitgave van Van Dale
(l0de druk, 1976) komt nog een andere uitdrukking met voortouw voor : iemand het voortouw geven, iemand de gelegenheid
geven als eerste met iets te beginnen, iets aan te vatten. Koenen
en Verschueren weten wat dat betreft vooralsnog van niets. De
zegswijze het voortouw nemen is dus ontleend aan de scheepvaart
en heeft de laatste tijd in Nederland opgang gemaakt.
- Bisschoppen nemen het voortouw tegen de maatregelen van
de regering Reagan.
- Nederland dient in deze aangelegenheid het voortouw te nemen. (selectie uitAN en onderwijs, orgaan van de werkgroep
Onderwijs, afd. Oost-Vlaanderen, jg. 1983)

Opticien
Optieker is een germanisme (Duits : Optiker) voor opticien : een
brillenmaker, vervaardiger van optische instrumenten. Brillen
haal je dus bij de opticien. Een opticus, zo luidt het in Van Dale,
is een natuurkundige die gespecialiseerd is in de optica, en dat is
het gedeelte van de natuurkunde dat zich met de verschijnselen
van het licht bezighoudt. Een winkel van optiek is een zaak met
optische instrumenten. Optiekcontrole heet het opsporen van
fouten in lenzen of optische stelsels. Optiek in de zin van gezichtspunt of visie is een neologisme :
- Zo'n tekstschrijver werkt vanuit een andere optiek. Hij stelt
zich wel ten doel om potentiële kopers voor jouw produkt te
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werven, maar doet dat vanuit zijn kennis van het effect, dat
hij met zijn woorden kan bereiken. (Avenue, april 1973)

Klassieker - coureur
De term klassieker wordt door Van Dale als afkeurenswaardig
bestempeld voor 'klassiek nummer' (lied, wedstrijd, enz.). Zo
vind je in de sportverslaggeving : klassieke wegwedstrijd. In
Noord-Nederland raakt (het oorspronkelijke germanisme) klassieker de jongste jaren echter meer en meer in de zin van traditionele wielerwedstrijd (zie: Signalement van nieuwe woorden,
o.l.v. dr. R. Reinsma) ingeburgerd. Kranten hebben het over de
klassieker Parijs-Brussel, over de koninginneklassieker ParijsRoubaix. Van de term coureur hebben onze noorderburen blijkbaar intussen ook al de betekenis verruimd. Een coureur (uitspraak met eu van deur) was tot voor kort in het Algemeen
Nederlands een auto- of motorrenner. Deze beperking lijkt nu
opgeheven. Noordnederlandse kranten gewagen ook in de wielersport van coureurs, naast renners of wielrenners. Klassieker
en coureur zijn overigens niet opgenomen in Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek van dr. W. de Clerck, 1981, wat véél zegt
over het aanvaardingsproces van beide woorden.

Keet
Keet betekent krot, povere woongelegenheid. Het woord kan
ook staan voor een gebouwtje van tijdelijke aard, of tot tijdelijk
verblijf dienend. Ook kan je er een loods voor het opzicht voerend en leidend personeel bij een bouwwerk mee bedoelen, of :
een woonschuur voor tijdelijk gehuurde werkkrachten op het
land, of een bergschuur. In boeventaal slaat het ook op een
slaapplaats, of huis. Keet, synoniem voor barak of loods, is dus
meestal een tijdelijk verblijf voor wegenbouwers, seizoenarbeiders en bouwvakkers op de werf.
Een keetwagen is zo'n keet als hiervóór besproken werd op
wielen.
Keet kan ook troep, warboel, rommel, wanorde, soms zelfs
herrie, of (gezellige) drukte betekenen : 'Het was me daar een
keet !' Keet hebben, maken is pret maken. Maar keet schoppen,
trappen is de boel op stelten zetten, herrie maken. Doorgaans is
die herrie onschuldig en zeker niet gemeen. Men kan de uitdrukking dus niet aanwenden bij zware onlusten en 'grove herrie'.
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Even nog dit : Van DaZe vermeldt keetmaker of keetschopper
niet. Wel : herriemaker en herrieschopper.

Dotteren
Dotteren is een werkwoord dat uit de eigennaam Charles Dotter,
de naam van een Amerikaanse onderzoeker, voortgekomen is.
Die man bedacht de techniek om een vernauwing in een bloedvat
op te heffen door een dun cathetertje (buisje) door de vernauwing te schuiven en daar overheen steeds dikkere exemplaren,
tot het bloedvat zijn normale grootte weer heeft bereikt. Vernauwing of afsluiting van een of meer kransslagaders van het hart
kan de oorzaak zijn van een hartinfarct. Tot op heden voerde
men, om dit tegen te gaan en het onheil van een vernauwing of
afsluiting ongedaan te maken, de zgn.omleidingsoperatie uit, of
coronaire bypass-chirurgie : het bloed werd via een andere weg
om de vernauwing heen geleid tot waar het kransvat weer goed
is. In plaats van deze omleidingsoperatie kan men dus ook de
patiënt dotteren. HoeweL.. niet elke operatiekandidaat komt
voor deze methode in aanmerking...

Afbekken
Iemand afbekken is een gemeenzame versie van het werkwoord
afgrauwen, met ruwe woorden iemand afwijzen, afsnauwen.

Afleggertje
Een afleggertje is een afgelegd, afgedragen kledingstuk, sieraad,
enz. dat men weggeeft. Volgens Van DaZe wordt afleggertje ook
wel oneigenlijk op andere zaken toegepast en zelfs op... personen.

In de vorm van
In Vlaanderen heeft men het vaak over 'onder de vorm van'. Dat
is een letterlijke vertaling uit het Franse 'sous forme de'. In het
AN zeggen (en schrijven) we :
- In de vorm van een naschrift.
- Maatregelen in de vorm van goedkope bankkredieten.
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Doorrijden
In Vlaamse kranten wordt de term vluchtmisdrijf gebruikt, als
een bestuurder na een ongeval niet stopte. De correcte term is
hier doorrijden.
- Ambassade-employé rijdt door na veroorzaken ongeluk.
Men gaat er immers van uit dat de bestuurder zich misschien
niet van de aanrijding waarbij hij betrokken is geweest bewust is.
De schuldvraag wordt dus voorlopig opengelaten.

Politiseren - verpolitieken
Van Dale zegt over politiseren: 1. (onoverg.) over staats- en
regeringsbeleid redeneren; de politicus uithangen; 2. (overg.) tot
een politieke zaak maken.
Van Dale vermeldt ook politisering, v. 'het politiek bewust
worden, ook: het nauw met de politiek verbonden raken'. Als
voorbeeld pikten we uit een Vlaams tijdschrift:
- De laatste jaren stelt men een strekking tot grotere politisering van de vakbeweging vast.
Bij verpolitieken heet het: (onoverg.) tot iets politieks of van
politiek doordrongen worden (en daardoor bedorven worden).
Verpolitieking bestaat ook. Signalement van nieuwe woorden, onder redactie van Reinsma, bedenkt politiseren met nog een betekenis meer, nl. 'iemand bewust maken'.
- Het politiseren van andere actiegroepen is onderdeel van het
streven van Bierman en de zijnen om de overheid onder druk
te zetten.
Reinsma neemt verpolitieken niet op. Van Dale en Koenen
wijzen op het negatieve karakter van het werkwoord dat duidt op
gedurig meer door partijpolitiek beheerst worden. Als dusdanig
mag het Vlaamse politiseren gelijkgesteld worden met het Franse
politiser (Le Petit Robert, blz. 1341 : 'donner un caractère, un
rale politique à').
Inhoudelijk staat het Vlaamse politiseren gelijk met het AN
verpolitieken. Het Algemeen Nederlandse politiseren schijnt in
Vlaanderen inhoudelijk geen tegenvorm te hebben; we hebben
het dus over 'benoemingen door partijpolitiek beheerst; verpolitieking van benoemingen; politiek beïnvloede benoemingen ... '.
De man die bij ons de volgende regels neerschreef: Het kernrakettenprobleem werd de jongste maanden gepolitiseerd' bedoelde daarmee waarschijnlijk dat het probleem de jongste
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maanden verpolitiekt was, m.a.w. van partijpolitiek doordrongen... en daardoor bedorven ...

Paternosterlift
Een paternosterlift is een soort van open lift, waarbij verschillende (open) kooien voortdurend langs een kabel zonder eind voortbewogen worden en waar je op elke gewenste verdieping in of uit
kunt wippen, zonder dat de lift stil moet staan.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om even te wijzen op een (mode-) wending: in de lift zitten, wat betekent in
opgaande beweging zijn, het beter doen ...
- De mark zit in de lift.
- De politieke partij kan in de lift zitten.
- Als gevolg van deze nieuwe maatregelen zullen vele prijzen
die toch al in de lift zitten nog verder omhoog worden gestuwd. (Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN OostVlaanderen, jaargang '83, ms. 6-7, 10-11)

Ciske de rat herlezen
'Ciske de rat' wordt verfilmd, met als tegenspeler voor het belhameltje uit de Amsterdamse volksbuurt Herman van Veen in de
rol van heer Bruis, de begrijpende onderwijzer die zich over
Ciske ontfermt. Naar aanleiding van het nieuws dat we uit de
mond van Van Veen zélf vernamen, hebben we het boeiende
boekje van wijlen Piet Bakker nog eens gelezen en er, andermaal, veel leesgenot aan beleefd. Dit is in niet geringe mate te
danken aan Bakkers taal. Die taal is doorspekt met levendige
termen en uitdrukkingen die ons, Vlamingen, soms wat vreemd
in de oren klinken, maar daarom nog niet als 'volks' of 'gemeenzaam' afgewezen moeten worden. We sprokkelden er tijdens onze lectuur enkele van bij elkaar.
Neem nou doerak: daarmee wordt een gemeen, laaghartig
mens bedoeld. Als iets sneu is voor iemand betekent dat, dat het
jammer of hard is voor hem of haar. Gebbetjes zijn grapjes,
gekheden, dwaze gebaren; vandaar de uitdrukking 'gebbetjes maken'.
Een strijkage is volgens Van Dale eigenlijk een min of meer
schampere benaming voor een diepe buiging, waarbij men met
de voet langs de grond strijkt. De term wordt oneigenlijk gebruikt in de uitdrukking 'veel strijkages maken', wat betekent:
veel complimenten maken.
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Kriegel of kregel is een bijvoeglijk naamwoord waarmee je
iemand kan omschrijven die geneigd is tot verzet, die prikkelbaar, driftig, kittelorig, of zelfs ontstemd, uit zijn humeur is.
Ciske wordt ergens een stille binnenvetter genoemd. Van Dale
verklaart binnenvet als 'het niet aan het been gewassen vet'. Hij
heeft binnenvet wordt van iemand gezegd wiens gewicht meevalt.
Bij 'op zijn binnenvet teren' is de term dan weer figuurlijk gebruikt. Die uitdrukking staat voor : teren op wat men reeds verkregen heeft zonder nieuwe krachten te verwerven.
De binnenvetter (m.) is een varken dat bij het slachten meevalt. Figuurlijk betekent de term: iemand die innerlijk meer
betekent dan hij uiterlijk schijnt; of ook wel iemand die bij nadere kennismaking toont meer waard te zijn of knapper te zijn dan
men verwacht had: b.v. 't is een binnenvetje ! Niemand zal
eraan twijfelen dat in het geval van Ciske die binnenvetter ook in
figuurlijke zin begrepen moet worden.
Bakker gebruikt ook de spontane uitdrukking Dat zal de pet
niet drukken, waarmee hij bedoelt: dat iets niet hindert, dat het
geen bezwaar is. De jongste jaren is ons alhier de uitdrukking 'dit
mag de pret niet drukken' opgevallen, waarmee zoiets bedoeld
werd als 'dit mag de zaak niet minder leuk maken'. We kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken dat de laatste uitdrukking
althans qua vorm geheel geïnspireerd is op die-met-de-pet.
Op het eerste gezicht lijken ook de wendingen onder de middag en tussen de middag ons nogal ongewoon. Wij, Vlamingen,
vermijden inderdaad vaak angstvallig, en ten onrechte, het
woord middag in de ruimere betekenis van 'namiddag'.
Middag betekent ten eerste 'op het midden van de dag', 12 uur
dus. Wat ruimer beschouwd is het de pauze tussen 12 en 2 uur.
Vandaar: tussen de middag, waarmee bedoeld wordt: tussen 12
en 2. Zo ook: onder de middag(uren).
Middag is daarnaast ook het gebruikelijke synoniem van het
(minder gebruikelijke) 'namiddag' : de periode tussen 12 en ca. 6
uur. Het laatste deel van de middagtijd (tussen 4 en 6 uur) is dan
gewoonlijk namiddag (klemtoon op na-). Een middagvoorstelling
kan best om 3 of zelfs om 4 uur beginnen. Let wel : we zeggen
'Vanmiddag (niet: deze namiddag !) hebben we geen les !' (notities i.v.m. middag: zie AN en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jaargang '79, nrs. 9-10)
P. Nechelput
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IV. - Documentatie
VAN DALE'S DUITS-NEDERLANDS WOORDENBOEK
VERSCHENEN
We hebben in deze rubriek onlangs het Frans-Nederlandse woordenboek besproken (Taalbeheersing, blz. IV-417) dat vorig jaar
door Van Dale Lexicografie op de markt is gebracht. In dezelfde
reeks woordenboeken is nu het Duits-Nederlandse deel verschenen. De heer Georges C. Duchemin, hoofd van de wetenschappelijke groep van de Nederlandse vertaaldienst van de Commissie
van de EG, heeft er een bespreking aan gewijd in NRC-Handelsblad van 12 januari 1984. Met toestemming van de auteur drukken
we deze bespreking hieronder opnieuw af.
'Hier ist der Deutschlandfunk. Über Verkehrsstörungen liegt uns
folgende Polizeimeldung vor. ' Deze aankondiging kan men dagelijks om het half uur horen via deze in Keulen gevestigde radiozender. Beide substantieven 'Verkehrsstörung' en 'Polizeimeldung' zal men echter vergeefs zoeken in het omstreeks 25 oktober jl. verschenen Groot woordenboek Duits-Nederlands van
Van Dale. Als men dit direct in het begin al constateert, is men
geneigd een beetje huiverig te staan tegenover de in de gebruiksaanwijzing voorkomende bewering 'De woordenschat die
in dit boek beschreven is, omvat alle termen van het hedendaagse
Duits'.
In een toespraak van de hoofdredacteur, prof. dr. H. L. Cox,
is te lezen dat veel meer dan gebruikelijk aandacht is besteed aan
de alledaagse spreektaal. Nu, dit komt dan bijzonder goed uit,
want mijn kritiek is hoofdzakelijk gebaseerd op de jarenlange
ervaring met het gesproken woord, zoals ons dat bereikt via de
Duitse radio en televisie.
In meer dan een opzicht hadden de medewerkers van dit woordenboek het moeilijker dan hun collega's van de Frans-Nederlandse Van Dale. Konden de romanisten zich hoofdzakelijk baseren op één standaardwerk, de Petit Robert, en hier en daar een
woordje meepikken uit het Franse-Duitse woordenboek van
Sachs-Vil/afte, de germanisten moesten, naar ik persoonlijk uit
de mond van prof. Cox gehoord heb, een veelvoud van referentiewerken raadplegen. Daar komt nog bij dat men in het land der
dichters en denkers nooit erg sterk geweest is in het samenstellen
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van woordenboeken van de eigen taal. Voor de oorlog, toen wij
al tientallen jaren onze onvolprezen Van Dale hadden, bestond
er bij onze oosterburen niets soortgelijks. Wel hadden zij vanouds hun Duden in 10 delen : Rechtschreibung, Stilwörterbuch,
Bildwörterbuch enz. Maar, zoals de titels reeds aangeven, dat lag
in een geheel ander vlak.
Na de oorlog verscheen dan eindelijk Wahrig, Deutsches Wörterbuch. Een in hoge mate teleurstellend boek. Het bestek van
dit artikel laat niet toe hier nader op in te gaan. Vervolgens
verscheen tussen 1977 en 1981 : Duden, Das grosse Wörterbuch
der deutschen Sprache, in zes delen. Ook deze uitgave stelt nog te
vaak teleur om als standaardwerk te kunnen fungeren.
Daarnaast is er nog een verschijnsel, waarmee min of meer alle
westerse talen behept zijn, doch waarbij het Duits waarschijnlijk
wel de kroon spant, ik bedoel de ongeremde begripsdifferentiatie
en woordprofileratie die zich in de laatste twintig jaar heeft doen
gelden. Ook dit heeft de taal van prof. Cox c.s. extra bemoeilijkt.
Om een enkel voorbeeld te geven : we hebben allemaal op
school geleerd dat 'Glatteis' in het Nederlands 'ijzel' betekent.
Maar over de Duitse radio vallen intussen de volgende variaties
te beluisteren: Glatteis durch überfrierende Nässe, Glatteis durch

gefrierenden Regen, Glatteisbildung, Glättebildung, Glättegefahr,
Eisglätte, Reifglätte, Schneeglätte, Strassenglätte, Fahrbahnglätte,
eisglatte Fahrbahn. Desondanks heeft Van Dale de meeste van
deze termen opgenomen en goed vertaald.

Klassieke fouten
Ik wil mijn beoordeling beginnen met het bespreken van enkele,
wat ik zou willen noemen, klassieke fouten. Zo geeft Van Dale
de zin 'Das Fest ist ins Wasser gefallen' weer met 'Het feest is in
het water gevallen'. De Duitse uitdrukking betekent echter dat
het feest helemaal niet plaatsgevonden heeft; dus wij zouden
zeggen: Het feest ging niet door. De Nederlandse zegswijze betekent echter dat het feest wel plaatsgevonden heeft, maar een
mislukking is geworden (Duits : Das Fest war ein Reinfall).
Verder wordt 'verunglücken' vertaald met: verongelukken,
een ongeluk krijgen. De eerste term moet geschrapt worden,
want het Nederlandse 'verongelukken' heeft altijd de dood tot
gevolg. In het Duits moeten we dat weergeven met: tödlich ver-

unglücken. Een derde voorbeeld vinden we in het spreekwoord :
'Den Teufe! an die Wand malen', wat bij Van Dale (en niet alleen
bij Van Dale) heet: slapende honden wakker maken'. Beide
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uitdrukkingen hebben echter niets met elkaar te maken en geen
van beide heeft een equivalent in de andere taal. De gesuggereerde equivalentie is domweg geforceerd. De Duitse uitdrukking
betekent dat we niet steeds moeten praten over een bepaald
ongeluk dat ons kan treffen, want je zult zien dat het dan juist
gebeurt, m.a.w. je moet het noodlot niet uitdagen. Een soort
bijgeloof dus.
Maar de Nederlandse zegswijze veronderstelt een eventueel
contact met andere personen. In het Duits kunnen we dit het
beste weergeven met 'keinen Argwohn wecken', In sommige
woordenboeken leest men 'schZafende Hunde soli man nicht
wecken', maar dit gezegde heeft in het Duitse spraakgebruik
geen been aan de grond gekregen.

Rijstebrijberg
Van de enorme rijstebrijberg die prof. Cox en de zijnen bijeengebracht hebben - het boek telt zonder de grammaticale franje
bijna 1500 fijnbedrukte bladzijden - kunnen we"hier uiteraard
slechts enkele onderwerpen behandelen. We zullen beginnen
met het milieu, in de zin van het natuurlijke milieu. Het Duitse
equivalent is 'Umwelt', Van DaZe geeft een hele reeks combinaties met dit begrip, die in 't algemeen wel goed vertaald zijn.
Maar als we even verder kijken, komen we soms wel rare
dingen tegen. Zo wordt 'Schadstoff vertaald met 'schadelijke
stof. Nu zijn alcohol en drugs ook schadelijke stoffen, maar dat
zijn geen 'Schadstoffe'. Met de Duitse term worden specifiek
bedoeld de milieuverontreinigende stoffen, zoals koolmonoxyde,
zwaveldioxyde, stikstofoxyden, lood, cadmium, fosfaten enz. De
Franse tegenhanger is 'poliuants',
'Naturpark' wordt weergegeven met 'natuurreservaat - nationaal park, beschermd natuurgebied'. Hier worden twee dingen
volkomen door elkaar gehaald. De moeilijkheid is dat 'Naturpark' niet in het Nederlands te vertalen is, omdat wij dergelijke
'parken' niet kennen. Het is een omvangrijk gebied met dorpen
en verkeerswegen, zoals het zuidelijk deel van de Lüneburger
Heide. Een natuurreservaat is echter een onbewoond gebied, dat
bovendien veel kleiner is en dat uitsluitend dient voor de bescherming van flora en fauna. Het is niet toegankelijk voor het
publiek, De Duitse tegenhanger luidt : Naturschutzgebiet, Naturreservat. Misschien is de desbetreffende medewerker misleid
door Duden, die de enormiteit b~gaat te schrijven: die Lüneburger Heide ist Naturschutzgebiet ! Een 'Naturpark' is het beste
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te vergelijken met de bij ons nog te creëren landschapsparken,
zoals het park dat in de Achterhoek voorzien is en waartegen de
plaatselijke landbouwers zo opponeren.
Maar ook de vertaling van 'Naturpark' met 'nationaal park' is
er volkomen naast. Een 'Nationalpark' (ter plaatse door Van
Dale juist vertaald met 'nationaal park') is niets anders dan een
natuurreservaat op grote schaal en hiervan bestaan er slechts
twee in de Bondsrepubliek. Het bekendste ligt in het Beierse
Woud, tegen de Tsjechische grens aan. Hier lopen zelfs wolven
vrij rond en deze kunnen door het publiek vanachter een veilige
omheining geobserveerd worden.

Ongelofelijke blunder
Op het punt van de milieubescherming moet ik ten slotte nog
melding maken van een ongelofelijke blunder. Van Dale noemt
het trefwoord 'Grossfeueranlage'. Reeds de schrijfwijze is fout:
het moet zijn 'Grossfeuerungsanlage'. Als vertaling lezen we
'krachtcentrale (voor elektrische stroom) - krachtinstallatie'.
Nu moet een germanist toch wel weten dat een elektrische centrale of elektriciteitscentrale ('krachtwerk' en 'krachtinstallatie'
zijn germanismen) in het Duits 'Kraftwerk' heet. Hier is echter
sprake van een grote stookinstallatie. Als men nu even de letter
F geraadpleegd had, dan zou men gevonden hebben : Feuerungsanlage = verwarmingsinstallatie, stookinrichting, stookinstallatie. Bovendien heeft men kennelijk nooit gehoord van de in
februari 1983 in de Bondsrepubliek uitgevaardigde 'Grossfeuerungsanlagen- Verordnung', die de SOz-uitworp van de grote
stookinstallaties van elektrische centrales en andere industriële
bedrijven aan banden legde.
Tot besluit van dit chapiter nog enkele actuele begrippen, die
mijns inziens niet hadden mogen ontbreken: 'der saure Regen',
ook wel genoemd 'der Säureregen' (zure regen) en de zoveel
kwaad veroorzakende bestanddelen van uitlaatgassen, 'die Stickoxyde' (stikstofoxyden).
De heer Stoltenberg, minister van Financiën van de Bondsrepubliek om thans een ander gebied te betreden, heeft in de loop
van 1983 herhaaldelijk de woorden 'Staatsverschuldung' en 'Neuverschuldung' in de mond genomen. De eerste term komt alleen
bij Duden voor (betekenis: de toeneming van de staatsschuld
over een bepaalde periode) en de tweede alleen bij Van Dale, die
deze weergeeft met 'nettokredietopname' . Dit is op zichzelf niet
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ringstekort, d.w.z. het financieringstekort van de overheid voor
het volgend jaar, dat door nieuwe leningen moet worden gedekt.
Een op een aanverwant gebied veel voorkomende term - Leistungsbilanz - is door Van Dale goed weergegeven met 'lopende
rekening van de betalingsbalans'.

Voetbalsport

De thans volgende opmerkingen op het gebied van de voetbalsport zullen niet veel nieuws bevatten voor wie regelmatig naar
het zaterdagmiddagvoetbal van de Duitse Bundesliga kijkt. 'Abstoss' is inderdaad 'doeltrap' of 'uittrap'. De veel genoemde termen 'Pfostenschuss' (schot tegen de paal) en 'Hinterhaltschuss'
(afstandsschot) ontbreken. 'Foul' is goed vertaald met 'overtreding', maar 'Foulelfmeter' (strafschop wegens overtreding), dat
reeds bij Wolters 1969 voorkomt, is weggelaten.
Ten slotte het begrip 'abfälschen', wat Van Dale vertaalt met
'(een bal) doen afwijken - effect geven'. Voor een buitenstaander is niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. 'Effect geven' is het
beslist niet; dat komt hoofdzakelijk voor bij tennissen en biljarten.
'Abfälschen' = de bal via het lichaam van een andere speler bij ongeluk dus - van richting doen veranderen. Wanneer iemand in de richting van het doel schiet en de bal belandt via het
lichaam van een willekeurige andere speler in of juist naast het
doel, dan zegt men dat de bal 'von Spieler so-und-so abgefälscht
wurde'.
Een nogal ergerlijk verschijnsel bij Van Dale is dat soms adjectieven opgenomen zijn, maar de daarbij behorende substantieven zonder plausibele reden zijn weggelaten. We lezen dat
'schwerelos' = gewichtloos is, maar in het tijdperk van de ruimtevaart is het ontbreken van 'Schwerelosigkeit' (gewichtloosheid)
een ernstige omissie. 'Bestechlich' is goed weergegeven met 'corrupt' , maar juist in verband met het hoogst actuele probleem van
de vermeende machinaties van de Duitse graaf in de zogenaamde
'Parteispendenaffäre' wordt het gemis van 'Bestechlichkeit' (corruptie), dat voor de Duitse tv herhaaldelijk is genoemd, als extrapijnlijk gevoeld. 'Ausländerfeindlich', dat Van Dale weergeeft
met 'vijandig tegenover buitenlanders', hoewel hoofdzakelijk
gastarbeiders betroffen zijn, wordt veel minder gebruikt dan het
ontbrekende substantief 'Ausländerfeindlichkeit'.
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Freischärler
Ook komt het voor dat een zelfstandig naamwoord is opgenomen, zoals 'Verklappung' (het storten van afval in open wateren
vanaf een schip), maar niet het daarbij behorende werkwoord
('verklappen'), of omgekeerd wel het werkwoord ('verteufeln'),
maar niet het substantief (Duitse tv) Eine Verteufelung der Verei-

nigten Staaten wegen Grenada solt vermieden werden.
Zo te hooi en te gras valt ook nog wel het een en ander aan te
merken. Zo ontbreekt een gemiddeld elke week te beluisteren
mededeling 'Menschen sind nicht zu Schaden gekommen'. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. 'Freischärler' noemt
Van Dale 'vrijwilligers', hoewel uit de berichtgeving over Libanon duidelijk is gebleken dat dit alleen maar 'guerrillastrijders'
of 'commando's' kunnen zijn. 'Risikokapital' ontbreekt zowel bij
Duden als bij Van Dale. Hetzelfde geldt voor 'Regenabfaltrohr',
onze doodgewone 'regenpijp' !
Tot slot wilde ik nog even een verschijnsel aanstippen waaraan
door geen van beide voornoemde woordenboeken aandacht is
besteed. Het is mij opgevallen dat voor de Duitse tv bepaalde
uitlatingen beginnen met 'Ich darf ... " waar men vroeger gezegd
zou hebben 'Ich möchte... ' Voorbeelden: 'Ich darf zunächst sa-

gen, das... ' - 'Jetzt darfich die nächste Musikgruppe ankündigen'
- '/ch darf /hnen nun die Experten vorstellen'. Kennelijk een
gebruik dat zich volkomen onopvallend in de loop der jaren ingeburgerd heeft.
Uit het bovenstaande moet de lezer niet de indruk krijgen dat
ik dit Groot woordenboek ongunstig beoordeel. Dat zou ik in dit
korte bestek niet eens kunnen. De ware merites zullen pas na een
jarenlang gebruik blijken. Ik wil nog wel even kwijt dat ik in
talloze hier niet genoemde gevallen het juiste equivalent gevonden heb en daaronder waren vele gevallen waarin ik dat niet
verwacht had. De Duitse Van Dale is in ieder geval een stap in de
goede richting.
G. C. Duchemin
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Autopapieren
Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek (door W. De Clerck, Den
Haag, 1981) vermeldt het woord 'boordpapieren'. Het algemeen
Nederlandse equivalent hiervoor is autopapieren. Daarmee worden de documenten, papieren of stukken bedoeld die elke autobestuurder bij zich moet hebben. Boordpapieren verraadt duidelijk Franse invloed. Franstaligen hebben immers 'documents de
bord, of papiers de bord'. De vermelding van boordpapieren in
het Zuidnederlands woordenboek moet als een signaal gezien
worden dat de term van het algemeen Nederlands afwijkt en niet
als een suggestie dat deze en andere in het woordenboek voorkomende woorden burgerrecht in het AN zouden hebben gekregen.

Zie boven...
Als je in geschriften verwijst naar wat al eerder werd behandeld
of geschreven, dan gebruik je de gangbare term : zie boven, of

hiervoor.
Ook de samenstellingen voorgaand, voornoemd, vorengenoemd, bovenvermeld en bovengenoemd behoren (als bijvoeglijke naamwoorden) tot de standaardtaal. 'Zie hoger' laten we beter links liggen.

Faliekant
Oorspronkelijk betekende faliekant verkeerd, fout. Een faliekant was een niet rechte hoek, een hoek dus waarvan het ene
been niet helemaal recht stond, dus verkeerd (J. de Vries in zijn
Nederlands Etymologisch woordenboek). In de late middeleeuwen was er nog een werkwoord faliee)canten : glooiend afwerken, afschuinen.
Wordt faliekant in de 16de eeuw door Kiliaan, corrector in
dienst van drukker Plantijn, als zelfstandig naamwoord vermeld,
later krijgt het de functie van een bijvoeglijk naamwoord en zelfs
van een bijwoord.
Dat is faliekant. Het is faliekant afgelopen, uitgekomen. Wie
zegt dat iets faliekant verkeerd is, gebruikt dus eigenlijk een tautologie. Hij zegt tweemaal hetzelfde met verschillende woorden.
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Het woord faliekant werkt hier dus eerder versterkend. Let wel,
falie in faliekant is niet de falie voor vrouwen : een soort mantel
met kap en zonder mouwen. Defalie van faliekant heeft evenmin
iets te maken met die uit het gezegde: op zijn falie krijgen, of :
iemand op zijn falie geven (= een pak slaag krijgen of geven).
Maar zitten we niet goed als we suggereren dat het woord veeleer
verwant kan zijn met de termen feil, falen en het Engelse to fail
(en het Duitse Fehler/fehlen) ? Woorden die toch allemaal ook
iets verkeerds, gebrekkigs of mislukts inhouden ...
Afzien

Is afzien in de zin van 'dulden, (fysiek) lijden, ondervinden'
Zuidnederlands, zoals Van Dale het nog bestempelt? Het lijkt er
alleszins op dat het werkwoord via het Vlaamse wielrennersjargon stilaan ook in het Noorden doorbreekt. Een voorbeeld uit de
Volkskrant van 23 juli 1983 :
- Er komt méér bij kijken dan je denkt: de deelnemers (aan de
fietstocht in Zuid-Frankrijk) krijgen het behoorlijk zwaar. Ze
zijn hier alleen om te fietsen, om af te zien ...
En Jan Blokker schrijft in die zelfde Volkskrant:
- ...elitair thuis blijven van de bioscoop voor Peyton Place, of
Dallas, een sonnet schrijven op Piet Keizer, met de jetset naar
de eretribune van Ajax, als half-intellectueel op een dure
toerfiets exclusief afzien in de bergen - de gesublimeerde
minachting als het ware ...
Brunch

Wat is een brunch? Chambers Twentieth Century Dictionary
(1975) zegt op blz. 165 : a compromise between breakfast en
lunch. Van Dale schrijft: 'samentrekking van breakfast en
lunch: maaltijd die tegelijk ontbijt en lunch is.
Brunch kan bestaan uit vruchtesapdrank, eiergerecht, gebakken plakken ham, toost, gelei, boterballetjes, koffie. Gewoonten
en gebruiken van het land zijn van invloed op de samenstelling.
Van het bestaan van een werkwoord brunchen werden voorlopig geen bewijsplaatsen gevonden. Voor de volledigheid kan vermeld worden dat lunchen zeker bestaat en dat lunch volgens Van
Dale een tweede ontbijt is, of ook: broodmaaltijd of lichte warme maaltijd : 's middags omstreeks 12 uur.
P. Nechelput
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IV. - Documentatie
DE COMMISSIE-VAN DIEVOET EN HET WETBOEK
VAN KOOPHANDEL
In het Staatsblad van 19 januari 1984 is verschenen de wet van 26
mei 1983 tot vaststelling van de Nederlandse tekst en tot aanpassing van de Franse tekst van het Wetboek van koophandel, boek
I, titel IX.
Titel IX behandelt de 'handelsvennootschappen'. Die Nederlandse tekst is voortaan de enige authentieke. Hij werd voorbereid door de 'Commissie belast met de voorbereiding van de
Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten', in de wandeling ook kortweg 'Wetboekencommissie' of 'Commissie'-Van Dievoet' genoemd. Daar
de nieuwe Nederlandse tekst een aantal termen bevat die afwijken van wat tot dusver gebruikelijk was, is het misschien wel
goed om ruimere bekendheid te geven aan de beschouwingen die
daaromtrent te vinden zijn in het verslag van de Wetboekencommissie (verschenen in het Gedrukt stuk van de Kamer van volksvertegenwoordigers 314 (1981-1982), nr. 1).
Na enige algemene beschouwingen over de geschiedenis van
de tekst en de werkwijze van de Commissie worden enige bijzondere punten behandeld, waarvan het resultaat hieronder wordt
overgenomen.
J. Demol
'De weergave in het Nederlands van de ca. 245 artikelen van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen heeft een
aantal moeilijkheden opgeleverd. Het is niet mogelijk een verklarende lijst te publiceren van alle gerezen vragen en van alle
beslissingen, door de commissie te dien aanzien genomen : de
gehouden besprekingen zijn samengevat in beknopte verslagen
waarvan een exemplaar zich in het archief van de commissie in
het Ministerie van Justitie bevindt.
Hierna volgen enkele bijzondere nota's die verband houden
met vier belangrijke vraagstukken die tot een voorafgaand onderzoek aanleiding hebben gegeven. De naam van de opstellers
is aan de voet van de nota's vermeld.
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1.
2.

3.
4.

Die vraagpunten zijn:
action, part, part sociale;
administrateur, administration, conseil d'administration;
dénomination, dénomination particulière, dénomination sociale, raison de commerce, raison sociale;
publication, publicité, publier.

1. Action, part, part sociale
Na raadpleging van een specialist in het handelsrecht, prof. P.
Coart-Frésart, over het gebruik van de termen 'action, part, part
sociale' in de Belgische wetgeving, heeft de commissie de weergave ervan in het Nederlands onderzocht.
Oorspronkelijk wijst het woord 'action' op een gedeelte van
het maatschappelijk kapitaal en het wordt in Nederland en in
België 'aandeel' genoemd. Zo spreekt men b.v. van een aandeel
van 1 000 frank in een vennootschap waarvan het kapitaal 1 miljoen zou bedragen. Het aandeel wordt verkregen tegen storting
van geld of door een niet geldelijke inbreng (b.v. goederen,
cliënteel, enz.).
Reeds in de loop van de XIXde eeuw kwamen, naast de eigenlijke aandelen, ook rechten op het vermogen van de vennootschap of op haar inkomsten tot stand, die geen bepaald gedeelte
van het kapitaal vertegenwoordigden, zogenaamde 'parts' of
'parts sociales'. Voorbeeld. Kapitaal: duizend aandelen van
1 000 frank en honderd 'parts' zonder bepaalde nominale waarde.
In personenvennootschappen is 'part' de gewone uitdrukking.
De termen 'action' en 'part' hebben een merkwaardige evolutie doorgemaakt. Men spreekt nu en dan van 'action' waar eigenlijk een 'part' bedoeld is : b.V. 'action bénéficiaire'; omgekeerd
worden in de praktijk de 'actions' soms 'parts' genoemd: zo b.V.
de 'parts de réserve' van de Société Générale. De weergave in
het Nederlands moet met deze betekenissen rekening houden.
'Part' vindt in het Nederlands geen corresponderende term,
maar de bedoelde zaak bestaat. Hoe wordt zij genoemd? 'Deel'
past hier niet. Men gebruikt in Nederland het woord 'aandelen'.
Voorbeelden: bonusaandeel, oprichtersaandeel, preferent aandeel, prioriteitsaandeel, winstaandeel, aandeel zonder nominale
waarde. Dus ontstaat telkens een bepaling van het bedoelde aandeel.
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Een oplossing ligt in de overname van de Nederlandse terminologie, met dien verstande dat wij aan aandeel 'part' zo nodig
het predikaat 'maatschappelijk' toevoegen, zodat wij het volgende krijgen:
- action = aandeel;
- part of part sociale = (maatschappelijk) aandeel;
- part of action bénéficiaire = winstaandeel;
- part of action de fondateur = oprichtersaandeel, enz.
In de gecoördineerde wetten van 30 november 1935 wordt het
woord 'part' weergegeven door 'deelbewijs'. Dit woord vindt
men nergens, wel aandeelbewijs, maar dan in een geheel verschillende betekenis dan hier bedoeld wordt, d.i. in de betekenis
van effect. De term deelbewijs is dus niet aan te bevelen.

2. Administrateur, administration, conseil d'administration
De naamloze vennootschap wordt bestuurd door personen die in
de Franse tekst van de wet (W.v. Koophandel, Boek I, Titel IX,
artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 enz.) 'administrateurs' worden genoemd. Het bestuur 'administration' van de vennootschap wordt
waargenomen door een 'conseil d'administration' (ibid., artt. 60,
79 enz.).
In de oudere Belgische wetten en in de praktijk worden deze
termen in het Nederlands meestal weergegeven door: beheerders (administrateurs), beheer (administration) en raad van beheer of beheerraad (conseil d'administration).
Deze terminologie is vatbaar voor kritiek. De 'administrateurs' beheren niet alleen de goederen van de vennootschap, zij
besturen ook de vennootschap. De Nederlandse woorden 'beheerder, beheer' en 'raad van beheer' geven niet voldoende de
taak van de betrokkenen weer.
De Nederlandse wetgever spreekt in dit verband van 'bestuurders' (Ned. Wetboek van Koophandel, artt. 36 f, 36 g enz.;
Nieuw Ned. Burg. Wetboek, artt. 130, 134,240,241,244, enz.)
en van 'bestuur' (Ned. Wetboek van Koophandel, art. 40 b, 41 d,
42,42 a, 42 c, enz.; Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, artt.
129, 130,239, 240 enz.).
Door de Nederlandse auteurs wordt deze terminologie ook
algemeen gebruikt. Zo leest men bij TJ. Dorhout Mees (Kort
begrip v'!n het Nederlands handelsrecht, 2de druk, Haarlem 1956,
nr. 653, blz. 234) : 'Het bestuur'. De personen, die de feitelijke
leiding en vertegenwoordigingsbevoegdheid bezitten, worden
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door de wet bestuurders genoemd. Gezamenlijk heten zij 'het
bestuur'.
In de Richtlijnen van de EEG vindt men dezelfde terminologie. Aldus leest men in de Eerste Richtlijn van 9 maart 1968
betreffende de vennootschappen, in art. 2, 1, d : 'deelnemen aan
het bestuur', in de Tweede Richtlijn van 13 december 1976, in
artikel 2 : 'het bestuur', enz.
Besluit
Administrateur = bestuurder; administration = bestuur; conseil
d'administration = raad van bestuur (in verband met handelsvennootschappen) .

3. Dénomination, dénomination particulière, dénomination sociale, raison de commerce, raison sociale
De weergave van bovenstaande termen levert geen grote moeilijkheden op, maar behoeft toch enige uitleg, mede in verband
met de aanduiding van de vennootschap onder firma en van de
naamloze vennootschap.
In de Franse tekst is blijkbaar gekozen voor 'raison sociale',
wat betreft de vennootschappen die de naam van een (gewezen)
vennoot voeren, voor 'dénomination (particulière), wat betreft
de vennootschappen die een 'eigen' naam hebben. Tot de eerste
soort behoren de vennootschappen onder firma (artt. 16 en 17)
en de gewone commanditaire vennootschappen (artt. 19 en 23,
tweede lid); tot de tweede soort de NV (artt. 28 en 81) en de
coöperatieve vennootschap (artt. 143, 156).
Maar er zijn ook vennootschappen die het een of ander kunnen hebben, nl. de PVBA (art. 117) en de commanditaire vennootschap op aandelen heeft een 'raison sociale' waaraan een
'dénomination particulière' kan worden toegevoegd (artt. 106 en
114, eerste lid, 1°).
Uit de opzet van de wet blijkt dat met 'raison de commerce' in
artikel 7, a, niets anders wordt bedoeld dan de 'raison sociale',
waaruit volgt dat voor beide Franse termen een zelfde Nederlandse term kan worden gebruikt.
P. Robert omschrijft het begrip 'firme' als volgt: (1877 Littré;
belgicisme vulgarisé à la fin du XIX" siècle; ...) 'Entreprise industrielIe ou commerciale telle qu'elle est désignée sous un nom
patronymique, une raison sociale. La firme Godin ... ' (Diction-

naire alphabétique et analogique de la langue française).
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Het woord 'firme' is geen ander dan het Nederlandse 'firma',
uit het Italiaans en het Spaans overgekomen en waarvan de ter
zake dienende betekenis in het Woordenboek van de Nederlandse
taal, 3de deel, 2de stuk, 1916, wordt bepaald als volgt: '1) naam
waaronder een persoon alleen of in verbinding met anderen handel drijft, inzonderheid in toepassing op een naam die niet gelijkluidend is met de burgerlijke naam van die persoon. Vb. (o.m.).
De firma was toen Last en Meyers, maar de Meyers zijn er lang
uit. In Koenens Verklarend handwoordenboek der Nederlandse
taal (26ste druk, Groningen 1966) en in Van Dale's Groot woordenboek van de Nederlandse taal (lOde druk, 1976) wordt 'firma'
in de bedoelde betekenis bepaald als, achtereenvolgens: 'handelsnaam van een firma in de betekenis van een vennootschap of
andere handelszaak waarbij de vennoten hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk zijn', en : 'naam waaronder een koopman
handel drijft'. Fockema-Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek zegt over firma o.m. : 'handelsnaam, naam waaronder iemand handelt indien deze een andere is dan zijn eigen naam
(W.v. K. art. 76)' en hij verwijst naar de Nederlandse Handelsnaamwet 1921, waarin is bepaald dat 'aanduiding van meer dan
een persoon in een handelsnaam wordt opgevat als aanduiding
ener vennootschap onder firma' (art. 4). 'Vennootschap onder
firma' schrijven ook: Dorhout-Mees (Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 4de dr. 1964, ms. 507 e.v.) en Molengraaff,
Leidraad Nederlandsch handelsrecht, 1ste deel, 8ste druk, 1947,
blz. 194 e.v. en passim.
Besluit
Raison sociale = firma, in de artikelen 7 a, 7 b, 12, § 1, 5°,
tweede lid, a, 16, 17, 19,23, tweede lid, 27,106,112, tweede lid,
114, eerste lid, 1°, 117, 143, 175.
Het nauw verband tussen de term firma en de vennootschap
waarin personen onder een gemeenschappelijke (persoons)
naam handelen, is uit het voorgaande reeds duidelijk geworden.
Zo'n vennootschap is een vennootschap onder firma. Aldus
wordt 'société en nom collectif' vertaald bij Gallas (4de druk,
deel I, Frans-Nederlands), Tw. 'Société', en in het Juridisch
woordenboek van het T.M.C. Asserinstituut (A'dam-Antwerpen
1978) vindt men naast vennootschap onder firma : 'société en
nom collectif'. In het Nederlands Wetboek van Koophandel
vindt men de thans ietwat verouderde vorm : vennootschap onder eene firma (artt. 16 e.v.).
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Besluit
'Vennootschap onder firma', in de artikelen 2, 4, 7, a, 15 tit. 16,
17, 166.
Met de NV is er de bijzondere moeilijkheid dat dezevennootschap volgens haar eigen benaming schijnbaar geen naam kan
hebben. De betekenis van 'naamloos', historisch te verklaren, is
evenwel, kort gezegd, firmaloos, d.w.z. zonder vermelding van
een familienaam.
Maar in het Nederlands wordt steeds van de naam van een
naamloze vennootschap gesproken. Aldus in de artikelen 36 en
volgende van het Nederlandse Wetboek van Koophandel, bij
Dorhout-Mees, a.w. ms. 566 en passim; Molengraaff, Leidraad
Nederlandsch handelsrecht, lste deel, 8ste druk, 1947, blz. 219 en
passim.
Besluit
'Dénomination' = 'naam', in de artikelen 7 b, 12, § 1,5°, tweede
lid, a, 58, 156; 'dénomination particulière' = 'bijzondere naam',
in de artikelen 28, 106, 117, 143; 'dénomination sociale' = 'naam
van de vennootschap', in de artikelen 114, eerste lid, 1°, 138, 156.
Waar het evenwel de twee soorten van vennootschap tegelijk
betreft, schrijft de commissie: 'naam of firma'. Aldus in de artikelen 9, eerste lid, 2°, 13 ter, eerste lid, 2°, en 138.

4. Publication, publicité, publier
Door de wetgever wordt de publikatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van een aantal akten en gegevens in verband met
de handelsvennootschappen voorgeschreven. In de Franse tekst
van de Belgische wet wordt hiertoe gebruik gemaakt van de termen 'publication, publicité' en 'publier' (Wetboek van Koophandel, Boek I, Titel IX, artt. 10, § 3 en § 4, 11, 12, § 1 en § 3, 43bis,
81 enz.).
In het Nederlandse Wetboek van Koophandel leest men in dat
verband o.m. 'openbaar maken' en 'bekendmaking' (artt. 36f,

36g, 45e, 49b).
De Belgische wetgever gebruikt door elkaar 'bekend maken'
en 'openbaar maken', 'bekendmaking' en 'openbaarmaking'
(Wetboek van Koophandel, Boek I, Titel IX, artt. 10, § 3 en § 4,
11, 12, § 1 en § 3, 43bis, 81 enz.).
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De Commissie heeft getracht een zekere eenvormigheid op dit
stuk tot stand te brengen.
'Openbaar maken' en 'openbaarmaking' worden gebruikt
wanneer de algemene regel van de openbaarheid van bepaalde
akten wordt bedoeld.
'Bekend maken' en 'bekendmaking' worden gebruikt als het
gaat om de toepassing van de algemene regel, b.v. 'bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'.

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Zandpapier - schuren
Zandpapier is Zuidnederlands voor het Algemeen Nederlands
schuurpapier, schrijft Van Dale : sterk papier, waarop fijngestoten glas of amaril gelijmd is, gebruikt om te schuren.
Zandpapier is echter sinds enige tijd ook de aanvaarde term
voor het speciale papier dat vogelliefhebbers in hun vogelkooien
kunnen aanbrengen. Het is bedekt met zandkorrels en gemalen
schelpjes, waarmee de vogels hun bek kunnen scherp houden.
Het gevederde volkje schuurt aldus regelmatig zijn snavel aan
een ruw oppervlak, om hem gezond te houden en de spijsvertering te vergemakkelijken. Omdat vogels geen tanden hebben,
gebruiken ze kleine scherpe steentjes (zand of gemalen schelpjes) om hen te helpen bij het malen van het voedsel in hun maag.
Van het zandpapier pikken ze de voor hen noodzakelijke steentjes voor hun spijsvertering.
In verband met schuren nog dit: je kan schuren (stevig wrijven) met zand, puimsteen, schuurpapier enz. om iets schoon,
glad of glanzend te maken. Je kan droog of nat schuren, hout in
de verf schuren en zand schuurt de maag. Schuren is dus duidelijk iets anders dan schrobben: 1. met water en een harde bezem
of stijve borstel reinigen, schoonboenen; 2. (gew., Zuidn.) krabbelen; 3. met het schrobnet vissen (Van Dale).
Handgesprekken
Met de term handgesprekken bedoelt men : die telefoonverbindingen die nog door een telefoniste op de centrale met de hand
tot stand worden gebracht. In Nederland worden nog heel wat
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internationale handgesprekken gemaakt. Daarvoor zijn 'telefonistes met handverkeer' werkzaam. Maar hoe lang nog ? Het zal
de taalgebruiker duidelijk zijn dat met de volledige automatisering van het telefoonnet niet alleen de handeling, maar ook de
naam handgesprekken zal verdwijnen.

Kandideren
Kandideren betekent (onoverg.) : 1. zich kandidaat stellen, kandidaat zijn; 2. het kandidaatsexamen afleggen. Wie deelneemt
aan verkiezingen is kandidaat of stelt zich kandidaat. In verband
met een baan, een betrekking, zijn sollicitant, gegadigde, belanghebbende en de werkwoorden solliciteren, zich aanmelden voor,
zijn diensten aanbieden, zich beschikbaar stellen gangbaar.

Uitbater
Is het Nederlandse uitbater een purisme voor exploitant, dat alleen in Vlaams-België voorkomt? Een recent onderzoek heeft
uitgewezen dat ook veel Nederlandse kranten het woord uitbater
gebruiken. Toevallig (?) ging het hem telkens om de uitbater van
een café of een andere horecazaak. Ook het woord uitbating (van
mogelijkheden b.v.) wordt gebruikt. Wijzen die feiten nu op
invloed uit het Zuiden ? Of wensen sommige Nederlanders (inderdaad ook) een Nederlands woord te gebruiken waar de meerderheid het doet met een vreemd woord ? (Alg. Nederlands en
onderwijs, orgaan Werkgroep onderwijs van Oost-Vlaanderen,
jg. 1984, ms. 2-3/4-5)
P. Nechelput
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IV. - Documentatie
VAN DALES ENGELS-NEDERLANDS
Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, onder redactie
van prof. dr. W. Martin en dr. G.AJ. Tops, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen 1984 (1594 blz., 2.295 Bfr.).
In de reeks Van Dale-woordenboeken is dit jaar als nummer drie
het Engels-Nederlandse deel verschenen. De twee vorige delen
hebben we hier al besproken (Taalbeheersing blz. IV - 417 en
IV - 441). Omdat de structuur en de opzet van de woordenboeken in deze reeks vrijwel gelijk zijn, is deze bespreking beperkt
tot hetgeen in het Engels-Nederlands woordenboek als eigen en
origineel kan worden beschouwd.
Moderne techniek en lexicografie
Technische vooruitgang levert niet alleen voordelen op. Sluiting
van bedrijven die niet meer kunnen concurreren en werkloosheid
van 'overtollige' arbeidskrachten vormen dikwijls de negatieve
sociale aspecten van wat we als 'vooruitgang' op het technische
vlak kwalificeren. Toch is het een constante in de economische
geschiedenis dat automatisering en opvoering van de produktiviteit na verloop van tijd positieve resultaten opleveren. De daling
van de produktiekosten leidt tot een grotere afzet van goedkopere produkten, waardoor de werkgelegenheid weer toeneemt en
produkten op de markt kunnen worden gebracht die vroeger
vanwege hun prijs niet verkoopbaar zouden zijn geweest of waarvan de produktiecyclus te lang zou zijn geweest om te kunnen
aansluiten op de actualiteit.
Een dergelijke positieve ontwikkeling doet zich momenteel
voor in een sector waar dat niet direct zou worden verwacht,
namelijk de lexicografie, d.w.z. bij het vervaardigen van woordenboeken. Door het aanwenden van tekstverwerkers en andere
elektronische apparatuur is het mogelijk geworden de enorme
hoeveelheid gegevens die in een woordenboek moet worden verwerkt snel te ordenen, te selecteren, aan te vullen en te verbeteren, zodat grotere woordenboeken met minder kosten en in een
sneller tempo in de handel kunnen worden gebracht. Een Nederlandse 'ondernemer' in de ware zin van het woord heeft dit 'gat in
de markt' onderkend en is begonnen met de publikatie van een
reeks woordenboeken waarvan de eerste helft met dit EngelsNederlands deel is vol gemaakt.
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Een eerste opvallend verschil met de twee vorige delen is de
kleinere letter waarin dit deel is gezet. De uitgever verklaart dit
door de noodzaak om binnen de gestelde limiet een grotere hoeveelheid gegevens te verwerken, maar menig lezer zal het met
'de kleine lettertjes' moeilijk krijgen.
Een ander belangrijk verschil tussen de Engels-Nederlandse
Van Dale en zijn voorgangers betreft het opnemen van woordgroepen als afzonderlijke lemma's. Op het vrij korte lemma trade
b.v. volgt een hele kolom met o.m. trade deficit, trade gap, trade
price, trade ties, trade war enz., allemaal als afzonderlijke trefwoorden. Wie een bepaalde term zoekt die met een andere een
gebruikelijke samenstelling vormt moet dus op drie plaatsen zoeken: bij de eerste term, bij de tweede term en in het rijtje na de
eerste term. Door deze werkwijze is heel wat plaats verloren
gegaan en het zal wel meer voorkomen dat men b.v. closed shop
niet vindt, want het staat noch bij closed noch in het daaropvolgende rijtje met closed als eerste deel van een vaste woordgroep.
Toch staat het in het woordenboek, namelijk bij shop. Volgens
de gebruiksaanwijzing heeft deze indeling te maken met de
hoofdklemtoon, maar dan heeft men wel over het hoofd gezien
dat heel wat gebruikers niet noodzakelijk weten waar die hoofdklemtoon ligt ... en dus niet kunnen uitmaken waar ze moeten
zoeken.
Aanduiding van de frequentie van een woord is een ander
kenmerk van de Van Dale-woordenboeken. In de Engels-Nederlandse worden zelfs 4 frequentieniveaus onderscheiden. Het nut
van deze aanduiding is beperkt, want ze heeft betrekking op het
Engelse woord als zodanig, niet op de verschillende betekenissen
ervan. Een woord met frequentieniveau 4 is misschien heel gebruikelijk in een van zijn betekenissen, terwijl andere betekenissen uiterst zelden kunnen voorkomen. Daar kan de gebruiker
niet achterkomen. Bovendien is de frequentienotatie alleen opgegeven voor afzonderlijke woorden, niet voor samenstellingen
en woordgroepen.

