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Het «Vool'woord» zal meestal wel uit traditie bij
een boek geraken. Het wordt ook meer niet dan wel
gelezen en het is ook zeer dikwijls niet noodig, dat het
gelezen, wordt.
Bij een woordenboek hooren gewoonlijk eenige
toelichtingen om het doeltreffend gebruik ervan te
verzekeren. Ook deze aanwijzingen zijn hier niet noodig. Ik heb dit werkje zoo eenvoudig opgevat, dat het
terugvinden van woorden en uitdrukkingen, - dank
zij de nummering, - kinderspel is.
Maar t6ch een woord vooraf !
EI' is in onze Vlaamsche provincies, in ons naar
de natuur zoo mild bedeeld e:n zoo goed geschikt land,
zeer veel om bekommerd over na te denken. In Vlaanderen waar schier iedere vierkante meter gronds van
een eerbied waardig verleden getuigt, is thans veel
verkeerds, veel, tragisch en vooral veel bespottelijks !
De dingen zijn in Vlaanderen veelal verwaarloosd
en vervallen. De achterstand van het ding is natuurlijk het gevolg van den verworden geest. Honderden
anderen hebben het vóór mij gezegd, dat Vlaanderen
er in menig opzicht leelijk aan toe is. En er werd wel
eens, en misschien terecht, tegengeworpen, dat er lieden zijn die, op eigen bodem niets goeds vinden willen ... Maar helaas, honderdmaal helaas, het is niet uit
bedilzucht dat ieder onbevooroordeeld belezen en vooral bereisd opmerker tot een slotsom geraakt die in
Vlaanderen op loodzwaaI' verlies en op onherstelbare
schade wij st.
Toen ik in 1914 mee op de vlucht sloeg, landde ik
te Ossendrecht aan, dat onaanzienlijk plaatsje, eenige kilometers de Hollandsche grens over. Van mijn
verblijf op den gastvrij en Hollandschen grond herin5

ner ik me niet veel meer, althans niet meer scherp. Ik
moet in dien tijd een',geweldig droom er geweest zijn,
want hetgeen ik mij het gemakkelijkst terug te binnen
breng, zijn een paar riIling-schoone zonsondergangen,
een. donkere massa boseh, een meisje met twee lange
vlechten blond haar, een prachtstuk van een albast'Aitte roos in 't hofje van dien architekt en - maar
niet zoo poëtisch' ditmaal - de dekoratief en taalkundig' onberispelijke opschriften en uithangborden.
Het is op deze laatste bizonderheid, dat ik afstevende. Gewis, met wat omweg. Maar, wie heeft er al
niet eens «de vlucht» terug opgeroepen? Al zeventien
jaar zijn sindsdien voorbijgegaan ... Naar' Holland zijn
we vaak teruggekeerd. Niet altoos geraakten we tot
over den Moerdijk. Meestal togen we naar: het stille
Bergen-op-Zoom.
Maar, vóór