Taalvarianten
Het is een verdienste van de Van Dale-woordenboeken dat ze
zich niet beperken tot de standaardtaal, maar ook termen opnemen uit andere landen die tot hetzelfde taalgebied behoren.
Voor het Engels was dat een niet geringe opgave : naast het
Britse Engels is ook plaats ingeruimd voor het typische taalgebruik in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Ierland, India,
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Schotland en Zuid-Afrika. Bij varianten in de spelling wordt nog
gepreciseerd of de variant exclusief is voor het betrokken land,
dan wel naast de Britse vorm wordt gebruikt. Van de vorige
delen was trouwens al bekend dat de redacties niet spaarzaam
zijn geweest met dit soort taalkundige randinformatie. Ongetwijfeld zullen er gebruikers zijn die aan deze informatie behoefte
hebben. Hetzelfde geldt overigens voor het grammaticaal compendium van 75 bladzijden dat in alfabetische volgorde een groot
aantal grammaticale begrippen en onderwerpen toelicht. Erg interessant en nuttig zijn voorts de spreekwoordenlijst en de lijst
van Engelse en Britse maten en gewichten, die het woordenboek
afsluiten.
AZN

Het opnemen van taalvarianten in de uitgangstaal van een woordenboek is zeker zinvol. Zoals in het F-N deel al het geval was,
besteedt de Engels-Nederlandse Van Dale ook aandacht aan een
variant in de doeltaal, namelijk het Algemeen Zuidnederlands,
waarvoor het label AZN wordt gebruikt. Op blz. 23 van de gebruiksaanwijzing verklaart de redactie het gebruik daarvan als
volgt : 'In de regel wordt van het label AZN gebruik gemaakt
wanneer een bepaalde Noordnederlandse equivalent of uitdrukking in het Zuiden onbekend zou zijn of tot verwarring aanleiding zou kunnen geven'.
In deze formulering valt in de eerste plaats de voorwaardelijke
vorm op ('zou zijn', 'zou kunnen geven'). Bestond er op dit punt
twijfel bij de redactie? Voorts is het interessant de bovenstaande
omschrijving te vergelijken met die in de Frans-Nederlandse Van
Dale : 'Als in de Nederlandse vertalingen woorden of uitdrukkingen voorkomen waarvan het gebruik zich tot België beperkt, dan
is dat aangegeven d.m.V. het label AZN' (gebruiksaanwijzing
blz. 22). Deze laatste omschrijving bevat tenminste een duidelijk
geografisch aanknopingspunt: België, in de praktijk dus Vlaanderen. Waarom gaat het in de E-N Van Dale om 'het Zuiden' en
wat wordt daaronder verstaan : ten zuiden van de grote rivieren
of toch weer Vlaanderen? Waarom die onduidelijkheid? We
hebben over het gebruik van het label AZN in de F-N Van Dale
al het nodige gezegd (Taalbeheersing, blz. IV-421). Hoe is het in
de praktijk in de E-N gesteld?
Ik kan me voorstellen dat het Noordnederlandse stomen, chemisch reinigen 'in het Zuiden' vrijwel onbekend is, want in
Vlaanderen heeft men het nagenoeg uitsluitend over 'droogkuis'.
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Een crèche is er een 'kinderkribbe' , autobestuurders kopen er
'wisselstukken' en zakenlui hebben het over hun 'zakencijfer' .
Deze in Vlaanderen zeer gangbare termen heb ik echter niet
aangetroffen bij dry-clean, day-care center, spare parts en
turnover. Bij trade union geen spoor van een Vlaams 'syndikaat'.
Daarentegen lees ik bij alderman: wethouder, gedeputeerde;
(AZN) schepen. Leidt dit tot de conclusie dat alleen officiële
Belgische benamingen zijn opgenomen? Toch niet, want bij
board oftrade verschijnt naast de zowel in Vlaanderen als Nederland gebruikelijke Kamer van koophandel de term 'handelskamer' met het label AZN. Bij judge advocate wordt als vertaling
opgegeven: auditeur-militair, met als variant: krijgsauditeur,
zonder enige aantekening waaruit blijkt dat deze benaming alleen in België wordt gebruikt.
We moeten dus concluderen dat er ten aanzien van het gebruik
van het label AZN in deze nieuwe Van Dale evenveel onduidelijkheid en onnauwkeurigheid heerst als bij zijn voorgangers en
we herhalen daarom (lat in woordenboeken waarin het Nederlands de doeltaal is alleen het gebruik van een label Belgisch zin
heeft en dan uitsluitend voor in België officieel voorgeschreven
en gangbare benamingen van instellingen, organen en functies.
Als straks de woordenboeken met het Nederlands als uitgangstaal aan de beurt komen, is het daarentegen wel verantwoord een ruimere keuze uit het taalgebruik in Vlaanderen aan
bod te laten komen, omdat de lezer van teksten uit dat gebied
met een aantal varianten geconfronteerd kan worden. Die zouden dan wel onderverdeeld moeten worden in Belgische termen
(zie hierboven) en Vlaamse termen, d.w.z. woorden die in
Vlaanderen vrij frequent voorkomen. Over de algemeenheid ervan zou ik, als redactie, maar geen gedetailleerd onderzoek instellen, want dan laat het verschijnen van de volgende Van Dales
nog een hele tijd op zich wachten.
Een andere kanttekening in verband met het gebruik van het
label AZN betreft de zogenaamde 'platte' taal. De redacties van
de Van Dale-woordenboeken gaan er terecht van uit dat ook
onnette woorden een plaats in woordenboeken verdienen. Dat is
des te meer verantwoord, daar dit soort woorden allang gangbaar
is in de gevestigde literatuur. Een consequent hanteren van het
label AZN had dan ook moeten leiden tot het opnemen van
'platte' woorden die in Vlaanderen ruim verspreid zijn en waarvan de Noordnederlandse tegenhanger, volgens de formulering
van de gebruiksaanwijzing', 'in het Zuiden onbekend (is) of tot
verwarring aanleiding (kan) geven'. Daar heb ik evenwel geen
spoor van kunnen ontdekken.
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Nieuwe woorden
Een gebrek van vele woordenboeken is dat zij altijd jaren achter
zijn op de taalontwikkeling. De aanwending van de informatica
door de makers van de Van Dale-vertaalwoordenboeken brengt
op dit punt een kentering ten goede teweeg. Zowel op technisch
vlak als met betrekking tot het gewone taalgebruik blijkt de E-N
Van Dale tal van nieuwe woorden en betekenissen te bevatten
die in geen enkel ander woordenboek aan te treffen zijn. Natuurlijk zijn er nog leemten en tekortkomingen, want de allerlaatste
ontwikkelingen kunnen toch niet opgenomen zijn. Bij pay television b.v. wordt als vertaling betaaltelevisie opgegeven, maar de
recentere en in onze situatie correctere abonneetelevisie ontbreekt. Bij software wordt terecht als eerste vertaling programmatuur vermeld, de term die blijkbaar bezig is de Amerikaanse
term software te verdringen. Bij hardware daarentegen staat de
Amerikaanse term nog op de eerste plaats, terwijl apparatuur
slechts als variant is vermeld. Komt dit door een onvoldoende
coördinatie tussen de medewerkers die de verschillende letters
hebben behandeld ? Redundancy pay (afvloeiingspremie) is opgenomen, maar is redundancy payment niet gebruikelijker?

Verborgen verleiders, of faux amis
Zowel de beroepsvertaler als de gelegenheidsvertaler moet zich
hoeden voor woorden en wendingen in de vreemde taal die dadelijk doen denken aan een min of meer gelijkluidende term of
wending in de eigen taal. Deze zogenaamde faux amis of verborgen verleiders hebben al menige vertaler in hun valstrikken gelokt. Wat het Engels betreft, is het gevaar voor Vlamingen dubbel zo groot omdat zij veelal een vrij goede kennis van het Frans
hebben, zodat zij niet alleen verleid kunnen worden door vormen die gelijkenis met het Nederlands vertonen, maar ook door
woorden die het Engels aan het Frans heeft ontleend, doch een
heel andere betekenis hebben (gekregen) dan in de taal waaruit
zij afkomstig zijn.
Uit steekproeven blijkt dat de E-N Van Dale op dit punt heel
dikwijls een betrouwbare gids is. Bij satisfy is met voorbeelden
aangegeven wat het verschil is tussen satisfied with en satisfied
that. De voorbeelden bij all but behoeden de gebruiker voor de
vertaling 'allesbehalve' en ook director en editor geven geen aanleiding tot kritiek. Bij storm wordt volstaan met: stoom(wind) en
de variant orkaan. Dat is erg summier en wie vertrouwd is met
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het taalgebruik op zee zal er zeker van opkijken. Zeelui en meteorologen weten dat een Engelse storm veel harder tekeergaat
dan een Nederlandse storm, waarvoor gale de gewone benaming
is. Dat blijkt ook in de E-N Van Dale bij het trefwoord gale :

(meteo.) storm (windkracht negen of meer op de Beaufortschaal).
De verwijzing naar 'negen of meer' op de Beaufortschaal is dan
weer complete nonsens: 'storm' is gewoon en uitsluitend 9 op de
Beaufortschaal. En waarom wordt bij gale wel (maar onjuist)
verwezen naar de Beaufortschaal en niet bij storm? Waarom bij
breeze alleen een verwijzing naar fresh breeze : frisse bries (windkracht 5), terwijl light breeze, gentie breeze en moderate breeze
(resp. 2, 3 en 4 Beaufort) ontbreken en het onderscheid tussen
koelte en bries in deze context niet duidelijk wordt gemaakt? De
orkaan, die bij het Engelse storm als variant wordt vermeld,
treffen we opnieuw aan bij hurricane, maar iedere verwijzing
naar de Beaufortschaal (in dit geval: 12) ontbreekt. Het is duidelijk dat de redactie nooit het besluit heeft genomen: bij de termen uit de meteorologie moeten alle twaalf benamingen uit de
Beaufortschaal worden opgenomen. Gebrek aan coördinatie
dus.

Vogelnamen
Vogelnamen leveren bij het vertalen wel eens moeilijkheden op,
enerzijds omdat voor een zelfde vogel verschillende namen gangbaar (kunnen) zijn en anderzijds omdat voor de hand liggende
vertalingen dikwijls verkeerd zijn. Een coaltit is geen koolmees,
maar een zwarte mees, een goldfinch is geen goudvink, maar een
putter. Een goudvink is in het Engels dan weer een bullfinch. Om
de eerste moeilijkheid, namelijk het bestaan van verschillende
benamingen voor een zelfde vogel, op te lossen vermeldt de E-N
Van Dale bij iedere vogelnaam de Latijnse benaming, zodat via
deze internationaal afgesproken namen verwarring vrijwel uitgesloten is. Toch is het opzoeken van vogelnamen in de E-N Van
Dale geen sinecure en - wat erger is - het antwoord blijkt
dikwijls te ontbreken.
In de eerste plaats is er de indeling. Stel dat u een artikel leest
over de verschillende mezensoorten in Groot-Brittannië: koolmezen, staartmezen, pimpelmezen, kuifmezen, zwarte mezen
enz. Een mees is een tit in het Engels, maar bij tit treft u in de
E-N Van Dale verder geen informatie aan over de soortnamen.
Voor blue tit (pimpelmees) moet u bij blue gaan zoeken. Great tit
(koolmees) vinden we na enig zoeken in het uitgebreide lemma
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great, waar we ook de great crested grebe (fuut) aantreffen. Denk
nu echter niet dat alle vogelnamen die met great beginnen ook in
het lemma great zijn opgenomen. U zult er vergeefs speuren naar
de great black-backed gult (grote mantelmeeuw), de great spotted
woodpecker (grote bonte specht) en de great skua (grote jager).
Later blijkt de great black-backed gult bij black-backed te staan,
maar op die manier wordt het opzoeken van een woord wel een
puzzel. Van de skua vonden we alleen de geslachtsnaam jager,
zodat het onderscheid tussen de great skua (grote jager) en de
artic skua in de E-N Van Dale niet te achterhalen is. Hetzelfde
geldt voor crested tit (kuifmees), longtailed tit (staartmees), willow tit (zwartkop) : ze ontbreken op elke plaats waar we ze hebben gezocht, en dat waren er telkens drie, nl. bij tit, bij het eerste
woord (crested enz.) en in het rijtje woordgroepen die als lemma
op dat eerste woord volgen. Nog even naar goldfinch kijken: als
eerste (en dus meest frequente) vertaling wordt opgegeven :
Amerikaanse goudvink, als tweede distelvink, terwijl de in vogelgidsen en literatuur meest voorkomende benaming putter slechts
als variant is vermeld. Een zeer teleurstellende ervaring: de indeling deugt niet en de informatie is niet helemaal betrouwbaar en onvolledig.

Voor en tegen
Het is binnen het bestek van dit artikel niet mogelijk alle aantekeningen te verwerken die we bij het onderzoek van deze nieuwe
telg in de Van Dale-woordenboekenreeks hebben gemaakt. Verdere kritiek zou ten onrechte de indruk wekken dat het oordeel
over dit woordenboek negatief uitvalt. Laten we even voor en
tegen op een rijtje zetten.
Zoals zijn voorgangers in de reeks kan ook de E-N Van Dale
zich erop beroemen veel meer materiaal en veel meer linguistische informatie te bevatten dan enig ander soortgelijk woordenboek in ons taalgebied. De systematische opbouw van de lemma's en de cijfercode voor de indeling verkorten de tijd die nodig
is om iets op te zoeken, het opnemen van veel neologismen, de
talloze voorbeelden van colloquial English, de geografische varianten, vooral dan de Amerikaanse, zijn allemaal pluspunten
die de E-N Van Dale tot een zeer waardevolle informatiebron
voor heel veel gebruikers maken.
Negatieve punten daarentegen zijn de kleine druk, de ongelukkige indeling, waarbij dikwijls op drie verschillende plaatsen
moet worden gezocht, en vooral de indruk dat aan de vaktaal niet
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de nodige zorg is besteed, zowel wat de accuratesse als wat de
volledigheid betreft. Een woordenboek kan weliswaar nooit volledig zijn, maar het is niet duidelijk wat de criteria voor de selectie zijn geweest. Is er willekeurig geschrapt of is er willekeurig
opgenomen? Het is jammer dat bij de lange lijst van redacteuren
die aan de Inleiding voorafgaat niet is aangegeven hoe de taken
zijn verdeeld en wat de kwalificaties van de medewerkers zijn.
Het zou interessant zijn te vernemen of de medewerkers nu in
hoofdzaak taalkundigen waren of dat ook vakspecialisten bij de
samenstelling van het woordenboek betrokken waren.
Ondanks deze bezwaren is de balans van deze beoordeling
positief: we moeten er ons rekenschap van geven dat zowel de
uitgever als de redactie pionierswerk heeft verricht. De aanwending van moderne informaticatechnieken schept de mogelijkheid
om het beschikbare materiaal per vakgebied uit te selecteren en
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Verbetering en aanvulling van dit soort woordenboeken is relatief eenvoudig. We
hopen dat de uitgever ook daarvoor niet zal terugschrikken, zodat we binnen afzienbare tijd zullen kunnen beschikken over een
reeks volwaardige en redelijk betrouwbare woordenboeken voor
de ons omringende taalgebieden.
W. Penninckx
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IV. - Documentatie

DE NIEUWE VAN DALE
Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde, herziene druk door G. Geerts en H. Heestermans, met medewerking van C. Kruyskamp (Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 1984, drie delen, L + 3430 blz., 4 795 Bfr.).

Zuidnederlands

= gewestelijk + Belgisch

De enige vrij ingrijpende systematische wijziging in deze elfde
uitgave is volgens de bewerkers zelf de behandeling van de woorden die in vroegere drukken als Zuidnederlands gekenmerkt waren. Deze aanduiding wordt niet meer gebruikt; en terecht. De
bezwaren tegen de term Zuidnederlands hebt u in dit tijdschrift
al vaker kunnen lezen: hij is verwarrend en misleidend. Verwarrend omdat je niet kunt uitmaken wat er precies mee bedoeld
wordt: de zuidelijke Nederlandse provincies alleen, Nederlandstalig België alleen of beide samen. Misleidend, omdat Zuidnederlands de indruk wekt dat in ons taalgebied twee verschillende
talen - het Zuid- en het Noordnederlands - gebruikt worden.
Deze indruk is verkeerd, omdat er geen twee talen zijn, wel
varianten binnen één taal.
Woorden of uitdrukkingen die alleen in bepaalde - b.v.
zuidelijke - gewesten van het Nederlandse taalgebied bekend of
in gebruik zijn, zijn dialect of gewesttaal. 'Het ligt (dan ook) voor
de hand om dergelijke woorden het kenmerk gewestelijk mee te
geven' (Bericht voor de elfde uitgave; ook de andere citaten in
deze bespreking komen uit dit Bericht). Dat ligt inderdaad voor
de hand, maar de bewerkers gebruiken ook de labels Belgisch en
in België (beide betekenen volstrekt hetzelfde : een overbodige
luxe dus). En dat niet alleen, zoals in de vorige druk, voor woorden die officiële functies en instellingen in België aanduiden schepen, normaalschool enz. - , maar ook voor 'woorden, uitdrukkingen of betekenisnuances waarvan het gebruik zeker tot
de standaardtaal in België beperkt is, terwijl het daar dan zo ruim
verspreid is dat het niet meer als gewestelijk beschouwd kan
worden'.
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De poging van Van Dale om de zogenaamd Zuidnederlands~
woorden in (ruim verspreide) Belgische en (minder verspreide)
gewestelijke woorden te onderscheiden, is niet geslaagd. Je kunl
er allicht nog begrip voor hebben dat in een woordenboek mel
230000 titelwoorden enige evidente vergissingen staan, zoals bij
voorbeeld:
- patattebloem (aardappelmeel) is gewestelijk, maar patattekruid (aardappelloof) is nog altijd ... Zuidnederlands;
- zulle is gewestelijk, maar pertang zou Belgisch zijn;
- kadastraal inkomen krijgt terecht het label Belgisch gallicisme
opgeplakt, maar perekwatie - de aanpassing van het kadastraal inkomen aan de kosten van levensonderhoud - is gewestelijk. (Hoeveel Vlamingen kennen of begrijpen dit
woord, laat staan dat ze het in hun dialect gebruiken ?);
- bepotelen is gewestelijk, maar het synoniem potelen (de meisjes werden gekust en gepoteld) zou Belgisch zijn.
Zulke vergissingen zijn helaas geen uitzondering. Kunt u bij
voorbeeld uitmaken op grond waarvan de bewerkers het ene
woord gewestelijk en het andere Belgisch noemen in de volgende
woordparen : bezoedeling (Belgisch) > < zitpenning (gewestelijk); geldbeugel (Belgisch) > < regenscherm (gewestelijk); bestemmeling (Belgisch) > < een uittredend minister (gewestelijk);
een klacht neerleggen (Belgisch) > < vereremerken (gewestelijk); een wedstrijd op verplaatsing (Belgisch) > < in politieke
middens (= gewestelijk); betoelagen (Belgisch) > < water-bedeling (gewestelijk); kaderen in (Belgisch) > < de haard inbranden
(gewestelijk); een gebouw inhuldigen (Belgisch) > < een leefbare onderneming (gewestelijk) ?
En ook; velo (Belgisch) > <frigo (gewestelijk); sacoche (Belgisch) > < tirette (gewestelijk); brossen (Belgisch) > < gebuisd
worden (gewestelijk); nieuwkuis (Belgisch) > < postkaart (gewestelijk); garagist (Belgisch) > < facteur (gewestelijk); kuiser
(Belgisch) > < kuisvrouw (gewestelijk); panikeren (Belgisch)
> < materniteit (gewestelijk) ?
Enzovoorts, enzovoorts. Hoe vervelend zulke opsommingen
ook zijn, toch moet ik er nog eentje aan toevoegen. Als de bovenstaande en vele andere gewestelijke / Belgische (?) woorden
in deze elfde druk staan, waarom ontbreken dan cresson, chauf-

fage, camionette, perte totale, droogkuis, parlementairen, wisselstukken, postchequerekening, syndicaal, het objectief (oogmerk),
de coöperatieve, een wet stemmen, wapendracht, dat laat hem toe,
zetelen (zitting hebben), ter plaatse trappelen (niet opschieten),
hoogdringendheid, residentiële wijken, onafgezien van? Nogmaals : enzovoorts, enzovoorts.
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Een chaos dus en die heeft niets te maken met toevallige vergissingen: hij is het gevolg van de nieuwe aanpak zelf. De maatstaf die de bewerkers hanteren om een woord Belgisch of gewestelijk te noemen, is die van de verspreiding. Maar hoe maken
ze uit of een woord bij ons meer verspreid is dan een ander? Hoe
weten ze dat de Vlamingen meer (Belgische) turnsloefen, velo's,
geldbeugels en sacochen gebruiken dan (gewestelijke) gasvuren,
lavabo's, regenschermen en tirettes ? En vooral: hoe vaak gebruiken de Vlamingen de standaardwoorden gymschoen, fiets, portemonnee, handtasje, gasfornuis, wastafel, paraplu en rits?
De voorlopige conclusie kan kort zijn: de nieuwe behandeling
van de zgn. Zuidnederlandse woorden is een jammerlijke vergissing.

Uit het Frans > < gallicisme
De bewerkers voorzien een groot aantal woorden van het label
uit het Frans of van het etiket gallicisme. Gallicismen zijn b.v. op
zijn honger blijven (niet aan zijn trekken komen), rondpunt (verkeersplein), inplanten (vestigen), hetzij (dat wil zeggen), gezien
(aangezien). Uit het Frans daarentegen komen b.v. historiek
(historisch overzicht), legislatuur (zittingsperiode), quoteren (een
cijfer geven), occasie (koopje, tweedehands), solde (opruiming).
Dit is de redenering : een leek kan merken dat historiek uit het
Frans is overgenomen, terwijl dit voor op zijn honger blijven niet
het geval is.
Hiertegen bestaan twee bezwaren. Per definitie is een gallicisme een woord, uitdrukking of woordverbinding die door letterlijke vertaling uit het Frans is overgenomen en die in strijd is met
het eigen taalgebruik. Je kunt natuurlijk eindeloos discussiëren
over wat wel en wat niet in strijd is met het eigen taalgebruik,
maar het lijkt me niet consequent zo maar aan te nemen dat
rondpunt wel en historiek niet in strijd is met het eigen taalgebruik. Bovendien legt de aanduiding gallicisme veel meer gewicht in de schaal dan de loutere constatering dat een woord uit
het Frans is overgenomen. We gebruiken nu eenmaal vele Franse
woorden in de standaardtaal, terwijl gallicismen per definitie niet
acceptabel zijn.
Evidente vergissingen (gelukken in is een gallicisme, lukken in
niet; micro is een gallicisme, labo niet; een klacht neerleggen
(déposer une plainte = een klacht indienen) is geen gallicisme ...)
laat ik dan nog buiten beschouwing.
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Een normatief woordenboek
Uiteraard met ruime erkenning van de individuele vrijheid van
de taalgebruikers en van het feit dat de taal nu eenmaal leeft,
beschouwen de bewerkers Van Dale in beginsel als een normatief
woordenboek: 'Voor zover woorden of betekenisnuances zonder meer zijn gehonoreerd, betekent dit dat de bewerkers die tot
de woordenschat van de standaardtaal rekenen'.
Vele woorden zijn niet zonder meer gehonoreerd, maar voorzien van een label 'als b.v. archaïsch, volkstaal, vulgair, informeel, formeel, literair, historisch of gewestelijk'. De bewerkers
keuren het gebruik van deze woorden 'geenszins' af, maar stellen
toch uitdrukkelijk dat 'men ze, als men niet de bedoeling heeft
zijn standaardtaalgebruik een gemarkeerd karakter te geven, beter niet (kan) gebruiken'. 'Ten overvloede' wijzen ze erop 'dat
t.a.v. het gebruik dat men eventueel van dergelijke (d.w.z. gewestelijke/E.B.) woorden in de standaardtaal wil maken, geldt
wat over gelabelde woorden in het algemeen is gezegd'.
Dat is klare taal : net zoals we archaïsche of vulgaire woorden
alleen gebruiken om ons standaardtaalgebruik een archaïsch of
vulgair karakter te geven, kunnen we als gewestelijk gekenmerkte woorden alleen bezigen, als we prijs stellen op een dialectisch
gekleurde standaardtaal. Ten aanzien van de Belgische woorden
zijn de bewerkers niet zo expliciet: 'ten overvloede' wijzen ze er
niet op dat... (zie hierboven). Maar aangezien Belgisch een label
is en alleen woorden die 'zonder meer gehonoreerd zijn' tot de
standaardtaal behoren, mogen de Belgische woorden niet tot de
standaardtaal worden gerekend. Daar staat dan weer tegenover
dat de Belgische woorden tot 'de standaardtaal in België' behoren. Worden er in ons taalgebied dan toch twee standaardtalen
gebruikt?
Dit is allesbehalve klare taal, zelfs als je buiten beschouwing
laat dat de labels Belgisch en gewestelijk vaak verwisselbaar zijn.
De waarheid is dat we nog altijd voor de oude keus staan. Ofwel
vinden we dat het Nederlands in Vlaanderen zich zelfstandig
behoort te ontwikkelen tot het Belgisch en gebruiken we de Belgische/gewestelijke (?) woorden. Ofwel- en dit is het standpunt
van dit tijdschrift - verkiezen we één taal - met varianten
uiteraard - voor Noord én Zuid en geven we aan ons standaardtaalgebruik geen gewestelijk/Belgisch karakter.
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Een woordenboek op historische basis
Van Dale is een verklarend woordenboek van het hedendaagse
Nederlands op historische basis. Het bevat m.a.w. de woordenschat van zeg maar de laatste 125 jaar. Dat betekent allereerst
dat niet alle opgenomen betekenissen van een woord nu nog
gangbaar zijn en dat de oudste betekenis vooropstaat, ook als die
nu niet meer gebruikelijk is. Het klassieke voorbeeld is bekomen,
eerste betekenis: (ver) krijgen.
Ook niet alle opgenomen woorden kunnen tot de huidige standaardtaal worden gerekend. Dat geldt inzonderheid voor talloze
Franse woorden. Zo staan amusabel (licht te vermaken), brouille
(onmin), conquest (nieuw gekweekte variëteit van een bolgewas)
van Potgieter en faribool (zotpraatje) van Baekelmans erin.
Maar ook facticiteit (kunstmatigheid), hautaniteit (hooghartigheid), parcimonieus (vrekkig), volubiliteit (welbespraaktheid),
ludificatie (bespotting), lubricatie (smering), lubriciteit (geilheid),
elucubratie (moeizaam tot stand gebracht werkstuk), celeriteit
(gezwindheid), incitabiliteit (prikkelbaarheid), indubitabel (buiten kijf), inhabiliteit (onbekwaamheid), inviolabiliteit (onschendbaarheid) enzovoorts.
De opneming van dergelijke woorden kan best worden verdedigd : als je ze ergens aantreft, kun je in Van Dale bij voorbeeld
opzoeken wat ze betekenen. Maar wie aan de weet wenst te
komen welke woorden tot de huidige standaardtaal behoren en
door de andere taalgebruikers niet als ongewoon worden ervaren, blijft wel in de kou staan.
Talloze verbeteringen
Volgens de bewerkers bevat de elfde druk 'talloze verbeteringen'. Dat klopt. Zo zijn de bepalingen uit de tiende druk, die
opvallen door het eruit blijkende oordeel van de samensteller of
door een anderszins ongelukkige formulering, vervangen door
objectieve definities. Drie voorbeelden. Een partner is 'degene
met wie men samenleeft' en niet 'degene met wie men paart'.
Popmuziek is niet langer 'bij jeugdige en onrijpe personen in de
smaak vallende amusementsmuziek', maar gewoon 'oorspronkelijk op de rock-'n-roll gebaseerde muziek'. En dagjesmensen zijn
geen 'kleine burgerlieden die voor een dagje uit zijn, het ervan
nemen', maar gewoon 'lieden die .. .'.
Bepaalde groepen uit de samenleving kunnen zich ook niet
meer gediscrimineerd voelen. Twee voorbeelden. Zigeuners zijn
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niet langer een 'rondzwervend volk, donkerbruin van kleur, met
glimmend zwart haar, een eigenaardige taal (-), eigenaardige
gebruiken en godsdienstige opvattingen en een rusteloze aard',
maar wel een 'rondzwervend volk, van Indogermaanse oorsprong, met een eigen taal'. Aan joden worden nog altijd slechte
eigenschappen toegeschreven, maar nu 'uit vooroordeel'.
Ook de seksismen in de voorbeeldzinnen zijn verdwenen.
Slechts één voorbeeld : in de tiende druk heeft de meid al heel
wat gebroken, maar nu heeft de baas de scherven op zijn geweten. En dan zijn er nog de typografische verbeteringen - een
leesbaarder letter en bladspiegel-, moderne citaten enzovoorts.
Toch blijven er vragen:
- perekwatie is de 'aanpassing, verhoging van een wedde in
overeenstemming met de levensduurte'. Het gaat hier weliswaar om een gewestelijk woord, maar dat is nog geen reden
om de meest gangbare betekenis - aanpassing van het kadastraal inkomen aan ... - niet op te nemen. En waarom staat
in de definitie levensduurte (i.p.v. kosten van levensonderhoud) ? Is dat dan geen gallicisme (coût de la vie) meer? Het
titelwoord 'levensduurte' ontbreekt overigens;
- zelfs een in beginsel normatief woordenboek hoeft niet te
pleiten voor samenstellingen met sociaal-, maar waarom zijn
alleen sociaal-economisch en socio-cultureel opgenomen ? Socio-economisch en sociaal-cultureel komen toch ook voor ?;
- de loonsom is 'het totale bedrag dat door het bedrijfsleven
aan de werknemers wordt betaald, gedeeld door het aantal
werknemers' (tiende en elfde druk). Dat klopt, maar waarom
honoreren de bewerkers loonmassa zonder meer in de betekenis van 'totale loonsom' ? Is dit dan geen gallicisme (la
masse salariale) ?;
- ook zich zelfmoorden behoort volgens de bewerkers tot de
standaardtaal. Maar waarop steunt dat oordeel ? Tot nu toe
werd algemeen aangenomen dat het door letterlijke vertaling
uit het Frans is overgenomen, in strijd met het eigen taalgebruik.

Tienduizend nieuwe woorden en betekenissen
In dezelfde druk zijn 'een tienduizend nieuwe woorden en betekenissen opgenomen'. De seksboeren en de diepvriesbaby's, de
marginalen en de mediakundigen, de heroïnehoertjes en de huisdealers, de oprolgordel en het scharrelei, de vertrossing en de
hollanditis, het instant-huwelijk en de lat-relatie, de snorfiets en
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het ruimteveer, het inkomensplaatje en de nuloptie : u treft ze er
allemaal in aan. En u kunt ook politici beschadigen, collega's
inseinen en een stukje ophoesten.
Om u over de volledigheid - uiteraard een relatief begrip van Van Dale beter te informeren heeft de redactie van dit tijdschrift zich voorgenomen voor een paar vakgebieden na te gaan
welke criteria worden aangelegd om termen al of niet op te nemen. Nog even geduld dus.

De conclusie
Een woordenboek : c'est un monsieur. Meneer Van Dale heeft
een woordenboek op historische basis willen samenstellen en dat
is zijn goed recht. De opzet is nog altijd dezelfde - ondanks de
talloze verbeteringen en de tienduizend nieuwe woorden en betekenissen - en dat heeft consequenties. Van Dale is een uitstekend woordenboek voor degenen die kennis willen nemen van
een vrijwel onuitputtelijke schat van wetenswaardigheden over
ons Nederlands.
Maar wie aan de weet wenst te komen welke woorden en
uitdrukkingen tot de huidige standaardtaal behoren, komt maar
moeizaam aan zijn trekken. Dat ligt niet alleen aan de opzet zelf,
maar ook aan de verwarrende hantering van de labels gallicisme
en uit het Frans en vooral aan de chaotische behandeling van de
woorden die alleen in Nederlandstalig België soms, vaak, heel
dikwijls gebruikt worden. Ik hoop dat deze voor de hand liggende tekortkomingen in een volgende druk verholpen worden.
Minder mogen de taalgebruikers van ons meest gezaghebbende
woordenboek niet verwachten.
E. Berode

UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Cirkelrok
Hoe maak je een cirkelrok ? Heel eenvoudig : je knipt twee
halve cirkels uit een stof met anderhalve centimeter extra voor de
lengtenaden langs de taille en extrastof voor de zoom enz. Er zijn
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dus alleen een middenvoornaad en een middenachternaad. Zo
maak je een cirkelrok of ronde rok.
- In de jaren vijftig maakte hij enorme furore, de cirkelrok.
Maar het blijft een gouwe ouwe, die ... ook nu weer wordt
gewaardeerd.
- Om helemaal stijlvast te blijven, kan een cirkelrok in ere
worden hersteld met alle accessoires uit de Fifties : een lief
bloesje erop, een brede lakceintuur er omheen, sleehakschoenen of lage naaldhakpumps, nuffige handschoentjes en
een vlinderbril. (uit AN en onderwijs, VAN, afdeling OostVlaanderen, jg. 1983, ms. 4-5 en 12)

Kangoeroe-auto
De kangoeroe is een springhaas, behorend tot de familie van de
buideldieren, met zeer korte voor- en zeer lange achterpoten en
een korte staart. Het dier leeft in Australië, op Tasmanië en in
Nieuw-Guinea en draagt zijn jongen mee in een buidel (= huidplooi aan de buik).
Naar analogie van dit beeld ontstond de term kangoeroeschip:
een schip dat lichters met hun lading in hun geheel vervoert. Een
spoorwagon waarop vrachtauto's met aanhangwagen in hun geheel kunnen worden vervoerd, is een kangoeroewagon. En met
kangoeroe-auto wordt een trekker met oplegger bedoeld waarmee nieuwe wagens worden vervoerd.

Pissig
Een opmerking, een briefje kan pissig zijn. Pissig kwam niet in
de oude Van Dale voor (maar wel in de nieuwe !). Het betekent
blijkbaar: nijdig, zeer boos.
In dezelfde sfeer zit de term pispaal: letterlijk is dat de paal
waartegen men urineert. Figuurlijk gebruikt, duidt het woord op
iemand die zich alles moet laten welgevallen, een voetveeg (Van
Dale). Voorbeeld: Voor zijn jongste roman (overigens intussen
al deskundig verfilmd) heeft Stephen King weer diep in zijn arsenaal getast. De hoofdrollen zijn voor Christine, een slagschip van
een auto (00')' en ene Arnie Cunningham, 17 jaar en de pispaal
van zijn school. (Alg. Nederlands en onderwijs, orgaan Werkgroep onderwijs van Oost-Vlaanderen, jg. 1984, ms. 2-3/4-5)
P. Nechelput
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IV.. DOCUMENTATIE
OVER DE NIEUWE VAN DALE
TOCH GRAAG EVEN DIT...
1. In Taalbeheersing nr. 208 hebt u, blz. IV-471 , kunnen lezen dat
E. Berode van oordeel is dat 'wie aan de weet wenst te komen
welke woorden en uitdrukkingen [volgens Van Dale] tot de huidige standaardtaal behoren [... ] maar moeizaam aan zijn trekken' komt. Dat moet toch op een misverstand berusten ?

Op blz. IV-468 heeft Berode toch zelf uit Van Dale geciteerd
dat alles wat 'zonder meer' is gehonoreerd, door de bewerkers
van de elfde druk 'tot de woordenschat van de standaardtaal'
gerekend wordt. En daar staat ook dat alles wat gekwalificeerd is
als 'b.V. archaïsch, volkstaal' enz. door de bewerkers niet tot de
standaardtaal gerekend wordt. Duidelijker kan het toch niet ?
Berode zegt dat trouwens ook zelf! Het is mij niet duidelijk
waarom hij zich afvraagt of ook de gegevens die (Belg.) of (in
Belg.) hebben meegekregen tot de gelabelde groep behoren.
Niets wijst er in Van Dale immers op dat wat hij 'Belgische
woorden' noemt op een speciale manier behandeld is. Ook ten
aanzien van medische termen, verouderde woorden, Bargoense
woorden enz. zijn de bewerkers immers niet zo expliciet (bedoeld is in het 'Bericht'). De geciteerde passage begint met 'b.v.',
omdat het geen zin heeft alle labels te noemen als je de bedoeling
hebt duidelijk te maken wat een label (ieder label dus) in het
woordenboek betekent. Er kan geen twijfel over bestaan: 'aangezien Belgisch een label is en alleen woorden die 'zonder meer
gehonoreerd zijn' tot de standaardtaal behoren' (Berode t.a.p.)
worden de 'Belgische woorden' (Berode t.a.p.) door de bewerkers niet tot de standaardtaal gerekend.
Als taalpoliticus formuleert Berode dat op zijn manier even
anders : die woorden 'mogen [...] niet tot de standaardtaal worden gerekend' (t.a.p.). De bewerkers van Van Dale beschrijven
slechts wat zij menen te constateren. Dat is m.b.t. de woorden in
kwestie dat 'het gebruik [ervan] zeker tot de standaardtaal in
België beperkt is' (Bericht XI). Zij hebben dus nergens beweerd
dat 'die woorden' tot 'de standaardtaal in België behoren', zoals
Berode suggereert.
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Als Belgen (ook Walen) de Nederlandse standaardtaal gebruiken (en dat doen ze als ze geen Frans of een andere vreemde taal
en geen dialect spreken), gebruiken ze wel vaker gegevens (niet
alleen woorden, maar ook klanken, vormen en constructies) die
alleen in dat taalgebruik voorkomen. Een taalpoliticus (een leraar, een redacteur, een directeur, een andere Belg, een Vlaming) mag uiteraard vinden dat dit niet in orde is. Hij mag zelfs
beweren dat dit niet mag. Van Dale bemoeit zich daar niet mee.
Van Dale wijst er zijn klanten op dat men gelabelde woorden
beter niet kan gebruiken 'als men niet de bedoeling heeft zijn
standaardtaalgebruik een gemarkeerd karakter te geven' (Bericht X). En die klanten - ook de Belgen dus - moeten zelf
uitmaken of ze daar rekening mee willen houden of niet. Terecht
zegt Berode 'dat we [de Belgen dus] nog altijd voor de oude keus
staan'. Dat noemt hij zelfs 'de waarheid'. Daar kan niemand toch
bezwaar tegen hebben ?
Wie Bargoense, platte, gewestelijke of archaïsche woorden
kent naast 'algemene' staat ook altijd weer voor de oude keus.
Als men weet wat men wil is dat toch geen probleem ?
Dit tijdschrift wil 'één taal' en dus heeft dit tijdschrift geen
moeite met zijn keus. En als redactielid heb ik daar vanzelfsprekend evenmin moeite mee - maar ik weet zeker dat Berode daar
nooit aan getwijfeld heeft!
2. Ook m.b.t. de tweede door Berode genoemde oorzaak van het
'moeizaam-aan-zijn-trekken-komen' is er kennelijk een misverstand in het spel.
Berode spreekt van 'de verwarrende hantering van de labels

gallicisme en uit het Frans' (blz. IV-471). Toch blijft hij ook hier
weer zelf precies aan te kunnen geven wat het verschil is : een
gallicisme is 'een woord, uitdrukking of woordverbinding die
door letterlijke vertaling uit het Frans is overgenomen en die in
strijd is met het eigen taalgebruik' (blz. IV-467). Wat dus uit het
Frans overgenomen is - en daarbij niet of nauwelijks aan het
Nederlands is aangepast, zoals b. v. funiculaire of fureur - is niet
'letterlijk vertaald' en daarom geen gallicisme. Of het in strijd is
met het eigen taalgebruik is een andere vraag. Ook tegen het
gebruik van vreemde woorden kunnen er bezwaren bestaan.
Maar die betreffen niet de structuur of de vorm van het woord,
zoals bij gallicismen het geval is, maar het vreemd en/of overbodig zijn.
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Men kan funiculaire gebruiken, men kan dat aanstellerig vinden en de voorkeur geven aan kabelspoor: het is maar de vraag
wanneer een vreemd woord in een Nederlandse tekst op z'n
plaats geacht wordt. Daarover verschillen de smaken.
Nu is wat Berode 'uit het Frans' noemt niet alleen maar van
toepassing op Franse woorden als funiculaire en fureur, maar
uiteraard ook op woorden als fusie, fuselier en fuseren. Van Dale
geeft dat verschil aan door voor funiculaire e.d. het etymologische teken (Fr.) te gebruiken - dat betekent : 'dit is een Frans
woord' - en voor woorden als fusie de aanduiding (<Fr.) - dat
betekent : 'uit het Frans overgenomen en min of meer aangepast'. Het is duidelijk dat fusie geen Frans woord is; fuselier en
fuseren zijn dat evenmin. Dergelijke woorden zijn vernederlandst. (Men pleegt ze 'bastaardwoorden' te noemen.) Dat zijn
geen gallicismen. Ook in dit verband kan men weleens aan 'overbodigheid' denken en de woorden in kwestie, net zoals de vreemde woorden, liever niet gebruiken, als men over een eigen alternatief beschikt. Ook dat is dan weer een kwestie van smaak.
De door Berode gegeven voorbeelden van 'uit het Frans'woorden zijn de bastaardwoorden 'historiek', 'legislatuur', 'quoteren', 'occasie' en 'solde'. Het zijn aan het Frans ontleende,
maar aan het Nederlandse systeem aangepaste woorden; geen uit
het Frans vertaalde woorden en daarom dus geen gallicismen.
Bovendien behoren de genoemde woorden niet tot de Nederlandse standaardtaal. Wie Belgische kranten leest of naar de
BRT luistert zal niettemin constateren dat ze 'in de standaardtaal
in België' voorkomen. Dat hebben ook de bewerkers van Van
Dale gedaan. En daarom hebben ze die woorden ook opgenomen. Om de constatering te registreren dat dit gebruik evenwel
zeker tot België beperkt is, hebben ze bij 'historiek' niet alleen
«Fr.), maar ook (in Belg.) gezet en hetzelfde is gedaan bij
'quoteren' (bet. 3), 'occasie' (bet. 2) en 'solde'. (Bij 'legislatuur'
staat naast 'in Belg.' ten onrechte 'galI.'. Jammer !)
Bij deze woorden is dus zeker niet alleen maar geconstateerd
dat ze uit het Frans zijn overgenomen, zoals Berode blz. IV-467
zegt. Aangezien het gebruik ervan 'zeker enz ... .' (zie par. 1 !).
G. Geerts
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DE ALGEMENE NEDERLANDSE SPRAAKKUNST

Taalrecensenten hebben het niet onder de markt. In pakweg anderhalf jaar is het ene woordenboek na het andere op de markt gekomen: een reeks vertalende woordenboeken van Van Dale (FransNederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands), in die zelfde
reeks een verklarend woordenboek, Hedendaags Nederlands, en
een nieuwe, deze keer driedelige uitgave van Van Dales Groot
woordenboek der Nederlandse taal. Met vier van de vijf hebt u in
Taalbeheersing al kennis kunnen maken; Hedendaags Nederlands houdt u van ons tegoed. Aan die woordenboekenvloed komt
voorlopig nog geen einde : Van Dale heeft nog drie woordenboeken op stapel om zijn reeks vertalende woordenboeken af te maken: Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels.
Maar het blijft niet bij woordenboeken: op 13 november 1984 is
ook een spraakkunst verschenen, de Algemene Nederlandse
spraakkunst, kortweg ANS, en die stellen we nu aan u voor. We
beperken ons voorlopig tot een algemene schets: de ANS zal later
in Taalbeheersing nog vaak aan bod komen, naarmate we een
beroep op hem doen bij de bespreking van specifieke grammaticale problemen.
'Tot zover alles doods. Een laan met bomen naast een brede
verkeersweg. Een groot plein. Een viaduct onder de spoorbaan
door. Vroeger was hier een overweg, een plein met een grote
bloemenbak, een stenen rand langs de bak, waarover je lopen
kon.'
Dit is een willekeurige passage uit De zomerslaap, een verhaal
van Maarten 't Hart. Stel dat u aan, zeg maar een Engelstalige,
student die Nederlands wil leren uit moet leggen wat daar staat.
We gaan ervan uit dat woordenschat geen probleem vormt: u
weet feilloos voor elk Nederlands woord het Engelse equivalent
te vinden en als dat niet het geval is lost u het wel op met een
woordenboek. Maar u zult gauw merken dat andere en taaiere
adders onder het gras schuilen. We gaan van makkelijk naar
moeilijk. Hoe legt u bij voorbeeld uit dat het een brede verkeersweg moet zijn en niet een 'breed verkeersweg' ? Er staat toch ook
een groot plein? En waarom dan brede en niet 'breede' ? Waarover je kon lopen ... Nederlands voor laten we maar zeggen: on
which you could walk. Maar waarom staat er dan niet : 'over
welke je kon lopen' ? Ja, probeert u dan, eigenlijk kan dat in het
Nederlands ook, alleen zeg je dat niet. ..
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Waar het u op dat ogenblik aan ontbreekt is een spraakkunst,
een handboek waarin u de taalregels die u als Nederlandstalige,
als native speaker, automatisch en correct toepast, expliciet in
terugvindt.
Precies uit die overweging is de Algemene Nederlandse spraakkunst ontstaan : er moest een praktisch hulpmiddel komen ten
behoeve van de docent Nederlands-als-vreemde-taal. Die overweging was de aanzet, maar het spreekt vanzelf dat de uiteindelijke opzet van de ANS veel ruimer moet worden gezien: het
Nederlands had behoefte aan een grammaticaal standaardwerk,
een naslagwerk dat vergelijkbaar was met de uitvoerige grammatica's van de ons omringende talen. De voorbeelden zijn bekend : het Frans heeft zijn Grevisse (Le bon usage), het Engels
zijn Quirk (A grammar of contemporary English) en het Duits
zijn Duden (Grammatik der deutschen Gegenwartsprache). Het
Nederlands zou zijn ANS krijgen, een zo volledig mogelijke en
op de praktijk gerichte grammaticale beschrijving van het hedendaagse Nederlands.
Dat was in 1970. Hoe de ANS van toen af verder is gegroeid
kunt u lezen in een artikel dat we al eerder publiceerden : De
Algemene Nederlandse spraakkunst (ANS), op blz. 1-859. Het is
een artikel van J. de Rooij, een van de vier redacteuren van de
ANS en bezieler van het project. In februari 1977 heeft het redactionele werk een aanvang genomen en op de laatste dag van
1983 kon de kopij naar de uitgever. De ANS is een stevig boek
geworden van 1309 bladzijden. Het bevat, na een inleiding die de
ontstaansgeschiedenis van het werk behandelt, de doelstelling
beschrijft en het onderwerp definieert, 27 hoofdstukken, verdeeld over vier delen die steeds complexere grammaticale structuren behandelen : het woord, de woordgroep, de zin en nevenschikking en samentrekking. Daarna volgt in een appendix een
lijst van aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan: de lijst
geeft naast de aardrijkskundige naam het afgeleide adjectief en
de inwonersnaam en bevat ook informatie over spellingvarianten, uitspraak, gebruikswaarde van sommige vormen, enz. De
ANS besluit met een uitvoerige bibliografie en een zeer gedetailleerd register. Klankleer en spelling zijn niet behandeld. Als reden daarvoor voert de redactie aan dat over deze onderwerpen
voldoende werken bestaan.
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Een praktisch hulpmiddel... ook voor niet-specialisten
'Het doel van de ANS is de gebruiker een praktisch hulpmiddel
te verschaffen om zich een oordeel te vormen over de grammaticaliteit en de aanvaardbaarheid van hedendaags Nederlands taalgebruik.' Om aan dat doel te beantwoorden hebben de makers
van de ANS ernaar gestreefd het taaltheoretische aspect van de
grammatica tot een noodzakelijk minimum te beperken: lange
en frequente theoretische beschouwingen, hoe interessant ook,
zouden de ANS alleen maar onnodig bezwaren en vooral de
gebruiker in hoge mate bij zijn zoekwerk hinderen. De taalbeschouwing is dus zo consequent mogelijk ondergeschikt gemaakt
aan het praktische doel : informatie geven over het gebruik van
de taal.
Wie wil de ANS met die informatie bereiken ? Daarover zegt
de inleiding: 'De gebruiker kan een anderstalige zijn die al enig
Nederlands kent, iemand die als moedertaal een Nederlands dialect spreekt of een spreker van de standaardtaal die zijn eigen
taalgebruik of dat van anderen wil toetsen aan een grammaticale
beschrijving van het Nederlands'. Kort gezegd komt dat hierop
neer: iedereen die Nederlands spreekt of wil leren spreken.
De ANS mikt dus niet alleen op de taalkundig geschoolde
gebruiker, maar op wat genoemd wordt de geïnteresseerde leek:
diegene die uit hoofde van zijn beroep (leraren, onderwijzers,
journalisten, redacteuren, vertalers ... ) of uit niet-beroepsmatige
interesse voor het Nederlands behoefte heeft aan de geboden
informatie.
Dat heeft nogal wat consequenties. Wie wat op wil zoeken in
een woordenboek zal daarbij weinig moeilijkheden ondervinden
als hij tenminste met het alfabet overweg kan, de inleiding gelezen heeft en weet waar hij de lijst met redactionele afkortingen
kan vinden. Met een spraakkunst ligt dat anders: wie een
spraakkunst met succes wil raadplegen, moet beschikken over
een flinke dosis voorkennis : in de eerste plaats betekent dit dat
hij vertrouwd moet zijn met de vakterminologie. Een spraakkunst is een vrij technisch boek en bij het samenstellen van een
technisch boek kun je het gebruik van technische termen niet
uitsluiten. Wel kun je proberen het de gebruiker zo makkelijk
mogelijk te maken. Dat doet de ANS ook: 'Die terminologie
sluit aan bij de in brede kringen bekende, d.w.z. die van de
traditionele spraakkunst of schoolgrammatica. In de meeste gevallen is gekozen voor Nederlandse termen, b.v. voornaam-
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woord, bijstelling, lijdend voorwerp (...). In een aantal gevallen
heeft de redactie echter de voorkeur gegeven aan Latijnse termen. Zo is in de ANS substantief gebruikt i.p.v. zelfstandig
naamwoord, presens i.p.v. onvoltooid tegenwoordige tijd, actief
i.p.v. bedrijvende vorm'. Het gaat dan meestal om 'termen waarvan de Nederlandse equivalenten nogal omslachtig zijn' of soms
'minder gebruikelijk, zoals het laatste voorbeeld'. In brede kringen bekende terminologie ... Het is vaag, maar wellicht valt niet
nauwkeuriger te bepalen wie uiteindelijk zijn weg in de ANS zal
vinden. Het is aannemelijk dat die 'brede kringen' termen als
substantief, presens, actief, lidwoord, telwoord, onderwerp, lijdend voorwerp vertrouwd in de oren klinken, maar een geïnteresseerde leek moet grammaticaal al erg stevig in zijn schoenen
staan om overweg te kunnen met voornaamwoordelijk bijwoord,

modaliteit, aspect, syntactische valentie, niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord, enz.
Toch stelt de ANS alles in het werk om het de gebruiker zo
comfortabel mogelijk te maken: in het zeer uitvoerige en gedetailleerde register achterin zijn niet alleen alle gebruikte descriptieve termen opgenomen, maar je vindt er ook alle alternatieve
termen, waarbij dan naar de gebruikte termen verwezen wordt.
Zo is naast presens ook onvoltooid tegenwoordige tijd en zelfs
O.t.t. opgenomen, met de verwijzing zie presens. Bovendien is
het register zo opgevat dat je als gebruiker de vakterminologie
zelfs niet actief hoeft te beheersen om de ANS te raadplegen.
Een voorbeeld : om aan de weet te komen wanneer je hoeven en
wanneer moeten gebruikt in het Nederlands, kun je het register
opslaan bij hulpwerkwoord van modaliteit, maar je kunt in het
register ook meteen terecht bij hoeven (hoeven of moeten? ), of
bij moeten (moeten of hoeven ?). De tweede manier bespaart je
bovendien het wat vervelende zoekwerk in een toch wel erg uitgebreid hoofdstuk. Het valt trouwens op hoe de overzichtelijkheid van de ANS af en toe te lijden krijgt onder zijn streven naar
volledigheid : de poging om het Nederlànds binnen een bepaalde
structuur grammaticaal volledig te beschrijven, heeft ertoe geleid
dat die structuur zelf te complex is geworden om als handleiding
bij en leidraad door de ANS dienst te doen. Met andere woorden : wie voor het eerst de ANS raadpleegt kan weleens het
gevoel krijgen dat hij door de overvloed aan informatie de trappers dreigt kwijt te raken. Waarschijnlijk vallen volledigheid en
overzichtelijkheid niet op een voor iedereen bevredigende manier met elkaar te combineren. Maar de makers hebben hoe dan
ook zoveel mogelijk houvast voor de gebruiker in de ANS inge-
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bouwd : verschillende ingangen in het register, tussenregisters bij
elk deel en in de kantlijn verwijzingen naar andere plaatsen in de
ANS waar het betreffende onderwerp in een andere context behandeld wordt.

Standaard-Nederlands en varianten
'De ANS geeft in principe een beschrijving van het moderne
Nederlandse taalgebruik, zoals dat tot uiting komt in de standaardtaal.' Zo staat het in de inleiding. Met standaardtaal wordt
bedoeld 'de taal die in alle regio's van het Nederlandse taalgebied
bruikbaar is in zgn. secundaire relaties, d.w.z. in het contact met
'vreemden". Dat Nederlands dus dat door alle Nederlandstaligen
kan worden begrepen, zonder dat die in een bepaalde streek
hoeven te wonen, tot een bepaalde sociale groep hoeven te behoren, of een bepaald stijlregister hoeven te beheersen. Nederlands
is dus meer dan standaard-Nederlands: het bevat ook varianten
die streekgebonden zijn (regionale taal, dialect), groepsgebonden (vaktaal, jargon), of stijlgebonden (spreektaal, schrijftaal,
archaïsche taal, literaire taal).
Sommige van die varianten vertonen volgens de samenstellers
kenmerken die zo algemeen gebruikt worden, dat ze daardoor
toch vermelding verdienen: het gaat om regionale taal, vaktaal,
spreektaal, schrijftaal en archaïsche taal. Die varianten worden
in de ANS dan wel gemarkeerd. 'Het artikel krachtens hetwelk.. .'
krijgt het label <archaïsch>, 'het was een land wat wachtte op de
revolutie' is <regionale spreektaal>, 'zoiets is niet aan allen gegeven' is <schrijftaal>, af is <vaktaal> in 'de vermelde prijzen
gelden af fabriek', het gebruik van die is spreektaal in 'Piet die
bevalt het wel, dat iedereen tegen hem opziet'.
Wat de ANS als variant kenmerkt behoort volgens de makers
niet tot de standaardtaal en dat is meteen ook het enige wat de
gebruiker uit de labels mag afleiden. In dat opzicht is de ANS
een descriptieve grammatica: hij beschrijft de taalfeiten en
spreekt zich niet uit over wat goed en wat slecht Nederlands is :
'Het antwoord op de vraag 'wat is goed Nederlands 7' valt niet
rechtstreeks uit de ANS af te leiden. Het zou immers een misvatting zijn te menen dat alleen standaard-Nederlands goed Nederlands zou zijn. Pas wie voor zichzelf heeft uitgemaakt wat hij als
goed Nederlands wil beschouwen, kan aan de hand van de ANS
uitmaken wat daartoe behoort'.
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Heel duidelijke en eerlijke taal dus: wie zijn Nederlands regionaal, archaïsch, spreektalig, schrijftalig, enz. wil kleuren, beslist daar zelf over, maar de ANS maakt hem er dan wel op attent
dat hij op dat ogenblik geen standaardtaal gebruikt. Wie alleen
standaardtaal wil gebruiken en daar een norm voor zoekt, kan
ook terecht in de ANS : hij 'kan alle niet nader als variant gekenmerkte vormen als goed Nederlands beschouwen'. In dat opzicht
is de ANS een normatieve grammatica; niet expliciet-normatief
(in de zin van: zeg niet... maar ... ), maar impliciet-normatief:
u beslist welke taalvorm u wilt hanteren en de ANS leert u wat
daar de grammaticale kenmerken van zijn.
Die grammaticale kenmerken zijn niet altijd even trefzeker te
bepalen: er zijn gevallen waar volgens de ene standaardtaalgebruiker niets op aan te merken is, maar die voglens de andere
toch niet helemaal zuiver op de graat zijn. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van het voornaamwoordelijk bijwoord om
naar personen te verwijzen: het is een kerel waarop je niet kunt
rekenen (naast: op wie). De ANS hakt die knoop niet door. Als
beschrijver van taalfeiten registreert hij alleen en hij voegt eraan
toe dat er onenigheid bestaat over het gebruik van die bepaalde
vorm: 'In minder formeel taalgebruik (vooral in de gesproken
taal) is een voornaamwoordelijk bijwoord bovendien bruikbaar
om naar personen te verwijzen. Dit gebruik is niet voor iedereen
aanvaardbaar.' Andere voorbeelden krijgen de toevoeging twijfelachtig (b.v. 'Waarheen ga jij l' i.p.v. 'Waar ga jij heen ?'). Met
dat label wordt aangeduid dat 'niet met volledige zekerheid valt
uit te maken of de betrokken taalvorm in strijd is met de regels
van de Nederlandse grammatica, maar dat hij in ieder geval niet
tot het normale taalgebruik behoort en bij voorbeeld alleen in
een zeer bijzondere context kan voorkomen'.
In haar bespreking in de Volkskrant van 23 november 1984
formuleerde Frida Balk het op een treffende manier: 'ANS tolerans, de nieuwe Nederlandse spraakkunst: ze zegt waar het op
staat en stelt zich kwetsbaar op'.
W. Muylaert

Algemene Nederlandse

spraakkunst, onder redactie van
G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij, M.e. van den Toorn
(Groningen: Wolters-Noordhoff; Leuven: Wolters, 1984), met
lit.- opg., reg., 1309 blz., 2990 Bfr.
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Gladakker
Een gladakker of gladekker is een paard dat er slecht uitziet
(Maleis: gladak, lastpaard). Volksetymologisch is de term onder
invloed van het woordje glad ook 'leperd' (Nederlands Etymologisch woordenboek, Jan de Vries) gaan betekenen.
Volgens Van Dale kan je met gladakker net zo goed een kamponghond (In Indië) bedoelen, die niemand toebehoort, maar
ook, figuurlijk dan, kan de term slaan op : een persoon die niet
kieskeurig is in de middelen om aan de kost te komen. Of ook
nog: een leperd, een uitgeslapen kerel.

Kostbaar - Kostelijk
Iets kan nooit duur kosten (= letterlijke vertaling uit het Fr.
'coûter cher'), maar het AN heeft het over iets dat duur is, of veel
kost. Je kan het ook kostbaar noemen.
Kostelijk betekent dan weer: uitstekend, voortreffelijk, erg
nuttig. We hebben het dus over een kostelijke grap, kostelijke
gerechten, kostelijke informatie.

Aangeschoten
Aangeschoten kennen we vooral in zijn figuurlijke betekenis van
'in lichte graad dronken'. Het woord komt echter ook (minder)
voor in zijn letterlijke betekenis: door een werp- of schiettuig
geraakt, doch zo dat de getroffene nog gaan/lopen kan.
- Een aangeschoten hert. ..
- Minister Van Aardenne is na de besprekingen in de Kamer
als aangeschoten wild...
Aangeschoten hands is handsbal, onvrijwillig contact van de
hand met de bal doordat deze er tegenaan geschoten werd.
Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, nrs
2-3 en 10-11.
P. Nechelput
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IV. - DOCUMENTATIE
WETGEVINGSTECHNIEK
G. Sebus, Wetgevingstechniek en de toegankelijkheid van de wet
voor de burger, Tjeenk Willink, Zwolle, 1984.
Onder de titel 'Taalgebruik in de wetgevingstechniek' hebben we
destijds in dit tijdschrift (blz. 1- 869-876) de taalkundige aspecten
belicht van de Handleiding bij de wetgevingstechniek die in 1982
door de diensten van de eerste minister is gepubliceerd.
In het hierboven geciteerde werk komt het taalgebruik in de
wetgeving eveneens ter sprake en daarom wordt het hier besproken, ook al is taalgebruik slechts een onderdeel van de algemene
problematiek, die we kunnen samenvatten in de drie volgende
vragen: Is de wet toegankelijk voor de burger? Kan de wet
toegankelijk zijn voor de burger? Moet de wet toegankelijk zijn
voor de burger ?
En in de eerste plaats: wat is 'toegankelijk' ? Een wet is
toegankelijk, aldus de auteur, als men zonder aanzienlijke inspanning of vertraging kennis kan nemen van de wet. Ik zou aan
deze omschrijving willen toevoegen: en de wet begrijpen, want
daar gaat het tenslotte om.
'Iedereen wordt geacht de wet te kennen' is een bekend adagium. De Franse tegenhanger ervan, 'Nul n'est censé ingnorer la
loi', is misschien wel fraaier geformuleerd, maar vertoont een
gebrek dat ook wel in wetten voorkomt : de dubbele ontkenning
('nul', 'ignorer') is niet bevorderlijk voor de verstaanbaarheid.
En natuurlijk kent niemand 'de wet', d.W.z. de gehele wetgeving.
Dat komt o.m. doordat de wetten dikwijls moeilijk toegankelijk
zijn, zowel door het taalgebruik als door de gebrekkige opbouw,
de versnippering enz. Er wordt weleens betwijfeld of de wet
toegankelijk moet zijn voor alle burgers, d.W.Z. ook voor juridisch ongeschoolden. De ontoegankelijkheid vermindert echter
de rechtszekerheid en doet afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel.
Het is daarom noodzakelijk de wet zo begrijpelijk mogelijk te
maken voor het grootst mogelijke aantal burgers. En dat kan wel
degelijk door de wettenmaker worden bevorderd.
Het taalgebruik kan daartoe aanzienlijk bijdragen. Het gebruik van archaïsmen, die in de rechtstaal veelvuldig voorkomen,
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en het gebruik van vakjargon werken versluierend, maar ook
gewone woorden kunnen misleidend zijn als ze in de wet een
andere betekenis blijken te hebben dan in de dagelijkse
omgangstaal.
In dit verband behandelt de auteur de voor- en nadelen van
definities, zoals die veelvuldig in Nederlandse wetten zijn opgenomen. Op het eerste gezicht lijkt een definitie de duidelijkheid
te bevorderen, maar soms behoeven de termen van de definitie
op hun beurt een nadere toelichting en het komt ook voor dat
een zelfde term in twee verschillende wetten op uiteenlopende
wijzen wordt omschreven, nog afgezien van eventuele discrepanties tussen de omschrijving in de wet en de gangbare betekenis
van het woord.
Dat uniform gebruik van woorden, een uniforme terminologie
dus, een absolute eis is, behoeft wel geen betoog en toch wordt
ook aan die regel niet altijd de hand gehouden. Deze kritiek
geldt ongetwijfeld eveneens voor de Belgische wetgeving, waarvan de (Nederlandse) vertaling lang niet altijd consequent is.
Hinderpalen voor de toegankelijkheid van de wet zijn voorts de
gebrekkige zinsbouw (te lange zinnen, tangconstructies) en de
woordkeus (archaïsmen, onnodig gebruik van vreemde woorden,
stadhuistaal). Een zorgvuldig taalgebruik zou de verstaanbaarheid van de wet aanzienlijk kunnen verbeteren.
Naast de taalkundige aspecten van de wetgevingstechniek behandelt de auteur ook andere facetten, zoals de systematische
opbouwen de bekendmaking, die het beoogde doel kunnen dienen, maar buiten het bestek van dit tijdschrift vallen. Ze zijn er
niet minder belangrijk om en opstellers van wetteksten in ons
land zouden dan ook beslist kennis moeten nemen van deze belangwekkende publikatie. Wie in wetgevingstechniek geïnteresseerd is, zal ongetwijfeld zijn profijt kunnen doen met de uitgebreide literatuurlijst die het werk afsluit en met de vele verwijzingen, zoals die naar de (Nederlandse) Aanwijzingen inzake de
wetgevingstechniek (besluit van de minister-president van 14 februari 1984, nr. 341078, Staatscourant 1984, 52). Een en ander
zou in ons land ertoe kunnen bijdragen dat de Handleiding bij de
wetgevingstechniek, waarvan vooral de Nederlandse tekst zoveel
te wensen overlaat, wordt omgezet in een volwaardig hulpmiddel
waaraan de opstellers van wetteksten dringend behoefte hebben.
W. Penninckx
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Er het hachje bij inschieten
Het hach(t)je is een stuk vlees of spek, een lekker beetje. Zo had
je vroeger uitdrukkingen als: het hachje laten glijden; de buit
prijsgeven betekende dit, of ook zich gewonnen geven. Het hachje kwijt zijn betekende: zijn bezit verloren hebben. Bedoelde
men met dat hachje het kostbaarste bezit, het leven, dan was je
uiteraard dood, als je je hachje kwijt was.
Wie zijn hachje waagt, waagt zijn leven. Wie bang is voor zijn
hachje, vreest voor zijn leven. Wie er het hachje bij inschiet,
moet het met de dood bekopen. Hach in hachelijk betekent gevaar. Een hachelijke toestand is dus een toestand die gevaarlijk,
onzeker, netelig, kritiek is. Van DaZe vermeldt ook hachjesdag :
de dag dat elke man aan boord van een schip een rantsoen spek
of vlees kreeg. Bij uitbreiding werd dat dan een 'smuldag' .
Honderd uit
Honderd uit praten, vertellen, vragen is ontleend aan een oud
kaartspel, een vorm van piketten (kaartspel voor 2 personen met
32 kaarten), waarbij met 100 punten de partij gewonnen was.
Honderd uit betekent dus: tot de 100 punten ten volle bereikt
zijn, of overdrachtelijk: geheel ten einde toe.
Honderd uit praten is dus lang en uitvoerig over allerlei dingen
praten.
Zich met een jantje-van-leiden ervan afmaken
Zich met een jantje-van-leiden van iets afmaken is : zich van iets
afmaken met een smoesje, een mooi praatje, of ook: met de pet
naar iets gooien.
Jan van Leiden trok in de 16de eeuw met een bende rebellerende Wederdopers naar Münster, waar hij zich in 1534 tot koning van het nieuwe Jeruzalem liet kronen. Hij preekte veelwijverij (had er trouwens zelf een méér dan behoorlijk aantal !) en
maakte zich schuldig aan wreedheden. Wie voor hem niet op de
knieën viel, werd ter plaatse afgemaakt. In 1536 werd Jan zélf
gefolterd en gedood. Hij bleef bekend als een mooiprater, die
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zich vlug van zijn tegenstanders ontdeed. Wat meteen aanleiding
heeft gegeven tot de overdrachtelijke betekenis van de wending:
'zich met een jantje-van-leiden van iets afmaken' : zich zorgeloos
gedragen bij het uitvoeren van een taak.

Munttelevisie
Munttelevisie is een vorm van betaaltelevisie. Pas na het inwerpen van de munten komen er beelden. Geluidshinder wordt vaak
voorkomen doordat de betaler het tv-geluid slechts via een oorschelp ontvangt.

Uitponden
Uitponden betekent 1. bij het pond verkopen: b.V. een slachtbeest uitponden; 2. in kleine verpakking verkopen: zo kan men
geneesmiddelen uit grote verpakking halen en in kleine doosjes
doen. Men pondt ze dan uit. Bij uitbreiding kan men zo een
gebouwencomplex uitponden, wat betekent dat men elke woning
afzonderlijk gaat verkopen om een zo groot mogelijke winst te
realiseren. Een uitpondproject is dus een bouwproject waarbij
een gebouwencomplex per woning wordt verkocht om de winst
zo groot mogelijk te maken.

Kortelings-binnenkort-binnen zeven dagen

Kortelings betekent onlangs, dezer dagen en slaat dus op het
verleden.

Binnenkort betekent binnen korte tijd en is dus op de toekomst
gericht. Binnen als voorzetsel dat een tijdsbepaling inleidt betekent in minder tijd dan, in niet meer tijd dan. Wat binnen zeven
dagen gebeurt kan dus ook voor morgen of overmorgen zijn. Let
wel, men zegt: binnen zeven dagen (geen lidwoord !).
(Algemeen Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen,
ms. 2-3 en 10-11 van 1984)
P. Nechelput
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IV.. DOCUMENTATlE
DE NIEUWE MOORS
1. Moors, Dictionnaire juridique Français-Néerlandais, Juridisch
woordenboek, Nederlands-Franse woordenlijst, derde uitgave,
verbeterd en aangevuld, Die Keure/La Charte, Brugge/Brussel,
1984.
Juridische woordenboeken kunnen op verschillende manieren
worden getypeerd. Ze kunnen verklarend en/of vertalend zijn.
Ze kunnen algemeen van opzet zijn of zich beperken tot één
rechtsgebied. Het materiaal waar het woordenboek op is gebaseerd kan tenslotte beperkt zijn tot een afgebakend corpus van
juridische teksten of kan (ook) uit andere bronnen komen.
Het juridisch woordenboek van J. Moors is een vertalend
woordenboek Frans-Nederlands, met een Nederlands-Franse
woordenlijst. Het beperkt zich tot die termen en uitdrukkingen
die voorkomen in de juridische teksten van de wetboeken en
wetten die sinds 1954 in een officiële Nederlandse versie zijn
vertaald. Die vertaling is voorbereid door de Commissie belast
met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de grondwet,
de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten (de zgn.
Commissie Van Dievoet) en door de Centrale Commissie voor
de Nederlandse rechtstaal en bestuurstaal in België. Die teksten
zijn (of worden) door het Parlement goedgekeurd, zodat ze authentiek, d.w.z. gelijkwaardig zijn aan de Franse teksten. Doordat die commissies hun werkzaamheden nog steeds voortzetten,
is het vanzelfsprekend dat het woordenboek af en toe wordt
bijgewerkt.
Zes jaar na de tweede druk is in november '84 een derde,
verbeterde en aangevulde uitgave verschenen. Die uitgave biedt
een fikse uitbreiding vergeleken bij de vorige druk. Terwijl de
tweede druk de rechtstermen uit 24 wetteksten bevat, is dat in de
derde druk uitgebreid tot 51 teksten. Enige van die nieuwe teksten zijn nog niet door het Parlement goedgekeurd. Hoewel de
nieuwe druk zo'n 800 pagina's telt, ligt toch de belangrijkste
verdienste van het woordenboek in zijn beperking: de gebruiker
weet precies dat hij in het woordenboek alleen de termen uit het
vermelde corpus van wetteksten kan verwachten.
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Het woordenboek neemt uit het corpus uiteraard niet alle
woorden op, maar alleen juridische termen en uitdrukkingen.
Daarnaast bevat het woordenboek nog een aantal andere woorden die juridische waarde hebben. Om welke woorden het gaat,
is echter niet helemaal duidelijk: volgens het 'woord vooraf', de
introductie van de Nederlands-Franse woordenlijst, gaat het om
termen uit niet-juridische vakgebieden:

'Technische woorden - algemene woorden
Woorden uit de niet-juridische vaktaal krijgen in een bepaalde
context soms een juridische waarde of worden anders gebruikt
dan in de gewone taal. Wij hebben een zo streng mogelijke keus
gedaan'.
'Preface' daarentegen belooft op dit punt een andere opvulling :

'Mots techniques - mots du langage courant
Inutile de dire combien il a été malaisé de faire Ie départ entre les
termes juridiques et les expressions de la langue écrite générale
qui, dans un contexte donné, deviennent quasi-juridiques ou
présentent des difficultés particulières d'emploi. Nous crayons
avoir fait une sélection sévère'.
Hieruit blijkt dat behalve juridische termen enkel termen uit
de algemene schrijftaal zijn opgenomen, die in een gegeven context 'juridische termen' worden of die specifieke gebruiksproblemen opleveren.
In elk geval zijn woord vooraf en préface op dit punt niet in
overeenstemming met elkaar. Verder getuigen deze fragmenten
echter ook van êen verkeerde kijk op juridische terminologie.
Van een woordenboek kan je niet verwachten dat het in een
inleidende opmerking gauw een definitief antwoord geeft op de
vraag waar de scheiding moet liggen tussen juridische en nietjuridische termen. Maar toch is het vreemd dat het woordenboek
een scheiding vooropstelt tussen 'les termes juridigues' en 'les
expressions de Ia langue écrite générale gui, dans un contexte
donné, deviennent guasi-juridigues', of tussen juridische termen
enerzijds en niet-juridische termen met juridische waarde anderzijds. De laatste categorie bestaat immers niet, of, beter: een
term uit de algemene taal die in juridische teksten voorkomt en
er een andere betekenis of een ander gebruik heeft dan in de
algemene taal, is een juridische term in de meest strikte zin van
het woord.
Wie met zijn kennis van de woordenschat van de algemene taal
een juridische tekst of een juridisch woordenboek leest, zal al
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gauw merken dat weinig termen hem volslagen vreemd zijn. Veruit de meeste juridische termen zijn in de algemene taal ook in
gebruik, maar in een lagere frequentie en/of in een enigszins
andere betekenis, en uiteraard in een andere gebruikscontext.
De indeling die Moors maakt is dus lexicologisch niet verdedigbaar, of ten minste kunstmatig. Wel is het begrijpelijk - en dat
zal wel de eigenlijke betekenis van het citaat uit de inleiding zijn
- dat Moors in elk geval die termen en uitdrukkingen uit z'n
woordenboek heeft willen weren die weliswaar in z'n corpus
voorkomen, maar die in betekenis en gebruik overeenstemmen
met de algemene taal. Een dergelijke beperking spaart immers
tijd, geld en pagina's. Bovendien is die beperking lexicologisch
motiveerbaar : alleen die termen worden juridisch genoemd die
in betekenis en/of gebruik afwijken van de algemene taal.
Dat betekent echter niet dat met deze richtlijn de grens tussen
juridisch en niet-juridisch gemakkelijk te trekken is. Moors zal
beter dan wie ook weten hoe moeilijk het in vele gevallen is om
uit te maken of er van het bedoelde betekenis- of gebruiksverschil sprake is. Wie willekeurig een bladzijde in het woordenboek
opslaat kan zonder moeite een aantal woorden vinden waarvan
het betekenis- of gebruiksverschil met de algemene taal hoogst
twijfelachtig is. Op blz. 304 bij voorbeeld staan woorden als fruit
- vrucht, arbre fruitier - fruitboom, fuite - vlucht, monument
funèbre - grafmonument, frais funéraires - begrafeniskosten,
fureur - razernij, furieux - razende ... Samen met zeer veel
andere woorden hebben deze woorden de gangbare betekenis,
tenzij de wetteksten specifieke betekenisomschrijvingen voor die
woorden bevatten.
Het probleem van de wankele grens tussen juridische en nietjuridische termen kon in dit woordenboek alleen worden weggewerkt door alle termen en uitdrukkingen uit het corpus op te
nêmen. Dat zou betekenen dat met juridische termen die termen
worden bedoeld die in juridische teksten voorkomen, of ook :
die termen die in de gebruiksomgeving van juridische teksten te
vinden zijn, in elk geval een duidelijke definitie. Het voordeel
van een dergelijke volledigheid zou zijn dat het woordenboek
meteen de waarde zou krijgen van een register op de corpusteksten, een niet te versmaden werktuig voor juristen. Het nadeel
zou natuurlijk zijn dat het woordenboek heel wat dikker en duurder zou zijn.
Uit praktisch oogpunt is de beperking van de lemmata hoogst
begrijpelijk. Ook de onvolledige vermelding van de vindplaatsen
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van de woorden is begrijpelijk. Toch zou een op deze twee punten volledig juridisch woordenboek als referentiewerk zijn nut
kunnen bewijzen, niet alleen voor juristen, maar voor iedereen
die het precieze betekenisveld van juridische termen wil achterhalen. Dat kan immers uitstekend door alle contexten na te gaan
waarin de termen voorkomen. Meer nog dan voor woorden uit
de algemene taal geldt voor juridische teksten immers dat betekenis gebruik is en omgekeerd.
Hoe onvolledig een juridisch woordenboek kan zijn, is met het
vorige voldoende aangetoond. Dat neemt niet weg dat het gepresteerde werk het resultaat is van gezond juridisch lexicografisch werk. Verder moeten we in het oog blijven houden dat een
dergelijk woordenboek uitstekende diensten kan bewijzen - en
ongetwijfeld al bewezen heeft - in de verspreiding van de Nederlandse rechtstaal in Vlaanderen en in het weren van letterlijke
vertalingen uit het Frans, die in strijd zijn met het Nederlandse
taaleigen.
A. Maes

Voorrijkosten

Voorrijkosten (altijd meervoud volgens Van Dale, die de term
opneemt zonder uitleg) zijn kosten die in rekening gebracht worden voor het voorrijden, het voor de deur komen met een rijtuig.
De prijs dus die een firma, elektricien... aanrekent voor de afstand die naar het huis van de klant wordt afgelegd.
Voorrijden is de term die thans in het bijzonder wordt gebezigd als post die in rekening wordt gebracht voor het verrichten
van reparaties, enz. We mogen voorrijkosten niet verwarren met
reiskosten. Reiskosten: daarvoor krijgt een spreker, een inspecteur of deelnemer aan een bestuursvergadering een vergoeding.
Verplaatsingskosten zijn de kosten veroorzaakt door verhuizing of overplaatsing.
Nog een woordje over de term kosten: dat zijn uitgaven die
iemand voor een bepaald doel maakt (begrafenis. vracht).
Onkosten zijn extrakosten, kosten die onnodig schijnen, waarop men niet gerekend had.
P. Nechelput
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IV. - DOCUMENTATIE
NOG EVEN OVER DE ENGELSE VAN DALE

De bespreking van ons woordenboek door dhr. Penninckx (meijuni 1984, blz. IV - 457-464) bevat een aantal punten waar we
toch graag op zouden reageren. Niet dat we ze als zo negatief
ervaren : we beseffen heel goed dat het niet de bedoeling van
dhr. Penninckx geweest is de Engelse Van Dale slechter voor te
stellen dan hij is. Maar er worden een paar punten in aangehaald
die voor een goed begrip wat achtergrond behoeven; er zijn enkele misverstanden die opgehelderd moeten worden; en er is een
verwijzing naar een Nederlandse bespreking die zo unfair was dat
zij een reactie uitgelokt heeft. Op deze drie dingen zouden we
even willen ingaan.
1. Dhr. Penninckx beseft gelukkig dat een woordenboek een
compromis is tussen een wetenschappelijke en een commerciële
onderneming. Maar op een paar plaatsen in zijn bespreking lijkt
hij, dit uit het oog te verliezen.
Zo spreekt hij zeer uitvoerig over het <AZN>-label : bijna
25 % van zijn bespreking gaat daarover. Zelfs voor een tijdschrift als Taalbeheersing in de administratie is dit werkelijk disproportioneel. Het is een probleem waarvan hij erkent dat het
nog nergens echt bevredigend is opgelost. Is het dan redelijk dit
te verwachten van een Engels-Nederlands woordenboek, waarvan de eerste prioriteiten toch moeten zijn: een goede beschrijving van het Engels en een adequate reflectie daarvan in het
Nederlands', primair in het ABN?
Natuurlijk hadden we graag beter gedaan wat dit betreft. Maar
de prioriteit van dit probleem was ergens helemaal onderaan.
Bovendien zou ik er op willen wijzen dat dhr. Penninckx de
zaken soms ook erger voorstelt dan ze zijn. Zo schrijft hij dat hij
geen spoor heeft kunnen ontdekken van 'platte' woorden die in

e)

e) Een beschrijvend anglist. die elke dag geconfronteerd. wordt met de heel
nuchtere houding van de Angelsaksische lexicografie ten opzichte van geografische taalvariatie. kijkt trouwens met niet geringe verwondering naar de passies
die elke beschrijving van het Zuidnederlands in Vlaanderen oproept.
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Vlaanderen ruim verspreid zijn. Dan heeft hij beslist onze behandeling van het platte Engelse woord ('the original four-Ietter
word'), het werkwoord fuck, niet gelezen.
Dhr. Penninckx bespreekt het beperkte nut van de frequentieaanduiding zoals de Engelse Van Dale ze geeft. Wat zijn eerste
punt betreft, nl. dat het beter zou zijn niet alleen de frequentie
van het woord zelf aan te duiden, maar ook die van de verschillende betekenissen van een woord, heeft hij in principe gelijk;
alleen, het vervullen van zijn wens zou een project zijn vergeleken waarbij het schrijven van de Engelse Van Dale in het niet zou
verzinken. Ook hier geldt dat de wens echt niet redelijk is. Hetzelfde geldt voor de wenselijkheid van het aangeven van de frequenties van woordgroepen (wat trouwens wèl gebeurd is voor
de phrasal en prepositional verbs; cLb.v. deze werkwoorden na
put) : dat consequent aanduiden zou inderdaad mooi zijn, maar
het veronderstelt een grotere onderneming dat de Engelse Van
Dale. En wat zijn klacht betreft dat we de frequentie van samenstellingen niet aangeven, daarin vergist hij zich; die wordt wel
aangeduid (cf. b.v. de samenstellingen met tea).
2. De belangrijkste reden waarom wij deze reactie schrijven, is
dat het echt nodig is een paar misverstanden op te helderen.
Het opnemen van woordgroepen als afzonderlijke lemma's

Wat dit punt betreft, heeft dhr. Penninckx de inleiding niet goed
begrepen; althans, hij doet het voorkomen 'as if there is no method in our madness'. Onze methode is deze: in principe nemen
wij geen woordgroepen op als aparte ingangen
Het probleem
dat dhr. Penninckx niet heeft gezien, is dat van het onderscheid
tussen samenstellingen en woordgroepen. Wij hebben gepoogd
deze twee te onderscheiden op linguïstische gronden: 'Woordgroepen die niet met een normale syntactische analyse behandeld

e).

e)

op die regel is er maar één echte uitzondering: sommige phrasal en prepositional verbs. Er zijn twee gevallen: (a) phrasal en prepositional verbs waarvan
het simplex ook apart voorkomt (type come toY. Maar die zijn ook systematisch
vermeld bij hun simplex, op de plek waar ze volgens de normale procedure
behandeld zouden zijn, zodat ze geen opzoekprobleem kunnen vormen (zoek hij
het simplex); (b) prepositional verbs (en misschien een paar phrasal verbs) die
steeds met hun voorzetsel (c.q. bijwoordelijk partikel) voorkomen (type re/y
(up) on). Maar die zouden ook steeds als aparte ingang voorkomen; alleen leek
rely (up)on ons een betere ingang dan re/y.

IV - 492

Taalbeheersing ,epUok!. 1985

kunnen worden zijn in zekere zin als samenstellingen op te vatten
en komen derhalve wel als trefwoorden voor' (Inleiding 3.1).
Een naamwoord wordt normaal niet bepaald door een naamwoord; vandaar dat al de 'woordgroepen' met trade als samenstellingen opgevat worden en als aparte ingangen voorkomen.
Een naamwoord kan wel normaal bepaald worden door een deelwoord, dat immers een verbaaladjectief is; vandaar dat closed
shop geen aparte ingang is, maar behandeld wordt bij het naamwoord van de groep e); waarom precies daar, wordt verder uiteengezet. Een verbinding van een bijvoeglijk naamwoord met
een naamwoord met eenheidsaccent (niet hoofdaccent !) is omwille van dat eenheidsaccent een samenstelling, en wordt dus als
aparte ingang opgenomen. Deze laatste beslissing heeft inderdaad het nadeel dat de gebruiker vaak niet weet waar het accent
valt; maar 1. als de Nederlandstalige de uitdrukking hóórt i.p.v.
leest, weet hij het wel; en gezien het primaire karakter van de
gesproken taal t. o. v. de schrijftaal is de beslissing linguïstisch
correct; 2. pedagogisch is ze eveneens verantwoord: de gebruiker leert waar het accent valt; 3. we volgen in dezen de Angelsaksische traditie, die zelfs nog veel verder gaat (cf. Webster's
Third).
Vogelnamen

De kritiek van dhr. Penninckx betreft hier drie punten : de indeling, de opname-politiek en de accuraatheid.
Laten we beginnen met te erkennen dat dhr. Penninckx een
echte fout tegen onze indeling signaleert: de great black-backed
gull had moeten behandeld worden i.v. great, volgens ons principe 'gegeven een vaste verbinding is het behandeltrefwoord in de
regel het eerste bijvoeglijk naamwoord van de verbinding; is er
geen, dan het eerste zelfstandig naamwoord [closed shop !]; is er
geen, dan het eerste werkwoord; is er geen, dan het eerste bijwoord' (Inleiding 8.1). Het is hier niet de plaats de voor- en
nadelen van deze regel te bespreken; maar dat is de regel, en hij
lost alle opzoek-problemen op, behalve de inderdaad op de verkeerde plaats behandelde great black-backed gull. Als men onze

e)

De uitdrukking komt trouwens ook voor, zij het enkel als verwijzing, bij
close, maar dit is inderdaad ongelukkig: deze verwijzing had bij closed moeten
staan.
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regel echter eenmaal kent, ziet men ook dat dit een 'performance
error' is, en geen gevolg van een principieel 'ongelukkige indeling, waarbij dikwijls op drie verschillende plaatsen moet worden
gezocht'. Natuurlijk erkennen we occasionele fouten, maar geen
principiële wanorde; integendeel: men hoeft in principe slechts
op één plaats te zoeken, en het is voorspelbaar waar.
Wat de volledigheid betreft, erkent dhr. Penninckx dat een
woordenboek inderdaad nooit volledig kan zijn. Maar uit zijn
kritiek blijkt duidelijk dat hij vindt dat we te weinig opgenomen
hebben e), en in elk geval dat de criteria van opname niet duidelijk zijn. De criteria die hij in het artikel aanlegt, zijn in elk geval
onmogelijk toepasbaar in een algemeen vertalend woordenboek.
Hij schrijft: 'Stel dat u een artikel leest over de verschillende
mezensoorten in Groot-Brittannië'. De evidente reactie daarop
is natuurlijk: wie dergelijke gespecialiseerde lectuur doorneemt,
consultere een gespecialiseerde bron, zoals b.v. R.T. Peterson,
G. Mountfort & P.A.D. Hollom, Petersons vogelgids van alle
Europese vogels (Amsterdam-Brussel: Elsevier, 1/1984). Het is
voor een algemeen woordenboek toch onmogelijk de hele Peterson over te nemen, met zijn 500 soorten!
Dhr. Penninckx stelt de vraag wat onze criteria dan wel zijn.
Het antwoord daarop moet luiden : opname in algemene Engelse
bronnen. Welnu, hij somt zes vogels op die wij niet opnemen.
Eén daarvan, de crested tit, is indirect wel opgenomen: i.v. crested staat immers bij de synoniemen kuif-. Van de andere vijf staat
er geen enkele in The Concise Oxford Dictionary. Eén, de wil/ow
tit (Parus montanus), staat zelfs niet in de zestien volumes van
B. Grzimek, Het leven der dieren (Utrecht-Antwerpen: Spectrum, 1975). De grote Van Dale heeft vier van deze vijf vogels,
maar die heeft meer dan eens zoveel tekens als de Engelse Van
Dale.
Dit betekent niet dat onze opname-politiek in het geheel niet
voor kritiek vatbaar is. Maar het verwijt van onvolledigheid kan
niet gemaakt worden op grond van de aangehaalde argumenten.
Als die au sérieux genomen zouden worden, en consequent doorgetrokken ook voor de andere technische vakgebieden, dan had
de Engelse Van Dale niet 13,7 maar 33,7 miljoen tekens ... of
wellicht nog meer.

e)

Tegelijkertijd vindt hij het lettertype van de Engelse Van Dale te klein. Maar
met een groter lettertype hadden we natuurlijk nog minder kunnen opnemen,
aangezien het aantal bladzijden op voorhand vaststond.

IV - 494

Taalbeheersing sept./okt. 1985

3. Het pijnlijkste verwijt dat een lexicograaf kan toegevoegd
worden, is wellicht dat van onbetrouwbaarheid. Dhr. Penninckx
voegt het ons toe, verweven met zijn argumentatie over volledigheid. Als we die twee uit elkaar halen, dan blijft enkel zijn kritiek over op het artikel goldfineh. Die houdt twee verwijten in :
1. Als eerste (en dus meest frequente) vertaling wordt opgegeven
Amerikaanse goudvink, als tweede distelvink; de suggestie is duidelijk dat dit omgekeerd had moeten zijn. Dit heeft primo niets
met accuraatheid te maken; secundo is de volgorde juist: de
vogels zijn in complementaire geografische distributie (iedere
volgorde is dus goed), maar de Amerikaanse naam betreft een
genus, de Europese een species. 2. Bij de benaming van de Europese goldfinch staat eerst distelvink, als tweede putter, hoewel dit
de frequentere benaming is. Wij willen dit graag geloven en het
in de tweede druk ook veranderen. Maar de twee woorden zijn
denotationeel synoniem; beide vertalingen zijn dus betrouwbaar.
En in sommige varianten van het Nederlands is distelvink het
gewone, putter het zeldzamere woord. Kan redelijkerwijs van
een redacteur verwacht worden dat hij bij elk manifest laagfrequent woord met twee varianten nagaat welke van de twee de
frequentste is ? Het belangrijke is : wat er staat, is juist.
De verwijten van onvolledigheid en onbetrouwbaarheid werden bovendien gekoppeld aan een verwijzing naar een recensie in
de Nederlandse NRC van 12 juli 1984 van dhr. Duchemin, wat de
zaak dubbel erg voorstelt: een verwijt dat langs twee kanten
bevestigd wordt ...
Laten we vooraf en voor alle duidelijkheid stellen dat de recensie van dhr. Penninckx een model is vergeleken bij die van
dhr. Duchemin : die was zo onfair dat er zelfs op is gereageerd
door iemand die niet met de Engelse Van Dale verbonden is en
het te gortig vond (H. Chr. Wekker in de NRC van 2 augustus
1984). Toegegeven: ook dhr. Duchemin signaleerde een paar
reële fouten, opmerkingen die we natuurlijk in dank aanvaarden: wij zijn niet foutloos. Maar als uw lezers een idee willen
krijgen van het algemeen niveau van die recensie: hij vond het
niet goed dat building industry en Doppler-effect niet opgenomen
waren, en hij beweerde dat het tweemaal voorkomende closed
shop helemaal niet opgenomen was. Over betrouwbaarheid gesproken ...
Guy A.J. Tops
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EN DAN NOG DIT ...

• Voor ik met mijn eurocheques vertrok kreeg ik van Test
Aankoop nog de raad: 'Doe er niet te veel mee.' Mijn indruk dat
wat ermee gedaan kan worden niet veel meer is dan betalen, heb
ik niet meer in het reglement gecontroleerd, toen mijn dialectkennis me bij de vermoedelijk bedoelde bedoeling van de testende raadsman bracht. En ik heb er toen wat minder meegenomen.
Toen Test Aankoop ook nog met de vraag kwam 'Wie kan zich
waar wenden ?' dacht ik dat ze zich in de Hollandstraat niet meer
wisten te wenden of te keren. Zou het dan niet beter zijn dat ze
ook hun taalgebruik eens zouden laten testen op duidelijkheid en
deugdelijkheid? dacht ik ...
• Als je drukwerk e.d. in een bepaalde soort enveloppes verstuurt, heb je minder port te betalen. De produktie van de enveloppes in kwestie is aan 'het vrije spel der maatschappelijke
krachten overgelaten'. En dat heeft, zoals bekend, zijn VOOf- en
zijn nadelen. Eén daarvan betreft de vermakelijkheid van de
teksten die de fabrikanten bij ons voor de klep weten te fabriceren ter vertaling van 'Envoi non cIos. Ouvrir ici' e.d. Een Nederlandse taalfabrikant heeft daar in alle duidelijkheid voor bedacht : Deze zelfklevende klep kan worden geopend voor PTTcontrole. En dat is ongetwijfeld minder lachwekkend dan de bijdrage van een van zijn Belgische concurrenten: 'Open omslag.
Hier openen'.
• BCH heeft het op de rekeningafschriften altijd weer over 'de
afneming' als ik bij tante Pos even geld uit de muur haal. Zouden
ze daar niet weten dat 'de afneming' iets met het kruis te maken
heeft? (zie P.P. Rubens b.v.) Geld neem je op ...
• Laatst toch maar eens 'rode briefkaarten' gevraagd. Maar de
man aan het loket was zeer stellig: er zijn alleen gele briefkaarten. Dat is dus zo iets als 'witte sneeuw' : een tautologische verbinding. Alle volgende keren kunnen alle inlichtingen dus gewoon per briefkaart worden gevraagd.
G. Geerts
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IV. - DOCUMENTATIE
NOGMAALS HET GROOT WOORDENBOEK
DER NEDERLANDSE TAAL
(DE NIEUWE GROTE VAN DALE)

Nu de stroom van publikaties over deze klassieker van de Nederlandse Lexicografie wat geluwd is, past het misschien een wat
diepgaander onderzoek aan enkele meer technisch-lexicografische aspecten ervan te wijden en daarbij ook een paar meer
principiële punten aan te snijden. Het is niet de bedoeling zomaar kritiek uit te brengen, wel om bouwstenen aan te dragen
om dit meester- en standaardwerk nog beter te kunnen maken.
Daartoe heb ik de eerste honderd bladzijden met vrij veel
aandacht (en plezier om de steeds nieuwe ontdekkingen) gelezen
en daarbij een aantal punten speciaal in het oog gehouden! Dat
waren o.m. de (nog resterende) drukfouten, het gebruik van
afkortingen en het niet voorkomen als ingang van in artikelen
gebruikte woorden. In een tweede deel zou ik dan een aantal
meer principiële punten willen behandelen als definities, samenstellingen met synoniemen, behandeling van gelijke woorden of
uitdrukkingen onder verschillende ingangen, spreekwoorden,
enz.
a) Drukfouten: op de doorgenomen 100 bladzijden noteerde ik
er 49. Dat maakt zo ongeveer een drukfout per 2 bladzijden, een
niet te slechte prestatie die echter beter kan. De meeste drukfouten betreffen natuurlijk verkeerd of te veel gedrukte of ontbrekende letters en leestekens en een paar keer ook het ontbreken
van 'vetjes'.
b) Afkortingen : vooraan in het woordenboek (XLIII-XLVII)
staat een lijst van redactionele afkortingen waarop wel een en
ander aan te merken valt. Waarom de mogelijkheid van dubbele
vormen zoals aardr.(k.), Am.(er.)., Ar. of Arab., delfst.(ofk.)
en diev.(ent.) (alleen reeds op de eerste blz.) aanhouden als
zulks geen zin heeft ? Het omgekeerde is ook waar : waarom
dubbele betekenissen voor één afkorting, zoals ondersch. : 1.
onderscheid(ing); 2. onderschikkend; ong. : 1. ongunstig; 2. ongeveer; st. : 1. sterk; 2. stijl; vr. : 1. vragend; 2. vrouwelijk?
(Volgens de lijst kan vrouwelijk zowel met v. als met vr. worden
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afgekort.) Waarom ook twee afkortingen als het met één kan,
zoals boekdr. : bij boekdrukker en drukk. : bij drukkers, ijzersmed. : in de ijzersmederij en smed. : bij smeden, in de smederij. Een aantal afkortingen betreffende zowel het zelfst. naamw.
als het daarvan afgeleid bijv. naamw. : aardr(k). : aardrijkskunde, -kundig; antrop. : antropologie, -logisch; etnol. : etnologie,
-logisch; eufem. : eufemisme, eufemistisch (eerste blz.). Dat had
m.L ook moeten gelden voor fysiol. : in de fysiologie en psych. :
in de psychologie, waar het adjectief ten onrechte niet is vermeld
(zie voorbeeld onder 'affectie'). Naast een aantal kleinere tekortkomingen is er nog de foute alfabetische volgorde voor arts.,
art., artill.
Minder verantwoord is ook dat in het Wb zelf een aantal afkortingen verkeerd (= niet in overeenstemming met de lijst) zijn
weergegeven (± 28 gevallen voor blz. 51-100) of niet in de lijst
voorkomen (± 35 voor dezelfde blz.). Daaronder zijn er enige
zeer gebruikelijke: d.m.v., d.i., nl., t.w., onz., hetz., vb. Duidt
dit erop dat - wegens de kostprijs daarvan - nooit een ernstige
controle van de afkortingen heeft plaatsgevonden ?
c) Ontbrekende ingangen: Dit probleem is in de Inleiding (blz.
XVI) op nogal summiere wijze afgedaan : 'Het kan voorkomen
dat in de omschrijving van een woord, in een definitie, een term
is gebruikt, die zelf niet als zodanig in het woordenboek voorkomt... ' In de eerste plaats gaat het om de vraag hoeveel verschillende woorden de GVD bevat ? Volgens de reclamefolder
230 000. (Zie ook artikel van Battus in NRC Handelsblad van 26
oktober 1984.) Het zijn er echter heel wat meer indien men
rekening houdt met de ontbrekende ingangen. Zo kom ik, bij
een steekproefsgewijze controle, voor de eerste 100 blz. tot 117,
wat m.i. bij scherpere controle gemakkelijk kan oplopen tot 5000
voor het geheel. Niet alle zijn onbelangrijke of 'min of meer
kunstmatige woorden' als blz. XVI doet voorkomen! Sommige
zijn interessant voor de betekenis ervan als b.V. reepvisserij, procureursstijl, schijnbier, ziesel, absorptietoestel, afgestudeerde,
energiereservoir, vlakpotigen, apofyse, herfstadonis, schenkadvocaat, naaktkieuwig, spraakgestoorde, contactdruk, schijngevoeligheid, geaffilieerde, prijsverklaarde (goederen), koudstoken, geginnegap, gustbeest, enz. Vaak is de duidelijkheid van
een definitie afhankelijk van dat ene woord. Zo onder 'aardinductor : toestel ter bepaling van de magnetische inclinatie'. De
verbinding 'magnetische inclinatie' vindt men noch onder 'magnetisch' noch onder 'inclinatie', zodat de definitie van 'aard-
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inductor' weinig waarde heeft. Ook voor dit probleem schijnen
een zekere willekeur en gebrek aan controle te heersen.
Alvorens tot de meer principiële punten over te gaan, wou ik
nog een aantal in de honderd bestudeerde bladzijden ontdekte
eigenaardigheden citeren.
Op blz. 12 vindt men onder 'aangenaam' : 'het nuttige met het
aangename verenigen' met een verwijzing naar Aanh. II op 'utile
duld'. Daar leest men dan weer 'het nuttige aan het aangename
gepaard'. Hetzelfde geldt op blz. 39 voor het spreekwoord onder
'aap (1)' : 'als een aap in een spel kegels ook in de zin van: als
een kat in een vreemd pakhuis'. Onder 'kegelspel (2)' echter
'ontvangen worden, komen als een hond in een kegelspel'. Welke aap/hond wil men hier luizen ? Het kan ook nog ingewikkelder! Onder 'afleren' vindt men de zegswijze 'zo leert men de
boeren de kunst af' met als uitleg 'zo verschalkt men een argeloze
om zijn geheim te weten te komen'. Onder 'afvragen (2)' komt
de zegswijze als spreekwoord voor: 'zo vraagt men de boeren de
kunst af: ik ben zo onnozel niet om mij zo te laten uithoren'.
Inderdaad licht betekenisverschil ! Direct daaronder echter :
'enen boer zijn wijsheid afvragen: te veel willen weten, onbescheiden worden'. Kijkt men nu onder 'boer (2)', dan staat daar
'zo vraagt men (de) boeren de kunst af, zie Afvragen'. Uit
nieuwsgierigheid nog onder 'kunst' gezocht. Daar staat bij (3) :
'iemand de kunst afkijken; (spreekwoord) zo vraagt men de boeren de kunst af' zonder verdere uitleg. Ook 'afkijken' levert iets
op : '(2) door kijken van iemand leren, inzonderheid ongemerkt
afzien om het na te doen: iemand de kunst, een kunstje afkijken'. Dat leidt ons teil slotte tot 'afzien', waarin onder (3) wordt
gezegd: '(kunstverrichtingen, handgrepen, manieren, enz.) leren verrichten door te kijken naar een persoon die erin bedreven
is, iemand een kunst, de geheimen van een kunst afzien'. Onder
'wijsheid' geen verder nieuws. Onder welke van de vijf genoemde ingangen moet men nu zijn wijsheid zoeken? Een beetje meer
orde(ning) ware hier toch geraden.
Op blz. 20 staan 'aanloop' en de samenstellingen met 'aanloop'
waarvan vier synoniem (?) zijn met samenstellingen met 'aanzet' : aanloopkoppel, -transformator, -weerstand, -wiel. Volgens
nr. 12 van de Aanwijzingen voor het gebruik (blz. L) worden
'samenstellingen waarin een woord als tweede lid voorkomt niet
behandeld op dat woord, maar bij het eerste lid .. .'. Dus normaal
staan alle definities of verklaringen bij 'aanloop-'. Wat zien we
nu? Dat klopt voor 'aanloopkoppel' en 'aanloopweerstand' (met
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verwijzing daarheen onder aanzet-). Zowel 'aanlooptransformator' als 'aanzettransformator' echter heeft een (licht afwijkende)
definitie (met verw. naar aanlooptransformator bij het laatste
woord). 'Aanzetwiel' staat er helemaal verweesd bij, zodat we
niet goed weten of het synoniem is met 'aanloopwiel' . Dit fenomeen doet zich vaak voor en we komen er in de principiële
punten op terug.
Onverklaarbare 'definities' , zoals onder 'accountsdirector (blz.
51) : 2. campagneopdracht; verzorging van de raclame voor een
produkt'. Hetzelfde onder 'achterapostel' (blz. 54) : 'ieder der
inhouten (apostelen) aan de achtersteven'. 'Inhout' heeft hoegenaamd geen verwijzing naar welke apostelen ook, en volgens
'apostel (11)' bevinden zich deze dingen aan de voorsteven.
Onder 'achterland 2.' geen referentie naar 'Hinterland'.
In de 'Aanwijzingen voor het gebruik' (nr. 9) staat dat 'homoniemen in afzonderlijke artikelen worden behandeld, die met
vette Romeinse cijfe~s genu,mmerd zijn'. Dat gaat niet op voor
'achterportier' en ' .. ~ portier'.
'Acognosie' (blz. 63) : 'geneesmiddelenleer'. 'Geneesmiddelenleer' (blz. 826) : farmacologie.
Onder 'ad hoc' : 'commissie ad hoc, voor een bep. aangelegenheid benoemde commissie'. Onder 'ad' : 'een commissie ad hoc,
met dat bepaalde onderzoek belast'. Verder niets onder 'commissie'. Logisch?
Komisch is op blz. 71 : 'adresfirma: adressenbureau' (dit laatste niet als ingang), 'adressenfirma : adresbureau'; 'adreslijst:
adressenlijst', 'adressenlijst: lijst van adressen'. Voorts is het
overbodig door 'adres(sen)-bestand, ... firma, .. .lijst, ...materiaal, ... schrijver' aan te geven dat deze samenstellingen zowel
met het enkelv. als het meerv. van adres bestaan en dan nogmaals afzonderlijk 'adresfirma' en 'adreslijst' op te nemen. Een
ingewikkelder spelletje nog met 'afgoden-, afgods-' : 'Afgodendienaar, ... dienares : vereerder, vereerster van valse godheden',
'afgodsdienaar, ... dienares : iemand die één afgod dient'. 'Afgodendienst: dienst van afgoden, verering van meer dan één valse
godheid', 'afgodsdienst: afgodendienst'. 'Afgodentempel: tempel aan de dienst van twee of meer afgoden gewijd', 'afgodstempel: tempel aan de dienst van één afgod gewijd'. In deze drie
gevallen althans is het onderscheid duidelijk (met de uitzondering afgodsdienst = afgodendienst). Moeilijker is : 'afgodslang:
slang die als afgod wordt vereerd', 'afgodsslang' zonder verdere
betekenisaanduiding. De definities van 'afgodskruid' en 'twaalf-
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godenkruid' zijn niet eensluidend, ofschoon het gaat om een en
dezelfde plant : dodecatheon meadia.
'Aeon (2)' : wereldtijd, tijdruimte waarin wij leven', begrip
dat echter niet onder 'wereldtijd' voorkomt.
Onder 'aequinoctium' geen verwijzing naar 'equinox', waar te
vinden is dat de betekenis ervan : 'dag- en -nachtevening', met
twee tussenstreepjes geschreven wordt.
Onder 'afdruk (4)' : 'beeld, beeltenis, zinnelijke voorstelling
van iets'. Ja maar, hier klopt iets niet. Dat blijkt al uit 'zinnelijk,
zinlijk (4)' : 'geneigd tot zingenot, wellustig, wulps' met als voorbeeld 'zinnelijke voorstellingen'. 'Voorstelling (2)' brengt ons de
oplossing 'zintuigelijke voorstellingen' (ingang echter: 'zintuiglijk'!).
(tweede deel volgt)
A. Rohaert

UIT BOEKEN EN TUDSCHRIFTEN
Vergeetboek

Als iets in het vergeetboek raakt, dan denkt men of spreekt men
er niet meer over. C. Tuinman (1659-1728) schrijft in zijn Nederduitsche spreekwoorden, deel 2 : 'Hij is in 't doodboek geraakt.
Dat is, hij is getelt en gerekent onder de dooden, die men geheel
vergeet. Zo zegt men ook : 't is in 't vergeetboek geraakt... '
Vergeetboek is dus een variant op het dodenboek : het kerkelijk overlijdensregister. Als men iemand uit het vergeetboek haalt,
spreekt men weer over hem. Geldt de uitdrukking een auteur,
dan wordt allicht bedoeld dat men hem weer leest.
Studiejaar -

student(e) -leerjaar -

leerling

Wie studeert aan een hogeschool of universiteit is een student(e) .
In dat universitaire onderwijs spreekt men van studiejaren. Leerjaren heb je in het lager onderwijs, als leerling of scholier. Dat
ben je ook nog in het middelbaar onderwijs. We spreken van een
getuigschrift van middelbaar onderwijs (niet: van middelbare studiën!).
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Weer/terug
Terug wil zeggen achteruit, naar het uitgangspunt, naar een vroegere toestand: gooi de bal terug, teruggaan, 10 frank terug krijgen van 100.
Weer duidt op herhaling: we zijn weer thuis, 't is weer hetzelfde liedje. Wil men de herhaling iets meer beklemtonen, dan heet
het opnieuw: Die jurken zijn opnieuw in de mode.

Bonbon
Onder bonbon verstaat men snoepgoed bestaande uit een omhulsel van chocolade en vullingen van suikerwerk in verschillende
smaken. Naar analogie van de ruimere Franse betekenis worden
ook wel snoeperijen bedoeld die van suiker, enz. gemaakt zijn,
zoals borstplaat, dragee, fondant, marsepein enz.
De praline is een speciaal soort bonbon, genoemd naar maarschalk Du PIessis Praslin (+ 1675), wiens kok ze het eerst maakte; oorspronkelijk een gebrande amandel, geglaceerd met suiker,
vervolgens bonbon bestaande uit suikerbrij, amandelcrème en
een likeur in een omhulsel van chocolade.
Ingang/toegang
Ingang en uitgang zijn de openingen waardoor je resp. kunt binnen- of buitengaan. Ingang betekent nooit 'binnengaan'. Daarvoor gebruikt het Algemeen Nederlands toegang. Verboden toegang zegt men dus als men de ruimte achter die ingang ontzegt
aan personen die daarachter niets te maken hebben.
Toegang vrij, vrije toegang of vrij entree gebruikt men voor een
ruimte waar men vrij in en uit kan lopen zonder iets te betalen of
te kopen. Zeg dus ook: toegang (of toegangsprijs of entree) :
100 frank (en niet: inkom!). Merk ook het verschil tussen verboden toegang (je mag niet naar binnen !) en verboden ingang: wat
wil zeggen dat je misschien wel binnen mag, maar niet door deze
ingang. (Alg. Nederlands en onderwijs , VAN Oost-Vlaanderen;
nr. 12 van 1979 en ms. 7-8 en 11-12, 1985)
P. Nechelput
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IV. - DOCUMENTATIE
NOGMAALS HET GROOT WOORDENBOEK
DER NEDERLANDSE TAAL
(DE NIEUWE GROTE VAN DALE) (1I)
In het eerste artikel behandelden wij een aantal eigenaardigheden die ons bij de (geïnteresseerde) lezing van de eerste honderd
bladzijden waren opgevallen. In dit tweede artikel willen wij ons
bezighouden met bepaalde lexicografische onnauwkeurigheden,
tekortkomingen of fouten waarop wij bij dezelfde lectuur zijn
gestoten.

Definities
Bekijken we eerst de definities. De GVD is een verklarend woordenboek. Om te 'verklaren' worden definities, verklaringen, omschrijvingen gebruikt, zoals bekend een moeilijke zaak in de lexicografie. De eerste vraag die men daarbij stellen kan is : wanneer
of waarom definities? Kijkt men op een willekeurige bladzijde
na bij welke ingangen definities voorkomen of niet, dan is het
heel moeilijk daarin een vaste lijn te vinden. Door de band staat
er voor elk woord een definitie, ook al zijn er nog uitzonderingen
genoeg. Zo op blz. 56 voor achtergrondfiguur, -geluid, -geruis,
-kleur, -stem, -verschijnsel; achterhoedegevecht, -speler. Nu kan
men zeggen dat in deze gevallen de betekenis duidelijk is, maar
dat geldt in zekere mate ook voor achtergrondinformatie, -muziek (en nog vele andere), waar wel een definitie voorkomt.
Vaak wordt ook zonder meer een synoniem opgegeven, waar
men dan eventueel een verklaring vindt: b.v. : achterkwartier:
2. achterbuurt, achterlaadgeweer : achterlader, achterlamp :
achterlicht. Een duidelijk antwoord op de eerste vraag is al niet
mogelijk.
De tweede vraag betreft de manier waarop de definitie is opgebouwd, het 'hoe'. Ook dat is een netelige vraag. Zijn er vaste
regels of niet ? Hoe definieert men van werkwoorden afgeleide
persoonsnamen (beroepen), hoe abstracte begrippen, hoe werk-
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woorden? Elke vorm op zichzelf is el:n studie waard. Laten we
even de definities in het eerste geval onder de loep nemen. Zo
vindt men: die, degeen die, hij/zij die, iem.!iemand die gevolgd
door het werkwoord. Ook nog een ander substantief: (een) arbeider die (aanbouwer, opsnijder 1), man die (afdrager), de persoon die (aanvanger 2) gevolgd door het werkwoord. Of nog een
synoniem : afdekker : vilder, koudslachter, afdreiger : chanteur
(2). Men kan waarlijk niet zeggen dat hier een bepaald, van
tevoren vastgelegd systeem wordt toegepast of dat gezondigd
wordt door een teveel aan uniformiteit.
Een ander interessant geval is dat van de definities bij de
samenstellingen met 'meter', waarbij het meestal om een meer
wetenschappelijke terminologie gaat. Zo heb ik ooit eens die
ingangen in de vorige GVD laten tellen. Het zijn er ongeveer
300. In de meeste definities wordt 'inrichting, instrument, toestel(letje) , werktuig om ... ' gebruikt, gevolgd door het doel en ...
'te bepalen, te meten' of door 'dat ... (doel) aangeeft, aanwijst. .. '. Ook de uitdrukking 'ter bepaling van' komt voor. In
andere gevallen wordt eenvoudig een synoniem aangegeven, zoals aardbevingsmeter: seismograaf, aërometer: luchtmeter, altimeter: hoogtemeter, atmometer: verdampingsmeter (onder
verdampingsmeter echter evaporimeter), bat(h)ometer : dieptemeter, cefalometer : schedelmeter, densitometer : zwartingsmeter, diastimeter : afstandmeter, hydrometer : vochtmeter (onder
vochtmeter echter hygrometer) en aërometer (onder aërometer
echter luchtmeter), enz. Hinderlijk is wel dat, als men onder het
aangegeven synoniem gaat kijken, men er geen terugverwijzing
naar de eerste term vindt, maar soms andere betekenissen aantreft. Ten slotte zijn er de gevallen zonder enige definitie en
verklaring : alkalimeter, benzinedrukmeter, coulombmeter, flitslichtfotometer , gasmanometer, kaarthoekmeter, kilowattuurmeter, kleurtemperatuurmeter,laboratoriummeter, oliedrukmeter
en nog vele andere. Hoewel men de betekenis van sommige dezer termen gemakkelijk kan afleiden, zijn er andere die best een
definitie mogen meekrijgen.
Nog andere moeilijkheden doen zich voor met definities voor
synoniemen. Zo is een adolescent een jongeling, maar een adolescente een meisje van 15 tot 20 jaar. Een genieperd is iemand
die in het geniep handelt, een geniepigerd echter iemand die
geniepig is. Een aangeërfde is eigenaar of eigenares van grond,
gelegen aan een weg, een dijk, een watering, een aangelande is
een persoon die een stuk land bezit dat aan een weg, dijk of rivier
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grenst. Komt er nog bij dat in het laatste geval niet (terug) verwezen wordt naar de 'tweeling'-term. In al deze gevallen zou uniformiteit zeker meer duidelijkheid en besparingen opleveren.
Synoniemen en hun samenstellingen

Een ander lexicografisch probleem is het geordend opnemen van
synoniemen en hun samenstellingen. Ik moge dit toelichten aan
de hand van een voorbeeld : assurantie - verzekering. Ofschoon
de definities voor beide termen naar de zin wel gelijkluidend zijn
(die onder verzekering is verder uitgewerkt), treft men toch ook
enkele verschillen aan: de betekenissen 2. en 3. onder 'assurantie' komen gezamenlijk voor onder 3. van 'verzekering' te zamen
met de hoofdbetekenis. Assurantie heeft 27 samenstellingen,
waarvan 10 met definitie (of verklaring), verzekering 56, waarvan 26 met definitie. Dat wijst er reeds op dat verzekering zwaarder doorweegt dan assurantie ! Vier identieke (?) samenstellingen hebben een definitie onder beide hoofdwoorden. Welnu, van
deze definities is ergeen enkele volledig gelijkluidend:
1. assurantieagent : vertegenwoordiger van een of meer assurantiemaatschappijen; verzekeringsagent: agent van een verzekeringsmaatschappij;
2. assurantiemaatschappij: maatschappij waarbij men zich kan
verzekeren; verzekeringsmaatschappij: maatschappij die verzekeringen afsluit;
3. assurantiepenningen : verzekeringspremie; verzekeringspenningen : de verzekerde som die in de polis is vermeld (let op
het verschil tussen beide !);
4. assurantiepremie : door de verzekerde te betalen vast bedrag;
(hand.) verhoging der rente als vergoeding voor de kans dat
het kapitaal verloren gaat; verzekeringspremie: vaste som die
op bepaalde tijden voor een verzekering betaald moet worden.
Onder 'assurantie' en de samenstellingen met assurantie komt
eenmaal een directe verwijzing naar 'verzekering' voor: assurantiepenningen : verzekeringspremie en viermaal wordt in de verklarende tekst (zie assurantie, assurantiebezorger, assurantieconcern , assurantieportefeuille) naar 'verzekering' of samenstellingen met 'verzekering' verwezen. Omgekeerd wordt alleen onder
'verzekering' verwezen naar 'assurantie'. Twee samenstellingen
met 'assurantie' (assurantiepolis, assurantieportefeuille) en een
met 'verzekering' (verzekeringsrecht) hebben een definitie, terwijl de synoniemen er geen hebben.
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De vragen die hierbij rijzen zijn: kan dit alles niet rationeler?
Kan er niet worden volstaan met een verwijzing onder een van
beide hoofdwoorden (assurantie of verzekering) naar de respectieve synoniemen? Kunnen de definities (of verklaringen) niet
gelijkluidend zijn of eveneens worden vervangen door een verwijzing? Op welke basis wordt de noodzaak van een definitie
vastgesteld? Welke zijn de criteria überhaupt om bepaalde samenstellingen al dan niet of onder een van beide hoofdwoorden
op te nemen? Naar mijn mening heeft geen enkele van deze
gerechtigde vragen een behoorlijke oplossing gekregen, het probleem is zelfs niet onderkend.
Ik moge hierna nog een aantal synoniemen opsommen waarmede hetzelfde spelletje kan worden gespeeld: adviseur, consulent; consument, verbruiker; consumptie, verbruik; levens-/voedingsmiddelen; onderzoek, research; publiciteit, reclame; rente,
interest.
Hierbij kan nog een andere vraag aan de orde komen. Gesteld
dat men alle samenstellingen met adviseur/consulent zou willen
opzoeken, ook die waar beide termen tweede deel van de samenstelling zijn; is dat met eigen middelen mogelijk of moet het via
de bedrijfscomputer? Ik moge erop wijzen dat dit voor terminologisch werk een zeer belangrijke vraag is.
De verwijzingen l)f referenties (cross references) in vaste uitdrukkingen of samenstellingen, synoniemen of zinverwante
woorden, enz.
Bepaalde woorden vormen met elkaar wat men noemt een
vaste of staande uitdrukking. Ook spreekwoorden, gezegden,
spreek- en zegswijzen horen daartoe, maar die willen we als afzonderlijk punt behandelen.
Nemen wij bij voorbeeld de juridische uitdrukking 'wettelijke
aansprakelijkheid'. Het gaat hier om de samenvoeging van een
bijvoeglijk woord en een zelfstandig naamwoord tot een vaste
samenstelling met een zeer bepaalde betekenis. Onder welk deel
van de uitdrukking moet men ze (logischerwijze ?) zoeken?
'Aansprakelijkheid' levert geen resultaat op, wel 'wettelijk',
waar de gezochte uitdrukking voorkomt en verklaard wordt, te
zamen met een paar andere uitdrukkingen. Waarop berust deze
beslissing en betekent het feit dat de uitdrukking niet voorkomt
onder 'aansprakelijkheid' geen lexicografische verarming van dit
lemma? Bekijken we nu even een ander voorbeeld: 'absoluut'.
Een aantal vaste uitdrukkingen onder 1. komen toevallig (?) ook
onder het zelfstandig naamwoord van de uitdrukking voor, jam-
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mer genoeg niet altijd met een identieke bepaling zoals uit het
lijstje hieronder blijkt:
- absolute temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt,
- absolute temperatuur, gerekend t.o.v. het absolute nulpunt
dat 273,15° beneden dat van Celsius ligt;
- absolute nulpunt, de laagste bestaanbare temperatuur,
273,15° C onder nul;
- absolute gehoor, vermogen om afzonderlijke tonen zonder
hulpmiddelen in hun waarde te herkennen,
- absoluut gehoor, het vermogen onmiddellijk, zonder vergelijking met een andere, de toonhoogte van een toon aan te
geven.
Een derde geval kan zich voordoen, nl. een verwijzing onder
een deel van de samenstelling naar het andere. Dat is b.v. het
geval voor 'koninklijke weg', waar men onder 'weg' een verwijzing naar 'koninklijk' vindt. Daar wordt de uitdrukking verklaard.
Ook hier rijst de vraag of het mogelijk is alle vaste uitdrukkingen met een bepaald woord op basis van de huidige lexicografische structuur van de GVD te weten te komen. Zo ontdekte ik
eerder toevallig verdere vaste uitdrukkingen met 'absoluut', nl.
'absolute druk' onder de afkorting 'ata' en 'absolute vochtigheid'
onder 'absorptiehygrometer' , die men echter onder geen van beide samenstellende woorden terugvindt.
Ter illustratie voor het feit dat het hierboven uiteengezette
lexicografische probleem in de GVD niet onderkend is nog twee
voorbeelden van vaste uitdrukkingen waarvan de definities onder
beide samenstellende woorden niet identiek zijn:
- buitengewoon hoogleraar, voor vakken buiten het gewone
program;
- buitengewoon hoogleraar, die een onderdeel van een vak doceert en meestal elders zijn hoofdbetrekking heeft;
- geldswaardig papier, papier dat een waarde in geld of zekere
geldsom vertegenwoordigt;
- geldswaardig papier, dat een waarde in geld op wettige wijze
vertegenwoordigt.
Het besproken probleem doet zich ook in andere combinaties
voor, zoals werkwoord met bijwoord, werkwoord met zelfstandig
naamwoord, enz. Het zou ons echter te ver leiden zulks aan de
hand van voorbeelden aan te tonen.
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Gebrek aan uniformiteit

Een verder gebrek dat ons is opgevallen en dat o.i. te wijten is
aan het ontbreken van een 'cross-check' in de GVD is het gebrek
aan uniformiteit voor bepaalde ingangen. Een treffend voorbeeld: grootboek, dat ons interesseert voor zijn betekenis 2. :
'register waarin de schulden van een staat zijn ingeschreven,
m.n. het Grootboek der nationale schuld, de boeken waarin de
schuld van het rijk staat ingeschreven'. Wat verder: 'een inschrijving op het Grootboek, het aangetekende bedrag, (of) het
artikel in het Grootboek... '. Onder 'inschrijving' echter : inschrijvingen op het Grootboek der nationale schuld. Toevallig
gevonden onder 'administratiekantoor 2. : ' ... voor inschrijving
op het Grootboek der NWS'. Wat mag nu die NWS wel wezen?
Bij de afkortingen met n vinden we NWS: Nederlandse
Werkelijke Schuld, verder niets. Dan maar kijken onder schuld.
Onder 2. staat daar ' - (in Nederland) werkelijke (dadelijk rentegevende) schuld, tgov. uitgestelde schuld' (hier dus zonder
hoofdletters). Nog toevallig gevonden onder 'kapitaal 4. : inschrijving op een der Grootboeken van de Nationale Schuld'.
Men mag ervan uitgaan dat de GVD nog meer varianten verbergt. De vraag is weer : bestaat hier een systeem of niet ?
Een laatste geval van gebrekkige verwijzingen dat zeer vaak
voorkomt is het ontbreken van terugverwijzingen. Zo bij voorbeeld heeft 'aanheffen' een verwijzing naar 'aanblaffen', 'aankeren' naar 'aanvegen', maar vindt men onder de laatstgenoemde
termen geen terugverwijzing naar de eerste. Er zijn zo honderden gevallen en ergens moet men dit fenomeen toch als een soort
lexicografische verarming beschouwen.
Tot conclusie van dit tweede artikel kan men zeggen dat noch
op het gebied van de definities, noch op het gebied van de synoniemen en hun samenstellingen, noch op dat van de verwijzingen
of referenties in de GVD uniforme lexicografische methodes
worden toegepast. De oorspronkelijke auteur en de vele latere
bewerkers hebben m.i., door de omvang en de duur van het
werk, die problemen niet onderkend en vaak nogal lukraak een
oplossing gekozen. Hier ligt nog veel nuttig werk voor de toekomst!
A. Rohaert
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UIT BOEKEN EN TUDSCHRIFTEN

Bureau/kantoor
Kantoor noemt men het huis, gebouw of gedeelte van een gebouw of de enkele kamer waar de administratie van een zaak,
bedrijf of openbare dienst of overheidsinstelling gevoerd wordt.
Kantoorpersoneel verricht kantoorwerk gedurende kantooruren. Vele zakenlieden laten vaak een van de vertrekken van hun
huis als kantoor inrichten.
Bureau gebruikt men in een beperkt aantal gevallen in de
betekenis van kantoor: b.V. politiebureau, stembureau, redactiebureau, reclamebureau. Anderzijds spreekt men van een belastingkantoor, postkantoor, douanekantoor, notariskantoor,
advocatenkantoor enz.
De neiging bestaat om het niet-commerciële kantoor bureau te
noemen of om bureau als een hoger soort kantoor te beschouwen. Bureel is een purisme dat we naar gelang van het geval dus
door kantoor of bureau vervangen. Bedoelt men de groep mensen die met de leiding der gewone dagelijkse aangelegenheden is
belast, het uitvoeringsorgaan dus, dan spreekt men van dagelijks
bestuur (en niet van bureau !).

Glosse of glos

Onderstrepingen, vraagtekens, korte reacties in de kantlijn of
tussen de regels, zelfs correcties van taal- of zetfouten in een
tweedehandsboek noemt men wel eens glossen.
Van Dale schrijft hierover: 1. (als term in de wetenschap) een
woord dat door de lezer of gebruiker van een handschrift tussen
de regels of op de kant is geschreven, ter verduidelijking, of als
vertaling van een woord in de tekst; (in gedrukte werken) verklarende aantekening op de kant of aan de voet van een bladzijde;
(in ruimere zin) verklaring, uitleg, commentaar.
In de middeleeuwen schreven lezers hun aantekeningen in en
bij teksten, vooral om moeilijke woorden te verklaren. Dergelijke glossen, verzameld en in een alfabetische lijst bijeengezet,
vormden het glossarium, voorloper van het huidige woordenboek. Een glossator was iemand die glossen maakt. De term gold
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vooral juristen die in de 12de en 13de eeuw in Bologna op de
tekst der Romeinse rechtsboeken korte verklarende aantekeningen maakten.
Het werkwoord glossen verklaart Van Dale als 'stekelige opmerkingen over iets zeggen'.
Franchising
Franchising noemt men het recht (of de franchise) dat een succesvol handelaar of ondernemer aan andere ondernemers geeft om
hem te imiteren. Die andere, dikwijls beginnende ondernemers
kunnen zo heel wat fouten vermijden, maar moeten daarvoor wel
iets afstaan: gewoonlijk is dat een percentage van de omzet. De
(imiterende) ondernemer profiteert in een dergelijk geval van
alle diensten van een centrale organisatie, gecoördineerde reclame- en marketingactiviteiten, voordelen van gezamenlijke inkoop, aansluiting bij een internationaal bekende keten, maandelijkse bedrijfsvergelijkingen met soortgelijke winkels enz. Franchising is voor een middenstander een uitstekende gelegenheid
om de kans op mislukking zo klein mogelijk te houden. Van Dale
noemt als synoniemen systeemlicentie of franchise.

Niet het minst of niet in het minst?
Wendingen waar nogal wat mensen zich aan bezondigen, zelfs
velen die nochtans van de pen leven, zijn 'niet in het minst' en
'niet het minst'. Niet in het minst betekent : nog niet eens voor
het minste deel, d.w.z. helemaal niet, volstrekt niet. Niet het
minst betekent daarentegen: niet in de laatste plaats, dus: in
aanzienlijke mate, vooral, het meest. ..
Dus zeggen en schrijven we :
- Dat hij een knap auteur is, wordt door iedereen toegegeven,
niet het minst door zijn tegenstanders.
- Die mensen mogen me niet? Ach, dat interesseert me niet in
het minst!
(Alg. Nederlands en onderwijs , VAN Oost-Vlaanderen, nr. 12
van 1979 en ms. 7-8 en 11-12, 1985)
P. Nechelput
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IV.. DOCUMENTATlE
NOGMAALS HET GROOT WOORDENBOEK DER
NEDERLANDSE TAAL (111)

Zoals aangekondigd in de twee vorige artikelen willen we nu
vooral aandacht besteden aan de plaats van de spreekwoorden in
de Van Dale-woordenboeken. Het ligt voor de hand dat spreekwoorden een belangrijke rol spelen in de taalexpressie en dus
ook in de woordenboeken. Wie echter spreekwoorden wil behandelen, moet duidelijk zeggen wat hij bedoelt. In de GVD zelf
treft men een zevental min of meer verwante begrippen aan :
gezegde, (kern)spreuk, spreekwijze, spreekwoord, (spreekwoordelijke) uitdrukking, (spreekwoordelijke) zegswijze, zeispreuk.
De verschillende definities zijn nogal verwarrend. We leren alleen dat gezegde, spreekwijze, zegswijze min of meer bij elkaar
horen, dat een spreuk meestal op kernachtige wijze een wijsheid
of waarheid verkondigt, terwijl in een zeispreuk het komische en
in een spreekwoord het belerende, moraliserende element naar
voren treedt. Die verwarring komt eveneens tot uiting in de lijst
van afkortingen waarin men zowel spr. : spreekwoord, spreekwijze als zegsw. : zegswijze aantreft, alsmede in de aanduiding
onder de mogelijke ingangen zelf (zie voorbeelden hierna), waar
nu eens de ene dan weer de andere afkorting wordt gebruikt of in
het geheel geen.
Zoals bekend, heeft de GVD - in tegenstelling tot alle andere
Van Dale-woordenboeken' - nog steeds geen afzonderlijke
spreekwoordenlijst. De spreekwoorden zijn over talrijke ingangen verspreid, wat aanleiding geeft tot heel wat zoeken. Daarbij
vint men onder de verschillende ingangen meestal nog afwijkende interpretaties. Dit feit - de vele herhalingen - heeft ook nog
een enorm plaatsverlies tot gevolg, wat bij een volende uitgave
zou kunnen worden opgelost door ook in de GVD een spreekwoordenlijst op te nemen.
Laten we - ter illustratie van wat voorafging - een paar
willekeurige spreekwoorden onder de loep nemen. Om te beginnen : 'met onwillige honden is het kwaad hazen vangen'. Dit
spreekwoord komt voor onder onwillige, hond, haas, vangen,
niet onder kwaad (hoewel daar een ander spreekwoord is opge-
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nomen met 'kwaad': 'met grote heren is het kwaad kersen
eten'). Onder 'onwillige' en 'vangen' (daar aangeduid als
'zegsw.' : zegswijze) wordt het eenvoudig zonder verdere uitleg
vermeld. Bij 'hond' komt een verwijzing naar 'haas', waar uiteindelijk de betekenis wordt verklaard: met onwilligen komt men
niet verder; daar wordt het met spr. (= spreekwijze, spreekwoord) betiteld.
Een tweede voorbeeld : 'met grote heren is het kwaad kersen
eten' (zij kiezen de grootste en schieten met de stenen). Het hele
spreekwoord vindt men onder 'groot', maar zonder verklaring.
Voorts het eerste deel onder heer (met verwijzing naar groot I),
kwaad (met als uitleg: onvoordelig, tot nadeel strekkend), kers
(waar we nog een variante vinden voor het tweede deel: 'zij
tasten naar de rijpste en gooien met de stenen', alsmede de eigenlijke verklaring: vertrouwelijke omgang met groteren loopt
vaak verkeerd uit) en ten laatste onder steen (waar we een verdere variante vinden van het spreekwoord ; "t is kwaad kersen
eten met de groten, ze gooien met de stenen' met een verwijzing
naar kers).
Een derde geval: 'als de vos de passie preekt, boer pas op uw
ganzen/kippen'. Komt voor onder vos, passie en preken, maar
telkens met afwijkende verklaring. Onder vos: vertrouw een
huichelaar het allerminst; onder passie; een huichelaar kan men
nooit vertrouwen; onder preken eindelijk een volledige verklaring : als een huichelaar mooi praat en gaat zedenmeesteren,
neem u dan in acht.
Na deze voorbeelden kan men zich afvragen waarom de
spreekwoorden onder zoveel trefwoorden voorkomen, waarom
de volledige verklaring onder een willekeurig trefwoord of soms
verklaringen - maar dan afwijkende - onder alle trefwoorden
te vinden zijn.
Opvallend is ook de ongelijke verdeling van de spreekwoorden over de verschillende Van Dale-woordenboeken. FIN heeft
er 377, NIF 412, DIN 1000, NID 800, E/N 776, NIE 692 en NIN
ten slotte 491. Heeft dat te maken met de voorkeur of voorliefde
van de auteurs of zijn er andere criteria in het spel? Zo ja,
welke?
In de vertaalwoordenboeken komt vóór elke lijst een korte
inleiding die, vreemd genoeg, niet identiek is. Dit geldt eveneens
voor de paragraaf die in elke gebruiksaanwijzing aan de spreekwoorden is gewijd. Alleen in DIN en N/E vindt men in de inlei-
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ding een verklaring van het symbool
dat toch in alle lijsten
wordt gebruikt. Dat symbool heeft hier echter een andere betekenis dan die vooraan in elk woordenboek vermeld. De keuze
van de woorden waaronder de spreekwoorden gealfabetiseerd
worden is niet steeds gelukkig. Wanneer voorts meerdere spreekwoorden onder één woord gealfabetiseerd zijn, is het zoeken ook
niet zo eenvoudig. In het deel N/N is het daarenboven op een
plaats helemaal misgelopen met de alfabetische volgorde : 485
zielen, 486 zak, 487 zondagssteek, 488 zeil !
De spreekwoorden werden bijeengebracht 'om plaats te besparen', zoals het in de gebruiksaanwijzing heet, en dat lijkt ons
ook de meest rationele oplossing. Toch vindt men nog een behoorlijk aantal spreekwoorden uit de lijsten terug in het eigenlijke woordenboek (vooral voor het Engels) of komen er daar heel
wat spreekwoorden voor die niet in de lijsten staan. Gaat men
nog een stap verder en vergelijkt men met elkaar de versies van
de vertaalwoordenboeken de NN en de GVD, dan ontdekt men
vele leemtes en nieuwe varianten. Rijkdom onzer taal?
Bekijken we nu - om het systeem op het spoor te komen de eerste 10 spreekwoorden van de NN-lijst.
1. Wie a zegt, moet ook b zeggen : komt in NN voor onder a, b
en zeggen, in GVD alleen onder a met afwijkende verklaring.
2. Aal is geen paling: in NN onder aal, in GVD onder aal, met
afwijkende verklaring, en onder paling, met verwijzing naar aal.
3. Aalmoezen geven verarmt niet: in NN onder aalmoes en verarmen, in GVD onder dezelfde trefwoorden met afwijkende verklaring onder aalmoes en geen verklaring onder verarmen.
4. De aanhouder wint: in NN onder aanhouden en winnen, in
GVD onder aanhouden met afwijkende verklaring.
5. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk
ding: in NN onder dragen, aap, ring, ding, in GVD onder aap
met afwijkende verklaring en onder ring zonder verklaring.
6. Aarde wil van aarde niet: in NN onder aarde, zoals in GVD,
maar daar met een totaal andere verklaring.
7. Acht is meer dan duizend: in NN onder acht en duizend, in
GVD onder acht, maar met afwijkende verklaring.
8. Kort afzeggen is vriendschap doen : in NN onder kort, afzeggen, vriendschap, doen, in GVD in het geheel niet.
9. Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd: in NN onder
dag en bouwen, in GVD onder Aken, bouwen en Keulen: alles
samen drie van elkaar afwijkende verklaringen, terwijl het
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spreekwoord in GVD luidt: Keulen en Aken zijn niet op één dag
gebouwd.
10. Aan alles komt een eind : komt in NN onder geen enkel
trefwoord met verwijzingsnummer voor, wel in zijn geheel onder
'einde 3.2', maar daar zonder verklaring! In GVD onder eind,
met afwijkende verklaring.
Conclusie: verwijzingen genoeg in NN, geen enkele gelijkluidende verklaring in NN en GVD, nogal onthutsende keuze van
de spreekwoorden (zie nr. 8) en een spreekwoord (of zegswijze ?) met geen verwijzingen onder mogelijke trefwoorden in
NN : nr. 10. Voorts vindt men onder aap (NN) ten minste zes
spreekwoorden die in de lijst hadden mogen staan: wat van apen
komt, wil luizen; dat ware de aap gevlooid; in de aap gelogeerd
zijn; zich een aap schrikken/lachen; daar kwam/keek de aap uit
de mouw; aap, wat heb je mooie jongen spelen!
Gaan we nog een stap verder en vergelijken we de eerste 10
spreekwoorden uit FN met NF, NN en GVD.
1. Ouand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a :
men moet roeien met de riemen die men heeft. In NF onder nr.
323 met nog een verder Frans equivalent. In NN niet in lijst,
maar onder trefwoord roeien. In GVD onder riem en roeien
(maar daar met afwijkende verklaringen). Verwijzingen onder
avoir en aimer.
2. Ouand il yen a pour un (deux, trois), il y en a pour deux (trois,
quatre) : wanneer er genoeg is voor één (twee, drie), dan is er
ook genoeg voor twee (drie, vier). Pure vertaling? Niet in NF,
NN en GVD. Verwijzingen onder avoir, un, deux.
3. L'abîme appelIe l'abîme : het ene kwaad brengt het andere
voort. Niet in NF, NN. In GVD onder kwaad, zonder verklaring.
Verwijzingen onder abîme, appeler.
4. Abondance de biens ne nuit pas : beter ermee verlegen dan
erom verlegen. Niet in NF, NN. In GVD onder verlegen, zonder
verklaring. Verwijzingen onder abondance, bien, nuire.

5. Les absents ont toujours tort : de afwezigen hebben altijd
ongelijk. Niet in NF, NN en GVD. De equivalente spreekwoordelijke uitdrukking in FN : waar je niet bij bent, wordt je het
hoofd niet gewassen (wat dus eerder de positieve uitdrukking van
het spreekwoord is) staat onder nr. 24 NF, maar met het teken =f
en de variante "t hoofd' en onder nr. 234 NN, niet echter in
GVD. Verwijzingen onder absent, tort.
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6. On achète les bons chevaux à l'écurie : de beste paarden staan
op stal. NF nr. 30 met variante 'vindt men'. NN nr. 375 + GVD
onder paarden (de beste paarden worden op stal gezocht) en stal,
maar telkens met afwijkende verklaringen. Verwijzingen onder
acheter, cheval, écurie.
7. 11 vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints : het is altijd
beter tegen de koning dan tegen de onderdanen te spreken. Niet
in NF, NN en GVD. Verwijzingen onder adresser, Dieu, saint.
8. Advienne que pourra : wat ervan komt, dat komt ervan. Niet
in NF, NN en GVD. Verwijzingen onder advenir, pouvoir.
9. Les affaires sont les affaires: zaken zijn zaken, 406 NF. In NN
en GVD onder zaak. Verwijzing onder affaire.
10. Chaque age a ses plaisirs : elke leeftijd heeft zijn genoegens.
Niet in NF, NN en GVD. Verwijzingen onder age en plaisir.
Men ziet dat hier net dezelfde opmerkingen op hun plaats zijn
als voor de vergelijking NN-GVD. We weten dat een onderzoek
van de andere vertaalwoordenboeken een zelfde resultaat zal
opleveren.
Als conclusie kan men zeggen dat de spreekwoorden eerder
stiefmoederlijk zijn behandeld in de hele reeks Van Dale-woordenboeken, dat er geen eenheid van opvatting noch van keuze is
en dat bij een volgende herziening van de GVD absoluut ook
daar een spreekwoordenlijst zou moeten komen, wat ongetwijfeld zou bijdragen tot een meer uniforme interpretatie van de
spreekwoorden.
Er is (nog veel) werk aan de winkel! (In GVD onder werk en
winkel, in NN niet in spreekwoordenlijst, maar onder werk en
winkel, in NF onder werk).
A. Rohaert
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UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Plichtwinkelen - pretwinkelen
In de maand december van vorig jaar openden vele winkels en
kleinere handelszaken hun deuren ook op zondag. Daar was toen
nogal wat over te doen. De BRT berichtte daarover en liet in de
rand van het nieuws ook de Nederlander Hans Ferré aan het
woord. Die man vroeg zich af of de zaken op zondag niet veeleer
volk lokten dat er kwam pretwinkelen. Met pretwinkelen of recreatiewinkelen bedoelde hij : rondwandelen in dat soort wonderland dat een warenhuis of winkelgalerij is om er te genieten
van de gezellige drukte, z'n ogen uit te kijken naar de vele verrassingen en nieuwigheden, die eventueel ook te betasten, maar. ..
niet noodzakelijker wijze te kopen. Dat pretwinkelen stelde de
heer Ferré tegenover het plichtwinkelen van mensen die heel
precies weten wat ze willen kopen en dus beslist de kassa zullen
laten rinkelen.

Afroepcontract
Het fenomeen deeltijdarbeid slaat niet alleen op deeltijdwerkers
die op vaste uren en dagen werken, b.V. alleen 's ochtends, of
drie middagen per week of gedurende bepaalde uren per dag. Er
zijn ook nog de afroepkrachten. Die hebben met hun werkgever
een arbeidsovereenkomst gesloten, waarin zij afspreken na afroep daadwerkelijk aan de slag te gaan. Van.Dale van hedendaags Nederlands zegt over afroep: 'bericht van koper, dat de
aflevering van zijn bestelling kan plaatsvinden (... ); levering op
afroep (... ); op afroep beschikbaar... '
Vrij nieuw is de term afroepcontract: hierin komt de afroepkracht met de werkgever overeen om een variabel aantal werkuren (meestal met een vastgesteld minimum) binnen een bepaalde
periode te presteren, wanneer hij/zij daartoe door de werkgever
wordt uitgenodigd.
De planning van de werkzaamheden wordt veelal in overleg
met de afroepkracht opgemaakt. Het loon staat uiteraard in verhouding tot het aantal gewerkte uren. Het voordeel van zo'n
arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is dat de
overeenkomst niet telkens eindigt, maar doorloopt totdat partij-
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en er met wederzijds goedvinden een einde aan maken of een van
de partijen de arbeidsovereenkomst opzegt.

Brooddronken - grijsrijden
Een artikeltje in de Volkskrant van 23 juni 1984 wijt het vandalisme en zwartreizen op een bepaalde (spoor)lijn aan een nijpend
gebrek aan personeel bij de Nederlandse Spoorwegen. In dat
zelfde artikel gewaagt de auteur van een aparte bron van ergernis
in het rayon Den Haag: brooddronken discogangers op zaterdagavond. Brooddronken, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord,
aldus Van Dale, betekent: 'dartel, weelderig, overmoedig, uitgelaten en baldadig (door overvloed) (... ) - overdrachtelijk van
handelingen enz. : brooddronken moedwil, weelde'. De Hedendaagse Van Dale verklaart brooddronken als 'overmoedig, uitgelaten en baldadig (door overvloed); 1.1 een wilde, brooddronken
jongen'.
A. Huizinga (Nederlandse zegswijzen, Elsevier, Amsterdam/
Brussel 1965, blz. 99) schrijft dat brooddronken gezegd wordt
van iemand wie het te goed gaat, baldadig door weelde en overdaad van spijs en drank is; uitgelaten, dartel. Vergelijk met het
Duitse 'Ihn sticht der Haferkitzel', waarmee men een staat van
opgewondenheid aanduidt van een paard dat te veel haver krijgt.
In het Nederlands zegt men trouwens ook : 'de broodkruimels
steken hem' : uitdrukking die men gebruikt inzake iemand die de
weelde niet kan dragen.
Zwartrijden betekent o.m. zonder geldig plaatsbewijs meerijden in een openbaar vervoermiddel. Grijsrijden bestaat ook. Het
is opzettelijk te weinig strippen op de strippenkaart afstempelen.

Geschoonde mosselen - opschonen - schoon
Kan men voor schoongemaakte mosselen ook de term gesçhoonde mosselen gebruiken? Geschoond is het voltooid deelwoord
van het werkwoord schonen: 1. (in het algemeen) zuiveren, b.v.
een tekst zuiveren van fouten. Of bij zaden en gewassen: ze
ontdoen van al wat er niet in of bij hoort (Van Dale, llde druk,
1984). Hier passen onze geschoonde mosselen bij, want ook zij
zijn ontdaan van alles wat er niet bij hoort om ze gaar te koken.
Schonen betekent ook nog als neologisme, door betekenisuitbreiding : bepaalde, oneigenlijke bestanddelen in iets achterwe-
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ge laten, niet meetellen. B.v. sociale minima schonen; het beeld
van de werkloosheid schonen; de loonindex schonen t.o.v. prijsstijgingen van luxegoederen. Een synoniem voor schonen is het
afgeleide werkwoord opschonen : een computerbestand opschonen; een sloot opschonen: ontdoen van ongewenste bestanddelen.
Schonen en opschonen zijn afgeleid van het adjectief schoon,
waarvan de eigenlijke betekenis 'schitterend, glanzend' is. Daaruit zijn dan enerzijds de betekenis 'mooi' en anderzijds 'zuiver,
niet vuil' ontstaan. Het moderne Nederlands houdt die twee betekenissen, die weliswaar verwant zijn, vrij goed uit elkaar.

Viff keer zo groot is niet gelijk aan viff keer groter!
Vijf keer groter moet afgekeurd worden als men ermee zou bedoelen: vijf keer zoveel. Vijf keer groter betekent immers zes
keer zoveel! Het woord groter betekent méér, in welk opzicht
dan ook, of het nu gaat om maat, of getal, gewicht enz.
Het Franse 'dng fois plus grand' betekent: 5 keer groter (of
meer) dan het reeds is, dus: toegenomen met een vijfvoud tot
een zesvoud. Staat er bij voorbeeld in de krant, dat de export van
een artikel 'vier keer groter is dan .. ', dan denkt een slordige lezer
dat bedoeld wordt 'vier keer zoveel als... ' in plaats van wat precies meegedeeld wordt, nl. vijf keer zoveel!
De verwarring over zoveel keer groter ontstaat doordat men
vergeet, dat verondersteld wordt dat men de oorspronkelijke
getalsaanduiding voor ogen houdt, maar dat deze niet nogmaals
vermeld hoeft te worden. We onthouden dus: een terrein dat
driemaal groter is dan een ander terrein is in feite viermaal zo
groot als dat andere terrein; 50 is vijf keer zo klein als 250; 10 is
vijf keer zo groot als 2; 12 is vijf keer groter dan 2 ! (Algemeen
Nederlands en onderwijs, VAN Oost-Vlaanderen, jg. 1986, nr.
1-2).
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V. - Varia
VAKWOORDENBOEKEN EN NASLAGWERKEN

Woordenboeken zijn onmisbare hulpmiddelen bij het vertalen.
De algemene woordenboeken zijn vrij algemeen bekend. In ons
taalgebied hebben we b.v. de reeks vertalende Van Dales, die
door hun omvang en kwaliteit de keuze eenvoudig maken : er
zijn geen betere op de markt en alleen de Nederlands-Engelse
Jansonius kan de vergelijking doorstaan.
Bij het vertalen van technische teksten blijkt echter snel dat
algemene woordenboeken tekortschieten wat de vaktaal betreft
en dat is ook zeer begrijpelijk, want een volledig woordenboek is
ondenkbaar en zou bovendien door zijn omvang in de praktijk
onbruikbaar zijn. Daarom moet een vertaler (zeker een gelegenheidsvertaler) een beroep kunnen doen op gespecialiseerde
woordenboeken en naslagwerken. Het is de bedoeling dat we
daarvan een overzicht geven in deze en de volgende afleveringen
van Taalbeheersing. Aangezien dit overzicht in rubriek V. - Varia verschijnt, zal op den duur het gehele overzicht samen in de
map komen te zitten, zodat de gebruiker gemakkelijk de woordenboeken over een bepaald vakgebied kan opzoeken.
Een overzicht van vakwoordenboeken kan nooit volledig zijn,
want er zijn er duizenden van. We hebben daarom de volgende
beperking in acht genomen: we nemen alleen vrij recente woordenboeken en naslagwerken op waarin het Nederlands voorkomt.
Woordenboeken met alleen andere talen dan het Nederlands
kunnen nuttig zijn bij het vertalen in en uit die talen, maar hun
aantal is te groot om in deze publikatie te passen. Wie belangstelling heeft voor dit soort woordenboeken adviseren we de tweedelige catalogus van woordenboeken aan te schaffen die wordt uitgegeven door het terminologie-bureau van het Europese Parlement (postbus 1601, L-2920, Luxemburg).
De onderstaande lijst bevat niet alleen woordenboeken die in
de handel zijn. We vermelden b.V. ook glossaria van de Europese
instellingen die niet worden verkocht, maar wellicht toch aanwe·
zig kunnen zijn bij overheidsdiensten of sommige gespecialiseerde instellingen.
Voor een doelmatig gebruik van het overzicht zijn volgende
opmerkingen van belang. We hebben niet alleen vertaalwoorTaalbeheersing janJfebr. 1984
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denboeken opgenomen, maar ook verklarende woordenboeken
en naslagwerken. Een vertaler heeft namelijk bij zijn werk ten
minste evenveel behoefte aan verklaring van termen als aan vertaling ervan. We hebben dan ook per vakgebied de volgende
indeling in acht genomen: naslagwerken; Nederlandstalige verklarende woordenboeken; vertaalwoordenboeken.
Bij de vertaalwoordenboeken is door middel van hoofdletters
aangegeven welke talen erin voorkomen. Deze hoofdletters
staan voor de volgende talen:
A = Arabisch
G = Grieks
P = Pools
PS = Portugees
D = Duits
I = Italiaans
R = Russisch
DS = Deens
L = Latijns
S = Spaans
N = Nederlands
E = Engels
F = Frans
Z = Zweeds
NS = Noors
Om ruimte te sparen, hebben we bij woordenboeken die het
werk van verschillende auteurs zijn alleen de naam van de eerste
auteur vermeld. Lange namen van sommige instellingen die technische woordenboeken hebben uitgegeven, zijn als volgt verkort:
AIPCN : Association internationale des Congrès de navigation;
CEG : Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel/
Luxemburg;
CEl: Commission électrotechnique internationale, Genève;
FAO: Food and Agriculture Organisation (Verenigde Naties);
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Parijs.
Wat het technische taalgebruik betreft, wordt veel werk door
de normalisatie-instituten in de verschillende landen verzet.
Daarom zijn in het overzicht de meeste woordenlijsten opgenomen die door de - intussen opgeheven - Centrale taalcommissie voor de techniek van het Nederlandse Normalisatie-instituut
zijn gepubliceerd, alsmede de Woordenlijst voor bedrijf en techniek, die door de Normcommissie Algemene bedrijfsterminologie va,n genoemd instituut is opgesteld (1980). Het adres van het
Nederlands Normalisatie-instituut is : Polakweg 5,2288 GE Rijswijk a/Zee, Nederland.
We beginnen dit overzicht met een alfabetische lijst van vakgebieden. Deze lijst is niet gepagineerd. Nadat het overzicht volledig zal zijn verschenen, zullen we de lezers een gepagineerde
inhoudsopgave bezorgen.
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Overzicht van de vakgebieden
Aardrijkskunde, geologie, meteorologie
Afkortingen
Algemeen-technisch
Bouwkunde, ruimtelijke ordening
Culinair taalgebruik
Demografie en huisvesting
Economie, financiën, boekhouding, verzekeringen, statistiek
Elektronica, telecommunicatie
Elektrotechniek
Filosofie, godsdienst, occultisme
Fotografie, film
Geneeskunde en geneesmiddelen, drugs
Geschiedenis, folklore
Grafische industrie
Industrie - algemeen
Informatica, automatisering
Kernwetenschappen, ruimtevaart
Koeltechniek
Kunst
Kwaliteitscontrole
Landbouw, bosbouw, visserij, voedings- en genotmiddelen
Media
Meet- en regelapparatuur
Metaal en metaalbewerking
Mijnbouw, steenkool, gas, aardolie en andere energiebronnen
Milieuzorg
Muziek
Onderwijs, archief- en bibliotheekterminologie
Plastic, rubber
Psychiatrie
Psychologie
Recht en overheid
Scheikunde, natuurkunde
Sociale zekerheid, beroepenlijsten, maatschappelijk werk, welzijn
Sociologie
Spuitbussen, cosmetica, detergenten
Taal, letterkunde
Televisie en video
Textiel
Vervoer en vervoermiddelen
Wiskunde
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Algemeen-technische woordenboeken
WinkIer Prins technische encyclopedie, 6 delen, Amsterdam,
1975
Berg,.K., Encyclopedie van de materialenkennis, 3 delen, Elsevier, Amsterdam, 1962-63 (1590 blz.)
NNI, Technische woorden (Centrale taalcommissie voor de techniek), Den Haag, 1958 (312 blz.)
NNI, Algemene bedrijfsterminologie, Woordenlijst voor bedrijfen

techniek, 1980
Jansonius, H., Technisch Engels woordenboek, Ned. Uitg.mij.,
Leiden, 1965 (555 blz.), E-NIN-E
Schuurmans Stekhoven , G., Kluwer's Universeel technisch woordenboek, Kluwer Deventer, N-F, 1977 (643 blz.), F-N, 1975 (622
blz.), E-N, 1971 (571 blz.), N-E, 1977 (775 blz.), D-N, 1980 (433
blz.)
Peek, H-J., Standaard Nederlands-Engels technisch woordenboek, Standaarduitgeverij, Antwerpen, 1974 (388 blz.), N-E
Voutquenne, C., Technisch woordenboek, Standaard, Antwerpen, 2 delen, 1968/1972 (.175 blz. + 632 blz.), F-N/N-F

Afkortingen
Apeldoorn, Afkortingenlexicon, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1983
Janssen, Van AAB tot ZOO, Heideland, Hasselt, 1964
Raad EG, Meertalig afkortingenlexicon, Luxemburg, 1982 (622
blz.), F/I/DIN/EIDS

Aardrijkskunde, geologie, Meteorologie
Geografische begrippenlijst, Wolters-Noordhoff, Groningen,
1975
Quencez, G., Vocabularium geographicum, Presses Académiques Européennes, Brussel, 1968 (298 blz.), F/D/I/N/E/S
Schieferdecker, A., Geological nomenclature, F. Noorduijn en
zoon, Gorinchem, 1959 (523 blz.), EINID/F
Visser, W.A., Geological nomenclature, Martinus Nijhoff, Den
Haag, 1980 (568 blz.), E/N/F/D/S
HMSO, The meteorological glossary, Londen, 1939 (253 blz.),
E/FIDIN/S/DS/NS/PS/Z
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Biologie
Quaghebeur, M., Biologische vaktermen, Acco, Leuven, 1979
Kleyn, H., Planten en hun naam, Botanisch lexicon, Meulenhoff,
Amsterdam, 1970
Winkier Prins Encyclopedie van het dierenrijk (5 delen), Elsevier,
Amsterdam, 1972
Peterson, R., Vogelgids van alle Europese vogels, Elsevier, Amsterdam, 1979 (344 blz.), N/D/E/F
Mountfort, G., Hollom, P.A.D., Guides des oiseaux d'Europe.
Delachaux et Niestlé, Neuchàtel, 1976 (451 blz.), F-E/D/N/DS/I/
S/L
Van den Brink, F.H., Guide des mammifères sauvages d'Europe,
Delachaux et Niestlé, Neuchàtel, 1971 (263 blz.), F-L/D/E/S/NII/
PS

Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, NoordFrankrijk en de aangrenzende gebieden, Nationale plantentuin,
Meise, 1983 (970 blz.), N/FiD/L
Grzimek, Het leven der dieren (16 delen), Spectrum, Utrecht,
1975 (met lijsten in D/NIF/N/L)
Mitchell, A., Elseviers bomengids voor Noord- en West-Europa,
Amsterdam, 1976 (440 blz.), N/L
Ursing, B., Elseviers plantengids, Amsterdam, 1979 (256 blz.),
N/L

Bouwkunde, ruimtelijke ordening
Korevaar, A., Bouwkundige encyclopedie, 2 delen, Elsevier,
Amsterdam, 1954
Haslinghuis, EJ., Bouwkunde. Woordenboek der Westerse architectuurgeschiedenis, Oosthoek, Utrecht 1967
Koch, W., Termen en begrippen in de bouwkunst, Kosmos, Amsterdam, 1971
NNI, Woordenlijst bouwkunde (28 blz.), Stedebouw en volkshuisvesting (19 blz.), Binnenklimaat (30 blz.), Weg- en waterbouwkunde (56 blz.), Machineonderdelen, hefwerktuigen en transportmiddelen (31 blz.), Hout (28 blz.), Bitumen, rubber, verf en plastische materialen (37 blz.), Bindmiddelen, beton, steen, glas, keramisch materiaal (36 blz.), Afvalwater en riolering (21 blz.), Vuilverwijdering, vuilverbranding en ontsmetting (17 blz.), Den
Haag, 1951-54.
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Venstermans, J., Dictionnaire technique de la construction, Nationale confederatie van het bouwbedrijf, Brussel, 1970/1974
(470 blz. + 549 blz.), F-NIN-F
Chaballe, L.Y., Elsevier's dictionary of building tools and materiais, Amsterdam, 1982 (722 blz.), EIF/S/D/N
Van Mansum, C.J., Elsevier's dictionary of building construction,
Elsevier, Amsterdam, 1958 (471 blz.), E/F/DIN
Fédération internationale de la précontrainte, Multilingual dictionary ofconcrete, Elsevier, Amsterdam, 1976 (202 blz.), E/DIF/
R/S/N
Visser, A.D., Elsevier's dictionary of soil mechanics, Elsevier,
Amsterdam, 1965 (359 blz.), E/FIN/D
AIPCN, Dictionnaire technique illustré: Matériaux (204 blz.),
Procédés et matériel d'exécution des ouvrages (339 blz.), Fleuves,
rivières, canaux (122 blz.), Les ports (98 blz.), Ecluses et cales
sèches (84 blz.), Barrages (88 blz.), Brussel, F/D/E/IIN/S
Committee for European Construction Equipment, Illustrated
terminology for concrete mixers, 1969 (56 blz.,) EID/I/F/N/Z
Committee for European Construction Equipment, Illustrated
terminology for concrete vibrators, 1971 (54 blz.), EID/F/I/N/Z
Europees Parlement, Terminologie van de ruimtelijke ordening
en de stedebouw, Luxemburg, 1978, F/DII/E/N/DS

Culinair taalgebruik
Fagel, P., Het keukenwoordenboek, Thomas Rap, Amsterdam,
1976
Schoemaker, J., Beknopte keukentaalgids, Tijl-periodieken, Amstelveen, 1980 (80 blz.), NIF/D/E
Haeserijn, R., ABN in restaurant en hotel, Van In, Lier, 1969 (52
blz.), N-F

Demografie en huisvesting
Logie, G., Glossary ofpopulation and housing, Elsevier Amsterdam, 1978 (294 blz.), E/F/IIN/D/Z
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Economie, financiën, boekhouding, verzekeringen, statistiek
Hoffman, L., Keesings woordenboek voor maatschappijleer en
economie, Keesing, Amsterdam, 1976
Encyclopedie van de bedrijfseconomie, 9 delen, De Haan, Bussum, 1969
Hartog, F., Encyclopedie van de economie, Elsevier, Amsterdam, 1979
Van Muiswinkel e.a., Winkier Prins Encyclopedie voor het bedrijfsleven, 2 delen, Elsevier, Amsterdam, 1957 (1438 blz.)
Bedrijfskundig lexicon (losbladig), Samson, Alphen aid Rijn
Dijkstra, B.A., Handelswoordenboek, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1977
Haverkorn, R.A., Assurantietermen en wetsartikelen, Wyt, Rotterdam, 1968 (461 blz.)
Van Eunen, E.A., Marketingbegrippenlijst, Stenfert Kroese, Leiden, 1973
Wijvekate, M.L., Verklarende statistiek, Aula, Utrecht, 1961
Van Meerhaeghe, M.A.G., Lexicon van de economie, Stenfert
Kroese, LeideniAntwerpen, 1979 (180 blz.)
De Jong, F., Quadrilingual economics dictionary, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980 (685 blz.), E/F/D/N
Europees Parlement, Economische terminologie, Luxemburg,
1979 (449 blz.), FIIIEIDINIDS
Europees Parlement, Glossaire de termes financiers et monétaires, Luxemburg, 3e dr. 1980 (348 blz.), FIIIE/DINIDS
e.E.G., Glossaire économie, finance, monnaie, Brussel, 1979-

1981, F/E/D/IINIDS/S/PS
Servotte, J.V., Dictionnaire commercial et financier, Standaard,
Brussel, 1975 (960 blz.), F/N/EIDI; supplement 1976 (167 blz.)
Munniksma, F., International business dictionary, Kluwer, Deventer, 1974 (535 blz.), EIDIF/I/N/S/PS/Z
Thole, B.D.L.M., Elsevier's lexicon of stock-market terms, Elsevier, Amsterdam, 1965 (131 blz.), EIFIDIN
Belgische Vereniging der banken, Bankterminologie, Brussel,
1979 (295 blz.), FIN - N/F
Taalbeheersing maart/april 1984

v - 108

Thomson, F.J., Elsevier's dictionary of financial terms, Amsterdam, 1979 (304 blz.) E/D/S/F/lIN
Ricci, F., Elsevier's banking dictionary, Elsevier, Amsterdam,
1980 (286 blz.), E/F/lID/N/S
Union Européenne des experts comptables, économiques et financiers. Lexique VEe, Düsseldorf, 1974 (879 blz.), F/D/E/NIII
S/DS/NS/Z
Chambre de Commerce Internationale, Dictionnaire de la publicité et de la distribution, Verlag für Recht und Gesellschaft, Basel, 1954, E/F/D/I/N/S/Z/PS
Adler, E., Glossary of technical terms for market researchers,
Samson, Alphen aid Rijn, 1969 (87 blz.), F/I/D/N/E/S
Conférence Européenne des Services de Controle des Assurances Privées. Lexique international d'assurance, Hairs-Wyss,
Bern, 1959 (1083 blz.), F/D/EII/N/S/Z
CEG, Glossaire de statistique, Terminologiebureau, Luxemburg,
1975 (23 blz.), DS/D/E/FIIIN

Elektronika, telecommunicatie
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of electronics and waveguides, Elsevier's telecommunication dictionary, Elsevier, Amsterdam, 1976 (604 blz.), E/FII/D/N/S
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of amplification, modulation,
reception and transmission, Elsevier, Amsterdam, 1960, (804
blz.), E/F/lIN/D/S/R
Clason, W. E., Elsevier's dictionary of television and video recording, Elsevier, Amsterdam, 1975 (608 blz.), E/S/F/lIN/D
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of television, radar and antennas, Elsevier, Amsterdam, 1955 (705 blz.), E/F/I/N/D/S
CEG, Telecommande et télécommunications dans les charbonnages, Terminologiebureau, Luxemburg, 1972 (149 blz.), D/E/FIII
N
Union Internationale des Telecommunications, Transmission en
Ligne, 1959 (108 blz.), E/F/S/RIIID/N/P/PS

Elektrotechniek
Korevaar, A., Elektrotechnische Winkler Prins, 2 delen, Elsevier, Amsterdam, 1962 (680 blz. + 688 blz.)
NNI, Benamingen van elektrische machines (105 blz.) : Benamingen op het gebied van elektromechanische toepassingen, 1961 (25
blz.); Benamingen van elektrotechnische artikelen, stofzuigers en
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vloerwrijvers voor huishoudelijk gebruik, koelkasten voor huishoudelijk gebruik, verlichtingsarmaturen voor de grondverlichting
van luchtvaartterreinen, schakel- en verdeelinrichtingen voor
sterkstroominstallaties; Benamingen van elektrische machines,
1960 (105 blz.); Benamingen voor transformatoren en zelfinductiespoelen. 1960 (72 blz.); Benamingen voor transductoren, 1959
(14 blz.); Benamingen op het gebied van elektromechanische toepassingen, 1959 (26 blz.); Benamingen voor relais, 1966 (28 blz.);
Benamingen voor elektrische schakel-, verdeel- en regelinrichtingen, 1965 (59 blz.)
NNI, Contactdozen; Contactstoppen; Smeltveiligheden en patroonhouders; Smeltpatronen; Doosschakelaars, N/D/E/F
NNI, Benamingen op het gebied van de elektriciteitsstatistiek; Benamingen en aanduidingen van geïsoleerde sterkstroomleidingen
met koperen kernen; Sterkstroom; Benamingen op het gebied van
de elektriciteitsstatistiek, Den Haag
Clason, W.E., Electrotechnical dictionary, Elsevier, Amsterdam,
1979 (731 blz.), E/F/l/NIDIS
CEl, Vocabulaire électrotechnique international, 21 delen, FIElDI
I1N/S/R/P/Z
Unions pour la coordination de la production et du transport de
l'électricité, Exploitation des réseaux interconnectés de l'UCPTE,
Parijs, 1969 (187 blz.)
CCI, Electrochemie et électrométallurgie, Genève 1960 (96 blz.)

F/EIDIIIN/S/Z/P
Union Internationale des producteurs d'énergie électrique, Terminologie utilisée dans la tarification de I'électricité, 1972, FIElDI

I1S/N
Idem, Terminologie utilisée dans les statistiques de l'industrie électrique, Parijs, 1975 (197 blz.), FIElDlIlSIN

Filosofie, godsdienst, occultisme
Kuypers, H., Encyclopedie van de filosofie, Elsevier, Amsterdam, 1977
Bertholet, A., Encyclopedisch woordenboek der godsdiensten,
Van Goor, Den Haag, 1970
Van Leeuwen, A., Ganesha. Kleine woordentolk der geesteswetenschappen, Miranda, Den Haag, 1977
De Purucker, G., Occult woordenboek, Pasadena, Den Haag,
1981
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Fotografie, film
Heyse, P., Encyclopedie voor fotografie en cinematografie, Elsevier, Amsterdam, 1959 (896 blz.)
NNI, Woordenlijst fotografie (19 blz.)
NNI, Woordenlijst fotogrammetrie (15 blz.)
Kodak, Glossary of photographic terms, 1972, EID/F/IIN/S/Z/PS
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of cinéma, sound and music,
Elsevier, Amsterdam, 1956 (956 blz.), D/F/IIN/E/S
Van Nooten, SJ., Vocabulaire du cinema, Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag (224 blz.), F/E/N/I/D/S/DS

Geneeskunde en geneesmiddelen, drugs
Winkier Prins, Medische encyclopedie, Elsevier, Amsterdam,
1976 (6 delen)
Pinkhof-Hilfman, Geneeskufldig woordenboek, 7e druk, 1978,
Bohn, Scheltema, Holkema, Utrecht (719 blz.)
Coelho, M.B., Praktisch verklarend zakwoordenboek der geneeskunde, Van Goor, Den Haag, 1977
Hoolboom - Van Dyck, S.J.M., Geneeskundig handwoordenboek, Stafleu, Leiden, 1974
Jongkees, L., Codex medicus, Elsevier, Amsterdam, 1981 (1440
blz.)
Tempel, F.J., Tandheelkundig woordenboek, Bohn, Scheltema,
Utrecht, 1983 (415 blz.)
Elseviers nieuwe geneesmiddelengids, Amsterdam, 1982 (519
blz.)
De Haan, H.R., Geneesmiddellencompendium, Stafleu, Leiden,
1970 (690 blz.)
De Haan, H.R.M., Dekker, W.A.L., Groot woordenboek der
geneeskunde, 4 delen, L. Stafleu, Leiden, 1955-1960 (2600 blz.),
N/E/F/D/L/G
Vanden Driessche, R., Dictionnaire des terrnes médicaux, ULB,
Brussel, 1970 (359 blz.), F/N-N/F
Mostert, F.J.A., Medisch woordenboek, Uitg. Bakenes, Haarlem, 1971 (111 blz.), EIN-N/E
Raad van Europa, Lexicum pharmaceuticum, Straatsburg, 1967
(129 blz.), F/D/N/I1E
CEl, Radiologie et physique radiologique, Genève, 1964 (109
blz.), F/E/D/I1S/N/P/Z
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Comité de coordination des industries radiologiques et électromédicales, Vocabulaire radiologique, Den Haag, 1968, F/D/I/N/

E
CEl, Détection et mesure par voie électrique des rayonnements
ionisants, Genève, 1968 (69 blz.), F/EIIIDIN/S/P/Z
CEG, Radioprotection et émission de rayons X, Terminologiebureau, Luxemburg (209 blz.)
Deblock, N.J.J, Elsevier's dictionary of public health, Amsterdam, 1976 (196 blz.), E/F/S/IIN/D
CEG, Glossaire de radioécologie, Terminologiebureau, Luxemburg, 1971 (232 blz.), E/F/NIIID
Europees Parlement, Terminologie des drogues et stupéfiants,
Luxemburg, 1978, F/I/E/DIN/DS

Geschiedenis - folklore
Volmuller, H. W.J., Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en
België, Nijhoff, Den Haag, 1981
Reimer, P.J., Prisma-woordenboek der klassieke oudheid, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977
Halsberghe, G.H., Standaard-woordenboek van de klassieke
oudheid, Standaard, Antwerpen/Amsterdam, 1970
Nuchelmans, J., Woordenboek der oudheid, Romen, Bussum,

1976
Ter Laan, K., Folkloristisch woordenboek, Van Goor, Den
Haag, 1949

Grafische industrie
NNI, Grafische techniek, Den Haag, 1954 (42 blz.)
NNI, Woordenlijst papier, Den Haag, 1954 (17 blz.), N/D/E/F
Wijnekus, F., Elsvevier's dictionary of the printing and allied industries, Amsterdam, 1983 (1062 blz.), F/D/N/E/S/I
Hostettler, R., Technical terms of the printing industry, St. Gallen, 1969 (195 blz.), F/I/D/N/E
Mora, 1., Wörterbuch des Verlagswesens in 20 Sprachen, Verlag
Dokumentation, München, D/E/F/R/S/DSIN/I/NS/P/Z enz.
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Industrie (algemeen)
Logie, G., Glossary of employment and industry, Elsevier, Amsterdam, 1982 (320 blz.), E/F/I/N/D/Z

Informatica, automatisering
Van Belkum, J.W., Lexicon informatica (losbladig), Samson, Alphen aid Rijn
Chandor, A., Verklarend woordenboek informatica, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1983
NNI, Nomenclatuur en definities in de techniek van het automatisch regelen, Den Haag, 1958 (15 blz.)
NNI, Benamingen voor elektrische schakel-, verdeel- en regelinrichtingen, Den Haag, 1965 (59 blz.)
NNI, Woordenlijst informatieverwerking, Den Haag, 1967, N/E
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of computers, automatic control and data processing, Elsevier, Amsterdam, 1980 (474 blz.),
E/F/I/N/D/S
CEG, Téléinformatique, Terminologiebureau, Luxemburg, 1977
(117 blz.), F/D/E/NII/DS
Heinold, F., Fachbegriffe der Programmierungstechnik, üldenburg, München, 1959, D/E/F/N/R/Z
Fizmatgiz, Dictionnaire sur les automates et sur la technique de
calcul, Moskou, 1963 (471 blz.), E/F/IIN/D/S/R
IBM, Computerterminologie. Verklarend woordenboek van termen op het gebied van informatieverwerking, Amsterdam (165
blz.), N-E/E-N
Stichting studiecentrum voor administratieve automatisering.

Verklarende woordenlijst, Vaktermen met betrekking tot de administratieve automatisering, Amsterdam, 1959 (136 blz.), N-E/E-N

Erratum: op blz. V-103 van Taalbeheersing moet het adres van
het Nederlands Naturalisatie-instituut luiden: Kalfjeslaan 2,

2600 GB Delft, (postbus 5059).
Vanuit België moet alle briefwisseling worden gericht aan: BIN,
Brabançonnelaan 29, 1040 Brussel
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V. - Varia
Kernwetenschappen, ruimtevaart
NNI, Benamingen en definities op het gebied van de kernwetenschappen, Den Haag, 1970 (358 blz.), E-F/N. N-E/F
Clason, W. E., Elsevier's dictionary of nuclear science and technology, Amsterdam, 1978 (787 blz.), E/F/IIN/D/S
Vosboinik, D.I., Dictionnaire de l'énergie nucléaire, Moskou,
1961 (462 blz.), E/F/IIN/D/S/R
CEG, Radioactive waste, Luxemb., 1980 (469 blz.), E/F/I/D/N
CEG, Glossaire de physique des plasmas, Terminologiebureau,
Brussel, 1969/1970, F/D/IINIE
Zijp, W.L., Glossary of terms used in nuclear safeguards, RCN
Petten, 1974 (35 blz.), E-F/D/IIN
Europees Parlement, Terminologie concernant la non-prolifération des armes nucléaires et l'astronautique, Luxemburg, 1968 (52
blz.), FINID/I/E
Deutscher Normenausschuss, Begriffe der Kerntechnik, Beuth,
Berlin, 1973 (205 blz.), E/F/IINIR
CEl, Caractéristiques générales de l'instrumentation des réacteurs
nucléaires, Genève, 1968 (87 blz.), F/D/E/I/N

Koeltechniek
NNI, Diepvriezers voor huishoudelijk gebruik, Rijswijk, 1971 (19
blz.)
Emblik, E., Kälte-Wörterbuch, Schersow, Hannover, 1954 (192
blz.), D/E/FINIS
Institut international du froid, Nouveau dictionnaire international
du froid, Parijs, 1970 (560 blz. + 2 supplementen), E/F/I/N/D/SI

RlDSINS

Kunst
Swillens, P., Encyclopedie van de schilderkunst, Spectrum,
UtrechtlAntwerpen, 1960

Kwaliteitscontrole
Pollington, C.E., Glossary of terms used in quality control, European Organisation for quality control, 1981 (817 blz.), E/DS/N/FI
DII/SI enz.
Taalbeheersing mei/juni 1984
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Landbouw, bosbouw, visserij, voedings- en genotmiddelen
WinkIer Prins, Veenman's agrarische WP, 3 delen, Elsevier, Amsterdam, 1954 (687 blz. + 719 blz. + 814 blz.)
Commissie benamingen land- en tuinbouwtechniek, Benamingen
in de land-, tuin- en bosbouwtechniek, Wageningen, 1978 (78
blz.)
Centrum voor landbouwpublikaties. Aanbevolen woorden in de
land- en tuinbouw, Wageningen, 1959 (49 blz.)
H0st, 0., Tropische en subtropische vruchten en groenten, Thieme, Zutphen, 1978 (123 blz.)
Huizenga, J., Jaalsma, H., Handboek vlees en vleesprodukten,
Elsevier, Amsterdam, 1972 (204 blz.)
NNI, Woordenlijst brouwerij en mouterij, Delft, 1951 (58 blz.)
NNI, Nederlandse namen van planteziekten bij fruitgewassen
NNI, Benamingen in de tuinbouwtechniek
Bom, W., Wijnlexicon, Prisma, Utrecht, 1966 (180 blz.)
Pudoc, Bosbescherming (2 delen), Wageningen, 1975 (261 blz. +
159 blz.)
Muus, B.J., Zeevissengids. Zeevissen en zeevisserij in NoordwestEuropa, Elsevier, Amsterdam, 1966 (244 blz.)
Huitenga, T., Nederlands-Engels woordenboek voor landbouwwetenschappen. Ned. Uitg.mij., Leiden, 1976 (600 blz.), N/E
Woordenlijsten Engels-Nederlands agrarische sector, Numij Leiden, 1983, E/N
Steinmetz, H., Tierische Produktion, Betzdorf, 1978 (488 blz.),

D/E/F/I/N/S
Steinmetz, H., Landmaschinen und Geräte, Betzdorf/Sieg, 1976
(449 blz.), D/E/F/I/N/S
IMAG, Merkengids, tevens handboek voor de land-, tuin- en bosbouwmechanisatie, Wageningen, 1977 (442 blz.), NIP/DIE
Steinmetz, H., Gartenbautechnik, Betzdorf/Sieg, 1972 (482 blz.),

D/F/E/I/N/S
Nijdam, J., De Jong, A., Dictionary of horticulture, Elsevier,
Amsterdam, 1970 (561 blz.), E/F/N/D/I/DS/Z/L
OESO, Lexicon of terminology used in the fruit and vegetables
trade, Parijs, 1961 (47 blz.), F/I/D/N/E/S
KaBos, T., e.a., Six language grain dictionary, Wyt, Rotterdam
(616 blz.), E/F/D/N/I/S
Pudoc, Mushroom terms, Wageningen, 1966 (148 blz.), E/F/DI

DS/N
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Caobisco, Fünfsprachiges Süsswaren Fachwärterbuch, Benecke,
Hamburg, 1964 (429 blz.), D/E/FII/N
Chaballe, Elsevier's Sugar Dictionary, Elsevier, Amsterdam,
1984 (684 blz.), E/F/S/N/D
Muller, C.A., Glossary of sugar technology, Elsevier, Amsterdam, 1970 (224 blz.), E/FIDIS/N/I/DS/Z
FAO, Multilingual vocabulary of soit science, Rome, 1960 (430
blz.), E/FIDII/N/S/PS/Z/R
International Seed Testing Association, A multilingual glossary
of common plant names, Wageningen, 1968 (371 blz.), L/E/D/FI

I/N/DS/NS
Williams, G., Elsevier's dictionary of weeds of Western Europe,
Amsterdam, 1981 (320 blz.), L/DS/D/E/S/FS/F/I/N/NS/PS/Z
Bayer, Verzeichnis der wichtigsten Schadpflanzen, Leverkusen,
1980 (722 blz.), D/E/F/I/N/S/PS/Z
Bayer, Verzeichnis der wichtigsten tierischen Schädlinge und
Nützlinge, Leverkusen, 1981, DS/D/E/F/I/N/S/PS/L
Steinmetz, Vocabularium botanicum, Amsterdam, 1953 (149
blz.), L/G/F/D/N/E
Staehlin, A., Die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen Mitteleuropas, DLG-Verlag, Frankfurt, 1967 (174 blz.), F/EIDII/N/S
CEG, La vinification, Terminologiebureau, Brussel, 1983, F/EI

D/I/NIDS/S/PS
European Brewery Convention, Elsevier's dictionary of Brewing,
Amsterdam, 1983 (264 blz.), N/FID/E
CEG, Vocubulaire du tabac, Terminologiebureau, Brussel, 1983,

F/E/D/I/NIDS/S/PS
Europees Parlement, Terminologie du secteur de la pêche, Luxemburg, 1977 (170 blz.), F/I/EIDS/N/D/L
OESO, Multilingual dictionary of fish and fish products, Farnham, Fishing News Books, 1978 (430 blz.), E/N/F/D/I/DS/S/NS
Boerhave Beekman, W., Elsevier's Wood dictionary (3 delen),
Amsterdam, 1964-68 (479 blz. + 642 blz. + 460 blz.), E/F/S/IlZI

N/D
De Vries, P.G., Bosbouw-zakwoordenboek, Wageningen, 1964
(206 blz.), N/E/S

Media
Knecht, J., Media begrippenlijst, Stenfert Kroese, Leiden, 1980
Taalbeheersing mei/juni 1984
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Meet- en regelapparatuur
Clason, W.E., Elsevier's dictionary ofmeasurement and controle,
Amsterdam, 1977 (886 blz.), E/F/S/I/N/D

Metaal en metaalbewerking
NNI, Nomenclatuur en definities op het gebied van de metaalkunde, Mechanische eigenschappen en mechanisch onderzoek van
metalen, Den Haag, 1966 (19 blz.)
NNI, Nomenclatuur en definities op het gebied van de gieterijtechniek, 1966 (66 blz.)
NNI, Metalen (23 blz.)
NNI, Benamingen van machinale hamers, Benamingen van persen, Benamingen van schroeven
NNI, Stoommachines, turbines en pompen, verbrandingsmotoren
(47 blz.), Machineonderdelen (31 blz.), Asondersteuningen (27
blz.), Vierkabelgrijpers (9 blz.)
NNI, Woordenlijst werkplaatstechniek (23 blz.)
Clason, W.E., Elsevier's dictionary ofmetallurgy and metal working, Elsevier, Amsterdam, 1978 (848 blz.), E/F/I/N/D/S
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of tools and ironware, Amsterdam, 1982 (298 blz.), E/F/S/I/N/D
EGKS, Congres over de toepassing van staal. Vaktermen en glossarium, 1966, Terminologiebureau, Luxemburg; NIP/DillE
EGKS, L'acier dans les industries chimiques, Luxemburg, 1968
(487 blz.), D/F/I/N/E
EGKS, Staal in de bouwnijverheid, Luxemburg (85 blz.), N/F/DI

I/N
CEG, Sidérurgie, terminologie de base, Luxemburg, 1975 (90
blz.), FIDIE/I/N
CEG, Glossaire des normes de l'acier, Brussel, 1978 (720 blz.),
F/D/I/N/E/DS
Commission Internationale du Dictionnaire de Fonderie, Dictionnaire international de fonderie. Dunod, Parijs, 1962 (482
blz.), F/D/E/I/N/S/Z/NS
Eurotrans, Wörterbuch der Kraftübertragungselemente, Springer,
Berlijn, 1982 (145 blz.), D/E/F/I/N/S/Z
Dettner, H. W., Elsevier's dictionary of metal finishing and corrosion, Elsevier, Amsterdam, 1971 (175 blz.), F/I/D/N/E
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Institut international de la soudure, Recueil terminologique du
soudage (4 delen), Basel, 1955-'61 (28 blz. + 78 blz. + 78 blz. +
140 blz. + 253 blz.), D/E/F/I/N/S/ZIDS/NS
Schuurmans Stekhoven, G., Elsevier's dictionary ofmetal cutting
toois. Amsterdam, 1970 (458 blz.), E/D/N/F/I/S/R
Stork-Amsterdam, Vakwoordenlijst - Lichte procesindustrie,
Centrale Drukkerij Stork, Amsterdam, 1975, N-D/F/E/S
CEl, Appareils de mesure scientifiques et industriels (88 blz.),
F/EID/I/N/S/R/P/Z

Mijnbouw, steenkool, gas, aardolie, andere energiebronnen
NNI, Mijnbouwkunde, Delft, 1952 (76 blz.)
NNI, Petroleumtechniek, Den Haag, 1954 (56 blz.)
NNI, Woordenlijst brandstoffen en ketels, Den Haag, 1954 (21
blz.)
Nederlands geologisch mijnbouwkundig genootschap, Mijnbouwkundige nomenclatuur, Wolters, Groningen, 1949 (436
blz.), N/E/FIDIS
Inichar, Lexique minier, Luik, 1968 (102 blz.+ 98 blz.), F-N/N-F
CEG, Meertalig glossarium betreffende aardolie- en gaswinning te
land en op zee, Graham Trotman, Londen, 1979 (490 blz.), FINI
DIDIS/E/I
CEG, Cours d'initiation à l'exploitation des mines avec glossaire,
Terminologiebureau, Luxemburg, 1969 (90 blz.), D/F/l/N/E
CEG, Télécommande et télécommunications dans les charbonnages, Terminologiebureau, Luxemburg, 1972 (147 blz.)
Moltzer, J., Elsevier's oilfield dictionary, Elsevier, Amsterdam,
1965 (162 blz.), E/F/N/D/S
Chaballe, L., Elsevier's oil- and gasfield dictionary, Amsterdam,
1980 (672 blz.), F/E/D/S/I/N/A
Royal Dutch, Drilling technique and oilfield development, Den
Haag, 1949 (161 blz.), F/D/N/E/S
Union internationale de l'industrie du gaz, Elsevier's dictionary
of the gas industry, Amsterdam, 1961 (628 blz.) + suppl., 1973
(203 blz.), F/E/I/D/S/PS/N
Europees Parlement, Terminologie des sources d'énergie nouvelles et renouvelables, 2 delen, Luxemburg, 1982 (249 + 99 blz.),
E/F/I/D/N/DS/G
CEG, Alternatieve energiebronnen, 2 delen, Brussel 1984 (718 +
420 blz.), F/D/I/N/EIDS
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eEG, Energy from biomass, Luxemburg, 1980 (134 blz.), FlE/DI
I1N/DS

Milieuzorg
Ten Houten, J.G., Oosthoek Encyclopedie van het milieu, 1984
(576 blz.)
Langenhoff, V., Keesings woordenboek voor natuur en milieu,
Keesing (76 blz.)
Polak, J.M., Praktijkboek milieu (losbladig), Kluwer, Deventer,
1977, e.v.
Europees Parlement, Milieuterminologie (losbladig), Schmidt
Verlag, Bielefeld, 1974, F/E/D/NIIIDS
Europees Parlement, Terminologie der milieuverontreinigende
stoffen, Luxemburg, 1984 (107 blz.), FIIID/N/E/DS/G
Europees Parlement, Terminologie van het afvalbeheer, Luxemburg, 1984 (245 blz.), FIIID/N/E/DS/G
Europees Parlement, Terminologie écologique, Luxemburg, 1982
(250 blz.), FIIIE/D/N/DS

Muziek
Robijns, J., Algemene muziekencyclopedie, De Haan, Haarlem,
1979
Höweler, c., XYZ der muziek, De Haan, Utrecht, 1976
Willemze, Th., Spectrum muzieklexicon, Spectrum, Utrechtl
Antwerpen, 1975
Stephens, R.W.B., Acustica in olto lingue, F. Angeli, Milaan,

1975, E/D/FIIIN/PS/S/R
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INHOUDSOPGAVE

(vervangt de vroegere bladzijden V - 104, 105)
Aardrijkskunde, geologie, meteorologie
Afkortingen
Algemeen-technische woordenboeken
Biologie
Bouwkunde, ruimtelijke ordening
Culinair taalgebruik
Demografie en huisvesting
Economie, verzekeringen, statistiek
Elektronica, telecommunicatie
Elektrotechniek
Filosofie, godsdienst, occultisme
Fotografie, film
Geneeskunde en geneesmiddelen, drugs
Geschiedenis, folklore
Grafische industrie
Industrie (algemeen)
Informatica, automatisering
Kernwetenschappen, ruimtevaart
Koeltechniek
Kunst
Kwaliteitscontrole
Landbouw, bosbouw, visserij, voedingsmiddelen
Media
Meet- en regelapparatuur
Metaal en metaalbewerking
Mijnbouw, steenkool en andere energiebronnen
Milieuzorg
Muziek
Onderwijs, archief- en bibliotheekterminologie
Plastic, rubber
Psychiatrie
Psychologie
Recht en overheid
Scheikunde, natuurkunde
Sociale zaken
Sociologie
Sport, toerisme
Spuitbussen, cosmetica, detergenten
Taal, letterkunde
Televisie en video
Textiel
Vervoer en vervoermiddelen
Wiskunde
Taalbeheersing nov./dec. 1984

blz.
V - 105
V-lOS
V - 105
V - 106
V - 106
V - 107
V - 107
V - 108
V - 109
V - 109
V - 110
V - 111
V - 111
V - 112
V - 112
V - 113
V - 113
V - 114
V - 114
V - 114
V - 114
V - 115
V - 116
V - 117
V - 117
V - 118
V - 119
V - 119
V - 120
V - 120
V - 120
V - 121
V - 121
V - 122
V - 123
V - 123
V - 123
V - 124
V - 124
V - 124
V - 124
V - 124
V - 126

v - 104

Aardrijkskunde, geologie, meteorologie, astronomie
Geografische begrippenlijst, Wolters-Noordhoff, Groningen,
1975
Quencez, G., Vocabularium geographicum, Presses Académiques Européennes, Brussel, 1968 (298 blz.), F/D/IIN/E/S
Schieferdecker, A., Geological nomenclature, F. Noorduijn en
zoon, Gorinchem, 1959 (523 blz.), E/NID/F
Visser, W.A., Geological nomenclature, Bohn, Scheltema en
Holkema, Utrecht, 1980 (540 blz.), E/N/F/D/S
HMSO, The meteorological glossary, Londen, 1939 (253 blz.),
E/FID/N/S/DS/NS/PS/Z
Afkortingen
Apeldoorn, Afkortingenlexicon, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1983
Janssen, D., Van AAB tot ZOO, Heideland, Hasselt, 2e druk,
1978 (178 blz.)
Raad EG, Meertalig afkortingenlexicon, Luxemburg, 1982 (622
blz.), F/IID/N/E/DS

Algemeen-technische woordenboeken
WinkIer Prins technische encyclopedie, 6 delen, Amsterdam,
1975
Berg, K., Encyclopedie van de materialenkennis, 3 delen, Elsevier, Amsterdam, 1962-63 (1590 blz.)
NNI, Technische woorden (Centrale taalcommissie voor de techniek), Den Haag, 1958 (312 blz.)
NNI, Algemene bedrijfsterminologie, Woordenlijst voor bedrijf en

techniek, 1980
Jansonius, H., Technisch Engels woordenboek, Ned. Uitg. mij.,
Leiden, 1965 (555 blz.), E-N/N-E
Schuurmans Stekhoven, G., Kluwer's Universeel technisch woordenboek, Kluwer, Deventer, N-F, 1977 (643 blz.), F-N, 1975 (622
blz.), E-N, 1971 (571 blz.), N-E, 1977 (775 blz.), D-N, 1980 (433
blz.)
Peek, H.l., Standaard Nederlands-Engels technisch woordenboek, Standaarduitgeverij, Antwerpen, 1974 (388 blz.), N-E
Voutquenne, c., Technisch woordenboek, Standaard, Antwerpen, 2 delen, 1968/1972 (475 blz. + 632 blz.), F-N/N-F
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V. - Varia
Onderwijs, archief- en bibliotheekterminologie
Van Meerten, A., e.a., Onderwijskundig woordenboek, Standaard, Antwerpen, 1974 (212 blz.)
Bolle, C.M., Termen uit het moedertaalonderwijs, Wolters
Noordhoff, Groningen, 1983
Benelux-Economische unie, Termen in gebruik bij het technische
onderwijs in België en Nederland, Brussel, 1961 (52 blz.), FIN
Van Duyvendijk, N.A., Nederlandse onderwijstermen in vijf talen, ministerie van Onderwijs, afdeling Documentatie, Den Haag
(295 blz.), N/F/E/D/S
Eudised, Veeltalige thesaurus voor de informatieverwerking op
onderwijsgebied, Raad van Europa, Straatsburg, 1977 (774 blz.),
E/F/DIN
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of library science, information and documentation, Elsevier, Amsterdam, 1976 (708 blz.),
E/F/S/l/N/D/A
Herbert, J., Elsevier's lexicon of archive terminology, Elsevier,
Amsterdam, 1964 (83 blz.), F/E/DIl/N/S
Centrale vereniging voor openbare bibliotheken, Bibliotheekterminologie, Den Haag, 1967 (294 blz.), F/D/N/E
Zoltan Pipies, Dictionarium bibliothecarü practicum, Verlag Documentation, München, 1970 (375 blz.), F/I/DINIE/S

Plastic, rubber
Wittfort, A.M., e.a., The technical terms in plastics engineering,
Elsevier, Amsterdam, 1976 (356 blz.), D/E/F/N/I/S
Dorian, A., Dictionary of plastics and rubber technology, Hiffe,
London, 1965 (808 blz.), E/D/F/N/S/I
Rubber foundation, Elsevier's rubber dictionary, Amsterdam,
1959 (1537 blz.), E/F/I/D/N/S

Psychiatrie
Ladu, C.A., Encyclopedie van de psychiatrie en de psychotherapie, Elsevier, Amsterdam, 1976
Taalbeheersing nov./dec. 1984
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Psychologie

Schoo, H.J., Psychologische encyclopedie, Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1981
Duyker, H.C., Encyclopedie van de psychologie, Elsevier, Amsterdam, 1977
Holzhauer, F.F.O., Handwoordenboek der psychologie, Van
Loghum Slaterus, Deventer, 1977 (408 blz.)
Sillamy, N., Lexicon van de psychologie, Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1974 (280 blz.)

Recht en overheid

Fockema, A., Rechtsgeleerd handwoordenboek, Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, 1977 (713 blz.)
Boreel, J.1., Ken uw recht, Elsevier, Amsterdam, 1970 (286 blz.)
Ankum, J.A., Romeinsrechtelijk handwoordenboek, Tjeenk Willink, Zwolle, 1973
Moors, J., Juridisch woordenboek, CAD, Brussel, 1984 (657 +
148 blz.), F-N/N-F
Hesseling, G., Juridisch woordenboek, Kluwer, Amsterdam,
1978 (513 blz.), N-F/F-N
Langendorf, H., Juridisch woordenboek, Kluwer, Deventer,
1976 (365 blz.), N-D
Le Docte, E., Dictionnaire des termes juridiques en 4 langues,
Oyez, Brussel, 1978 (696 blz.), F/N/EID
Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-unie, Sociaalrechtelijk woordenboek, Brussel, 1977 (268 blz.), N/F
Leliard, F., Gerechtelijke terminologie, Kluwer, Antwerpen,
1983 (378 blz.), F-N/N-F
Europees Parlement, Terminologie de la société anonyme européenne, Luxemburg
CEG, Vocabulaire des Traités européens, Brussel, 1977-19791980 (deel I en deel II), F/D/E/I/N/DS/G
Europees Parlement, Terminologie des droits de l'homme, Luxemburg, 1982 (342 blz.), F/I/E/D/NIDS/G
SteenseIs, J.H., Dictionnaire administratif, Brepols, Turnhout,
1946 (428 blz.), F-N/N-F
CEG, BTW-woordenlijst, Brussel, 1983 (232 blz.), F/N/E/D/I/
DS/G/S/PS
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Europees Parlement, Verkiezingsterminologie, Luxemburg, 1979
(228 blz.), FIIIEIDIN/DS
Europees Parlement, Terminologie du brevet européen, Luxemburg, 1981 (185 blz.), E/FIDIIINIDS/G
Europees Parlement, Terminologie de l'avant-projet de convention relatif à un droit européen des marques, Luxemburg, 1981
(305 blz.), FIIIEIDIN/DS
Europees Parlement, Terminologie fiscale, Luxemburg, 1975 (84
blz.), E/FIDIS/I/NIDS
CEG, Vocabulaire douanier, Brussel, 1983, FINIEIDIIIDS/S/PS
Ministerie van Binnenlandse zaken, Lijst van benamingen van

ambtenaren en personen bij de openbare besturen in dienst of
bekend, Staatsblad, Brussel, 1961 (100 blz.), F-N
AdIer, Dictionary of criminal science, Elsevier, Amsterdam, 1960
(1460 blz.), F/I/DINIE/S/PS/Z

Scheikunde, natuurkunde
Koninklijke Nederlandse chemische vereniging, Regels voor de
nomenclatuur van de anorganische chemie, Den Haag, 1983 (28
blz.)
id., Regels voor de nomenclatuur van de organische chemie, Den
Haag, 1977
Cahn, A.S., Chemische nomenclatuur, Het Spectrum, Utrecht,
1966 (245 blz.)
NNI, Chemie (40 blz.), Chemische technologie, Delft, 1951 (55
blz.)
NNI, Technische natuurkunde, Delft, 1949 (55 blz.)
CEG, Indeling van chemische produkten in het douanetarief van
de Europese Gemeenschappen (7 delen), Luxemburg, 1981,
E/D/FIIINIDS (28 blz.)
Dorian, A.F., Elsevier's dictionary of industrial chemistry, 2 delen, Elsevier, Amsterdam, 1964 (1220 blz.), E/FIIINIDIS
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of chemical engineering, 2
delen, Elsevier, Amsterdam, 1968 (628 blz. + 575 blz.), E/F/IINI
DIS
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of general physics, Amsterdam, 1980 (859 blz.), E/FIIINIDIS
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Sociale zekerheid, beroepenlijsten, maatschappelijk werk, welzijn
Pere, H., Prisma beroepengids, Het Spectrum, Utrecht, 1980
(295 blz.)
Beroepeninventarisatie, Staatsuitgeverij, Den Haag
Beroepenmonografieën, Staatsuitgeverij, Den Haag
Van Hee, M., Woordenboek welzijn, Vuga, Den Haag, 1979 (266
blz.)
Europees Parlement, Terminologie de la sécurité sociale, Luxemburg, 1974 (240 blz.), F/I/EID/N/DS
Europees Parlement, Terminologie de la charte sociale européenne, Luxemburg, 1982 (89 blz.), F/I/EIDINIDS/G
Rampini, G., Sociale zekerheid, Kluwer, Deventer, 1966 (229
blz.), FlE/11D IN
id., Regels voor de nomenclatuur van de organische chemie, Den
Haag, 1977
Cahn, R.S., Chemische nomenclatuur, Het Spectrum, 1966 (245
blz.)
Zapf, K., Wörterbuch der Sozialarbeit, Heymanns, Keulen, 1961
(463 blz.), D/E/F/IIN
Ministerie van Maatschappelijk werk, Vaktermen op het gebied
van maatschappelijk werk en aanverwante sociale arbeid, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1962 (317 blz.), N-D/E/F
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Systematische classificatie
en Alfabetische lijst van de beroepen, Brussel, N/F
CEG, Système européen de diffusion des offres et des demandes
d'emploi (CEDOC), 4 delen, Brussel, FIN/D/E/I/DS

Sociologie
Rademaker, L., Sociologische encyclopedie, Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1978
De Valk, l.M.M., Encyclopedie van de sociologie, Elsevier, Amsterdam, 1977

Sport, toerisme, vrijetijdsbesteding
Académie internationale du tourisme, Internationaal toeristisch
woordenboek, Monte Carlo, 1975 (290 blz.), N/F/I/G/EID
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Spuitbussen, cosmetica, detergenten
Herzka, A., Elsevier's lexicon of pressurized packaging (aerosols), Amsterdam, 1964 (159 blz.), E/F/I/DIN/S/RINS/DS
Carriere, G., Dictionary of surface active agents, cosmetics and
toiletries, Amsterdam, 1978 (98 blz.), E/F/I/DIN/S/P

Taal, letterkunde
Booij, G.E., Lexicon van de taalwetenschap, Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1980
Van Gorp, H., Lexicon van literaire termen, Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1980

Televisie en video
Clason, W.B., Elsevier's dictionary of television and video recording, Amsterdam, 1975 (608 blz.), E/F/SIIIN/D

Textiel
NNI, Textielonderzoek; Bepaling van het gehalte aan celluloseace-

taat in textielmaterialen; Bepaling van het keratinegehalte in textielmateriaal, samengesteld uit keratine en cellulose (zwavelzuurmethode); Bepaling van het gehalte aan polyester in mengsels van
polyester en wol, Den Haag
Tas, J., Viertalig textielwoordenboek, Misset, Doetinchem, 1956
(289 blz.), N/D/F/E
Fibers and Polymers Laboratories, Multilingual glossary of textile
terminology, Cambridge/Mass., 1972, DSIN/E/F/S/Z/FS

Vervoer en vervoermiddelen
Stichting Studie Centrum Wegenbouw, Nomenclatuur van de
weg, Delft, 1968 (74 blz.)
NNI, Nomenclatuur van het verkeer (wegverkeer), Rijswijk, 1970
(23 blz.)
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NNI, Vervoermiddelen over de weg, Delft, 1954 (26 blz.)
Van Beylen, J., e.a., Maritieme encyclopedie, De Boer, Bussum,
1970, 6 delen
NNI, Spoor- en tramwegen, Delft, 1953 (37 blz.)
NNI, Scheepsbouw, Delft, 1952 (42 blz.)
NNI, Havens, Delft, 1949 (15 blz.)
NNI, Woordenlijst luchtvaart, Delft, 1953 (116 blz.)
NNI, Verbrandingsmotoren, Delft, 1954 (47 blz.)
Blok, C., Illustrated automobile dictionary, Kluwer, Deventer,
1978 (502 blz.), N/P/E/FID/I
Labots, H., Autotechnisch Engels, Voorschoten, 1973 (96 blz.),

E-N/N-E
Labots, H., Autotechnisch Duits, Voorschoten, 1976 (93 blz.),

N-DID-N
NNI, Nederlandse vertaling van het vijftalig 'Lexique illustré de
l'automobile', Den Haag, 1959 (86 blz.), FIN
Venstermans, G., Woordenboek voor wegentechniek, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw, Woluwe-Brussel, 1982,2 delen, F-N/N-F
Van Renssen, S., Autowoordenboek, Kluwer, Deventer, 1959
(208 blz.), N/E/FID
Fédération européenne de la manutention, Industrial trucks, Parijs (244 blz.), F/l/D/N/E/S
Comité de liaison de la construction de carrosseries et de remorques, Construction de remorques et de carrosseries, Frankfurt,
1964, D/E/FIIIN
Logie, G., Glossary of transport, Elsevier, Amsterdam, 1980
(324 blz.), E/FII/N/D/Z
CEG, Glossaire Nouvelles techniques de transport, Terminologiebureau, Brussel, 1976 (888 blz.), F/EIDIl/NIDS
CEG, Wegen, Terminologiebureau, Luxemburg, 1978 (306 blz.),

F/N/D/EII/DS
Thomson, F.J., Elsevier's dictionary of port terminology, 1983,

EIDIS/FIN
Vandenberghe, J.P., Elsevier's nautical dictionary, Amsterdam,
1978 (960 blz.), E/F/SII/NID
Schoenmaker, P. W., Nieuw nautisch-technisch woordenboek,
Educaboek, Culemborg (446 blz.), E-NIN-E
CEG, Maritime glossary, Terminologiebureau, Brussel, 1967, DI

FII/N/E
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Versnel, P., Vakwoordenboek voor de Europese binnenvaart,
Bom, Assen, 1968 (215 blz.), N-D/F/E
Webb, B., Scheepstermen in acht talen, Luitingh, Laren, 1965
(160 blz.), N/E/F/D/DS/IIS/PS
Union internationale des Chemins de fer, Lexique général des
termes ferroviaires, Verlag Malsch u. Vogel, Karlsruhe, 1975
(1602 blz.), F/E/D/N/IIS
NAVO, Multilingual aeronautical dictionary, AGARD, Neuillysur-Seine, 1980 (876 blz.), E/F/NIDIG/IIPS/T/S/R

Wiskunde
Blinkman, P., Handboek voor de communicatie in de wiskunde,
Agon, Elsevier, Amsterdam, 1974

CORRIGENDA
Op blz. V-103 van Taalbeheersing moet het adres van het Nederlands Normalisatie-instituut als volgt worden gelezen: Neder-

lands Normalisatie-instituut, postbus 5059, Kalfjeslaan 2, 2600
GE Delft, Nederland.
Op blz. V-109, bij het vakgebied Elektronica, telecommunicatie
moeten de eerste drie regels worden vervangen door de volgende
tekst:
Clason, W.E., Elsevier's dictionary of electronics and wageguides, Elsevier, Amsterdam, 1979 (833 blz.), E/FIIIN/D/S
Clason, W. E., Elsevier's telecommunication dictionary, Elsevier,
Amsterdam, 1976 (604 blz.), E/FIIIDINIS

AANVULLINGEN
Aardrijkskunde, astronomie
Lijst van landennamen, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1980 (34
blz.)
Bacchus, P., Vocabulaire d'astronomie, Hachette, Paris, 1980
(329 blz.), FIIID/N/E
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Biologie
Boom, B.K., Flora der cultuurgewassen van Nederland, deel I
Nederlandse dendrologie; deel 11 Flora der gekweekte, kruidachtige gewassen, Veenman, Wageningen, 1975 en 1982, N/L
Maitland, P., Elseviers gids van de zoetwatervissen, Amsterdam,
1980 (255 blz.), N/L
Muus, B., Elseviers zeevissengids, Amsterdam, 1978 (244 blz.),
NIL

Culinair taalgebruik
Winkier Prins Culinaire encyclopedie 1984 (752 blz.)
Demografie
Nationaal Instituut voor de Statistiek, Meertalige demografische
woordenlijst, Brussel, 1980 (255 blz.) (Nederlandse vertaling van
de Engelse en Franse lijsten uitgegeven door Ordina, Luik)
Haupt, A., Over bevolking, Nederlands interuniversitair demografisch instituut, Voorburg, 1981 (95 blz.)

Economie, statistiek
Dupont, H., Statistische terminologie, ministerie van Economische zaken, Brussel, 1979 (96 blz.), N/FiD/E

Informatica
NNI, Ontwerp-woordenlijst informatica, Delft, 1983
Darcy, L., Webster's computer lexicon, Delfia Press, Rijswijk,
1984
Van Uitert, c., Informaticawoordenboek, Samson, Alphen aid
Rijn, 1983 (584 blz.), N/E
Biemond, R, Woordenboek automatisering, PBNA, Arnhem,
1984 (960 blz.), EIN
Meadowns, A., Woordenboek nieuwe informatietechnologie, Het
Spectrum, Utrecht, 1985 (266 blz.), EIN
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
HET NOODZAKELIJKE 'WORDEN' EN HET OVERBODIGE 'GEWORDEN'
Is 'te worden' noodzakelijk na 'dienen' ? Wanneer is 'geworden' en 'geweest' overbodig?
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', 'het 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 worden
(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 worden' of 'te zijn'
weg te laten.
Zulke grammaticaal kreupele zinnen treft men ook veelvuldig aan met de werkwoorden 'moeten', 'mogen' en 'kunnen'.
Hier volgen enkele voorbeelden: De oorzaak moet vooral
gezocht (worden!) in de opvatting van de staat zelf. De uitgevers mogen ermee gelukgewenst (worden!) in deze behoefte te
hebben voorzien. Daaraan kan toegevoegd (worden !) dat hij ...
'Geworden' en 'geweest' overbodig

Het andere euvel, het overtollig gebruik van geworden en
geweest, is kennelijk te wijten aan Franse invloed. Aan het
Franse: il a été nommé, beantwoordt: hij is benoemd. Zo
hebben we het allen in de spraakkunsten op school geleerd en
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toch komt 'hij is benoemd geworden' zowel in de spreektaal
als in de schrijftaal op zeer grote schaal voor.
In de volgende zinnen moet 'geworden' overal wegvallen:
- Over het onderwerp van dit betoog is ontzaglijk veel gezegd en geschreven geworden.
- Hij is reeds eind vorig jaar aangehouden geworden.
- Er is naar aanleiding van gouverneur Roppes boek in
Nederland herhaaldelijk beweerd geworden dat de figuur
van Willem I in het Zuiden zelden rechtvaardig beoordeeld
is geworden.
- Het geld is uitbetaald geworden.
- De handelsbesprekingen zijn met succes bekroond geworden.

In plaats van 'geworden' leest men soms 'geweest' :
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 gegrinnikt geweest zijn bij die bekering.
-

'Geworden' en 'geweest' niet altijd te veel

Nu mag men uit het bovenstaande niet besluiten dat 'geworden' en 'geweest' overal geweerd dienen te worden. 'Worden'
is niet altijd een hulpwerkwoord; soms fungeert het als een
zgn. koppelwerkwoord bij een substantief. B.v. : 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 prof. Van Langendonck medewerker geworden van Van nu en straks'.
In plaats van een substantiefgroep kan het koppelwerkwoord 'worden' een adjectiefgroep vormen. B.V. : 'De verrassende opbloei van de Vlaamse letterkunde was eerst mogelijk
geworden, toen men geleerd had .. .' (De Vooys, Geschiedenis
van de Nederlandse taal). De volt. ver\. tijd van de adjectiefgroep 'mogelijk worden' is 'was mogelijk geworden'.
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 Taal en leven schrijft J .A. Meyers : 'Wanneer dit beeld
(...) in ons taalgebruik zou worden opgenomen, dan zou daarVI - 24

mee de taal een figuurlijke uitdrukking rijker zijn geworden'.
'Rijker zou zijn geworden' is de voltooid toekomende tijd van
de adjectiefgroep 'rijker worden'.
Ook 'zijn' heeft in de zin soms de functie van koppelwerkwoord en de voltooide tijden worden dan gevormd met het
voltooid deelwoord 'geweest'. We geven enkele citaten:
- 'De navolging der klassieken is het bevruchtende element
van de Renaissance geweest.' (J. Huizinga)
- 'Waaraan iedere Nederlander van jongsaf gewend is geweest.' (De Gids)
- 'Het was beroerd geweest om zo te drinken, en het was
nog beroerder geweest om daarna wakker te worden.'
(M. 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' de volt. verleden tijd van het koppelwerkwoord
zijn in de groepen: het bevruchtende element zijn, gewend
zijn, beroerd zijn, een zanger zijn.
De taalvorm van de lijdende vorm is 'worden' met het
voltooid deelwoord in de onvoltooide tijden (de notulen worden voorgelezen, werden voorgelezen) en 'zijn' met het voltooid deelwoord in de voltooide tijden (het huis is door de
bliksem getroffen; nadat hij door de vergadering tot voorzitter
gekozen was). We schrijven dus niet: is door de bliksem
getroffen geworden; tot voorzitter gekozen was geworden.
GESCHIL - IN GESCHIL
Wat komt in het Nederlands overeen met het Franse 'litige' en
'en litige' ?

Bij elke vertaling moet rekening worden gehouden met het
tekstverband.
a) Gewoonlijk zult u Fr. '(en) litige' in rechtstaal kunnen
weergeven met (in) geschil. B.v.
- een hangend geschil;
- een geschil bijleggen, beslechten;
- een geschil hebben met iemand;
- het geschil loopt over de vraag of ... ;
- een geschil voor de rechter brengen;
- de rechtbank neemt kennis van een geschil;
- de partijen in geschil;
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-

de zaak (het punt, de kwestie) in geschil;
samenstellingen: de geschilkwestie, het geschilpunt, de
geschilzaak e.a.

b) Soms kan Fr. 'litige' de betekenis hebben 'een geschil dat al

voor de rechter is gebracht'. In dat geval kan het nodig zijn
hier geding te zeggen, zoals in Burgerlijk Wetboek art. 440 :
'hij (de voogd) is verplicht tijdens het geding (Fr. pendant Ie
litige) het bestuur voorlopig waar te nemen'. 'En litige' kan
hier dan betekenen aanhangig.
c) Soms zal het mogelijk zijn tegenover Fr. 'litige' te stellen:
twistpunt, twistvraag, betwisting enz. en tegenover 'en litige'
of 'litigieux' : betwist; b.v. een betwiste aangelegenheid, een
betwist punt, een betwiste zaak.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
GEBIEDENDE WIJS
Wordt 'aanvaard(t)' in het meervoud met of zonder t geschreven?

In de moderne spraakkunsten vindt men meestal de regel dat
in de gebiedende wijs geen -t meer wordt geschreven, zomin in
het meervoud als in het enkelvoud:
- Behandel de dieren met zachtheid.
- Verwüder de vlekken met zorg.
- Ga spelen, jongens.
- Rij veilig, luisteraars.
De -t wordt wel geschreven als het werkwoord gevolgd
wordt door het persoonlijk voornaamwoord u: gaat u zitten.
'Gaat' kan dan zowel enkelvoud als meervoud zijn :
- Gaat u zitten, mijnheer.
- Gaat u zitten, heren.
Wü veronderstellen dat de vraag doelt op de slotformule van
brieven: Aanvaard, mijne heren ... Dat is letterlijk uit het
Frans vertaald, maar is in Nederlandse handelsbrieven niet
gebruikelijk, zoals men kan lezen in de handboeken over
handelscorrespondentie. De gebruikelijke slotvormen in handelsbrieven zijn: Hoogachtend of Met de meeste hoogachting,
eventueel voorafgegaan door de woorden: 'Inmiddels verblijven wij,'. Ook in Duitse en Engelse handelsbrieven worden
zulke slotvormen gebruikt: Hochachtungsvoll - Yours truly.
GELASTEN EN BELASTEN

Voor velen schünt het juiste gebruik van die werkwoorden niet
gemakkelük te zijn. Zü zijn meer vertrouwd met gelasten dan
met belasten. want het eerste verdringt vaak het tweede in
gevallen waar dat indruist tegen het Nederlandse taaleigen,
zoals wij hieronder aantonen.
Gelasten is synoniem met bevelen; dit laatste is gangbaar in
de gewone omgangstaal. Het eerste wordt vrijwel uitsluitend
gebruikt in ambtelijke taal, in het leger en bij het gerecht :
- De ambtenaar werd door de minister gelast onmiddellijk
het nodige te doen.
VI - 27

-

De officier werd gelast de brief aan de bevelhebber over te
brengen.
De rechtbank gelast, indien daartoe redenen zijn, de verkoop van het geheel of een gedeelte der roerende goederen. (Burgerlijk Wetboek. artikel 126)

In die drie gevallen betreft het een bevel dat door een
meerdere, een overheid of een gezag wordt gegeven. In deze
sfeer hoort gelasten thuis.
Het werkwoord afgelasten (gelastte af - heeft afgelast) betekent een gegeven bevel herroepen, door een tegenbevel afzeggen: een optocht, een wedstrijd, een staking, een vergadering
afgelasten. Er zijn in onze taal een groot aantal scheidbare
werkwoorden met het voorvoegsel af: afbreken - brak af afgebroken; afkeuren - keurde af - afgekeurd; afwerken werkte af - afgewerkt. Het is kennelijk onder invloed hiervan
dat sommigen ertoe gebracht worden te schrijven: een vergadering aflasten i.p.v. afgelasten.
Gelasten wordt ook gebezigd in een iets zachtere betekenis
dan bevelen, namelijk in die van: iemand iets opleggen, de last
opdragen iets te doen. B.v. een onderzoek gelasten; de secretaris werd gelast een regeling te ontwerpen. Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat op de zin met het werkwoord
gelasten dikwijls een bijzin volgt met een infinitief, voorafgegaan door het voorzetsel te : gelasten het nodige te doen;
gelasten over te brengen.
Belasten daarentegen wordt steeds gevolgd door het voorzetsel met en betekent opdragen, tot opdracht geven: iemand
met een taak belasten; de commissie is belast met het onderzoek; iemand met een werk, met de boekhouding, met de
correspondentie, met de algemene kantoorwerkzaamheden,
met de leiding van een zaak belasten.
Belasten kan ook als wederkerend werkwoord worden gebruikt en betekent dan hetzelfde als op zich nemen: zich
belasten met het secretariaat van een vereniging; de firma
belast zich met alle herstellingswerken.
Gelasten daarentegen kan niet in de wederkerende vorm
voorkomen; men kan dus in geen geval zeggen 'zich met iets
gelasten' .

De lezer begrijpt nu waarom in de volgende citaten 'gelasten' overal dient te worden vervangen door belasten:
- 'De minister heeft de spellingcommissie met een nieuw
onderzoek naar de geslachtskwestie gelast' (belast).
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'Alle vrouwelijke leerkrachten gelast (belast) met het onderricht in de lichamelijke opvoeding ...
- 'Maria krijgt nu twee leermeesters: een heer ... en een
juffrouw, die gelast (belast) is met repetities, uitstapjes en
wellevendheid.'
- 'Ik ben met een zaak van vertrouwen gelast (belast) door
mijn bisschop.'
Wij moeten dus zeggen: 'iemand gelasten iets te doen',
'iemand met iets belasten'.
GEPENSIONEERD(E)
Wat dient men te schrijven in de registers van de Burgerlijke
stand: De Smet Pieter, gepensioneerd, 67 jaar oud; De Smet
Pieter, gepensioneerde, 67 jaar oud?
In 'gepensioneerd' wordt het voltooid deelwoord als werkwoord, in 'gepensioneerde' wordt het als substantief gebruikt.
In het geval dat u bezighoudt zijn beide varianten theoretisch
verdedigbaar: Pieter De Smet is 'gepensioneerd' (met pensioen), of is 'een gepensioneerde', één uit de groep gepensioneerden.
Wij adviseren 'gepensioneerd' om de volgende reden. Wat u
verondersteld wordt in te vullen is het beroep van de betrokkene en, als hij geen beroep (meer) uitoefent, zo mogelijk iets
over zijn persoon. Als u invult 'gepensioneerd', betekent dit
zoveel als 'deze man oefent geen beroep meer uit; hij is met
pensioen'. Voor 'gepensioneerd' pleit ook de analogie met het
antwoord op de vraag naar de burgerlijke staat: gehuwd,
gescheiden.
Voorbeeld: De Nederlandse minister van Binnenlandse zaken geeft in een besluit van 29 augustus 1967 (Staatsblad van
het Koninkrijk der Nederlanden 442) voorschriften voor het
invullen van kaarten die moeten dienen voor de bevolkingsstatistieken. Bij geboorten moet o.m. het beroep van vader en
moeder worden vermeld. 'Indien geen beroep wordt uitgeoefend', aldus een van de voorschriften, 'wordt dit aangeduid als
volgt: zonder, rentenier, gepensioneerd, studerend, enz.'
GROTE GETALLEN IN LETTERS
Hoe worden grote getallen voluit in letters geschreven?

VeIen vragen zich af hoe grote getallen voluit in letters worden
geschreven en klagen erover dat zij hieromtrent nergens vaste
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regels vinden, voornamelijk wat het al of niet aaneenschrijven
betreft.
Het is juist dat b.v. in de Leidraad van de Woordenlijst van
de Nederlandse taal van 1954 geen regel wordt gegeven voor
de schrijfwijze van zeer grote getallen. In de woordenlijst zelf
vindt men wel voorbeelden van getallen die ons zekere aanwijzingen geven: tweeëntwintig, vijfenveertig, vijfhonderd, achttienduizend, vijfduizend, veertigduizend, vijfentwintigduizend,
honderdduizend, tweehonderdduizend.
Dit geeft ons dus wel een houvast voor de schrijfwijze van
bedragen die bestaan uit een getal van 1 tot 100, of uit een
veelvoud van 100, met daaropvolgend duizend, b.v. tweeënnegentigduizend , negenhonderdduizend.
Wat doen we echter met een cijfer als 207, 435, dat buiten
die voorbeelden valt en dus niet officieel door de Spellingcommissie geregeld is ? Om de hierdoor ontstane onzekerheid
te verhelpen, hebben twee leden van de commissie, die de
Woordenlijst van 1954 heeft opgesteld, prof. dr. J.L. Pauwels
en dr. H.C. Buiskool, hun eigen interpretatie van die kwestie
gegeven, maar jammer genoeg komen zij niet in alle opzichten
tot overeenstemming.
Pauwels schrijft: tweehonderdzevenduizend vierhonderd
vijfendertig (drie woorden)
Buiskool schrijft : tweehonderd zeven duizend vierhonderd
vijfendertig (vijf woorden)
Zolang deze kwestie niet officieel geregeld is, staat het ieder
vrij een van de twee bovenstaande schrijfwijzen te gebruiken.
Een vraag die soms ook wordt gesteld, is wanneer het
voegwoord en na honderd en duizend en hun samenstellingen
wordt geschreven. Het hoeft niet, maar het mag vóór de cijfers
van één tot en met twaalf: honderd (en) vier, duizend (en)
tien, tweehonderd (en) vijf, zesduizend (en) twaalf.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
HET GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS
Er bestaat twijfel nopens de juiste schrijfwijze van de volgende
woorden: eerste minister, minister van Financiën, regering,
parlement, enz.
Wanneer worden deze woorden met een hoofdletter geschreven: altijd, of in speciale gevallen?
1. De regels voor het gebruik van hoofdletters vindt u in :
- Woordenlijst van de Nederlandse taal, samengesteld in
opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering (het
'groene boekje'), blz. LXVIII - LXX.
- Groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale), 8ste
druk, blz. XXIX - XXX (beknopt).
- Prof. Dr. J.L. Pauwels, Toelichting bij de nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse taal, Leuven 1954, blz. 48-53 en in
de meeste handleidingen bij de Nederlandse spraakkunst.
Nuttige commentaar vindt u nog in het losbladige tijdschrift Taalbeheersing in de administratie (uitg. UGA,
Heule), blz. 11-594-596.
2. Wat de door u bedoelde gevallen betreft zegt de Woordenlijst:
'De volgende woorden worden met een hoofdletter geschreven: (
)
3.b. ( ) namen van (... ) openbare en andere lichamen (... ) :
Tweede Kamer, Senaat, Hoge Raad (... );
5. Titels als Hare Hoogheid, Zijne Excellentie; zo ook,
afhangend van het gevoel of het inzicht van de schrijver,
namen van rangen en waardigheden als Koning, Minister,
Voorzitter, titularissen en attributen in adressen (Aan de
Hooggeleerde Heer Prof. Dr. X)'.
Regel 5 wordt door Prof. Pauwels in zijn Toelichting als
volgt geformuleerd :
'7. Uit beleefdheid of eerbied schrijft men ook met hoofdletter titels als Zijne Heiligheid, Hare Hoogheid, Zijne Eminentie, Uwe Excellentie; ook in bepaalde omstandigheden de
namen van rangen en waardigheden als Koning, Minister,
Gouverneur; verder nog titulaturen en attributen, vooral in
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adressen: Aan de Zeereerwaarde Heer X. -Aan de Hooggeleerde Heer Prof. Dr. X.'
3. We vestigen uw aandacht op de woorden 'atbangend van
het gevoel of het inzicht van de schrijver' (Woordenlijst) en 'in
bepaalde omstandigheden' (Prof. Pauwels). Die woorden moeten in verband worden gebracht met de inleiding van het
hoofdstuk over het Gebruik van hoofdletters, waar de samenstellers uiteenzetten dat en waarom zij op dat punt hebben
'afgezien van een te strenge formulering van de desbetreffende
regels'. Die houding van de woordenlijstcommissie ligt in de
lijn van een vrij algemeen waarneembare strekking om een
beetje te 'bezuinigen' op hoofdletters.
4. In de gevallen waar u vragen over stelt, beschikt u dus over
een tamelijk grote vrijheid. Een oordeelkundig gebruik van die
vrijheid veronderstelt dat de schrijver even nadenkt over factoren als: functie, bestemming of bedoeling van de tekst
(vertrouwelijke of ambtelijke brief, rapport, wettekst, kranteverslag, verhaal enz.), de verwachtingen van de genoemde
persoon of instelling (b.v. adres van een brief, uitnodiging tot
een receptie) en vooral de noodzaak van duidelijkheid. Rekening houdend met de laatste factor zullen we vooral namen
van instellingen met hoofdletter schrijven: het bestuur (of
Bestuur) van Registratie en Domeinen, de Raad van State, het
Hof van Cassatie, het ministerie (of Ministerie) van Financiën,
enz. Begrippen als Koning, Eerste Minister" Minister van
Financiën, Regering, Parlement kunnen in een bepaald tekstverband, b.v. in de Grondwet, als instellingen gedacht en met
hoofdletter geschreven worden. In andere tekstverbanden zal
dat niet het geval zijn en dan kunnen we schrijven: 'De
huidige regering (= de bewindsploeg); het nieuw gekozen
parlement; de koning onderhield zich met de arbeiders; de
eerste minister voerde het woord; de heer X, minister van
Financiën, was op de vergadering aanwezig'.
Een onderscheid tussen hoofdletter en kleine letter is ook
zeer goed verdedigbaar in :
- 'de Eerste Minister als hoofd van de regering';
- 'Eyskens als eerste minister'.
Maar niemand heeft het recht u een 'spelfout' aan te wrijven
als u b. v. ook in het eerste geval afziet van hoofdletters.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
GEBRUIK VAN HET KOPPELTEKEN

Wanneer gebruikt men in het Nederlands het koppelteken?

Samenstellingen worden in het Nederlands zoveel mogelijk in
een woord geschreven: babybroekje, babybox, babyhoek,
babykleertjes enz.
Het koppelteken wordt gebruikt :
- in samenstellingen met letters, lettercombinaties, cijfers en
andere tekens: tbc-lijder; D-trein;
- in samenstellingen met Sint: Sint-Niklaas;
- in samengestelde titels, waarvan het eerste lid ook zelfstandig als persoonsnaam kan voorkomen: luitenantgeneraal ; adjunct-boekhouder;
- in samenstellingen waarvan het tweede lid een bepaling is
van het eerste : Antwerpen-Centraal, kruidje-roer-mij-niet,
kapitein-ter-zee;
- in samenstellingen die berusten op een nevenschikking:
broeder-overste, koningin-moeder;
- in samenstellingen waarin een hoofdletter voorkomt:
anti-Duits, Onze-Lieve-Vrouwekerk;
- in woordkoppelingen met en : heen-en-weer; duizend-eneen-nacht;
- als het eerste lid van een samenstelling uit twee woorden
bestaat en men wil doen uitkomen dat die twee woorden
bijeenhoren : ronde-tafelconferentie; kleine-boerenpartij
(normaal worden zulke samenstellingen echter aaneengeschreven: rodekruisauto);
- in aardrijkskundige namen: Klein-Brabant; WestVlaanderen; maar: Noordamerikaans, Westvlaams (behalve als het eerste lid zelf bij een aardrijkskundige naam
behoort : Zeeuws-Vlaams; Nederlands-Limburg;
- in verbindingen met ex, pro, pseudo, viee, niet: ex-keizer,
non-stopprogramma, pro-socialist, semi-arts, niet-roker;
- in de meeste totaal vreemde samenstellingen: entre-deux,
maiden-speech, piek-up, rendez-vous, vis-à-vis ...
Voorts in het algemeen ter verduidelijking van de bouw van
het woord of ter voorkoming van misleidende of zonderlinge
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spellingbeelden ('Woordenlijst van de Nederlandse taal', blz.
LXV):
- gala-avond, luxe-editie, politie-inspecteur, Noord-Ieren.
GEBRUIK VAN HET KLEMTOONTEKEN
Wanneer wordt op de dubbele klinkers 00 en ee het klemtoonteken geplaatst in de woordjes voor en een?

In verreweg de meeste gevallen wordt het voorzetsel voor
zonder accent geschreven, zoals in de volgende zinnetjes :
- Het is kwart voor vijf.
- Zij was voor dag en dauw opgestaan.
- Hij stond voor de tafel.
- Zij moesten voor de rechter verschijnen.
- Ik ben niet voor zulke dingen.
- Hij keek mijmerend voor zich uit.
- Voor het huis staat een boom.
Alleen wanneer voor, in welke betekenis ook, bij het spreken om de een of andere reden beklemtoond wordt, krijgt het
in geschrift het klemtoonteken :
- Het is kwart vóór vijf (en niet: kwart over vijf).
- Toen ik binnenkwam, stond hij vóór de tafel (en niet er
achter).
- Ik verzeker u dat ik er precies om kwart vóór twaalf zal
zijn (en niet later).
- Ik ben er niet vóór en ik ben er niet tegen : de hele zaak
laat me koud.
Hetzelfde geldt voor een. Sommigen schijnen te geloven dat
het als telwoord altijd het accent krijgt. Dit gebeurt echter
alleen wanneer de klemtoon er op valt of wanneer de lezer
misleid zou kunnen worden :
- Ik heb één man gezien (geen twee of drie).
- Het huis is voor één jaar gehuurd (niet b.v. voor drie).
Als in de eerste zin geen accent staat op een, zou men
kunnen lezen: ik heb 'n man gezien (geen vrouw). De zin
krijgt dus een heel andere betekenis naargelang een al dan niet
beklemtoond wordt.
Het is evenwel niet nodig het klemtoonteken te gebruiken in
zinnen als: de vergadering werd om een uur geschorst; het is
kwart voor een; hij is een week geleden naar het buitenland
vertrokken; het is nog maar een maand geleden.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
Het telefoonnummer van de Raad voor taaladvies is veranderd. Als u telefonisch vragen wilt stellen bel dan voortaan nr.
02/512.65.01. Adres: Ministerie van Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur, Koloniënstraat 29-31, /000 Brussel.
TELEFOONALFABET
De Raad voor taaladvies heeft op 13 december 1976 in overleg
met de RTT de volgende lijst van spelwoorden vastgesteld :
A Arthur
B Brussel
C Cesar
D David
E Emiel
F Frederik
G Gustaaf
H Hendrik
I Isidoor
J Jozef
K kilogram
L Leopold
M Maria

N

Napoleon
Oscar
P piano
Q Quiévrain
R Robert
S Simon
T Telefoon
UUrsuia
V Victor
W Waterloo
X Xantippe
Y Yvonne
Z zero

o

RUST, PENSIOEN EN PENSION
Zijn de volgende zinnen correct:
- Na een verdienstelijke loopbaan werd hij onlangs op rust
gesteld.
- De overledene was pas het jaar voordien op rustgeld gesteld ?
'Op rust stellen' of 'op rustgeld stellen', hier blijkbaar bedoeld
als vt..rtaling van 'mettre à la retraite', is geen gangbaar Nederlands. Wij gebruiken hiervoor het werkwoord pensioneren of
op pensioen stellen.
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Na een verdienstelijke loopbaan werd hij onlangs gepensioneerd.
- De overledene was pas het jaar voordien gepensioneerd, op
pensioen gesteld.
'Prendre sa retraite' stemt overeen met onze wending met
pensioen gaan en 'mise à la retraite' met pensionering. Degenen die op pensioen gesteld worden noemen we gepensioneerden (en niet 'op rust gesteldèn').
In een Vlaamse krant lazen we : 'De nieuwe burgemeester is
een 64-jarige aannemer met rust'. Voor iemand die niet langer
zijn beroep uitoefent, bestaat in onze taal de uitdrukking in
ruste (een aannemer, een minister, een gouverneur in ruste) of
rustend (rustend arts).
Het verschil tussen pensioen en pension wordt niet altijd in
acht genomen. Dit laatste woord betekent: kost en inwoning
tegen betaling, b.V. in een hotel (de prijs van het volledig
pension bedroeg 500 frank per dag, van het half pension
400 frank per dag). Samenstellingen met pension zijn: pensiongast (of kostganger), pensionhouder, pensionhoudster,
pensionprijs. Het woord wordt eveneens gebezigd ter aanduiding van het gebouw waar pension wordt gegeven: zij houdt
een pension in Knokke; hij woont in een pension.
Wij vermelden tenslotte nog enkele samenstellingen met
pensioen: pensioenfonds (caisse de retraite), pensioengerechtigd, pensioenleeftijd, pensioenrechten, pensioenregeling
(régime des pensions), pensioentrekker, rustpensioen (pension
de retraite).
Met rust laten

Met het woordje rust doet zich soms ook een ontsporing voor
onder Franse invloed. Sommigen vertalen letterlijk 'laissezmoi tranquille' door 'laat mij gerust' en 'tenez vous tranquille'
door 'houd u gerust', terwijl men in onze taal zegt laat me met
rust en houd u stil.
Het bijwoord gerust gebruiken we in de betekenis van stellig
of 'veilig' (wij kunnen gerust aannemen dat hij niet meer zal
komen) of als er sprake is van een geruststelling: wees maar
gerust, alles komt in orde; stel u gerust, wij hebben nog tijd

genoeg; u kunt gerust zijn, hij zal wel op tijd betalen.
Met het voorzetsel op krijgt gerust de betekenis van: vertrouwen hebben in, zich op iets verlaten. B.v.: ik ben er
helemaal gerust op dat hij zijn woord zal houden; zij zijn niet
helemaal gerust op de afloop.
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REVALIDATIE, RECLASSERING, OMSCHAKELING
Wat is het Nederlandse woord voor 'centre de réadaptation' ?
Dikwijls wordt 'réadaptation' verward met 'reconversion' en
het wordt wel eens vertaald als' herclassering'.
1. Het Nederlandse woord dat u zoekt als tegenhanger van Fr.
'centre de réadaptation' is revalidatiecentrum.
Revalidatie wordt door De Haan en Dekker, Groot woordenboek der geneeskunde IV (uitg. L. Stafleu, Leiden, 195657) omschreven als 'het weer gezond of krachtig maken of
worden; het zich opnieuw aanpassen aan beroepswerkzaamheden, na het doormaken van ernstige ziekte of trauma'. Van
Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1961, geeft de
definitie: 'geheel van medische en sociale maatregelen, die ten
doel hebben de validiteit van patiënten zo ver mogelijk te
herstellen, resp. de invaliditeit te verminderen en minder valide arbeidskrachten weer tot voor hen geschikt werk terug te
brengen'. We vinden daar nog het werkwoord revalideren en
de samenstellingen revalidatiearts en revalidatiecentrum.
Volgens de lijst 'Nieuwe woorden in onze taal', verschenen
in het Supplement 1958 van Winkler Prins Encyclopedie is een
revalidatiecentrum een 'inrichting, waar invaliden o.m. door
medische (en psychologische) behandeling en door het leren
gebruiken van prothesen geholpen worden een maximaal prestatievermogen te herwinnen'.
Zulke centra zijn in Nederland o.m. het Kinderrevalidatiecentrum Lydensteyn in Beesterzwaag, het Revalidatiecentrum
Overijssel in Enschede, het Revalidatiecentrum voor kinderen
De Johanna Stichting in Arnhem, het Militair Revalidatie Centrum in Doorn e.a.
2. De in de vraag vermelde term 'herclassering' behoort niet
tot de Nederlandse taalschat. Wel bestaat het woord reclassering, d.i. 'de sociale aanpassing of heraanpassing van personen, die zich onmaatschappelijk hebben gedragen', aldus Van
Dale. Deze vermeldt nog het werkwoord reclasseren, het
substantief reclassent ('ontslagen gevangene die geholpen
wordt bij zijn reclassering'), het adjectief reclassabel en de
samenstellingen reclasseringsagent, -ambtenaar, -arbeid,
-inrichting, -instelling, -maatregel, -raad, -rapport en -werk.
Uit het tijdschrift Taalbeheersing in de administratie (II-44)
lichten we nog de volgende opmerking: 'Het onderscheid
VI - 37

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 minder validen, terwijl het in het tweede geval om
delinquenten gaat. Geheel ten onrechte wordt de term reclassering soms gebruikt in verband met invalide arbeiders, waarschijnlijk als letterlijke, doch onjuiste vertaling van het Franse
'reclassement' .
3. Als tegenhanger voor het derde door u vermelde Franse
woord 'reconversion' kent het Nederlands omschakeling (van
een bedrijf), streekontwikkeling, gewestelijke omschakeling en,
voor zover het arbeidskrachten betreft, omscholing (zie daarover opnieuw Taalbeheersing in de administratie (II-330)).
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
DE -N- ALS TUSSENKLANK

Moet men schrijven 'groentenkonservenfabriek' of 'groentekonservenfabriek' ?
Groenteconservenfabriek (voorkeurspelling met c; progres-

sieve spelling met k) zonder tussen-n.
De -n- als tussenklank wordt slechts geschreven als het
eerste lid van de samenstelling noodzakelijk de gedachte aan
een meervoud oproept (b.v. bijenkorf, mierennest...).
Dit is niet het geval voor groente (verzamelnaam voor het
plantaardig gewas of moeskruid dat als voedsel voor de mens
dient) : groentesoep, groenteboer, groentebed, groentekweker,
groentevrouw, groentewinkel.
Algemeen: geen n

-

notedop, galgehumor, brandewijn, paardestaart, ossevlees,
lekezuster, blindedarm, dronkelap, strottehoofd, leeuweviag, huizehoog ...
zelfs niet als het tweede lid begint met een klinker:
- eendeëi, leeuweaandeel, galgeaas.
De n wordt slechts geschreven als het eerste lid van de
samenstelling
1. noodzakelijk de gedachte aan een meervoud oproept: bijenkorf, boekenkast, druiventros, eikenbos, geboortenbeperking, ledenpop, zedenleer, prullemand, sterrenkunde, wilgenlaan, bessenwijn, perentaart, kippenhok.

Opmerkingen :
a) volle nadruk ligt op het woord noodzakelijk; daarom b.v.

geitehok, konijnevangst, eendejacht (geen noodzakelijk mv.;
wel in mierennest, garnalenvangst), kurketrekker, schroevedraaier, sigareaansteker (men trekt slechts één kurk, draait
slechts één schroef, steekt slechts één sigaar tegelijk aan),
druiveschil, flessemelk;
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b) in samenstellingen met -boom of -struik als tweede lid

schrijft men e (men beschouwt de boom, de struik als één
gewas) : eikeboom, wilgeboom, rozestruik, aalbessestruik;
c) als er twijfel over het getal bestaat of geen getalbegrip
aanwezig is, schrijft men e : bessesap, schapevlees, hondeweer, vossejacht, achturemis, apegezicht;
2. een persoonsnaam is, die niet één bepaalde vrouwelijke
persoon aanduidt: heldendaad, herenmode, vrouwenbeeld,
engelengeluid, reuzenwerk, lekenmanier, zottenpraat.

Opmerkingen:
a) als het eerste lid een bepaalde vrouwelijke persoon aanduidt
schrijft men e: koninginnedag, Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk,
Prinsessegracht;
b) uitzonderingen zijn: hereboer, petekind, petemoei.
Let op
a) detectiveroman, medailleverzamelaar, kastanjeboom, sardi-

neblikje ... zonder n, omdat het eerste lid geen meervoud op -n
kan hebben (detectives, medailles, kastanjes, sardines, maar
sardienen: dus sardienenblikje);
b) keukenstoel, linnenkast, benedenverdieping, wapenfeit, wagenwijd: het eerste lid eindigt steeds op een n;
c) alpenwoonst, tropenhelm, klerenhanger: het eerste lid komt
uitsluitend in het meervoud voor;
d) adreslijst - adressenlijst; afgodsdienst - afgodendienst; steltloper (vogel) - steltenloper (mens); goedenavond, goedendag,
goedemiddag, goedenacht;
e) blindedarm, hogepriester, hogeschool (het eerste lid is geen
zelfstandig naamwoord);
iJ lekenmoraal, lekenmanier (eerste lid is een persoonsnaam),
maar lekebroeder, lekespel, lekezuster (eerste lid van deze
woorden wordt beschouwd als een bijvoeglijk naamwoord).
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NOTULEN EN PROCES-VERBAAL

In een mededeling van een Vlaamse veremglng in Brussel
stond te lezen: 'De algemene secretaris heeft het procesverbaal van de ledenvergadering aan alle bestuursleden gezonden'. Dient in deze zin 'proces-verbaal' niet te worden
vervangen door 'notulen' ?
In het Frans heeft 'procès-verbal' twee betekenissen; een
ervan is een van ambtswege geschreven woordelijk verslag
van de toedracht van een gebeurtenis, van een overtreding,
van de gang van een rechtszaak. In het Nederlands spreken
wij dan eveneens van proces-verbaal:
- Proces-verbaal opmaken tegen iemand (= hem bekeuren of
verbaliseren).
- Proces-verbaal krijgen (= een bekeuring krijgen).
- Het proces-verbaal van een terechtzitting.
- De procureur des Konings maakt een beknopt procesverbaal van het onderzoek op (Burgerlijk Wetboek, art.
53).
- De drie deskundigen moeten een gemeenschappelijk
proces-verbaal opmaken (Burgerlijk Wetboek, art. 1678).
Het meervoud procesverbalen is gemeenzamer en minder
officieel dan processen-verbaal.
Daarnaast heeft 'procès-verbal' de betekenis van een
schriftelijk verslag van de besprekingen in een vergadering en
in dit geval gebruiken we in het Nederlands het woord notulen :
- De notulen van de vorige vergadering worden door de
secretaris voorgelezen.
- Een bestuurslid mag de wens uitspreken dat een bepaald
punt in de notulen wordt opgenomen of gewijzigd.
Het werkwoord notuleren betekent een kort verslag van de
besprekingen in een vergadering opmaken; het stemt overeen
met de Franse omschrijving 'faire ou rédiger Ie procès-verbal
d'une séance'. Het kan ook betekenen: in de notulen opnemen
(b. v. is dat punt wel genotuleerd ?).
- Het notulenboek dient om er de notulen in te schrijven.
- De notulist maakt de notulen op.
Wat de uitspraak van notulen betreft, zijn velen die met dit
woord niet vertrouwd zijn, geneigd de klemtoon op de tweede
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lettergreep te leggen, terwijl hij in feite op de eerste lettergreep
valt.

POSTCHEQUEREKENING OF POSTREKENING?
POSTCHEQUEBOEKJE OF POSTREKENINGBOEKJE ?

In de woordenboeken vindt u de samenstelling postrekening
met de volgende verklaring: rekening-courant bij de
postcheque- en girodienst.
Een postcheque is het orderbriefje dat door de genoemde
dienst aan toonder of geadresseerde wordt uitgegeven.
Giro is het stelsel van betaling door overboeking van de ene
girorekening op de andere. Dit stelsel wordt verreweg het
meest gebruikt in de postcheque- en girodienst. Daarom is het
een leemte dat in de naam van die instelling alleen gewag
wordt gemaakt van postcheque.
'Bestuur der Postchecks' is een ongelukkige vertaling uit het
Frans. De Nederlandse benaming (Postcheque- en girodienst)
is ongetwijfeld juister. In Nederland wordt die instelling alge-

meen aangeduid door postgiro of eenvoudig giro. Het is een
kort woordje, dat bovendien nog het voordeel biedt dat het een
aantal gemakkelijke samenstellingen mogelijk maakt: giroafrekening, girobetaling, girobiljet, girodienst, gironummer,
giro-omzet, girorekening, girostelsel, giroverkeer enz. Het
werkwoord is gireren (of overmaken) : ik zal zo spoedig mogelijk het bedrag op uw rekening gireren (overmaken).
Een postchequeboekje bestaat uit een aantal postcheques in
boekvorm. Het giroboekje bestaat uit een aantal girobiljetten
in boekvorm. Bij ons gebruikt men doorgaans de woorden:
overschrijving, overschrijvingsbiljet, overschrijvingsboekje .
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
ROOMIJS - SLAGROOM

Wat is de juiste vertaling van 'crème à la glace' en 'crème
fraîche' ?

Voor de lekkernij 'ijs toebereid met room' worden bij ons nog
dikwijls verkeerde benamingen gebruikt, zoals ijskreem, ijsroom, of iets wat min of meer lijkt op Fr. 'crème à la glace'.
De juiste Nederlandse term schijnt niet zo gemakkelijk ingang te vinden: roomÜs. Zulke samenstellingen bestaan uit
een hoofddeel en een bepalend deel en doorgaans is het
tweede deel dan het hoofdelement. Hier volgen enkele voorbeelden:
- Bier uit gerst gebrouwen is gerstebier (hoofddeel : bier).
- Brood van roggemeel is roggebrood (hoofddeel : brood).
- Van room gemaakte boter is roomboter (hoofddeel : boter).
- Pudding toebereid met room is roompudding (hoofddeel :
pudding).
- Saus met room als voornaamste element is roomsaus
(hoofddeel : saus).
Zo ook heet ijs bereid met room roomüs en niet andersom.
IJs is hier het hoofdelement en komt dus achteraan.
Evenals 'crème à la glace' in het Frans meestal in verkorte
vorm voorkomt (glace), zeggen wij in de gewone omgangstaal
ÜS (meervoud ijssoorten), een portie üs, een üsje, Üsco. Ter
onderscheiding van kunstijs kan men zo nodig ook de samenstelling consumptieüs gebruiken.
Een gelegenheid waar allerhande ijssoorten kunnen worden
gebruikt noemen wij Üssalon. Er zijn nog tal van andere
samenstellingen met ijs : üsbedrüJ, üstaart, vruchtenüs, aardbeienüs, chocoladeüs, perzikÜs. IJsventers rijden met üskarretjes of üscowagentjes langs de straten en verkopen hun ijs
tussen twee wafeltjes, in horentjes of bekertjes. Een synoniem
van ijsventer is ijscoman.
Bij de verschillende ijssoorten wordt vaak slagroom gegeten. Er is geen enkele reden om de in België gebruikelijke
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Franse benaming in onze taal over te nemen (crème fraîche).
Trouwens, de term die men in de Franse woordenboeken en
kookboeken aantreft, is 'crème fouettée' en die staat heel dicht
bij de Nederlandse benaming slagroom.

PLASTIEK(EN) - PLASTIC
Wat is juist: plastiek, plastieken of plastic?

Zoals uit 'Nu nog 8, 110 (1960)' blijkt, heeft de Centrale
taalcommissie voor de techniek destijds het gebruik van plastiek aanbevolen. Het afgeleide bijvoeglijk naamwoord is plastieken. In beide woorden ligt de klemtoon op -tiek-. Zowel
plastiek als plastieken komt in de Woordenlijst voor.
Zeker niet minder gebruikelijk is op dit moment het woord
plastic (spreek uit: plèstik), dat zowel zelfstandig als bijvoeglijk naamwoord is; dit woord is o.m. in Van Dale opgenomen.
U kient dus kiezen: een plastieken wereldbol, of een plastic
wereldbol.
Let op het verschil in spelling ! U moet aannemen dat de
vorm plastic in een tekst door de auteur ervan als plèstik
bedoeld is.
OPVANGTERREIN
In het Frans wordt de parkeerruimte aan de rand van de stad,
waar automobilisten hun wagen kunnen achterlaten om per
bus of tram naar het centrum te gaan, 'parking de dissuasion'
genoemd. Hoe kan men dat vertalen?

Een vertaling is hier uit den boze. Een goede benaming voor
zo'n parkeerruimte lijkt ons opvangterrein te zijn. Op de
borden kan eventueel met opvang worden volstaan.

VI - 44

VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
STOFNAMEN: enkelvoud of meervoud?
Zijn meervoudsvormen als oliën, bieren, limonades, verven,
materialen enz. aanvaardbaar?
Stofnamen (melk, mosterd, goud, zuurstof) komen alleen in
het enkelvoud voor. Dat is logisch.
Het is echter evenzeer logisch dat stofnamen die als soortnamen gebruikt worden wel in het meervoud voorkomen.
Hoewel, om enkele voorbeelden te noemen, gas en zalf
stofnamen zijn, die als zodanig alleen in het enkelvoud voorkomen, spreekt men van gassen en geurige zalven, als men
met enige nadruk 'soorten gas' en 'soorten zalf bedoelt.
Veelal dringen die meervoudsvormen van als soortnamen
gebruikte stofnamen uit vaktaalkringen in de algemene omgangstaal door. Allengs worden de papieren van een
papierfabrikant gebruikelijk naast de soorten papier van taalgebruikers die niets met de papierindustrie van doen hebben.
Oliën, vetten, bieren en limonades worden gebruikelijk naast
soorten olie, soorten vet, enz.
In sommige gevallen is dit meervoudige gebruik van als
soortnaam gebezigde stofnaam niet gangbaar geworden; zo
zegt men nooit 'houten', maar altijd soorten hout of houtsoorten.
In het algemeen echter is op het meervoudig gebruik van als
soortnaam gebezigde stofnamen niets aan te merken.

WINKELCENTRUM EN SHOPPINGCENTER
Wat is het genus van shopping center?

Het woord shopping center komt nog niet voor in Van Dale
(10de druk, 1976) of Koenen (1974). Het wordt echter wel
gebruikt. Een voorbeeld vinden we reeds in Avenue 5/1970,
blz. 243: 'In Amerika heb ik hele steden van 'mobile homes'
gezien, fantastisch aangelegd met veel groen, fraaie wegen,
eigen shopping center, school en zelfs kerk'.
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Daar het woord onmiddellijk het onzijdige woord centrum
voor de geest roept, zouden wij 'shopping center' met de hetaanduiding gebruiken.
Naar analogie van shoppingredactie (Avenue 5170, blz. 3) en
shoppingtas (NRC) zouden wij ook reeds shoppingcenter
durven te spellen.
Er bestaat echter ook een goede en duidelijke Nederlandse
samenstelling: winkelcentrum, die wel in Van Dale en Koenen
voorkomt.

JALOEZIE-HOR-VLIEGENGORDIJN
Is 'een jaloezie' een correct Nederlands woord?
Eenjaloezie is een zonnescherm of zonneblind dat bestaat uit
evenwijdige, dunne houten, metalen of plastic latten, schoepen
of schoffels genoemd, die met band of koord aan elkaar bevestigd zijn, zodat ze op- en neergelaten kunnen worden. Een
jaloezie wordt aan de binnen- of buitenkant van een raam of
een deur bevestigd.
Een raamscherm of venstergaas van metalen of plastic
vlechtwerk dat het binnenvliegen van insekten moet verhinderen, is een vliegenraam of hor (de hor, v./m., het horretje).
Een vliegengordijn is een uit linten bestaand gordijn dat in
deuropeningen gehangen wordt om vliegen te weren. Als zo'n
gordijn met snoeren kralen gemaakt wordt, noemen we het een
kralengordijn.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
WOORDVOLGORDE

Hoe is de
eindgroep?

onderlinge volgorde in de

werkwoordelijke

a) ... gewerkt worden en ... worden gewerkt zijn beide mogelijk.
b) Als er twee infinitieven aan het eind staan, mogen die niet
door andere elementen van elkaar gescheiden worden. Dat
geldt zowel voor de hoofdzin als voor de bijzin:
- ik zou daar nog lang over kunnen vertellen (niet: ...
kunnen over vertellen).
- Als hij er niet aan heeft willen denken ... (niet: ... heeft
willen aan denken ... )
c) Als het laatste deel gevormd wordt door een voltooid
deelwoord en twee of meer infinitieven (met of zonder te),
blijven de infinitieven meestal bij elkaar. Het voltooid deelwoord komt meestal voor de infinitieven.
- Ik had dat niet meegemaakt willen hebben (minder gebruikelijk: willen meegemaakt hebben).
Is een van de infinitieven worden, dan komt het verleden
deelwoord vaak achter de infinitieven:
- Het schip zou niet meer verwacht kunnen worden of kunnen worden verwacht.
Tussen de leden van de werkwoordelijke eindgroep kan
niets anders geplaatst worden.
- Jan is naar de dokter gebracht moeten worden (niet: is
moeten naar de dokter gebracht worden).
In bijzinnen gelden dezelfde principes: persoonsvorm, voltooid deelwoord en infinitieven vormen hier een ondoordringbare groep.
- Als hij het werkelijk niet gevonden kan hebben of hij het
niet gedaan schijnt te willen hebben.
Het voltooid deelwoord kan ook wel helemaal achteraan
staan: of hij daar echt niet onder kan hebben geleden ...
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De plaats van het voltooid deelwoord

In een hoofdzin naar de vorm staat het voltooid deelwoord
vaak achteraan in de zin. Sommige zinsdelen worden normaal
niet na het voltooid deelwoord geplaatst, o.m.
I. Het lijdend voorwerp als het geen bijzin is.
- Niet: Hij heeft altijd gezegd de waarheid.
- Wel: Hij heeft altijd gezegd wat waar is.
2. Het meewerkend voorwerp zonder voorzetsel.
-- Niet: Ze hebben de waarheid gezegd die man.
- Wel: Ze hebben de waarheid gezegd aan die man, naast:
... (aan) die man de waarheid gezegd.
3. De bijwoordelijke bepaling van richting.
- Niet: Hij is vertrokken naar Antwerpen.
- Wel: Hij is naar Antwerpen vertrokken.
4. Het naamwoordelijk deel van het gezegde.
- Niet: Hij is gisteren geweest ziek.
- Wel: Hij is gisteren ziek geweest.
Andere zinsdelen komen meestal na het voltooid deelwoord,
o.m. :
I. de vergelijkende bijwoordelijke bepalingen en bijzinnen.
- Hij heeft veel vlugger gelopen dan ik.
- Hij heeft veel vlugger ge/open dan ik gedacht had.
2. in voorzetselvoorwerpzinnen.
- Hij is er altijd trots op geweest dat hij wat ouder was.
Bij voorkeur plaatst men bijvoeglijke bijzinnen, vooral als ze
wat lang zijn, na het voltooid deelwoord.
- Hij had het boek nog niet gelezen dat we hem vorig jaar
gekocht hadden.
Ook mogelijk:
- Hij had het boek dat we hem vorig jaar gekocht hadden,
nog niet gelezen.
Om een stilistisch effect te bereiken kan men een of andere
bepaling wel na het voltooid deelwoord plaatsen:
- Hij is dan eindelijk teruggekeerd, na zoveel dagen.
- Ik heb dat huis gekocht, voor een vrij lage som.
Bovenstaande opmerkingen gelden grotendeels ook voor de
bijzinnen naar de vorm. Alleen dient men er nog op te letten
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dat de onderlinge schikking van de persoonsvorm en van het
voltooid deelwoord in het Nederlands vrij is.
- Ik geloof niet dat hij die woorden gezegd heeft, of ... heeft
gezegd.

TE-TEN-TER

Te oordelen naar tal van vragen die aan de Raad voor taaladvies worden gesteld, hebben vele taalgebruikers moeite met de
juiste schrijfwijze van een hele reeks staande uitdrukkingen
met te en de oude naamvalsvormen ten (= te den) en ter (= te
der), zoals: te allen tijde, te zijner tijd, ten dode, ter beschikking. Hieronder vindt de lezer enkele richtlijnen op dat
gebied.
1. Komt achter te een woordje als deze, die, al of een bezittelijk voornaamwoord, dan krijgt dit woordje een n (bij een
hij-woord en een het-woord) of een r (bij een zij-woord) :
teneinde: te dien einde; ten dienste: te mijnen dienste; ten
behoeve: te zijnen behoeve; ten koste: te mijnen koste; ten
huize: te zijnen huize.
Hierbij hoort ook: ten gunste: te mijnen gunste, ofschoon
gunst een zij-woord is.
In wendingen met dood en tijd komt r of n als uitgang voor:
- ten tijde: te dien tijde, te allen tijde, te zijner tijd;
- ten dode (toe) : ter dood.
Dit is te verklaren doordat tijd (nu mannelijk) oudtijds een
zij-woord was en dood mannelijk én vrouwelijk is.
Hier volgen nog twee uitdrukkingen met een eind-r : ter
beschikking: te onzer beschikking; ter verontschuldiging: te
zijner verontschuldiging.
2. Komt achter te een bijvoeglijk naamwoord, dan krijgt dit bij
hij- en het-woorden een buigings-n, terwijl de samentrekking
geschreven blijft :
- ten eigen bate, ten eeuwigen dage, ten langen laatste, ten
anderen male, ten algemenen nutte.
Bij zij-woorden daarentegen vervalt de samentrekking ter
(wordt dus te) en de buigings-r wordt achter het bijvoeglijk
naamwoord geplaatst; het betreft meestal uitdrukkingen met
tijd (vroeger een zij-woord) : te bekwamer tijd, te bestemder
VI - 55

tijd, te eniger tijd, te gelegener tijd, te juister tijd, te rechter
tijd, te goeder trouw, te kwader trouw, te dezer plaatse.
In enkele gevallen wordt van het bovenstaande patroon
afgeweken: terzelfder tijd, te (of: ter) elfder ure, ter aangehaalde plaatse.
Men lette verder op de juiste schrijfwijze van: te (niet: ter)
hulp komen; terneergeslagen (niet: teneergeslagen); ten getale (niet: getaIIe) van ...
Nog een paar woorden over de schrijfwijze van ten slotte:
tenslotte en ten minste: tenminste, in één woord of in twee
woorden.
Op blz. I van de Woordenlüst schrijven de samenstellers:
"Verder hebben de samenstellers zich nauwlettend afgevraagd,
of een woordverbinding werkelük zodanig tot een eenheid is
geworden, dat ze onder alle omstandigheden zonder twijfel als
één woord moet worden geschreven. Aleen als dat het geval
is, komt ze voor opneming in aanmerking'.
Tenslotte komt dan ook niet in de Woordenlüst voor. Velen
pleiten reeds lang voor het volgende onderscheid (en wij
nemen hierbij dat onderscheid als richtlün over) : schrijf ten
slotte in de eigenlüke zin van "tot slof; schrijf tenslotte in de
verzwakte betekenis van "toch eigenlük, per slot van rekening'. B.v. "Ten slotte wil ik nog één opmerking maken ... '
"Och, het komt tenslotte vooral op de goede bedoeling aan'.
Tenminste komt wel in de Woordenlüst voor. Tenminste
wordt inderdaad aaneengeschreven als het betekent "althans,
dan toch in elk geval'. B.v. "Alsje niet kunt komen, dan kunje
tenminste even opbellen'. Ten minste in twee woorden betekent "niet minder dan, op zijn minst genomen'. B.v. "Er
zouden ten minste vijf leden van de commissie aanwezig
moeten zijn'.
Ten slotte is het wel nuttig erop te wijzen dat het voorzetsel
te nog alleen voorkomt in vaste uitdrukkingen en in de schrijftaal; in de gewone omgangstaal wordt het vervangen door om
of in : te zeven uur : om zeven uur; te Antwerpen, te Gent: in
Antwerpen, in Gent.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
UITSPRAAK VAN HET ACHTERVOEGSEL -LIJK
Wordt de laatste lettergreep van 'degelijk, dergelijk' enz. uitgesproken als I-lijkl of als (-luk) ?
De ij in het achtervoegsel -lijk wordt als een toonloze e
uitgesproken, b.v. soortelijk, heerlijk, degelijk (Mnl. deghe =
aanwas, voorspoed + lijk) ...
De ij in gelijk wordt als ij uitgesproken. Dat geldt ook voor
samenstellingen met gelijk, b.v. soortgelijk.
Dergelijk is een samenstelling met gelijk (dergelijk = op het
genoemde gelijkend), zodat de ij-uitspraak voor de hand ligt.
Het feit dat men toch dikwijls een toonloze e bezigt, kan
worden verklaard doordat de etymologie van dergelijk niet zo
doorzichtig is en men het woord als een van de talrijke
afleidingen met -lijk behandelt.
Terloops willen we er nog even op wijzen dat de uitspraak:
toonloze e vooral niet uitgebreid mag worden tot de ij in
samenstellingen met -rijk: belangrijk, talrijk, liefderijk enz.

DE JUISTE OPSTELLING EN FORMULERING VAN EEN
VISITEKAARTJE
Voor jongelui: voornaam + familienaam;
voor een heer: voornaam of voorletter(s) + familienaam,
eventueel voorafgegaan door een afgekorte academische titel
als dr. (voor doctor), ir. (voor ingenieur) of mr. (voor meester), en eronder de beroepsaanduiding of functieomschrijving.
Dus: Dr. J. Jansen
arts
Een man zet nooit 'de heer' voor zijn naam en zeker niet
'mijnheer'.
voor een gehuwde vrouw: Mevrouw + eigen voornaam of
voorletter(s) + familienaam van de man + meisjesnaam.
Dus: Mevrouw A. Jansen-Peeters.
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Wat gezegd werd over de academische titels en de beroepsaanduiding of functieomschrijving voor een heer is ook
van toepassing voor een gehuwde vrouw.
Dus: Mevrouw DL A. Jansen-Peeters
arts
De meisjesnaam kan worden weggelaten, maar dan is de
mogelijkheid van verwarring groter.
Een gehuwde vrouw gebruikt haar eigen voornaam en titel
en niet die van haar man.
op een collectief kaartje voor man en vrouw: De Heer en
Mevrouw + voornaam of voorletter van de man + de twee
familienamen.
Dus: De Heer en Mevrouw J. Jansen-Peeters.
De voornaam of voorletter kan worden weggelaten, maar is
nuttig als onderscheidingsteken.
Als een van beiden een academische titel draagt, geeft men
gewoonlijk de voorkeur aan: DL J. Jansen en Mevrouw
Jansen-Peeters.
voor een weduwe: zoals voor een gehuwde vrouw. Wie er
prijs op stelt kan ook schrijven: Mevrouw de Weduwe A.
Jansen- Peeters .
voor een ongehuwde dame: Mejuffrouw of Mevrouw + voornaam of voorletter(s) + familienaam.
Mejuffrouw, Mevrouw, de Heer, DL enz. kunnen ook met
een kleine letter geschreven worden.
Op een visitekaartie staan ook bijna altijd het adres en het
telefoonnummer, maar dat is niet noodzakelijk. Dames b.v.
laten die nogal eens weg, vooral als op hun visitekaartie geen
beroepsaanduiding voorkomt.
Het hoeft geen betoog dat dit de klassieke formuleringen
zijn: tegenwoordig bestaat op dit gebied een grote vrijheid.

VANAF HEDEN - VAN HEDEN AF
Zijn 'vanaf heden' en 'van heden af beide correct?
Beide vormen zijn mogelijk; in sommige gevallen geeft men de
voorkeur aan de eerste, in andere gevallen aan de tweede.
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Vanaf kan worden beschouwd als een normaal voorzetsel.
Het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT), Leiden,
schrijft hierover: 'De koppeling is als zodanig te vergelijken
met het voorz. tegenover dat op een dergelijke manier is
gevormd. Gedurende de 19de eeuwen zelfs nog in onzen tijd
(Charivarius, Is dat goed Nederlands? verschenen in 1940) is
het nieuwe voorz. fel bestreden door taalvoogden en amateurs,
die, vaak elkaar napratend, het woord beschouwden als
strijdig met ons taaleigen en als 'wanspraak'.
Vanaf voldoet aan een drang naar aanschouwelijkheid en is,
waar van te kort schiet als aanduiding van richting, moeilijk te
missen, ook als variatie van het afstandscompositum van ...
af.'
Vanaf bepaalt het uitgangspunt bij aanduiding van de plaats
en het tijdstip. B.v. : vanaf het station, vanaf gisteren, vanaf
1 januari. Het dient ook als inleiding van een volgorde, reeks
enz. : logies en ontbijt vanaf 300 fr. De gescheiden vorm kan
in die voorbeelden natuurlijk ook worden gebruikt.
Als de nadruk meer op de verwijdering valt, bezigt men
altijd de gescheiden vorm: het huis ligt honderd meter van de
weg af (vergelijk hiermee: het huis is vanaf de weg niet te
bereiken); hij zat twee tafels van ons af.
Hetzelfde geldt voor de staande uitdrukkingen: van jongs
af, van kindsbeen af, van voren af, van meet af. Ook bij sterke
beklemtoning van die, dat enz. heeft de gesplitste vorm de
voorkeur : van die dag af.
Dat vanaf in bepaalde gevallen de enig mogelijke vorm is,
blijkt treffend uit de volgende vraag die een ondeugende lezeres eens stelde aan de bovengenoemde Charivarius: 'Wat
moet ik schrijven: 'Zeus donderde vanaf de Olympus' of
'Zeus donderde van de Olympus ar ?'

VI - 59

VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
AANEENSCHRIJVING VAN STOFFELIJKE
BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN EN ZELFSTANDIGE
NAAMWOORDEN
Wanneer schrijft men de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
vast aan het zelfstandig naamwoord? Vb. : een wollen kleed,
maar aluminiumfolie.

Volgens een nog steeds geëerbiedigde regel hebben en behouden stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden altijd de uitgang -en:
wollen deken, katoenen jurk, zilveren lepel, papieren muts,
leren jek, loden pijp, rieten dak, zijden japon.
Al die bijvoeglijke naamwoorden zijn gevormd van zelfstandige stofnamen: wollen van wol, katoenen van katoen enz.
Uit katoenen blijkt dat de regel ook op stofnamen van
vreemde oorsprong wordt toegepast. Zo ook papieren muts,
bombazijnen broek. Ook sergen gordijnen en een sitsen jalge.
Maar bij kennelijk vreemde woorden verzet het taalgevoel
zich vaak tegen de vorming van bijvoeglijke naamwoorden
volgens de gewone regel, b.v. 'een doubléën broche', 'een
denimmen broek' ... Men kan zeggen dat stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden van dat slag onverbogen blijven, ofwel : dat de
stofnamen als bijvoeglijke naamwoorden gebruikt worden:
moiré lint, doublé broche, terracotta vaas, platina ring,
papier-maché knopen, aluminium pan.
NB. Los van het zelfstandig naamwoord, evenals de verbogen
stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden !
Nu kennen we allemaal vele voorbeelden van samenstellingen, gevormd door aanhechting van een onverbogen bijvoeglijk naamwoord aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen
klakkeloze navolgingen zijn van vreemde voorbeelden, b.v.
grootbrand, roodwijn, of katoenstof. Maar zelfs de felste vervolgers van deze 'aanlijmsels' (Haje) hebben moeten erkennen
dat heel wat van die koppelingen zinvol en nuttig zijn, en
daardoor al lang ingeburgerd, omdat de samenstelling iets
anders aanduidt dan de losse verbinding, bv. zoet hout is iets
anders als zoethout. Evenzo matglas, smaldeel, witlo(o)f,
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sterkwater; oude vertaalde ontleningen aan het Engels als
vrijmetselaar en blauwkous; en talrijke nieuwe navolgingen
van het Duits, als smalfilm, rauwkost, hoogbouw, diepzee,
sneltrein, enz.
In de meeste van die gevallen is er duidelijk een nieuwe
relatie ontstaan tussen bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden. Bij stofaanduidingen kan dat hierop neerkomen dat het
losse bijvoeglijk naamwoord een toevallige eigenschap meedeelt, het vastgekoppelde bijvoeglijk naamwoord daarentegen
het kenmerk van de eigen aard bepaalt, b.v. gouden draad
naast gouddraad.
De taalbeschouwer constateert die semantische schakering
achteraf. Een van stro vervaardigde hoed is een strooien hoed.
Dat daarnaast ook strohoed in omloop is gekomen, zal wel iets
met Duits te maken hebben. Achteraf constateren we dan dat
een strooien hoed de meest uiteenlopende vormen kan hebben,
terwijl die bepaalde strooien hoed die de volksmond een
'bloemkool' noemt, die welbepaalde herenhoed waarvan de
eigen aard door stro bepaald wordt, ook (en die alleen) strohoed genoemd wordt.
Evenzo komt ons allemaal het woord bontmantel (een
eigenaardig soort mantel, gekenmerkt door de toepassing van
bont) heel aannemelijk voor; te meer daar dat woord ons de
dubbelzinnigheid van een 'bonte(n) mantel' bespaart.
We moeten de gevallen van wel-koppeling stuk voor stuk
beoordelen.
Dat alle verbindingen met gummi tot samenstellingen zijn
geworden, zal wel door Duitse voorbeelden bevorderd zijn:
gummibal, gummihandschoen, gummistok, gummiknuppel,
gummizool. Achteraf kunnen we zeggen dat we inderdaad
(b.v.) geen 'gummi handschoen' bedoelen, tegenover een leren
handschoen, een wollen handschoen of een nappa handschoen, maar een ding 'sui generis' met 'gummi-' als kenmerk.

Van rubber konden we dezelfde vormen afleiden als van
zilver en koper. Vandaar ook hier en daar: rubberen kogels,
een rubberen vloermat. Maar als vanzelf (meen ik) hebben de
samenstellingen met gummi- tot samenstellingen met rubbergeleid : rubberbal, rubberhandschoen, rubberzool, rubberkogel, rubberboot.
Nylon functioneert als stoffelijk bijvoeglijk naamwoord in
alle mogelijke verbindingen: nylon blouse, nylon voering,
nylon hengelsnoer; maar naarmate in het dagelijks gebruik
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'nylon-' als kenmerk van eigensoortige voorwerpen wordt ervaren, groeit de neiging tot aaneenschrijven : nylonkous, nylondraad, enz.
Aaneenschrijving dringt zich als het ware op wanneer de
verbinding stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden + zeifstandige
naamwoorden eigenlijk een nieuwe stofnaam oplevert: zilverpapier, goudpapier, zilverfolie en aluminiumfolie. Aluminium
pan, aluminium lepel, maar aluminiumfolie.
Samenvoegen offus(ion)eren
Zijn de volgende wendingen goed Nederlands? Gemeente X is
gefusioneerd met Z en Y. X en Y zijn gefusioneerd met Z. X en
Y zijn/werden samengesmolten (door/na fusie) met Z. X en Y
zijn opgegaan in Z. X en Y zijn opgenomen door Z. X en Y
vormen samen met Z nu groot-Z (of: Groot-Z ?). X, Yen Z
hebben een fusie aangegaan (of: zijn ... aangegaan). X, Yen
Zfuseerden met A. A fuseerde met X, Yen Z. A werd door/na
fusie vergroot met X, Y en Z.
Hoewel het woord fusie voorkomt in de regeringsverklaring
van 1974 en overigens veel in België gebezigd wordt, is de
officiële term, zoals die in de desbetreffende wetten te vinden
is : samenvoeging. Samenvoegen (-ing) is eveneens gebruikelijk in Nederland (zie Jansonius N .E. 73, Winkier Prins 1969,
VO gemeente). In het Handboek voor het Nederlands
gemeenterecht van prof. mr. P. J. Oud (deel I, blz. 51 e.v.)
worden aan het probleem enige beschouwingen gewijd. Daar
lezen wij : 'wat organisch één is, ook bestuursrechtelijk tot
één geheel te maken; landelijke gebieden bij de stadsgemeenten voegen; samenvoeging van enige kleinere gemeenten tot
één grotere; van boven af allerlei initiatieven tot samenvoeging
van gemeenten te ontwikkelen; opheffing van zeer kleine
gemeenten; alle gemeenten met een kleiner aantal kiezers dan
25 met andere te verenigen; in haar oorspronkelijke redactie
sprak de gemeentewet alleen van het geval van vereniging of
splitsing van gemeenten; in het geval dat een gemeente het
gebied van een andere gemeente wil inlijven; de wens te
kennen geven bij een andere gemeente te worden gevoegd;
wanneer twee of meer gemeenten het verzoek zouden doen tot
een nieuwe gemeente te worden verenigd; tot één gemeente
verenigen; telkens worden aan de grote stad gehele omliggende
gemeenten toegevoegd; de toegevoegde gebieden; de gemakkelijker weg van annexatie; annexeren'. Ook van grenswijziging wordt gesproken.
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Nergens echter wordt in dit verband gerept van 'fusie'.
Fusie, fusioneren, fuseren wordt inzonderheid gebruikt voor
samensmelten van ondernemingen (Van Dale), partijen, tijdschriften, handelszaken (Koenen), van staten (Fockema Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek).
Het verdient dan ook aanbeveling om zoveel mogelijk aan
de bovenstaande terminologie vast te houden. Wilt u fusioneren of fuseren toch gebruiken, dan valt het volgende op te
merken:
Fusioneren (fusioneerde, heeft gefusioneerd) is overgankelijk volgens Van Dale, maar ook onovergankelijk volgens
Koenen.
Fuseren (fuseerde, is gefuseerd) is onovergankelijk volgens
Van Dale en Koenen.
Fusioneren kan dus betekenen een fusie doen aangaan en
een fusie aangaan; fuseren betekent alleen een fusie aangaan.
Dus:
- De wet heeft de gemeenten X en Y gefusioneerd. De
gemeente X is gefusioneerd met Z en X (door de wet).
- De gemeenten X en Y hebben gefusioneerd (vrijwillig).
- De gemeenten X en Y fuseren, fuseerden, zijn gefuseerd
(vrijwillig). De gemeente X is gefuseerd met Y. of: Zij
hebben of zijn een fusie aangegaan.
- De fuserende gemeente(n).
Samensmelten kan overgankelijk en onovergankelijk gebruikt worden.
- Groot-Z, zeker wanneer dit de nieuwe benaming van de
samengevoegde gemeenten zou worden.
Laatste zin: wij zouden schrijven:
- A is door samenvoeging uitgebreid met X, Y en Z.
- A is vergroot door samenvoeging met X, Y en Z.
Voor het overige (opgegaan, opgenomen) geen bezwaar.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
VERSCHIL TUSSEN VAKANTIE EN VERLOF
Sinds kort begint het verschil tussen verlof en vakantie, dat ten
onzent lange tijd genegeerd werd onder invloed van slechte
vertalingen van het Franse 'congé', gèleidelijk aan door te dringen in ons taalgevoel. Eenjuister en veelvuldiger gebruik van het
Sociaalrechtelük woordenboek van de Benelux-Economische
Unie (1977 3) zou het voor vele sociale diensten van firma's en
overheidsinstellingen gemakkelijker maken in dezen de correcte
terminologie te hanteren. Volgens het 'Decreet van 25 september
1975 tot verbetering van de sociaalrechtelijke terminologie in de
overheidsdiensten' is overigens 'het gebruik van de terminologie
vastgelegd in het Sociaalrechtelük woordenboek.... verplicht
voor alle teksten die opgesteld of voorbereid worden in de
diensten en instellingen die rechtstreeks ofonrechtstreeks onder
de overheid ressorteren' (Staatsblad van 22 oktober 1975).
Terug naar verlof en vakantie

Bij Van Dale kunnen we terecht om de betekenisevolutie van
verlof te volgen. De eerste betekenis van verlof is : vergunning,
veroorloving, permissie, toestemming. B.v. : 'Voor het gebruik
van de trouwzaal als vergaderzaal moet men verlof hebben van
het gemeentebestuur'. In die betekenis klinkt het duidelijk wat
stijf, deftig. Naast de typisch Nederlandse betekenis van 'vergunning tot verkoop in 't klein van zwak-alcoholische dranken of
niet-alcoholische dranken' (Van Dale) interesseert ons vooral de
algemenere betekenisuitbreiding van: 'vergunning om voor
enige tijd naar huis te gaan' (id.). Dit verlof werd vroeger vooral
gebruikt m.b.t. koloniale militairen en ambtenaren en missionarissen. Ze kregen dan b.V. een maand 'Europees verlof. Later
wordt het gebruik veralgemeend en komen we tot de betekenis
die verlof nu nog heeft: militairen, scholieren en werknemers in
allerlei betrekkingen kunnen om een ofandere reden verlof krügen om in büzondere omstandigheden en voor een welbepaalde
duur hun normale werkzaamheden op te schorten.
Verlofgangers zijn soldaten die met verlof gaan. 'De trein met
verlofgangers uit KasseI en Euskirchen kruiste de trein met
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vakantiegangers voor het Zwarte Woud' : om dit te kunnen verduidelijken moeten we te rade gaan bij het Sociaalrechtelijk
woordenboek, dat precies het onderscheid tussen verlof en vakantie - oorspronkelijk een term uit de juridische wereld omschrijft.
Volgens dit woordenboek is verlof: 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' of ook: de 'toestemming tot onderbreking van het
gedwongen verblijf van een geestelijk gestoorde in een psychiatrisch ziekenhuis'. De 'dag, waarop iemand met verlof is' is een
verlofdag.
Vakantie is '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 van loon of
onder genot van een loonvervangende uitkering. De duur van de
vakantie wordt gewoonlijk uitgedrukt in een aantal werkdagen
en de totale aanspraak in een aantal werkdagen per vakantiedienstjaar. In België vallen de tien betaalde feestdagen buiten de
vakantie. (...)' Op de betekenis van de volgende samenstellingen
met -vakantie- die in het woordenboek voorkomen gaan we niet
verder in, maar we hebben ze toch maar even op een rijtje gezet,
omdat men ze in België vaak vervangen ziet door een verlof-samenstelling: vakantiearbeid, vakantiebijdrage, vakantiebon,
vakantiedag, vakantiedienstjaar, vakantiefonds, vakantiegeld,
vakantiespreiding, vakantie-uitkering, splitsing van de vakantie.
gesplitste vakantie, aaneengesloten vakantie, collectieve vakantie, jaarlijkse vakantie.

We blijven wel even stilstaan bij de verschillende soorten
arbeidsverzuim. 'Het niet verrichten van de bedongen arbeid op
grond van een bij de werknemer gelegen oorzaak', wat de definitie van arbeidsverzuim in het Sociaalrechtelijk woordenboek is,
kan geoorloofd zijn, b.v. ziekteverzuim, of kan ongeoorloofd
verzuim zijn: 'het zonder geldige reden niet verrichten van de
bedongen arbeid'. Kort verzuim is volgens dit woordenboek
'geoorloofd arbeidsverzuim van korte duur om te voldoen aan
een wettelijk voorschrift of wegens meestal vooraf omschreven
omstandigheden in het particuliere leven van de werknemer,
zoals geboorte, huwelijk of sterfgeval van gezinsleden of naaste
verwanten of voor de uitoefening van het kiesrecht of het verschijnen als getuige voor een rechtbank'.
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Verlet krijgt op zijn beurt een specifieke betekenis : 'tijdelijke
verhindering, waardoor de werknemer wegens een buiten hem
liggende oorzaak de bedongen arbeid niet kan verrichten, b.v.
wegens een bedrijfsstoornis of de weersomstandigheden'. Zo
wordt men in het bouwbedrijf bijna elke winter wel eens geconfronteerd met vorstverlet. De Subcommissie voor eenmaking
van de terminologie inzake sociaal recht van de Benelux-Economische Unie, die het Sociaalrechtelijk woordenboek samenstelde, heeft ook geprobeerd de verschillende soorten dagen,
waarop niet gewerkt wordt, duidelijk afgelijnd te definiëren.
Dat een vakantiedag niet hetzelfde is als een verlofdag weten
we nu onderhand wel. Een feestdag is een 'werkdag, waarop
wegens zijn landelijk, regionaal of plaatselijk erkend feestelijk,
godsdienstig of plechtig karakter in het algemeen geen arbeid
wordt verricht'. Krijg je, als werknemer, voor die dag je loon
doorbetaald, dan wordt het een betaalde feestdag. Een rustdag
is een 'dag, waarop een werknemer of zelfstandige geen arbeid
verricht'. De zondag is een normale rustdag. Ook een 'rustdag,
waarop een bepaalde werknemer gewoonlijk geen arbeid verricht' wordt een normale rustdag genoemd. Keert die rustdag
iedere week terug, dan gaat het hem om een wekelijkse rustdag.
Snipperdag ('vakantiedag, welke geen deel uitmaakt van de aaneengesloten vakantie') kreeg al een plaatsje in de eerste uitgave
van het woordenboek: het moet dus al voor 1957 ruim verspreid
zijn geweest. Spiksplinternieuw voor 1977 en nog niet in het
Sociaalrechtelijk woordenboek is baaldag. In Nederland denken
sommige bedrijven erover hun werknemers toestemming te geven per jaar een vijftal doorbetaalde verzuimdagen op te nemen
op grond van het 's morgens doorgebelde berichtje dat je er die
dag echt geen zin in hebt, dat Ter van baalt'. Het bedrijfsleven
(en de overheid !) hoopt op die manier het als ziekteverzuim
gecamoufleerde ongeoorloofde verzuim te verminderen.
We willen dit stukje over vakantie en verlof afronden met de
op het eerste gezicht bizarre samenstelling vakantieverlof. Dit
woord kreeg geen plaats in de woordenboeken.
Maar juist omdat vakantie en verlof twee verschillende begrippen dekken, kan vakantieverlofwel in het Nederlands! Nederlandse dienstplichtigen krijgen niet alleen noodgedwongen of
minder prettige verloven (ziekteverlof, recuperatieverlof,
oogstverlof enz.), maar ook wel eens een ontspannend weekendverlof of een echt vakantieverlof ! Dat oogstverlof ('verlof aan
dienstplichtigen verleend voor het binnenhalen van de oogst',
volgens Koenen) in Belgische militaire kringen officieel
'seizoenverlof genoemd wordt, heeft meer van doen met de
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taaldwang die blijkbaar door 'congé saisonnier' uitgestraald werd
dan met eerbied voor het Nederlandse taaleigen. Gelukkig maar
dat de pers dit 'seizoenverlof meestal verduidelijkt tot landbouwverlof.
ONDERHAVIG

Mag onderhavig gebruikt worden in de slotzin van een 'Procesverbaal van vaststelling', die luidt als volgt : 'Waarvan ik onderhavig proces-verbaal heb opgemaakt en ondertekend om te dienen en te gelden als naar recht' ?
Het woord onderhavig betekent 'waarvan sprake is' (zie o.m.
Koenen). De Ik-persoon spreekt niet van het proces-verbaal, hij
is het aan het maken. In zo'n geval past alleen het aanwijzend
voornaamwoord van nabijheid, hier dus: dit. Hetzelfde geldt
voor: 'deze wet, bij dezen' (briet).... In het Frans staat daar
tegenover : présent. In een begeleidend schrijven zou wel sprake
kunnen zijn van 'onderhavig proces-verbaal'.
Het woord onderhavig heeft vroeger in Noord en Zuid felle
tegeIl~t;:)nders gehad. Ook verdedigers (zie N ederlandsche taalgids door eonst. H. Peeters, 1934). Daarom wordt het nog door
velen vermeden. De laatste tijd is het echter zeer in trek, maar
wordt het veelal verkeerd gebruikt, zoals hier het geval was.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
INBOUWEN, UITBOUWEN, AFBOUWEN... und kein Ende
Moeten we inbouwen in de betekenis van 'in iets anders inbouwen' of'al dan niet opzettelijk in iets anders verwerken ofopnemen' nog altijd beschouwen als een germanisme zoals de samensteller van Van Dale dat doet?
Inbouwen heeft vanouds de betekenis van 'met bouwwerk omgeven'. Voorbeeld : 'Vroeger hadden we hier een vrij uitzicht,
maar de laatste jaren zijn we hier helemaal ingebouwd'.
Het Duitse 'einbauen' heeft dezelfde betekenis, maar kan ook
'aanbrengen in', 'erin opnemen', 'installeren', 'monteren' en dergelijke betekenen. Dat komt doordat het Duitse 'bauen' in het
algemeen ruimer wordt toegepast dan ons bouwen. Onder invloed van dat 'einbauen' en vooral van samenstellingen met
'Einbau-' in technische beschijvingen, zijn eerst techniek en
handel en vervolgens het publiek inbouwen en inbouw- volgens
het Duitse voorbeeld gaan gebruiken.
In de jaren '50 heeft de Centrale taalcommissie voor de techniek op dit germanisme gewezen en o.m. de volgende aanbevelingen gedaan :
- niet : radiotoestel met ingebouwde luidspreker, maar : met
erin aangebrachte (erin geplaatste, erin gemonteerde) luidspreker;
- niet: inbouwbrander, maar: inwendig aangebrachte brander;
- niet: inbouwschakelaar, maar: verzonken schakelaar of
ingelaten schakelaar.
In het algemeen niet inbouwen, maar: erin aanbrengen,
plaatsen, zetten, opstellen, monteren.
Deze alternatieve mogelijkheden verdienen onze aandacht en
kunnen ons goede diensten bewijzen. Ze hebben in sommige
gevallen het nadeel op omschrijvingen te lijken. Daardoor hebben de CTT en Van Dale niet kunnen verhinderen dat een aantal
van die woorden, zoals ingebouwde luidspreker, ingebouwde
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motor, ingebouwde koelkast, algemeen gebruikelijk zijn geworden.

Dat inbouwen heeft zelfs figuurlijke toepassingen gevonden,
zoals in : een waarschuwingssysteem inbouwen, waarborgen
inbouwen, en dergelijke. Inbouwen is zowat 'der Dritte im
Bunde' van de Nederlands-Duitse 'bauen'- 'Bau-'-bouwen-bouwkoppels : ook met uitbouwen-uitbouwen afbouwen-afbouw is
er wat 'loos'.
Oorspronkelijk betekende uitbouwen alleen: bijbouwen, vergroten, naar buiten bouwen, met uitsteeksels en uitbouw: een
aan een gebouw uitgebouwd gedeelte. Later krijgt uitbouw(en) er
een figuurlijke 'dynamische' betekenis bij onder onmiskenbare
Duitse invloed: 'ausbau(en' betekent inderdaad ook:
ontwikkelen, uitbreiden, verruimen, vergroten, verdiepen.
Sommige woordenboeksamenstellers en de meeste puristen keuren deze betekenisuitbreiding van uitbouw(en) als germanistisch
af. Voor anderen- Kramers, Jansonius en Weijnen b.v. -is er
geen vuiltje aan de lucht: ze beschouwen zowel uitbouw als
uitbouwen als correct Nederlands.
Deze laatste opinie sluit kennelijk nauw aan bij de dagelijkse
algemene taal: in de krantetaal b.v. is het gebruik van uitbouw(en) allang gemeengoed geworden. Voorbeelden:
- 'de uitbouw van de haven van Zeebrugge' (de Vlaamse pers);
- ' ... een verdere uitbouw van de collectieve voorzieningen'
(Elseviers Magazine, 15 juli '72);
- ' ... de uitbouw van de onderwijskunde binnen het instituut'
(De Groene, 6 nov. '72).
Dr. S. Theissen, uit wiens belangwekkende studie De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat (1975) we de
laatste twee citaten haalden, vond nog tientallen andere voorbeelden.
Conclusie: hoewel van huis uit germanismen, hebben inbouw-inbouwen-ingebouwd en uitbouw-uitbouwen in het Nederlands burgerrecht verworven. Wat niet wegneemt dat het ons
taalgebruik in vele gevallen ten goede kan komen als we ze eens
afwisselen met behulp van minder modieuze synoniemen.
Anders is het gesteld met het nieuwste, trendsetterige gebruik
van afbouw(en), dat 'geliefde en tegelijk mallotige germanisme,
raar en onuitroeibaar', zoals M.e. Godschalk het genoemd heeft.
Afbouwen betekent in het Nederlands: afwerken, voltooien, het
bouwen ten einde brengen : we kunnen een huis afbouwen ofeen
brug onafgebouwd laten staan.
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Toevallig betekent het Duitse 'abbauen' van alles, maar net
niet afwerken of voltooien. Konden we voor inbouwen en uitbouwen nog leentjebuur spelen bij oosterburen om aan de oorspronkelijke letterlijke betekenis een figuurlijke-betekenisuitbreiding toe te voegen, met afbouwen in de betekenis van:
geleidelijk verminderen, geleidelijk opheffen of afschaffen, doen
afvloeien, verlagen (van lonen), inkrimpen of matigen, alle naar
Duits model, halen we een verwarrende leenvertaling binnen.
Hier is geen sprake meer van een figuurlijke-betekenisuitbreiding.
In een kop als' Sadat bouwt relaties met Moskou verder af' We
Standaard, 8 dec. '77) betekent afbouwen net niet figuurlijk
voltooien of afwerken, want de ondertitel luidt : 'consultaten
gesloten'. Met de 'afbouw-intenties van Fabelta-Zwijnaarde'
(Het Volk, 9 okt. '72) bedoelt men eigenlijk - je zult maar een
'afgebouwde' zijn !- dat er personeel ontslagen wordt en met de
'afbouw van de tolgrenzen' (Elseviers Magazine, 14 okt. '72) dat
men die tolgrenzen wil gaan opheffen.
'Wat leedvermaak hebben we gekend', schrijft M.e. Godschalk, 'toen we uit de ether vernamen, dat een duur schip was
vernield door brand en dat het net was 'afgebouwd'. Uit de
samenhang bleek, dat de bouw vrijwel voltooid was, maar we
hebben gedacht: 'zouden zij, die 'afbouwen' zo graag gebruiken
voor' afbreken', nu ook geloven dat het schip juist gesloopt was ?
Opnieuw een bewijs, hoe duidelijk een taal wordt als een woord
in twee betekenissen gebruikt wordt.' (in Taal en stül 1978,
nr. 1, blz. 7)
De Amsterdammer Rein Meijer is sinds 1951 hoogleraar in de
Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteiten van Melbourne en Londen. Vanuit zijn 'zelfgekozen ballingschap' doet
hij zijn beklag: 'Hoe zouden wij weten dat er op een zondag te
middernacht een nieuwe betekenis van het woord afbouwen
ingevoerd wordt alsof het zomertijd was? Er is niemand die de
moeite neemt ons dat even mee te delen en ineens lezen we een
zinnetje dat het tegenovergestelde betekent van wat wij dachten.
Daar is dus iets klaar gekomen, denken we bij het lezen van zo'n
zin, maar nee, het gaat juist verdwijnen. En dan bedwingen we
ons met alle welwillendheid en goedlachsheid die er in ons huist
om daar geen symboliek in te zien'. (Cultureel supplement van
NRC-Handelsbald, 3 nov. '78)
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REFLECTOREN EN KATOGEN
Hoe noemt men de reflecterende witte paaltjes die zich aan de
rand van de weg bevinden ?
De gangbare woorden zijn: reflectorpalen of reflectoren. 'Van
oudsher is het in ons land gebruikelijk om de kant van de rijbaan
aan te duiden met witte bermplanken, zonder reflectoren. Thans
worden hiervoor in de eerste plaats kantstrepen gebruikt .. ,
Maarjuist bij duisternis ofnat wegdek, als de kantstrepen minder
goed zichtbaar zijn, is aanvullende geleiding van het verkeer
noodzakelijk. Dit gebeurt thans door reflectorpalen '" De kleur
van de reflector is rood ofwit : .,. Ook langs fietspaden kunnen,
indien dit nodig is, reflectorpalen worden geplaatst.' (uit: Over
wegen, brochure van Voorlichting Verkeer en waterstaat, Den
Haag) Reflectoren noemen we ook de 'terugkaats-glaasjes' die
vooraan (witte voorrejlectoren) of achteraan (rode ·achterrejlectoren) bij de verlichting van een auto of fiets horen. Op grote
vrachtwagens of opleggers zitten vaak oranje zijrejlectoren en
sinds kort moeten ook de trappers van fietsen van een gele of
oranje reflector voorzien zijn.
De rode reflector op het achterspatbord van een fiets of op een
auto noemen we ook wel katoog. Dat is ook de naam van een
verkeersteken, t.W. 'een stalen montuur waarin een geel rubber
kussen met twee glazen reflectoren, zoals in het wegdek aangebracht om de grens tussen rijstroken te markeren'. (Van Dale)
Deze katogen mogen niet verward worden met de verkeerspunaises of verkeersspijkers : spijkers met grote glimmende kop
die ook op andere plaatsen in het wegdek dan op de grens tussen
rijstroken ter geleiding van het verkeer aangebracht worden.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
WERF, WERK, BOUWWERK, BOUWPLAATS
Is 'bouwwerf' of 'welf' als benaming voor de plaats waar een
gebouw wordt opgetrokken niet correct? En 'bouwwerk' dan?
Geen enkel van de mij bekende woordenboeken vermeldt die
betekenis van 'bouwwerk'. Mag ik het toch aanbevelen?
'Bouwplaats' lijkt mij een letterlijke vertaling uit het Duits te zijn.

Het veelvuldig gebruik door de Vlamingen van 'werf' of
'bouwwerf' in de betekenis van werk of bouwwerk is te wijten
aan Franse invloed. Het Franse substantief 'chantier' heeft verschillende betekenissen, in de eerste plaats die van 'Heu ou 1'0n
construit les navires'. De overeenstemmende Nederlandse term
is werf of voluit scheepstimmerwerf. Een schip van de werf
laten lopen betekent hetzelfde als een schip van stapel laten
lopen, te water laten.
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' of 'bouwwerf', maar van werk of bouwwerk: grote
bouwwerken aannemen, uitvoeren; aangenomen bouwwerken.
Onbevoegden wordt de toegang tot een bouwwerk ontzegd door
de waarschuwing: verboden op het werk (niet: op de werken !)
te komen, verboden het werk te betreden. Op bordjes langs onze
wegen leest men vaak 'werken' (travaux), terwijl de gewone
Nederlandse uitdrukking is : werk in uitvoering. Het meervoud
werken is alleen gebruikelijk voor werk van grote omvang:
openbare werken, havenwerken, uitgravingswerken voor een
kanaal, waterbouwkundige werken, baggerwerken enz. Ook in
tal van samengestelde woorden gebruiken we het enkelvoud
waar in het Frans het meervoud staat : het grondwerk van een
huis (travaux de terrassement); herstellingswerk (travaux de
réparation); sloopwerk (travaux de démolition).
Een derde betekenis van 'chantier' is 'Heu ou 1'0n entrepose
des matériaux de construction, du charbon, du bois de
chaufIage'. Ook in dit geval kan er geen sprake zijn van 'werf'
('Kolenwerf vraagt chauffeur', lazen we in een advertentie). In
het Nederlands spreekt men van kolenopslagplaats, houtopslagplaats, opslagruimte voor bouwmaterialen.
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Wat nu in het bijzonder de samenstelling bouwwerk betreft, is
het juist dat tal van woordenboeken alleen de betekenis gebouw
vermelden. In andere komt evenwel als tweede betekenis gebouw (of: werk) in aanbouw voor, zoals in het tweedelige
Winkier Prins-woordenboek met encyclopedische informatie,
waarvan de eerste druk in 1959 verscheen, en in Kramers' Woordenboek Nederlands door prof. dr. C.B. van Haeringen (l7de
druk, 1974). In SUMMA Encyclopedie en woordenboek, waarvan de publikatie aan de gang is, lazen we : 'De specie wordt in
een agitator of truckmixer naar het bouwwerk gebracht'. Dat dit
woord in vakkringen allang in gebruik is, blijkt uit het ongeveer
een halve eeuw geleden verschenen Bouwkundig woordenboek
van L. Zwiers, die in zijn alfabetische lijst de volgende verklaring
van bouwwerk geeft : in aanbouw zijnd gebouw. U mag dus
gerust deze samenstelling aanbevelen.
Tot slot nog een woord over bouwplaats. Het is wel mogelijk
dat het naar Duits model is gevormd, maar het is geenszins in
strijd met ons taaleigen. Het duidt echter geen bouwwerk aan,
wel een 'plaats om te bouwen' (Van Dale) , in het Frans 'terrain à
bätir' of 'emplacement'. De meeste woordenboeken nemen
'bouwplaats' niet op, maar wel de meer gebruikelijke samenstellingen bouwgrond en bouwterrein.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
VLAAMS OF NEDERLANDS?
'Ik voer een drukke polemische correspondentie met een Amerikaans taalinstituut, dat het in zijn publikaties steevast heeft over
'Flemish' als aparte cultuurtaal van de Vlamingen. Hun publikaties worden over de hele wereld ruim verspreid: daarom
vind ik het belangrijk te proberen ze van hun ongelijk te overtuigen. Kunt u mij met enkele verklaringen ofstandpuntbepalingen van enig gewicht de nodige ruggesteun verschaffen ?'
Toen de bekende Duitse vertaler van Nederlandse literatuur
Georg Hermanowski in 1966 een artikel publiceerde waarin hij de
Vlamingen als taal toeschreef: 'flämisch-niederländisch', dat
'sich vom ABN genauso (unterscheidet) wie etwa das Afrikaans,
das ebenfalls eine Sprachform des Niederländischen ist',
reageerden 25 Nederlandse en Belgische hoogleraren in de Nederlandse taal- en literatuurstudie met een 'Klarstellung'. Uit
deze standpuntbepaling, verschenen in Leuvense bijdragen 55,
bijblad 1966, citeren en vertalen we enkele passages: 'Dat er in
Vlaanderen een taal gesproken zou worden die zich van de
Nederlandse standaardtaal, zoals ze in Nederland gesproken
wordt, net zo onderscheidt als het Afrikaans is een misleidende
bewering die, wetenschappelijk gezien, geen steek houdt.
Trouwens, als men rekening houdt met de ontwikkeling van het
Afrikaans tot een zelfstandige Germaanse taal, dan kan men
moeilijk volhouden dat het Afrikaans een taalvorm van het Nederlands zou zijn, zoals het Vlaams. Er bestaat geen 'Vlaamse'
taal, evenmin trouwens als een' Hollandse' taal; er bestaat alleen
een Nederlandse taal die als cultuurtaal in Vlaanderen en Nederland de taalnorm stelt. Zoals in elke andere taal, ook in het
Duits, komen er vanzelfsprekend schakeringen voor. Het onderscheid in uitspraak, woordgebruik en syntaxis tussen Nederlanders en Vlamingen is beslist niet groter dan het taalonderscheid tussen een Wener en een Hamburger. Het gaat niet op het
over een afwijkende taalvorm te hebben op grond van die schakeringen'.
Prof. dr. J. Goossens besteedde in zijn artikel Was ist Deutsch
- und wie verhält es sich zum Niederländischen ? (in : NachVI - 75

barn 11, 197/) ook de nodige aandacht aan de vraag : 'In welchem Verhältnis steht das sog. Flämische zum Niederländischen ?' In het kort schetst de auteur de strijd van de Vlaamse
beweging voor de vervanging van het Frans door onze moedertaal in administratie en onderwijs: 'De plaatselijke dialecten
kwamen voor die taken natuurlijk niet in aanmerking, maar
evenmin een Vlaamse cultuurtaal, want die bestond en bestaat
niet. In de taalwetten werd vastgelegd dat de taal die deze functies moet vervullen het Nederlands is, d.w.z. de aan de VlaamsBelgische dialecten erg verwante en genormeerde schrijftaal die
men zonder meer uit het Noorden kon overnemen en die
trouwens mede door de zestiende- en zeventiende-eeuwse emigranten uit het Zuiden wezenlijk beïnvloed werd. Juridisch is dus
het Nederlands - en geen andere taal - de cultuurtaal in het
noordelijk deel van België.' Origineel is de vergelijking die prof.
Goossens maakt met de Zwitserse taaltoestanden : door de
eeuwenlange isolering van het 'kerngebied' van de Duitse cultuurtaal moet er ook in Zwitserland een achterstand ingelopen
worden.
Ingewikkeld maar leerrijk is de poging van de redactie van
Dutch Studies (2, 1976) 'ta establish 0 an unambiguous and
practicabIe terminology which will in future be used in the English translations .. .' We volgen even hun gedachtengang; de voorgestelde Engelse benamingen staan tussen aanhalingstekens. We
drukken ook hun ·schematic summary' af (zie blz. VI-78).
Voor wat wij Nederlands noemen, stellen zij de Engelse term
Dutch voor. Netherlandic is als benaming voor onze taal nogal
populair in de Verenigde Staten, maar is om twee redenen minder geschikt : het is een barbarisme in het Engels en vooral: de
associatie met the Netherlands, de officiële Engelse naam voor
het land dat Amsterdam als hoofdstad heeft, zou kunnen doen
vergeten dat het begrip ook de taal van de Nederlandstalige
Belgen moet aanduiden. Dutch biedt de voordelen dat het gegroeid is uit Diets of Duuts, de taal in de middeleeuwse Lage
Landen, en dat het begrip geen nationale of geografische implicaties oproept: er bestaat geen Dutchland.
Aan the Netherlands wil de redactie dezelfde betekenis hechten als aan de Nederlanden: het geheel van Nederland en het
Nederlandstalig gebied van België. Voor Nederland stellen ze
het volgende voor: in een historische samenhang the Northern
Netherlands en voor de moderne staat: Holland. Dit druist wel
in tegen het officiële taalgebruik en botst zeker op de afkeer van
Nederlanders van buiten de westelijke provincies om zo maar
Hollanders genoemd te worden, maar de redactie vindt het alVI - 76

lerbelangrijkst het onderscheid de Nederlanden = the Netherlands en Nederland = Holland vol te kunnen houden. Holland in zijn enge betekenis, nl. de twee provincies Noord- en
Zuid-Holland, zal zij the provinces of Holland noemen.
Het Nederlandstalig deel van België wordt the Southern Netherlands of Flanders, wat wij Vlaanderen noemen dus. Onze
Vlaanders, Oost- en West-Vlaanderen, zullen in Dutch Studies
the provinces of Flanders genoemd worden.
Om in het Engels te kunnen spreken over het onderscheid
tussen het Nederlands van Nederlanders en het Nederlands van
Vlamingen stellen ze Northern Dutch en Southern Dutch of
Flcmish voor. Om de dialecten te benoemen worden de Nederlandse termen gebruikt, dus: Limburgs, Brabants, Vlaams,
Gronings, Hollands, enz.
Namen van talen kunnen ook als adjectief gebruikt worden:
'Dutch literature' , 'the Flemish novel', enz. Die adjectieven kunnen ook betekenen: 'behorend tot een bepaald gebied'. Voor
'pertaining to the Netherlands' staat dan Netherlandish, b.v.
'the Netherlandish folklore' (de folklore van de Nederlanden),
evt. met toevoeging van Northern en Southern als het onderscheid tussen Noord en Zuid in een dergelijke context zinvol is.
Is er geen sprake van een Noord-Zuidtegenstelling, dan staat
Flemish voor 'pertaining to Flanders' en Dutch voor 'pertaining
to Holland'. Dit op het eerste gezicht wat verwarrende onderscheid maakt het mogelijk bij voorbeeld in een artikel over de
godsdienstbekving in Nederland te schrijven over 'the Dutch
catholics' en daarbij dan ook nog tussen Nederlanders uit het
Noorden en Nederlanders uit het Zuiden van Nederland te onderscheiden.
Tot slot de namen voor de bewoners van onze contreien. In
the Netherlands wonen Netherlanders : Flemings of Southern
Netherlanders in Noord-België en Dutchmen of Northern Netherlanders in Nederland. Hollanders wonen in Noord- en ZuidHolland en Vlamingen in Oost- en West-Vlaanderen.
Tot zover de redactie van Dutch Studies. Als voorstel om in de
internationale wetenschappelijke terminologie voor en over
onze taal enige orde te scheppen is dit een prijzenswaardige
poging... hoewel, je zou voor minder emigreren.
U zou uw argumentatie de kroon op kunnen zetten met het
Decreet van 10 december 1973 tot vaststelling van de officiële
benaming van de Nederlandse taal (zie Taalbeheersing in de
administratie, blz. IV -246).
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Hollands

d. (Hollands) :

Hollands

c. The Dutch speaking part of Belgium
(Vlaanderen) :
the Southern Netherlands; Flanders

d. The western provinces of Holland
(Holland = Noord-Holland and
Zuid-Holland) :
the provinces of Holland

Thc Dutch terms are italicized

e. (Vlaams) :
Vlaams

c. (Zuidnederc. (Vlaams) :
lands) :
Southern
Southern Dutch
Flemish

b. The country whose capital is Amsterdam
(Nederland) :
the Northern Netherlands; Holland

e. The western provinces of Flanders
(Vlaanderen ('de Vlaanders') = WestVlaanderen and Oost- Vlaanderen) :
the provinces of Flanders

b. (Noordnederb. ((Noord)nederlands) :
lands) :
Northern Dutch
Northern
Dutch

d. (Hollands) :

a. (Nederlands) :
Dutch

a. The Dutch language area (de Nederlanden)
the Netherlands

e. (Vlaams) :
Vlaams

a. (Nederlands) :
Netherlandish

2. Language
and variants

I. Areas

3. . Pertaining
to the area'

SCHEMATIC SUMMARY

e. (Vlaming(en)) :
Vlaming(en)

Hollander(s)

d. (Hollander(s)) :

c. (Vlaming(en)) :
Southern Netherlander(s);
Fleming(s)

b. (Nederlander(s)) :
Northern Netherlander(s);
Dutch(man)

a. (Nederlander(s)/Vlaming(en)) :
Netherlander(s)

4. Inhabitants

VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies
GAST EN KNECHT
Verdient in het Nederlands 'meesterknechf de voorkeur boven
'meestergast' ? Heeft 'knecht' geen pejoratieve bijbetekenis?
Wat is eventueel het argument hiertegen?
Zowel gast als knecht kan in pejoratieve zin worden gebruikt :
een ongure, ruwe, wilde gast; de dictator en zijn knechten (=
slaafse volgelingen). Zonder bijvoeglijk naamwoord heeft gast
doorgaans geen ongunstige bijbetekenis. In verouderde taal is
dat ook het geval met knecht: Mozes, de knecht des Heren. In
sommige gewesttalen is knechtje een liefkozende naam voor
jongetje.
Over het algemeen kan men zeggen dat iemand die in dienst is
van een meester in Nederland een knecht wordt genoemd en in
het Vlaamse land vaak een gast. De gewone betekenis van gast,
zoals we die terugvinden in de samenstellingen gastheer, gastvrouw, gastvrij(heid), hotelgast, pensiongast, gastarbeider, gastrol enz., heeft bij onze noorderburen de betekenis van iemand
die ondergeschikte arbeid verricht grotendeels verdrongen.
Echter niet helemaal, want ze leeft nog voort in tal van samenstellingen, voornamelijk in zeemanstaal: bootsmansgast, bramzeilgast, kabelgast, marsgast, ruimgast enz. Verder ook in
spuitgast (= brandweerman).
Hoe het ook zij, in de sociaalrechtelijke terminologie (b.v. de
arbeidsovereenkomsten) zijn meesterknecht en meestergast
door de termen ploegbaas en voorman vervangen. Een
ploegbaas is door de werkgever aangesteld om leiding te geven
aan en toezicht te houden op een ploeg of groep arbeiders. In
tegenstelling tot de voorman werkt de ploegbaas gewoonlijk niet
mee met de arbeiders die onder zijn leiding staan.
Deze functiebenamingen worden aanbevolen in het Sociaalrechtelijk woordenboek, samengesteld door de subcommissie
voor eenmaking van de terminologie inzake sociaal recht van de
Benelux-Economische Unie (derde herziene en aangevulde uitgave 1977). Krachtens een decreet van de Nederlandse Cultuurraad is die terminologie verplicht gesteld in de diensten en instelVI-79

lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid ressorteren.
BUREEL - BUREAU - KANTOOR

Nog vaak leest en hoort men te onzent de term bureel, hoewel
daar reeds vaak door taalkundigen en taalzuiveraars over geschreven werd.
In modem Nederlands is de term bureel vrijwel in onbruik
geraakt. Hij komt nog wel voor in de vaste uitdrukking ten burele
van naast ten kantore van.
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 kantoor.
Er zijn echter ook kantoren van bijzondere aard: b.v. bankierskantoor, verzekeringskantoor, advocatenkantoor, notariskantoor; sommige openbare diensten of overheidsinstellingen
zijn ook in kantoren gevestigd: postkantoor, telegraaf- en telefoonkantoor, belastingkantoor, e.a.
Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt een kantoor - als
gebouwen instelling beschouwd - bureau genoemd. Hiervoor
bestaan evenwel geen vaste regels en is het gebruik onze enige
leidraad; b.v. politiebureau, reisbureau, reclamebureau, stembureau, advertentiebureau, woningbureau, redactiebureau.
Als benaming voor de afzonderlijke kantoren of kantoorruimten waarin mensen werken, wordt kantoor steeds meer vervangen door het veld winnende kamer.
Conclusie: 1. bureel: ongebruikelijk, behalve in : ten burele
van; 2. kantoor: als gebouw én instelling; 3. bureau: in enkele
gevallen voor kantoor; 4. kamer: ruimte in een kantoorgebouw.
JUMELAGE - VERZUSTERING - VERBROEDERING

Het is dejongstejaren traditie geworden dat verschillende steden
en gemeenten een soort vriendschapsakkoord of -band sluiten
met een andere stad of gemeente in het buitenland. De meest
gangbare benaming voor dit soort 'verzustering' is 'jumelage'.
Koenen schrijft : 'jumelage : samengaan, wederzijdse adoptie
van dorpen en steden, instellingen enz., tweelingbroederschap,
VI-SO

vriendschapsband'. Bij Kramers lezen we : 'jumelage: helpende samenwerking tussen twee partijen, inz. steden of gemeenten' en in Verschueren : "jumelage: het sluiten van
vriendschappelijke betrekkingen tussen 2 instellingen, inz. tussen gemeenten uit verschillende landen'.
We vinden de termjumelage echter niet in Van Dale, De kleine
Larousse in woord en beeld, Weynen en Jansonius.
Degenen die de voorkeur willen geven aan een Nederlandse
term stellen meestal verzustering voor. Voor opschriften of borden zou dan zusterstad van, of zustergemeente van ... gebezigd
kunnen worden.
Tegen deze uitstekende Nederlandse termen bestaat natuurlijk geen bezwaar, maar van al de door ons geraadpleegde verklarende woordenboeken neemt alleen De kleine Larousse in woord
en beeld de term in die betekenis op : "verzusteren: onderling als
zusters verbinden; b.v. twee steden met elkaar verzusteren'.
Met de term koppelgemeente : "gemeente die eenjumelage heeft
aangegaan' staat Koenen helemaal alleen.

WERF, WERK, BOUWWERK, BOUWPLAATS
Is 'bouwwerf' of 'werf' als benaming voor de plaats waar een
gebouw wordt opgetrokken niet correct? En 'bouwwerk' dan?
Geen enkel van de mij bekende woordenboeken vermeldt die
betekenis van 'bouwwerk'. Mag ik het toch aanbevelen?
'Bouwplaats' lijkt mij een letterlijke vertaling uit het Duits te zijn.

Het veelvuldig gebruik door de Vlamingen van "werf' of
"bouwwerf' in de betekenis van werk of bouwwerk is te wijten
aan Franse invloed. Het Franse substantief 'chantier' heeft verschillende betekenissen, in de eerste plaats die van iieu ou l'on
construit les navires'. De overeenstemmende Nederlandse term
is werf of voluit scheepstimmerwerf. Een schip van de werf laten
lopen betekent hetzelfde als een schip van stapel laten lopen, te
water laten.
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' of 'bouwwerf', maar van werk of bouwwerk: grote
bouwwerken aannemen, uitvoeren; aangenomen bouwwerken.

Onbevoegden wordt de toegang tot een bouwwerk ontzegd door
de waarschuwing: verboden op het werk (niet: op de werken !)
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te komen, verboden het werk te betreden. Op bordjes langs onze
wegen leest men vaak 'werken' (travaux), terwijl de gewone
Nederlandse uitdrukking is : werk in uitvoering. Het meervoud
werken is alleen gebruikelijk voor werk van grote omvang:
openbare werken, havenwerken, uitgravingswerken voor een
kanaal, waterbouwkundige werken, baggerwerken enz. Ook in
tal van samengestelde woorden gebruiken we het enkelvoud
waar in het Frans het meervoud staat : het grondwerk van een
huis (travaux de terrassement), herstellingswerk (travaux de
réparation), sloopwerk (travaux de démolition).
Een derde betekenis van 'chantier' is 'lieu ou 1'0n entrepose
des matériaux de construction, du charbon,. du bois de
chauffage'. Ook in dit geval kan er geen sprake zijn van 'werf'
(' Kolenwerf vraagt chauffeur', lazen we in een advertentie). In
het Nederlands spreekt men van kolenopslagplaats, houtopslagplaats, opslagruimte voor bouwmaterialen.
Wat nu in het bijzonder de samenstelling bouwwerk betreft, is
het juist dat tal van woordenboeken alleen de betekenis gebouw
vermelden. In andere komt evenwel als tweede betekenis gebouw (of: werk)in aanbouw voor, zoals in het tweedelige WinkLer Prins-woordenboek met encyclopedische informatie, waarvan de eerste druk in 1959 verscheen, en in Kramers' Woordenboek Nederlands door prof. dr. C.B. van Haeringen (l7de druk,
1974). In SUMMA-Encyclopedie en woordenboek lazen we : 'De
specie wordt in een agitator of truckmixer naar het bouwwerk
gebracht'. Dat dit woord in vakkringen allang in gebruik is, blijkt
uit het ongeveer een halve eeuw geleden verschenen Bouwkundig woordenboek van L. Zwiers, die in zijn alfabetische lijst de
volgende verklaring van bouwwerk geeft: in aanbouw zijnd gebouw. U mag dus gerust deze samenstelling aanbevelen.
Tot slot nog een woord over bouwplaats. Het is wel mogelijk
dat het naar Duits model is gevormd, maar het is geenszins in
strijd met ons taaleigen. Het duidt echter geen bouwwerk aan,
wel een 'plaats om te bouwen' (Van Dale), in het Frans 'terrain à
batir' of 'emplacement'. De meeste woordenboeken nemen
'bouwplaats' niet op, maar wel de meer gebruikelijke samenstellingen bouwgrond en bouwterrein.
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VI. - Adviezen van de Raad
voor taaladvies

VERANTWOORDELIJKHEID

-

-

Het komt me voor dat de laatste tijd veel misbruik wordt
gemaakt van de uitdrukking 'zijn verantwoordelijkheid nemen of opnemen'. Is dat wel Nederlands? In een woordenboek kan ik het niet vinden. Kunt u mij hierover uitsluitsel
geven en als u die uitdrukking afkeurt, wat stelt u daarvoor in
de plaats voor?
Het is kennelijk onder invloed van de Franse wending
'prendre ses responsabilités' dat veel Vlamingen de letterlijke
vertaling hiervan zijn gaan gebruiken, zonder zich ervan bewust te zijn dat deze zegswijze in de Nederlandse taal niet
voorkomt. We zeggen wel:
- De verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen.
- Een grote verantwoordelijkheid op zich laden.
- De verantwoordelijkheid voor iets aanvaarden, dragen.
Met de Franse uitdrukking wordt echter in een groot aantal
gevallen wat anders bedoeld, want er wordt kwistig mee
omgesprongen, althans bij onze Franstalige landgenoten. Ter
verduidelijking geven we hieronder een reeks zinnetjes
waarin de cursief gedrukte wending overeenstemt met
'prendre ses responsabilités' :
- De regering moet onverwijld de knoop doorhakken.
- De commissie durft in deze zaak geen kleur (te) bekennen.
- De interpellatie zal alle parlementsleden verplichten
duidelijk hun houding te bepalen.
Onze vereniging moet nu ronduit voor haar mening uitkomen.
De vergadering bezweert de regering hierover eindelijk een
beslissing te nemen.
De partij behoort zich nu duidelijk uit te spreken.
Het is hoog tijd dat de bevoegde instanties klare wijn schenken.
Het bestuur heeft lang genoeg getreuzeld, het moet nu kiezen
of delen.
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De politieke partijen mogen die moeilijkheden niet langer uit
de weg gaan.
- De regering zal de nodige maatregelen nemen.
Verder kan de Franse uitdrukking in sommige gevallen eveneens overeenstemmen met: niet terugschrikken voor zijn verantwoordelijkheid, zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg
gaan, zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, zich bewust zijn
van zijn verantwoordelijkheid.
Tot besluit mogen we zeggen dat het onze taal niet ontbreekt
aan kernachtige zegswijzen ter vervanging van de hierboven
behandelde slaafse vertaling uit het Frans !

AFBREKEN VAN WOORDEN

Naar aanleiding van de vraag hoe het woord 'kettinkje' gesplitst
moet worden, heeft de Raad destijds het volgende advies gegeven (Taalbeheersing in de administratie, blz. VI-Il) :
M.b.t. de splitsing van verkleinwoorden bepaalt de Woordenlijst uitsluitend dat van woorden op -tje bij het afbreken de
grondvonn op dezelfde wijze geschreven wordt als buiten de
afleiding: vlaatje: vla-tje; paletootje: paleto-tje. Voor alle andere gevallen gelden derhalve de algemene regels. Het woord
'kettinkje' wordt in drieën verdeeld: ket-tink-je. Het eerste en
het tweede deel worden van elkaar gescheiden volgens de regel :
'van twee tussenmedeklinkers gaat de eerste naar het voorafgaande, de tweede naar het volgende woorddeel'; het tweede en
het derde volgens de regel die bepaalt dat er bij meer dan twee
tussenmedeklinkers zoveel naar het volgende woorddeel gaan
als aan het begin van een Nederlands woord kunnen voorkomen'.
Dit laatste is kennelijk nietjuist : ook -pj- (boom-pje) komt niet
voor aan het begin van een Nederlands woord. Het tweede en het
derde deel worden van elkaar gescheiden volgens de regel die
bepaalt dat 'men mag afbreken ... vóór achtervoegsels die met
een medeklinker beginnen : ... boom-pje ... ' (Woordenlijst, Lil).
Het achtervoegsel in 'kettinkje' is niet' -kje', maar' -je-'; bij wijze
van vergelijking : paar-~e, paard-je, koor-tje, koord-je; lamp-je,
boom-pje.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies

VERTALING VAN 'DOUBLE EMPLOr
Wilt u zo vriendeLijk zijn mij van advies te dienen inzake de
vertaling van 'doubLe empLoi'? In GaLLas' Frans-Nederlands
woordenboek vind ik 'overbodigheid' en 'onnodige herhaling',
maar die vertalingen passen m.i. niet aLtijd en zeker niet in de
voLgende zinnen uit verschillende kranten van de jongste maanden:
- ... de creatie van twee ofdrie ministaten zou neerkomen op de
vermenigvuLdiging van de insteLLingen en op 'dubbeL gebruik
in domeinen waar de middeLen nu reeds te kort schieten.
- Door de nieuwe bepalingen wordt 'dubbeL gebruik inzake
röntgenonderzoek voorkomen.
- De nieuwe regeling vormt een beLasting die dikwijLs 'dubbeL
gebruik' zaL uitmaken met de beLastingen die op de reserves
van de vennootschappen betaaLd zuLLen moeten worden.
- Te koop rustieke secretairetafel, wegens 'dubbeL gebruik.
- De verkeersborden F43 worden niet geplaatst als ze 'dubbel
gebruik' zouden maken met een verkeersbord Fl.
De verkeerde vertalingen 'dubbel gebruik' en 'dubbel gebruik
maken of uitmaken' zijn het resultaat van een verkeerde interpretatie van Fr. 'double emploi' en 'faire double emploi'. Velen
geven zich immers geen rekenschap van de juiste betekenis van
'emploi' in dit verband. Het stemt geenszins overeen met ons
woord gebruik, maar is een term uit de boekhouding. In zijn
Dictionnaire alphabétique et anaLogique de La Langue française
(1954) geeft Robert 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: comporter une répétition inutile, superflue - Ces deux hypothèses
font double emploi. Subst. Vn double emploi'.
In de oorspronkelijke betekenis is 'emploi' dus een van de
bedragen voorkomend in een staat van inkomsten en uitgaven, in
een boekhouding, wat wij in het Nederlands een post of boeking
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noemen. 'Vn faux emploi' is bijgevolg 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. eela fait double emploi = dat is een overbodige, onnodige, nutteloze herhaling.
In verband met werkzaamheden van een commissie b.v. kan
men spreken van dubbel werk,' die twee commissies doen veel
dubbel werk. In het maandblad van het Noordnederlandse genootschap Onze taal lazen we : 'Waarschijnlijk zullen de totale
kosten, door voorkomen van dubbel of overlappend werk, kunnen dalen'.
In sommige gevallen komt men tot de bevinding dat zulke
vertalingen niet altijd bevrediging schenken; dit is het geval met
de door de vraagsteller aangehaalde zinnen. We moeten onze
gedachten dan op een heel andere manier uitdrukken, zoals we
hieronder trachten te doen:
- ... de vermenigvuldiging van instellingen belast met dezelfde
opdrachten in domeinen waar ...
- Door de nieuwe bepalingen worden overbodige röntgenonderzoeken voorkomen.
- De nieuwe regeling vormt een belasting die dikwijls gelijk
staat met de belastingen die '"
- Te koop rustieke secretairetafel wegens overbodigheid. 'Wegens overbodigheid' kan ook eenvoudig worden weggelaten.
- De verkeersborden F43 worden niet geplaatst als ze hetzelfde
zouden betekenen als een verkeersbord FI.
Op de vraag of in Nederland een term bestaat voor 'double
emploi' is het antwoord bevestigend, zoals blijkt uit de volgende
citaten uit Nederlandse publikaties :
- 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.
- 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 onderwek.
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VI. - Adviezen van de
Raad voor taaladvies

FAILLISSEMENT - BANKBREUK - BANKROET
Wat is het verschil tussen faillissement, bankroet, faling, in
vereffening zijn? Ik begrijp natuurlijk dat het hier gaat om een
bedrijf dat zijn activiteit stillegt, maar in geen enkel woordenboek staat het verschil tussen de vermelde termen aangegeven.
Faillissement

Als een bedrijf niet bij machte is aan zijn fmanciële verplichtingen te voldoen, kan het in staat van faillissement worden
verklaard. Blijkens het Woordenboek van de Nederlandsche
taal (WNT, Leiden) komt dit woord in onze taal al voor in 1582,
in het noorden en in het zuiden. Het substantief failliet gebruiken we in overdrachtelijke zin: het failliet van een stelsel,
een proefneming. Het wordt ook wel gebruikt ter aanduiding van
de persoon die in staat van faillissement verkeert: de failliet, mv.
de faillieten. Meestal komt falliet voor als bijvoeglijk naamwoord: de failliete boedel of massa; hij is failliet, de zaak is
failliet; failliet gaan, verklaren, zijn.
In ons Burgerlijk Wetboek treffen we o.m. aan: zich in staat
van faillissement bevinden, in geval van faillissement.
Bankroet - Bankbreuk
Bankbreuk is een strafbaar faillissement. Men onderscheidt de
eenvoudige bankbreuk in de minder ernstige gevallen (b.v. het
doen van buitensporige uitgaven tijdens de staat van faillissement, het niet ongeschonden overleggen van boeken e.d.) en
de bedrieglijke bankbreuk in de meer ernstige gevallen: het feit
dat men als failliet de rechten van de schuldeisers verkort, b.v.
door baten te verzwijgen en goederen aan het faillissement te
onttrekken.
In de gewone omgangstaal worden bankroet en failliet soms
door elkaar gebruikt: de zaak is bankroet.
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Faling

Dit is een Vlaams purisme voor faillissement. In ons Burgerlijk
Wetboek wordt het nergens gebruikt. Alleen het werkwoord
falen is gebruikelijk: een mens, een poging, een plan, een maatregel kunnen falen, d.w.z. zich vergissen of mislukken.
Vereffening

Een van de betekenissen van vereffening is betaling: vereffening in geld van een schadevergoeding, van een schuld, van
een rekening. Een tweede betekenis is bijlegging of beslechting: een geschil vereffenen. Een derde is ontbinding of liquidatie: de vereffening van een vennootschap, van de failliete
boedel, van een faillissement.
In de handelstaal spreekt men van in liquidatie zijn, tot liquidatie overgaan.
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KLAPPER
op de nummers 101 - 140
(sept. 1972 - juni 1976)

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK

1. De Romeinse cijfers duiden de rubriek aan (I Algemeen,
11 Termen en wendingen, 111 Proeve van tekstverbetering,
IV Documentatie, V Varia, VI Adviezen van de Raad voor
taaladvies); de Arabische cijfers verwijzen naar de bladzijde van de betrokken rubriek.
2. Er is naar gestreefd aan de klapper op zichzelf een praktische waarde te geven, ook voor hen die niet alle nummers
van het tijdschrift bezitten.
Afgekeurde woorden (of uitdrukkingen) staan als titelwoorden vermeld, maar ze worden voorafgegaan door een
waarschuwingsteken ('~l) en gevolgd door de verbetering,
b.v. 1;( bevoordeligen: bevoordelen.
In andere gevallen staat het waarschuwingsteken voor
een correct woord, omdat het voorkomt in een verkeerde
uitdrukking; b.v. 1;( doel (voor - hebben): tot doel h., of in
een onjuiste betekenis. Voor meer bijzonderheden raadplege men de aangegeven plaats.
Woorden uit vreemde talen (meestal Franse) worden
gevolgd door de vertaling, gescheiden door het teken =,
b.v. environnement (protection de 1'-) = milieubescherming.
3. De volgende tekens en afkortingen worden gebruikt:
Fr.
Frans
herhaling van het titelwoord
herhaling van het titelwoord in samenstellingen
sp
spelling
u
uitspraak
(v)
verschil, b.v. terug en weer (v). Het verschil
wordt op de aangegeven plaats verduidelijkt.
v.

van

z.
ZIe
Verder nog enkele in spraakkunsten en woordenboeken gebruikelijke afkortingen.

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

aanbetaling I1-967
aanbieden en aanmelden (v) I1736
aanbrengen (wijzigingen - aan):
in III-177
aan de staat werken: bij de staat
I1-S08
aandringen opdat: erop aandringen dat I1-755
aanduiden (op een kaart -):
aantekenen, vermelden 1II-179
aangehecht (- cafetaria): aangebouwd 1I1-17S
aangezicht (synoniemen voor-)
V-SO
aangezien en gezien (v) 11-750,
11-992; VI-7
aanklagen (iets -) : laken 11-993
aankondigen 11-772
aanschijn, aanzicht V-81
aanschrijftitels I1-74S, 920; VI-8
aanspreektitels I1-74S; VI-7, 8
aanstaand en toekomstig (v) I1872
aanstrepen (een passus rood -)
I1-876
aantal (niet in - zijn): onvoltallig zijn 11-766
aanvoegende wijs VI-8
aanvragen en vragen (v) 1II-I92
aard (van - om): van die aard
dat I1-776
aardolie en petroleum (v) I1-828
abortus en vruchtafdrijving 11780
absentéisme maladie = ziekteverzuim I1-732
absorbé (être - dans) = verzonken, verdiept zijn in I1767,875
absorber (une firme) = overnemen I1-875
accijnsrechten: accijnzen 1-467
accommodatie I1-785
accord (être d'-) = akkoord
gaan, het eens zijn I1-908
accueil
(centre
d'-)
ontvangstcentrum I1-866, 873
achter (1S u.): na III-187
achteraf: achteraan 1-466
achterban I1-S57

*

*

*

*
*

*

administrateur-generaal 11-74S;
VI-S
ádministratiekantoor VI-9
aéroplage = strandzeilen I1-S34
afbouw I1-962
afbreken v. woorden VI-IO
afdaling en afvaart (v) I1-937
afdruk 11-963
affectatie, affecteren: bestemmen, indelen enz. III-173
afgelasten I1-757; VI-28
afkappingsteken 11-940
afkijken (= overschrijven) IV272
afkortingen en symbolen 11-774
afnemen (op inkomsten -) : inhouden III-192
afvaart en afdaling (v) 11-937
afvloeiingsregeling I1-727
afweten (het laten -) I1-7S7
afwezig met kennisgeving I1-858
agence de publicité = reclamebureau I1-978
agent: overheidspersoon, ambtenaar 1-467
aggregaten 11-924
agoog, agologie 11-770
agréer = toelaten 1-465
air-conditioning = klimaatregeling 11-1007
akkoord Ct - zijn): akkoord
gaan, het eens zijn I1-90S
akte: handeling 1-464
alarm (stil -) 1-538
alfa-wetenschappen (= geesteswetenschappen) 11-702
alimentation générale = levensmiddelenbedrijf I1-S26
alimenter (une caisse) = stijven
I1-856
alinea's (afzonderlijke -) 1-511
alleen maar 11-982
alstublieft en asjeblieft (v) VI-I I
altijd: nog altijd 11-814
amandelgebakje, -taart, -pas
IV-287
Amerikaans en Engels (verschil)
IV-273
amortisseur
schokbreker,
-demper 11-968

antipodist 11-868
1< antwoorden (- aan een brief):
op 1Il-174
apparaat (samensto en uitdr.) 11994
apparition (faire son -) = voor
het eerst verschijnen 11-785
appartementenhotel 1-572
appreciatie (munt) IV-259
aprilgek 11-991
1< aprilvis: aprilgrap II-991
Arabisch 1-486
arbeidsaanbod (irreëel-) 11-928
arbeidsinkomensquote IV-259
arbeidsplaats 11-926
arrestant II-888
artotheek 1-510
attendre (s' - à q. eh.) = iets
verwachten II-793 , 941
attention ! = opgelet, opgepast
II-978
attirer l'attennon de qno sur qcho
= iemands aandacht op iets
vestigen II-778, 978
autogordel II-929
autokerkhof of -belt II-967
autosloper II-967
autoverhuur (onderneming) II729
autovrije straat, zondag V-95
autowrak 11-967
aviobrug II-867
baan (de tram rijdt op eigen -)
II-886
baar, baarlijk, bar II-987
bakkes V-81
balans (de - opmaken) II-845 ,
895
balans (diensten-, handels-, kapitaalopbrengsten -) II-932
balpen, ballpoint IV-240
ban en achterban II-857
barbecue(n) II-980
1< barema: salarisschaal 1Il-l78
base = achterban II-857
base (être à la - de) = ten
grondslag liggen aan II-764
1< basis (aan de - liggen van): ten
grondslag liggen aan II-764

basisrekening II-933
bebakening en markering (v)
IV-234
1< bede: gelieve, verzoeke II-909
bedrijfschap II-794
bedrijfswater II-715
begeven en het begeven (v) II848
1< begrafenissen: begrafenisonderneming 11-841
begrijpen en verstaan (v) II-886
begrotingsruimte IV-259
begrotingstekort (structureel -)
IV-260
behandelkamer II-708; 1Il-185
1< behangpapier: ,behang, behangselpapier 11-989
beignet = poffertje IV-286
beignet soufflé = sneeuwbal
IV-286
bejaardenpas 1-396
bekend en gekend (v) II-824
bekje (= gezicht) V-81
bekomen en verkrijgen (v) II-865
belasten en gelasten (v) II-757
belastingvoorziening II-I004
belazeren (= beetnemen) IV-270
beleggingshuis (= maison de
rapport) II-981
bemiddelingsnummer II-760
1< ben (ik - aan u): (graag) tot uw
dienst II-774
benedenhuis, -verdieping IV-258
bepaalde (onverminderd het in) 1-497
bepakken (een auto -) V-lOl
bepalen(d) II-887
bermplank IV-235
beroepen (uitgeoefend door
vrouwen) 1-431
beroepen (benamingen van-) in
België en Nederland II-870
beroepsbevolking II-926
beroepswerkloze II-928
1< bescheidenheid verzekerd: geheimhouding v II-783
beschrijven en omschrijven (v)
1Il-176
beschuit en biscuit (v) IV-251
0

besjoechelarij IJ-761
besluiten en beslissen (v) IJ-846
besteding (samenst.) IV-260
bestuur en directie (v) V-(83)
betalingsbalans IJ-932
bèta-wetenschappen: natuurwetenschappen IJ-702
beterkoop IJ-823
1< betoelaging: subsidiëring IJ-806;
III-189
betreft (wat -) VI-l3
betwisting en geschil (v) IJ-823
beunhaas, beunhazen, beunhazerij II-914
bevolking en populatie (v) II-862
bezetting (en samenst. met -)
II-797
1< bezitten (een taal -): een taal
kennen II-880
bezoeking (= beproeving) V-lOl
bierkaai (vechten tegen de -)
II-988
bijbaan II-745
bilan = balans II-844
bilan (faire Ie -) = de balans
opmaken II-895
binnen (de termijn) 1-473
binnenboordmotor II-842
1< binnenkoer: binnenplaats II-856
bio-industrie IJ-771
biscuit en beschuit (v) IV-251
bloemist(erij) II-845
bloktijd of kerntijd II-731
bocht (in de -) IJ-845
boeken, boeking II-715
boekhoudkundig en rekenplichtig (v) IJ-807
boire (il y a à - et à manger) =
er zijn goede en minder goede
dingen II-755
bondigheid (in taalgebruik) 1-519
booreiland, -platform II-829
boorschip 1-486
bord (voor of aan het - komen)
IJ-789
bos en woud (v) IJ-991
bottleneck = knelpunt II-985
bouwwerk IJ-899, 989
breedsprakig II-789

1< briefwisseling (verkoop per -):
per postorder II-825
broek (zegswijzen met -) V-92
brood (zegswijzen met -) IJ-755
brug (open, gesloten -) II-911
brunch IV-256
1< buigen (zich over iets -): onderzoeken, bestuderen IJ-725
buitenboordmotor II-842
buitenlandganger V-10 I
1< buitenwettelijke voordelen: bovenwettelijke v. IJ-874
bulletin IV-275
bumper en schokbreker (v) II968
bureau en kantoor (v) IJ-940;
VI-17
bureauchef VI-17
bureau paysage, paysage de bureau = kantoorlandschap II759
bureel IJ-940
1< bureelwerken : kantoorwerkzaamheden U-997
busbaan (vrije -) 1-538
bustaxi 1-538
but (avoir pour -) = tot doel
hebben U-816

cabinet = behandel(ings)kamer,
spreekkamer II-747
cabinet (ouvrir un - dentaire) =
een tandartsenpraktijk beginnen U-747
cadre = lijst, omlijsting U-790
cadre (dans Ie - de) = in het
kader (of: raam) van II-790
cake IV-251
canderen (suiker) IV-287
cas (c'est aussi mon -) = dat is
ook het geval met mij II-808
cassatie (voorziening in -) 1-469
centraal staan of stellen IJ-964
centrale verwarming 1-566
cercle vicieux = vicieuze cirkel,
cirkelredenering U-990
certains = sommige, enige, bepaalde II-840
cessation (commerce) = opheffing II-894

"*

change (institut du -) = instituut voor het valutaverkeer
II-852
chantier = werk, bouwwerk II989
check-in = aanmelding, registratie II-lOO7
chef de corps = korpscommandant II-752
cherté de vie = duurte II-816
chiffre d'affaires = omzet II-822 ,
875
cijfermatig II-901
cinq (iJ est moins -) = het is op
het nippertje II-943
cirkelredenering II-990
c1air (tirer une affaire au -)
een zaak ophelderen II-880
(je commence à y voir -) = er
gaat me een licht op II-880
classer (- un monument) = tot
beschermd monument verklaren 11-724
cluster 11-906
coffee shop = koffiebar II-1007
cohort(e) II-906
commissaire de bord = scheepsadministrateur II-958
commissie (en samenst.) II-953
commissie: provisie II-908, 953
commissie van, voor, tot II-997
comparatief II-876
comparer à = vergelijken met
II-948
conditie (van de auto) V-lOl
conditioneren II-843
conditionnement = verpakking
II-743
conditionnement de I'air
luchtregeling II-843
congres (10· - van Onze taal)
1-545
console-operateur 11-920
contactueel II-770
contentieux (service de -) =
afd. geschillen 11-823
contradictoire = op tegenspraak
1-467
correspondance (vente par -) =
verkoop per postorder 11-825
couche = laag (verf) 1-568

coup de soleiJ = zonnesteek 11917
coupe et couture = knippen en
naaien II-849
coupon (betekenissen) II-753;
VI-16
cour = speelplaats II-856
courant(e) (eau -, mètre -) =
stromend water, strekkende
meter lI-863
cour intérieure = binnenplaats
II-856
coût de la vie = kosten v.
levensonderhoud II-816
crematie, crematorium, cremeren 11-779
croisière = rondvaart, zeereis
11-864
cruise, cruiser II-713
cuisinière = fornuis 1-566

"* dactylografie: typekamer II-718

"*

"*

dagjesmensen V-lOl
dealer lI-969
déboursés = verschotten 1-466
deeltaak II-745
deeltijds (= part time) 11-744
défaut (faire -) = verstek laten
gaan 11-766
deflatie 11-923
délégué médical = artsenbezoeker II-857
délibérer = beraadslagen, besluiten 1-472
deltiologisch = verzamelaar v.
prentbriefkaarten IV-251
de maandag: op m., elke m. 11866
dent de sagesse = verstandskies
lI-880
departementschef VI-I7
dépouiller (betekenissen van -)
11-762
déséquilibre = wanverhouding,
onevenwichtigheid II-839
desinflatie II-923
detectoren (gladheids-, fJle-)
IV-234
deviezen of valuta II-852
dewelke (op -, over -, in - ,
tegen -): waarop, waarover,
waarin, waartegen II-902

deze morgen en vanmorgen (v)
IV-278
deze (of: van de) week IV-278
diagnosecentrum (voor auto's)
11-967
dictafoniste 11-716
didactisch materiaal 11-998; IV274
dienst: bediening(sgeld) 11-786
dienst (van - zijn): dienst hebben 11-725
dienst (hoofd van -) VI-17
dienstch ef VI-17
dienstplichtige 11-798; VI-19
diminutiva (zie verkleinwoorden)
disciplinen (sport-): takken van
sport 1I1-178
discobus 1-396
discrétion assurée = geheimhouding verzekerd 11-783
distortion = vertekening 11-863,
890
distraire qn. = iem. afleiden 11800
distribuant 11-973
distribut eur = dealer 11-969
dit (of: van het) jaar IV-278
divorcer = uit de echt scheiden
11-866
documen tarist en documentalist
(v) 11-972
doden en omkome n (v) 11-706
doel (voor - hebben): tot doel
hebben 11-816
doeluitkering IV-260

*

*

*

*

* doenuur):(eenrijdttrein doet 100 km per

*

11-894
doen en laten V-87; VI-18
doktersc onsult, -visite 1-410
donner sur = uitkomen op 11-782
doodsge vaar en levens- (v) 11707; IV-249
doorkiesmogelijkheid , -nummer
11-760
doorzichtigheid IV-266
dossier (v) VI-22
draaiboe k 1-572
dubbelen (wagen): inhalen 11-881
duimdiploma 11-913

*

Duits (werkwoordsvormen in het
-) 1-543
duplo (op bijgaand -): duplicaat
111-177

e (adjectieven met of zonder -)
11-748
echtscheiden : uit de echt scheiden 11-866
écran cathodique = beeldbuis
11-710
editoriaal: hoofdartikel 11-826
editorialist: hoofdred acteur 11826
eender welke: onverschillig
welke 11-792
eetlepel en soeplepel (v) IV-225
effecten makelaa r 11-853
effectif (juge -) = rechter 1-475
einde (een - aan iets stellen):
een einde maken 11-726
ei ndej aar : jaareind e IV-225
élément = kracht 11-719
ellebogenmaatschappij 11-771
éloge (faire 1'- de qn.) = iem.
hulde brengen 11-724
emancipatie en taal 1-431
emigratie 11-931
emporte r (1'- SUf) = het winnen
van 11-800
encadrer = omlijsten 11-790
encore = nog eens, nogmaals
11-814
encre (faire couler bc. d'-) =
heel wat pennen in beweging
brengen 11-919
eng IV-279
Engels (onnauwkeurigheid van
het -) 1-542
Engels en Amerikaans (verschil)
IV-273
Engels in de bedrijfstaal (vertalingen) IV-253
engerd IV-279
enkelvoud of meervoud 11-996
enkelvoud i.p.v. meervoud 1-504
enquête (en samenst. met -)
11-860
enquêter ing (dubbele -) = double emploi 11-861
équipement (vertalingen) 11-955

*

*
*
*
*
*

er (verkeerd gebruik) III-190
-{:( erkennen: toelaten 1-465
-{:( escalator : roltrap 11-877
étalement des vacances = vakantiespreiding 11-730
état des lieux = plaatsbeschrijving 11-939
eten (zegswijzen met -) 11-755
-{:( eten en drinken: goede en minder goede dingen 11-755
études moyennes = middelbaar
onderwijs 11-896
études primaires = lager onderwijs 11-896
eurospeak 11-911
euthanasie (actieve en passieve
-) 1-410; 11-771
-{:( even (om het - welke): onverschillig welke, welke... ook,
enige III-175; 11-792
exit = uitgang 11-1007
-{:( exploot: prestatie 11-838
expressbuffet, snelbuffet 11-850
extra-légaux (avantages -) =
bovenwettelijke
voordelen
11-874
extramurale zorg IV-260
facie en gezicht (v) V -82
faire 100 km = 100 km rijden
11-894
faire de la fièvre = koorts hebben 11-894
faire signe = een teken geven
11-895
familie en gezin (v) IV-225; 11811
-{:( familieleven: huiselijk verkeer
11-811
faute (ce n'est pas ma -) = het
is mijn schuld niet IV-258
faute (être en -) = schuld hebben, dragen IV-258
feestje (een - bouwen) 11-867
fiche = kaart II1-179
fiduciaire = administratiekantoor VI-9
fiets, fietsen IV-237
fietsenkluis 11-935
figuur en gelaat (v) V-81
fJlumist = verzamelaar v. lucifersmerken IV-251

fin (mettre - à q. eh.) = een
einde aan iets maken 11-726
fins (à toutes - utiles) = voor
zover dit dienstig is, voor de
goede orde, ten overvloede
11-858,904
fixe et commission = vast salaris
en provisie 11-908
flatteren 11-907
fleuris te = bloemist 11-845
flikflooien, flikflooier, flikflooierij 11-754
flipperautomaat 11-867
flipperen 11-867
floor-show = amusementsprogramma 11-1007
flottant (capital -) = zwerfkapitaal 11-805
flotter (monnaie) = zweven 11803
fluctuatie 11-804
follow-up = vervolgonderzoek
1-538
fond (- du litige) = de zaak zelf
1-466
forel1envijver 11-911
forens(en) II-945
forensisme 11-950
fotokopie 11-963
fout en schuld (v) IV-258
franchising, franchisegever en
-nemer (begripsomschrijving
en vertaling) 11·699
frangipane = amandelgebakje,
-taart IV-287
frank of franken 11-704; VI-20
frank (afkorting en uitspraak)
VI-21
Frans (betrekkelijke volmaaktheid van het -) 1-540
fraude (schoolterm) IV-272
froid (avoir -) = het koud hebben 11·919
frontale botsing 11-834
full time (Neder!. equivalenten)
11-744
-{:( functie (in - van): in verhouding tot, op grond van, enz.
11-881
future mère = aanstaande moeder 11-872

futurologie, futuroloog II-884
fysionomie en gezicht (v) V-81

*

*
*
*
*

*
*
*

*

gabarit (vertalingen) II-955
gage, salaris en loon (v) 11-762
gamma-wetenschappen (= gedragswetenschappen) II-702
gangmaker II-974
garagiste = garagehouder II-848
garde (être de -) = de wacht
hebben II-725
gastarbeider en andere samenst.
met gast II-951
gebiedende wijs II-821, 897; VI27
gebuur: buurman III-I92
geestelijk gestoord of gehandicapt III-182
gekend en bekend (v) 11-824
gekwetst en gewond (v) 11-707
gelaat V-81
gelasten en belasten (v) II-757;
VI-28
geld (benamingen van -) IV-226
geleider: bestuurder II-800
gelijk en zoals (v) II-821
gelijkvormig (voor - afschrift):
gelijkluidend,
eensluidend
III-180
gelijk
welke:
onverschillig
welke, welke ... ook II-792
geluidsarchief 1-436
gelukken en slagen (v) 11-823
gemeentewet IV-282
genieten (van een voordeel -)
een voordeel genieten 11-854
genus (v. stede~) II-897
gepensioneerd(e) VI-29
gerust laten: met rust laten 11918
geschil en betwisting (v) II-823
getalIe (ten - van): ten getale v.
II-879
getallen (in letters) 11-767; VI-29
getijcentrale 1-436
getuige zij n van 11-843
geval (dat is ook mijn -): dat is
ook het geval met mij 11-808
gevoelig aan: g. voor 11-910

* gevolg
(voor - hebben): tot gevolg h. 11-816

*
*
*
*
*
*

*
*

geweest (overtollig gebruik) 11802; VI-23
gewichtsverdeling op de assen
V-lOl
gewond en gekwetst (v) II-707
geworden (overtollig gebruik)
11-802; VI-23
gezegde (naamwoordelijk en
werkwoordelijk -) 1-454
gezicht V-80
gezicht (op het eerste -) 11-776
gezien en aangezien (v) II-750,
992; VI-7
gezin en familie (v) IV-225
gezondheidscentrum II-708
gij en jij 1-565
gijzelaar, gijzeling 11-888
goedkoper 11-823
goeds (alle -, alles -) 11-859
gordel (auto-, heup-, driepunts-)
11-929
graag (maar al te -) IV-276
grammatica 1-449
grip (v. autoband op wegdek)
V-lOl
groeikernen IV-260
groeiritme: groeitempo II-75 I
groepspraktijk II-708
grond (aan de -liggen van): ten
grondslag liggen aan 11-764
grond (begane -) IV-258
grondslag (aan de - liggen van):
ten grondslag liggen aan II-764
grosse 1-471
grossist: grossier, groothandelaar 11-825
gunstkaart : vrijkaart 11-773
gunstkoopje: koopje 11-773
gunstprijs : verminderde prijs
11-773
gunsttarief: verminderd tarief
II-773

* halen
(het van 11-800

op): het winnen

halen bij iem. 11-801
halfambtelijk 11-745
haltboter 1-532
halvarine 1-532

"*

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

"*
"*
"*
"*

halviture 1-532
hamvraag 1-486
handelshuis en winkelhuis (v)
Il-981
hartrenwagen, cordulance 1-410
hearing = hoorzitting, luisterzit·
ting Il-956
hechten (eraan -): prijs stellen
op III-187
heer (afkorting) Il-775; IV-239
hemd (zegswijzen met -) V-96
hemd en overhemd (v) IV-257
herbeginnen Il-981
herhalingen 1-527
hernemen (de bespreking, het
werk -): hervatten Il-893
herneming: herleving, opleving,
he rs tel Il-894
hervatten (zich -): herstellen
Il-942
heten en noemen (v) IV-279
hetzij: d.w.z. Il-809
hijgpremie Il-913
hoedenplank V-91, 101
hoeve en boerderij (v) III-l92
hogervermeld :
bovenvermeld
II-809
home = tehuis Il-827; III-175
honorarium Il-762
hoofdbrok : hoofdschotel II-783
hoofdletters IV-238; VI-31
hoorzitting II-956
horeca (samenst. met -) Il-781
horloge de pointage = prikklok
11-732
hostess 11-1007
hotel (en samenst. met -) II-797
houden (eraan -): prijs stellen
op III-187
hulp (ter - komen): te hulp komen Il-879
huren (huis te -): te huur III187
huurhuis Il-98l
huwcontract : huwelijkscontract
III-180
illustre inconnu = onbekende
grootheid Il-764
imaginaire (un axe -) = een
denkbeeldige as II-979

"*

"*
"*

"*
"*
"*
"*

"*
"*

immigratie Il-931
impact = weerslag, uitwerking
Il-939
imperiaal (op dak v. wagen)
V-lOl
importe (n'- qui) = wie ook
Il-792
imposer (s'-) = geboden zijn
Il-784
imputer = (af)boeken, aanwijzen
enz. Il-762
in (koek - speculaas): van Il844
incidentele loonstijging IV-260
indianenhoed (sp.) Il-939
indicatie (een - geven) IV-236
inflatie (soorten van -) Il-922
inflatiecorrectie IV-260
influisteren (= voorzeggen) IV272
informaat
(=
informatieautomaat) Il-711
informeren (zich -) informeren
IV-262
ingebeelde (een - as): denkbeeldige Il-979
inhalen, inhaler, inhaalverbod
11-881
inhuldigen (of inhalen), inwijden,
onthullen (v) Il-721
initiële loonstijging IV-261
inkaderen: omlijsten II-790
inkomensoverdracht II-925
inkt (veel - doen vloeien): heel
wat pennen in beweging brengen II-919
input (= gegevensinvoer) Il-711
inroepen (een getuigenis, voorbeeld -): zich beroepen op
II-987; (argumenten, bezwaren -) : aanvoeren Il-987
inschepen (vliegtuig) : instappen
III-193
inschrijven (zich laten -) Il-735
insister pour que = erop aandringen dat Il-755
institutionele beleggers IV-261
intérim (faire 1'-) = waarnemen
II-725; IV-261
interimaris: uitzendkracht 11-719
interimaris: waarnemer II-726;
IV-261

internaatscursus,

-verband II-

kenmerk en referte (v) IV-249
kemtijd of bloktijd II-731
keurmerk V-lOl
kies en tand (v) II-881
kijkwinkel 1-435
kindergordel (in auto) V-lOl
kinderslot (op achterportier)
V-lOl
kitchenette = keukentje II-1007
klachtenman (= ombudsman)

717

intervenir (- dans un débat) =
zich in een bespreking mengen
II-903

intervention = rede, toespraak,
betoog II-903
interview (bij een enquête) II861

interview = vraaggesprek 1-544
interviewer II-861
{:[ intimiteit (in alle - plaatshebben): in alle stilte, in besloten
kring 11-847
invendus = onverkochte artikelen, exemplaren II-972
inwonerequivalent II-761
inzamelen en verzamelen (v) II-

II-912

"* klare (in het -

trekken): ophelderen II-880
kleding en kledij (v) II-954
kleedkamer en vestiaire (v) II822

klemtoonteken (op één en vóór)
VI-34

965

inziens (mijns, ons, onzes -)
II-940

"*

jacht (motorjacht en andere samenst.) U-8B
jeter (se - dans) = uitmonden
in U-808
jij en gij 1-565
jongedochtersnaam:
meisjesnaam II-825
jouir d'un avantage = een voordeel genieten II-854
jour (Ie - d'aujourd'hui) =
tegenwoordig II-854
juffrouwen mevrouw 1-434; II905

"*

"*
"*

"*
"*

11-734
(v) 11-734

kredietbeheersing IV-261
kreukelzone 11-929
kringlooppapier, -glas, -zak II-

"* kader: lijst, omlijsting II-790

997; VI-17

kantoorchef VI-17
kantoorlandschap en kamerkantoor (v) II-758

II-919

kraaminrichting en moederhuis

741

"*

187

kop en hoofd (dieren) 11-843
kopie II-963
koppelbaas II-933
koppelteken II-775; VI-33
korpsoverste :
korpscommandant II-752
kosten en onkosten (v) II-943
kou hebben: het koud hebben
kraam (samenstellingen met -)

kaai en kade (v) II-988
kabinet (v. dokter): spreek- of
behandelkamer 1I1-185
kabinetsraad of ministerraad II-

kader (in het - van) II-790, 835
kajuitjacht II-842
kamion: vrachtwagen 1-566
kantinebedrijf 1-486
kantoor (samenst. met -) II-997
kantoor en bureau (v) II-946,

knasperbrood IV-240
knelpunt 11-985
komt te verschijnen: zoëven,
pas verschenen 11-864
kooiconstructie II-929
kopen (huis te -): te koop III-

912

"*

krooibaas II-933
kruiser (en samenst.) II-841
kruisvaart: rondvaart, zeereis,
pleziervaart II-864
laat ons - laten wij VI-8

"* labo: lab II-849

lamp (kopspiegel-,
spiegel-) 1-420

persglas-,

* lampist:
kleine beschuldigde I1830
*

*

*

*
*

landschapspark I1-n7
landschapsplan,
-verzorging
IV-236
langs (van - om meer): hoe
langer hoe meer I1-887
lantemeau = lichtkoker, traplantaam 11-941
laten wij -laat ons VI-8
laten en doen V-87; VI-18
latin (être au bout de son -) =
vertalingen 11-801
lazer (= lichaam) IV-270
lazeren (= zaniken) IV-270
leasen V-83
lecture (donner - de) = voorlezen, voorlezing doen 11-765
(être en -) = uitgeleend zijn
11-765
leermiddelen IV-275
leesbaar schrijven IV-267
legaal misbruik 11-931
législature = zittingstijd, -duur
11-944
Ie lundi = op, elke maandag I1866
lesrooster (volledig en beperkt
-) 11-745
levensduurte: duurte 11-816
levensgevaar en doods- (v) I1707; IV-249
levenssfeer (persoonlijke -) 11857
levenstestament 11-771
lezing (- geven, doen van):
voorlezen 11-765
lezing (een - houden) 11-765 (ter
-leggen, zenden) I1-765
lichtkap, -koepel, -koker 11-941
lichtpen (computertechniek) 11712
lift (documenten-, goederen-)
11-743
lijfje: hemd IV-257
lijn en regel (v) III-173
litige (vertalingen) 11-752; VI-25
locatie 1-485
lof (de - van iemand maken):
iem. hulde brengen I1-724

*

*

logies II -785
loin de là = bij lange niet 11-756
lokatiesubsidie IV-261
loonslip IV-275
lopende meter: strekkende m.
11-863
lopend water: stromend w. 11863
loskoppelen, ontkoppelen IV249
luchtregeling 11-843
luisterzitting I1-956
lunapark of pret- 1-396

* maar: pas, eerst 11-815
maatschappelijk werker III-182
maatschappij
(ellebogen-,
prestatie-,
solidariteits-,
welzijns-) 11-771
machtigen en toestaan (v) 1-467
macro-economische begrippen
I1-922,932
magnetronische oven 1-420
maison de rapport = beleggingshuis, huurhuis 11-981
malchance = tegenslag, pech
enz. I1-838
management by objectives =
management op basis van
doelstellingen I1-763
manches (c'est une autre paire
de -) = dat is andere koffie
(thee, koek) 11-754
mandat d'amener = bevel tot
medebrenging 11-855
mandat d'arrêt = bevel tot aanhouding 11-855
mandat de comparution = bevel
tot verschijning I1-855
mandat postal = postwissel I1856
marémotrice (usine -) = getijcentrale 1-436
markering (driehoeks-, dwars-,
lengte-, pijl-) IV-234
markering en bebakening (v)
IV-234
marketing manager = commercieel directeur 11-1007
masteluinbrood IV-244
materiaal (in statist. terminologie) 11-900

-/:<

-/:<
-/:<
-/:<

-/:<
-/:<
-/:<

-/:<
-/:<

matériel didactique = leermiddelen II-998
mededeling (v. stukken) 1-472
meer en meer, hoe langer hoe
meer (v) II-756
meerkeuzetest, -vraag 1-436
meerkeuzetoets IV-252
meerkunnige woorden 1-438
meervoud i.p.v. enkelvoud 1-504
menuiserie métallique = metalen
bouwelementen II-920
meritocratie Il-771
mess: kantine, restaurant 1Il-I86
mettre en question = in twijfel
trekken II-982
mevrouwen juffrouw 1-437; II
905
middag (tussen de -) Il-868
middel (bij - van): door middel
van Il-806
midden: omgeving, kring Il-917
midden: te midden van II-918
middenklemtoon IV-243
midi (pendant I'heure de-) tussen de middag Il-868
migratie (en samenst.) Il-93 I,
945
milicien II-798
milicien = dienstplichtige VI-I9
milieuheffing Il-761
milieuterminologie Il-76I
milieuwerker (= vuilnisman) Il912
miljoenennota IV-259
millefeuille = tompoes IV-287
ministerraad of kabinetsraad Il741
missing: vergissing, fout III-188
mistevreden : ontevreden 1Il-I88
misval: miskraam III-I88
mits (juiste gebruik) Il-916
mobilisatiekorps Il-753
mobiliteit (en samenst.) Il-952
modale werknemer 1-572
model (conflict-, harmonie-) U770
moederhuis:
kraaminrichting
II-734
moest ik van u zijn: als ik u was
Il-902

-/:< mogen: kunnen 1-465

monte-charge = goederenlift Il743
moraal en moreel (v) II-746, 938
moral (Ie -) = het moreel II747,938
morale (Ia -) = de moraal II747, 938
mot d'ordre = wachtwoord, leus
Il-777
motorzeiler II-841
mouw(en) (zegswijzen met het
woord -) II-754
-/:< mouw (iem. de - vegen): flikflooien II-754
multi-purpose ship = schip voor
gemengde lading Il-959
of
munteenheden
(enkelv.
meerv.) II-705
-/:< mutualiteit: ziekenfonds II-949
muur (uit de - eten) II-867
-/:< na (twintig -/:<

-/:<

-/:<

-/:<

-/:<

zeven) : over II997
naad (les in -): naailes II-849
naam (in - van en uit - van)
(v) II-844
naamkaarûe V-9I
naamtekenen (een brief -):
(onder)tekenen I1I-779
nakijken en kijken (v) III-189
nalopen (= controleren) II-829
namelijk en met name (v) II-806
nature (être de - à) = van die
aard zijn dat Il-776
Nederlands (aspecten van het in Vlaanderen) 1-549, 563;
IV-247
nemen voor: houden voor U-800
nettoyage à sec = stomen, chemisch reinigen IV-239
nieuwkuis: stomen, chemisch
reinigen IV-239
nipperûe (het is op het -) II-943
noemen en heten (v) IV-279
nog: nog eens II-814
nombre (ne pas être en -) = het
quorum is niet aanwezig II766
non-respons II-890

normhuurquote IV-261
notamment = met name 11-806
notulen en proces-verbaal (v)
11-775

"* objectieven:

"*

"*

"*
"*

doelstellingen,
doeleinden 11-763
objectsubsidie IV-26l
occasie, occasion 11-970
offre réelle = aanbod v. gerede
betaling 1-466
om (gebruik van -) 1-412; 11-738
om te + infinitief 11-740
ombudsman V-87
omgangsvormen in het bedrijf
V-lOO
omkomen en doden (v) 11-706
omschrijven en beschrijven (v)
lII-l76
omturnen = aanpassen 1-510
omwille (- van het groot aantal
klanten) : wegens lII-l93
omzet(ten) 11-822, 875
onbekende(n) 11-844
onderbesteding IV-26l
onderhands doorsturen 11-761
onderschreven (volledig -):
voltekend 11-826
onderwerp (of subject) 1-454
onderwerp en voorwerp (v) 11774
onderwijsmiddelen IV-275
onderzoek (samenst. met -) 11830
onevenwicht:
wanverhouding
11-703,839
onevenwichtig(heid) 11-703, 839;
IV-266
onkans: tegenslag, pech enz.
11-838
onkosten en kosten (v) 11-943

"* onthaalcentrum:
"*
"*

ontvangstcentrum 11-866; lII-l76
onthaal en ontvangst (v) 11-866,
873
ontsnappen: ontgaan 11-824
ontsteken (een sigaret -) : aansteken lII-l92
onvoltatlig(heid) 11-766
onwerkwillige 11-927

onwerkwilligheid 11-927

"* oogpunten (onder alle -): in alle
opzichten lII-l88
"* opbrengen (begrip -): b. hebben voor lII-l84
"* opbrengsthuis : beleggingshuis
"*
"*
"*
"*
"*

11-981
opdrijven en opvoeren (v) 11-937
opdringen (zich -): geboden
zijn 11-784
openen (de deuren - zichzelf):
gaan vanzelf open 11-772
opgeven (zich -) 11-736
opkruisen 11-842
oploper 11-834
opmerken (doen, laten -): opmerken 11-778
oppasmogelijkheid 11-718
oprotpremie 11-951
opschrift 1-535
opslorpen (een firma): overnemen 11-875
opsommingen 1-529, 533
opstel 11-876
optie: beslissing enz. 11-698
opvangmilieu 11-980
opvoeren en opdrijven (v) 11-937
opzoeken 11-889
opzoekingen: opsporingen, navorsingen 11-830, 889

"*
"* ordewoord
:
11-777

wachtwoord, leus

organisme = lichaam, orgaan,
instelling 1I1-173
output (= gegevensuitvoer) 11711
overbodig (schrappen wat - is)
1-411
overdruk 11-963
overheid en samenst. 11-746
overhemd en hemd (v) IV-257
overleggen en overlèggen (v) 11938
overlegging (van stukken) 1-472

"* overlijdens:
sterfgevallen lIl193
"* overlijfje: hemd IV-257
"* overmaken (een kaart -) = toezenden lII-l79

overmaken en doorzenden (v)
II-811, 941
overmaken en overbrengen (v)
II-81O
overscholing 1-532
overste (juiste betekenis) II-752;
VI-17
overtuigd (ik ben - , ik ben ervan -) II-722
overzichtstentoonstelling II-962
pacemaker = gangmaker II-974
pakket (betekenis, samenstellingen en equivalenten) II-768
panier type = statistisch pakket
II-769

* panikeren:
in paniek, in een paniekstemming raken 1II-174
paperassotheek II-761
papierberg II-761
pare-chocs = bumper II-968
parkeerhaven, -strook IV-235
parkeerstudie II-913
parkeervrije straat V-95
parool II-777
partir de = uitgaan van II-839
part time (Neder!. equivalenten)
II-744
passeren (versch. betekenissen)
IV-269
passieve vorm 1-501
pavillon de complaisance
goedkope vlag II-717
pendelaar, pendel(en) II-945 ,
946,950
pepernoot IV-286
perron, -kaarûe II-773
persoonsnummer,
registratie
II-858
petroleum en aardolie (v) II-828
pièce, plat de résistance =
hoofdschotel II-783
pied (sur -) = levend gewicht
II-993
pierre d'achoppement = struikelblok II-766
pingpongdiplomatie II-716
piquet de grève = stakingspost
II-848

* plaats

(in de - v.) : in plaats
van III-191
plaatsbeschrijving II-939
plat (continentaal-) II-829
platform (in luchthaven) 1-436
plezierboot, -vaart, -vloot II-819
plus (de - en -) = hoe langer
hoe meer II-756
plus haut = hierboven II-809
poffertje IV-286
pointer (- une liste) = een lijst
verifiëren, controleren, nalopen II-829

poisson d'avril = aprilmop II991
polemologie (= vredeswetenschap) II-771
polemoloog II-771
pompes funèbres = begrafenisonderneming II-841
pompiste = pomphouder II-848
ponstypiste II-716
populatie en bevolking (v) II-862
poser (se -) = rijzen, zich
voordoen enz. II-791
posséder une langue = een taal
kennen II-880
post, posten, poster (staking)
II-848
post-industriële
maatschappij
II-935
pot (uit de - rijzende toestanden) II-761
poten en benen (dieren) II-843
practicumverslag II-760

* preadvies: opzegging II-916

préavis (donner Ie - à qn.)
iem. opzeggen II-726, 916
(- de grève) = stakingsaanzegging II-726
(remettre Ie - de grève) = de
staking aanzeggen II-726
predicaat 1-454
prendre pour = houden voor II800
prestatiemaatschappij II-771
pretpark of luna- 1-396
prijzen (zich uit de markt -)
1-414
prikklok II-732

privacy = persoonlijke levenssfeer II-857
probleemstelling II-965
procedureel II-867
proces-verbaal en notulen (v)
II-775
proces-verbaal v.d. zitting 1-470
procrustes II-835
produkt (nationaal-) II-924
produktschap II-794
profiel (v.e. autoband) V-lOl
prognose, prognotiseren II-883
prognostica II-884
projectontwikkeling 11-1008
promoteur immobilier = projectontwikkelaar II-1008
provinciewet IV-282
provisie (en samenst. met -)
II-908, 953
publiciteit en reclame (v) 11-978
1;( punthorloge : prikklok 11-732
pupitreur = console - operateur
II-920
purser = scheepsadministrateur
11-958
quel(1e) = wat II-802
question (la - se pose) = de
vraag rijst II-877;
(se poser la - de savoir si) =
zich afvragen of 11-877

1;(

1;(

raam (in het - van) II-790, 835
rangen: gelederen 111-190
rapport (school-) IV-275
reces (op - gaan) IV-285
rechthebbende en rechtverkrijgende (v) 1-474
rechtsgeldige wetteksten IV-282
rechtstaal IV-277
rechtstaan: opstaan 11I-191
reclame en publiciteit (v) II-978
reclametaal IV-249
recommencer
overmaken,
overdoen, hervatten 11-981
recycling 11-912
referte en kenmerk (v) IV-249
reflatie 11-923
reflectorpaal IV-235

regel (in - zijn met de bijdrage):
de bijdrage betaald hebben
11I-188
regel en lijn (v) 11I-173
regeling IV-238
regeringsraad en ministerraad (v)
11-741
rehabilitatie (v. woonwijken)
IV-261
1;( reiskaartje:
(spoor)kaartje II753; VI-17
reisorganisator 11-1008
rekening (nationale -) 11-924
rekening (voor - van wie zulks
zal blijken aan te gaan) 11-798
1;( rekening houden dat: er rekening mee houden dat 111-174
rekenplichtig en boekhoudkundig (v) 11-807
rekruut II-799; VI-19
remarquer (faire - q.ch.) = iets
opmerken 11-778
reprendre (verkeerde vertaling)
11-893, 942
réserver (vertalingen van -) II983
résidentiel (cours -) = cursus id
internaatsverband 11-717
résister à la chaleur = bestand
tegen hitte 11-880
respondent (= berichtgever) 11891
retrouver (s'y -) = eruit wijs
worden 11-857
rez-de-chaussée = benedenverdieping, begane grond IV-258
1;( ritme (arbeids-, groei-): tempo
11-840
rolhor 11-931
roltrap 11-877
rotonde en verkeersplein (v)
IV-235
rotsje (biscuit) IV-286
rue piétonne = wandelstraat
V-95
ruilwagen II-970

1;(

sabbelen IV-281
salon (= tentoonstelling) 11-921
sandwich(man) IV-251
savoir (à - ) = namelijk 11-806

schap (substantief) 11-793; V-91
scharrelaar II-915
scharreleieren 1-572
scheepsadministrateur II-958
scheepstermen II-959
schokbreker en bumper (v) II968
{:[ schoolgerief : schoolbehoeften
II-998
{:[ schoolmess :
schoolkantine,
restaurant III-186
schrij ven (= brief) II-1006
schrijven aan en naar (v) II-995
schuimpje (gebakje) IV-286
schuimtaart IV-286
schuld en fout (v) IV-258
sciences = natuurwetenschappen U-701

*

sciences humaines = menswetenschappen II-702
sciences sociales et morales, de l'esprit, - de l'homme humaines
geesteswetenschappen 11-701
scriptie, afstudeer-, eind- II-760
séance tenante = onmiddellijk
1-467
secundaire arbeids voorwaarden
11-868, 874
secundair onderwijs II-935
secundaire weg en tweederangsweg (v) U-959
sensible à = gevoelig voor II-91O
service (être de -) = dienst
hebben II-725
service of bediening II-786
services publics (agents des -)
= overheidspersoneel 11-745
shirt IV-257
showbusiness II-961
showroom = toonzaal 11-961
signalering (rijstrook-, verkeers·)
IV-234
signalisation = wegbebakening
IV-234
sisser (op een - uitlopen): met
een - aflopen II-735, 996
site propre = eigen baan II-886
slagen en gelukken (v) II-823

{:[ slechts: pas, eerst 11-815, 982'
I~I~
,

* sluik
storten : storten op verboden plaatsen III-193

sleuf IV-281
sloopauto II-967
slooponderdelen 11-967
slumptlatie 11-923
smikkel, smoel, snoet, muil, toet
(v) V-82
smikkelen IV-281
smog IV-256
snack, snackbar, snelbuffet 11795,850
sneeuwbal (gebakje) IV-286
sneeuwfiets 1-572
sneltram U-928
snipperdag, een dagje vrij IV-285
{:[ snit (les in -): kniples 11-849
snorder 11-915
snorfiets 1-532
sociale kosten II-911
soeplepel en eetlepel (v) IV-225
soins de beauté = schoonheidsverzorging 11-873
soins de santé = geneeskundige
verzorging 11-874
soldaat II-799; VI-19
solde (pour - de tout compte =
ter algehele afrekening) II-949
solidariteitsmaatschappij II-771
solliciteren bij, op, naar 11-836
soos, jongeren- 1-396
sortant (membre -) = aftredend
II-944
spanningsrail 1-420
{:[ spektakel: schouwspel III-186
spellingproblemen in Duitsland
1-445
spellingproblemen in Frankrijk
1-441
spiekbriefje, -papiertje IV-272
spijkerbroek IV-250
spijzen (een kas -): stijven 11856
spoorkaaI\ie en coupon (v) VI16
{:[ sporthall: sporthal III-186
sports d 'hiver = wintersport
(enk.) II-747

*

spraakkunst 1-449
spreekkamer III-185
spreken in vergaderingen 1-405,
415
stageverslag Il-760
stagflatie IV-256, Il-923
stakingspiket: stakingspost Il848
stankoverlast II-771
stapelstoel 1-510
statistische terminologie II-860,
883,890
steekproef (een - nemen, trekken) II-862
steekproefonderzoek II-862
steenkoolequivalent Il-762
stekje : lucifer III-192
stellen (de vraag stelt zich): rijst
II-79O
stelling nemen: partij kiezen
II-965
stemmige (een - zaal): opgewekte II-989
stielman: vakman, ambachtsman III-I92
-/:( stilzwijgendheid verzekerd: geheimhouding v. 11-783
stomen, stomerij IV-239
-/:( storting (bewijs v. -): stortingsbiljet IV-275
streep (as-, deel-, kant-, stop-,
verdrijvings-,
waarschuwings-) IV-234
strook (invoeg-, parkeer-, rij-,
uitrij-, vlucht-) IV-235
-/:( struikelsteen: struikelblok II-766
studeren en leren (v) II-832, 895

"*

"*
"*
"*
"*
"*

-/:( studiejaar: leeIjaar 11-831
studietijd IV-286
-/:( studies (middelbare -): middelb. onderwijs Il-895
stuurgroep V-83
subject (= onderwerp) 1-454
subsidiabele uitgaven II-93 1
substantiefstijl 1-501
suicider (se -) = zelfmoord plegen II-866
suis (je - à vous) = (graag) tot
uw dienst II-773
superlatief II-876

surfplank 1-572
symbolen en afkortingen II-774

"*

taalbeleid (v.d. overheid) IV-264
taalgebruik (ambtelijk -) 1-545
(parlementair -) 1-546
(in wet en verordening) 1-477
taallaboratorium : taal- of talenpracticum III-l78
taalvergroving IV-282
taalzorg (in Frankrijk) IV-241 (in
Duitsland en Nederland) IV263
tand en kies (v) II-881
tapis plain = kamerbreed of vast
tapijt, vaste vloerbedekking
Il-874
tariefklasse II-717
tarmac = platform 1-436
te, ten, ter (in staande uitdrukkingen) II-878
technici-specialisten Il-949
tegenligger II-834

-/:( tegensprekelijk: op tegenspraak
1-467
-/:( teken doen: een teken geven Il895
tele-documentatiesysteem Il-7!!
teleprocessing: (gegevens)verwerking op afstand Il-710
tempo en ritme (v) II-840
temps (ie deuxième meilleur -)
= op één na de beste tijd Il854
-/:( teneergeslagen : terneergeslagen
Il-879
tentoonstellingsruimte II-961
tenzij 1-413; II-972
terminale patiënt Il-867
terminologie (publikaties v. h.
bureau v. h. Europese Parlement) IV-229
terminus en terminal II-709
terugslag en weerslag Il-930
-/:( terugvinden (zich in iets terugvinden) = eruit wijs worden
Il-857
-/:( tijde (te gepasten -); te rechter
tijd Il-879
titel (ten - v.): bij wijze v., als
II-909

"*

titelvoerder (sportterm) II-855

* titularis
(v.e. diploma): bezitter,
houder II-855
* titularis
(v.e. rekening): rekeninghouder II-854

*

*

*

toegevoegde waarde II-925
toekomende tijd (overdreven gebruik) 1-389, III-182, 184, 194
toekomstig en aanstaand (v) II872
toekomstonderzoek II-884
toelage en subsidie (v) II-806
toelaten: in staat stellen II-855
toepassing (v. overeenkomstige
-) 1-468
toeristische terminologie II-IOO?
toestelnummer II-760
tomber malade = ziek worden
II-784
tompoes IV-287
toonzaal II-96l
toujours = nog altijd II-8l4
tourner (lait) = de melk is geschift II-978
tourner (page) = een bladzijde
omslaan II-978
tourner (la tête me tourne) = ik
ben duizelig II-978
touroperator = reisorganisator
U-IO08
tracé U-762
traffic manager = verkeersdirecteur II-IOO?
trafiek: verkeer, beweging II-79 1
train (d'arrêtés) = stel, reeks
U-83l
traiteur = uitzendkok 1-538
tranquilIe (laisser -) = met rust
laten U-9l8
transfert = overbrenging II-lOO?
transformationeel - generatieve
grammatica 1-457
transmigratie U-952
travailIer à rEtat = bij de staat
werken II-808
travail sur Ie terrain = veldwerk
1I-861
travaux de bureau = kantoorwerkzaamheden 1I-997
trein (besluiten) = stel, reeks
1I-83 1

*

*
*
*

*

*

*

trein (turbine-, magneetveld-,
luchtkussen-) II-716
trek (en samenst.) II-952
trekken (iemands aandacht -)
1I-778
trekken (iemands aandacht op
iets -): vestigen U-778
trimbaan, trimstation IV-233;
V-lOl
trimmen (= zich in goede conditie houden) V-lOl
trip II-7l4
tronie V-82
trulligheid 1I-76l
tussenkomen: optreden 1-467;
het woord nemen II-903; bijdragen II-903
tussenkomst: rede, uitkering,
tegemoetkoming, toekenning
U-903; ingreep II-904
tussenvakantie IV-285
tweede (de - beste tijd): op één
na de beste tijd U-854
tweedehands (bijwoord) II-970
tweedehandsauto of gebruikte
auto U-969
tweederangsweg en secundaire
weg (v) II-959
tweelingbaan (= halve dagtaak)
1I-949; V-83
tweeling en tweelingen (v) II-859
uitgangspunt en vertrekpunt (v)
1I-840
uitgeven op: uitkomen, uitzien
op II-782
uitgifte 1-471
uitleenbedrijf, -bibliotheek,
-bureau, -discotheek,
-exemplaar, -krachten 11-719
uitnodigen op, tot, voor II-763
uitrusting 1I-955
uitscheiding (v.e. zaak): opheffing II-894
uitspraak (Belgische - van het
Nederlands) IV-237
uittredend (voorzitter): aftredend II-944
uitwonend IV-243
uitzendarbeid, -bureau, -kantoor, -krachten, -organisatie,
-typiste 1I-718

uitzendkok 1-538
uitzenden, uitzending U-7l8
uitzicht en aangezicht (v) V-lH
{:( uitzonderlijk: bij uitzondering
III-19l
vacature (voorzien in een -)
U-1005
vakantie en verlof (v) IV-285
vakantiespreiding U-730
vakantieverlof 1-476
{:( vallen (ziek -): ziek worden
Il-784
valutaverkeer U-852
van (overtollig gebruik) U-896 ,
902
van (+ te + noemvorm) IV-288
vanaf en van '" af U-733
vanavond, -middag, -nacht,
-ochtend IV-278
vandaag (aan) de dag U-728
veeltaligheid in Europa 1-539
{:( veen: ader U-954
veld (vanuit het -) Il-929
{:( velo: fiets, rijwiel 1-566
ver (zegswijzen met -) U-756
{:( ver(re) vandaar: bijlange niet
U-756
leider,
{:( verantwoordelijke:
hoofd, medewerker II-869
verbeteringsraad II-869
{:( verdagen naar: verdagen tot U971
{:( verdiep : verdieping 1-566
{:( verderzetten: voortzetten U-89l
vergelijken bij/met U-947
verhandeling II-760
verhuurmaatschappij U-720
verkeerssignalering IV-234
verkeersvrije straat V-95
verkleinwoorden 1-391
- in spreekwijzen en uitdrukkingen 1-393, 399
- in hoeveelheid, vorm en
gewicht 1-423, 427
verkoopinspecteur II-973
verkooppromotor II-973
verkrotting II-928
verleden deelw. (overbodig -)
1-411

verlof en vakantie (v) III-185;
1-476; IV-285
verlofganger IV-285
vermaken oflegate ren U-94l
vermits II-750
verongelukken (= door een ongeluk om het leven komen)
II-706
{:( verontschuldigd: afwezig met
kennisgeving II-858
{:( verschijning (zijn - doen): verschijnen II-785
{:( verslonden zijn in: verzonken,
verdiept zijn in Il-767
verstaan en begrijpen (v) U-886
{:( verstek doen: verstek laten gaan
II-766
{:( verstrooien: afleiden II-800
vertreden V-lOl
{:( vertrekken van: uitgaan van Il839
vertrekpunt en uitgangspunt (v)
Il-840
vertrossing II-928
vervoer (binnenlands, internationaal -) U-798
vervolgonderzoek 1-538
{:( vervolledigen: aanvullen III-185
{:( verwachten (zich aan iets -):
iets verwachten II-793, 941
{:( verzaken: opgeven, opzeggen,
afzien van Il-9l0
verzamelen en inzamelen (v) Il965
{:( verzenden: verwijzen 1-464
verzorging (samenst. met -)
II-873, 874
{:( verzorgingsinrichting : verpleeginrichting II-874
{:( verzuchtingen: eisen II-847
vestiaire en kleedkamer (v) U822
{:( veto (zijn - stellen) : uitspreken
II-962
vicieuze cirkel U-990
vie sentimentale = liefdeleven
II-977
vient de paraître = zoëven, pas
verschenen II-864
vierwieler (= auto) V-lOl

*

*

Visser-Neerlandiaprijs 1-421
vlak (in, op het -) Il-837
vliegdekschip,
vliegkamp-,
vliegtuigmoeder- IV-236
vlieghaven IV-235
vlottend en zwevend (v) Il-803
voedingsmiddelen en levensmiddelen (v) Il-826
voet (op -): levend gewicht
Il-993
vogelvlucht (in -) en hemelsbreed (v) Il-782
vol (à - d'oiseau) = hemelsbreed, in rechte lijn Il-782
volambtelijk Il-745
volgeboekt (= uitverkocht) Il715
vol tapijt: kamerbreed of vast
tapijt Il-874
voltijds (= full time) Il-744

*

*
*
*

* vooraf (met dank -): bij voor*
*

baat Il-817
vooraleer en alvorens Il-971
voorbaat (bij -) Il-817
voorbarige dood: vroegtijdige
dood Il-817
voorbehouden (een plaats -):
bespreken Il-715, 983
voorhand (op -) Il-818
vooIjaarsbeurt (v.d. auto) V-lOl

* voorkomen
(iem.
sparen II-788

*
*

waaier en synoniemen Il-737
de wacht

* wacht
(van - zijn):
hebben Il-725

iets -): be-

vóórkomen en voorkómen (v)
Il-938
voorlichtingskunde Il-934
voornaamwoordelijke bijwoorden Il-902
vooropstel1en (verkeerd gebruik
van -) Il-811
vooropzeg (iem. zijn - geven):
iem. opzeggen Il-726
voorschriften (algemene -) Il1006
voorsorteringsbord IV-234
voorspelkracht Il-884
voortzending (aanvraag tot -):
nazending III-177
vooruitberekening Il-885
voorwaarden (algemene -) Il1006

voorwerp en onderwerp (v) Il774
voorzeggen (= influisteren) IV272
voorzien: bedoelen 1-467
voorzien (in een vacature) Il1005
voorziening (betekenissen en
samenst.) Il-999
voorzitter en voorzitster 1-432
vorsten (onze -) : ons vorstenpaar Il-979
voucher = bon Il-1007
vraag (de - stelt zich): de vraag
rijst Il-877
vraag (in - stel1en) : in twijfel
trekken Il-964, 982
vrij (af) (- hebben, krijgen) IV285,286
vu = gegeven Il-992
vu que = aangezien, daar Il-992
vue (à première -) = op het
eerste gezicht Il-776

*
*

*
*
*

wach tdiens t Il-788
wagenziekte V-lOl
wanbof(fen) Il-838
wasbordoppervlak Il-911
watersport (terminologie) Il-812,
818,827,841
weerhouden: verhinderd enz.
IV-274
weerhouden: afwezig met kennisgeving Il-858
weerslag en terugslag Il-930
weerstaan (niet - aan kritiek):
niet bestand zijn tegen kritiek
Il-880
weg (hoofd- en secundaire -)
Il-959
wegens redenen van : om redenen v. Il-962
welk (is het verschil tussen): wat
... Il-802
welzijnsmaatschappij Il-771
werf en werk (v) Il-849, 926
werkbezoek, -lunch 1-414
werkcoupé Il-928

werken (en samenst. met -) II·
898
-(:( werkend rechter: rechter 1-475
werkforens U-946
werkhuis en werkplaats (v) U832,926
-(:( werkplaats: fabriek, bedrijf Il832
werkplek Il-927
werkstuk (schriftelijk -) II-760
werktijden (glijdende -, flexibele -, vaste -) Il-727, 730
(gestaffelde -) Il-733
werkwillige Il-927
-(:( werpen (zich - in): uitmonden
in Il-808
wet (taalgebruik in - en verordening) 1-477
wetenschap (samenst. en verbindingen met -) Il-702
wetgevingstechniek 1-477
wezen en gelaat (v) V-81
-(:( wijds: weids III-174
wijsbegeerte of filosofie 1-543
-(:( wijsheidstand: verstandskies
II-880
wijten en danken (v) III-189
winkelhuis of winkelpand II-981
winnen en verdienen (v) Il-831
-(:( wintersporten: wintersport Il748
-(:( wissel: valutaverkeer II-852
wisselagent U-853
woonforens II-946
woon-werkverkeer II-950
worden (noodz. gebruik van -)
VI-23
woud en bos (v) II-991
-(:( yachting: zeilen en andere vertalingen II-818, 827
yachtsman (vertalingen) II-827

Zaïrees V-84, 88
-(:( zakencijfer : omzet II-822
zeilen (en samenst. met -) Il819,833
zekere mensen en sommige
mensen (v) II-840
-(:( zelfmoorden (zich -): zelfmoord plegen II-866
zelfvoorziening Il-lOOO
-(:( zenden: richten 1-464
zestig (de jaren -) II-954
zestiger II-954
zetel 1-475
-(:( zetelen: zitting houden, hebben
1-475; lV-246
-(:( zeuren: spieken (bij examens)
lV-271
-(:( zicht (op het eerste -): gezicht
Il-776
zichtmeter lV-234
-(:( ziekenbond : ziekenfonds II-749
ziekteverzuim II-732
-(:( zijt (u -) : u bent, u is III-191
-(:( zijn: worden 1-465
-(:( zijn (wij - vandaag de 15de):
het is vandaag... , wij hebben
vandaag ... II-919
zitkuil 1-510
zittingsblad 1-470
zoals en gelijk II-821
zoemfiets 1-420
zondagrijder V-95
-(:( zonneslag: zonnesteek 1I-917
zou II-996
Zuidnederlands in Van Dale
1-567
zuiveringsheffing II-762
zwartkijker, -rijder V-95
-(:( zwemkom: zwembad III-180
zwerfkapitaal II-805
zwerfvuil U-912
zwevende koopkracht II-805
zwevend en vlottend (v) II-803
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TAALBEHEERSING
IN DE ADMINISTRATIE

onder auspiciën van de regering en onder de hoge bescherming
van de voorzitter van de Senaat, de voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoord igers en de voorzitter va.n de Cu Ituu rraad
voor de Nederlandse cultuurgemeenschap

Directeur: P. Buyse
Algemeen secretaris: W. Penninckx
Redactiesecretaris: A. Fouwels
Redactie: C. Bittremieux, P. Buyse, J. Demol. A. Fouwels,
G. Geerts, P. Nechelput, W. Penninckx, W. Plouvier, M van Nierop, J. Verhasselt.
Aan dit nummer werkten ook mede:
E. Berode, V.T. Vanachter.

Correspondentieadres: redactie Taalbeheersing, U G A, Stijn
Streuvelslaan 73, 8710 Heule

Abonnementsvoorwaarden :
jaar 1977 (10 nummers) 145 t/m 154

382 Fr.

nummers 1 tot en met 100 met opbergmappen 2.281 Fr.
nummers 101 t/m 144

1.219 Fr.

opbergmap afzonderlijk

Betalingen:

PRK

000-0099644-25

71 Fr.
van

U G A,

Uitgever: U G A, Stijn Streuvelslaan 73, 8710 Heule

Heule

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

Het tijdschrift verschijnt nis losbladige uitgave met de volgende
rubrieken:

I. 11. -

Algemeen
Termen en wendingen

111.

Proeve van tekstverbetering

IV. -

Documentatie

V. -

Varia

Bij de nummers 1 t/m 99 is een Gids gepubliceerd die, naast een
uitvoerige klapper met verwijzingen naar de bijdragen waarin de
termen behandeld zijn, een aantal

woordenlijsten betreffende

verschillende vakgebieden bevat. De Gids is bovendien typografisch
zodanig opgezet dat hij aanwijzingen geeft omtrent het gebruik
van de behandelde woorden en derhalve als beknopte taalgids
bruikbaar is. De Gids is afzonderlijk verkrijgbaar.
Over de latere nummers (vanaf nr. 100) wordt jaarlijks een cumulatieve klapper gepubliceerd die op dezelfde wijze is opgezet
als de Gids voor de nummers 1 t/m 99.

D/1977/0857/15

Januari 1976

N' 135

TAALBEHEERSING
IN DE ADMINISTRATIE

onder auspiciën van de regering en onder de hoge bescherming
van de voorzitter van de Senaat, de voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de voorzitter van de Cultuurraad
voor de Nederlandse cultuurgemeenschap

Directeur: P. Buyse
Algemeen secretaris: W. Penninckx
Redactiesecretaris : A. Fouwels
Redactie: C. Bittremieux, P. Buyse, J. Demol, A. Fouwels,
G. Geerts, P. Nechelput, W. Penninckx, W. Plouvier, J. Verhasselt
Aan dit nummer werkten ook mede:
L.C.D. Joos, V.T. Vanachter

Correspondentieadres: redactie Taalbeheersing, U G A, Stijn
Streuvelslaan 73, 8710 Heule

Abonnementsvoorwaarden :
jaar 1975 (10 nummers) 125 t/m 134

335 Fr.

nummers 1 tot en met 100 met opbergmappen 2.281 Fr.
nummers 101 Um 124

674 Fr.
71 Fr.

opbergmap afzonderlijk
Betalingen:

peR

000-0099644-25

van

U G A,

Uitgever: U G A, Stijn Streuvelslaan 73, Heule
tel. (056) 21 58 81

Heule

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

Het tijdschrift verschijnt als losbladige uitgave met de volgende
rubrieken:

I. -

Algemeen

11. -

Termen én wendingen

111. -

Proeve van tekstverbetering

IV. -

Documentatie

V. -

Varia

Bij de nummers 1 t/m 99 is een Gids gepubliceerd die, naast een
uitvo~rige

klapper met verwijzingen naar de bijdragen waarin de

termen behandeld zijn, een aantal woordenlijsten betreffende
verschillende vakgebieden bevat. De Gids is bovendien typografisch
zodanig opgezet dat hij aanwijzingen geeft omtrent het gebruik
van de behandelde woorden en derhalve als beknopte' taalgids
bruikbaar is. De Gids is afzonderlijk verkrijgbaar.
Over de latere nummers (vanaf nr. 100) wordt jaarlijks een cumulatieve klapper gepubliceerd die op dezelfde wijze is opgezet
als de Gids voor de nummers 1 t/m 99.

D/1976/ü857/22

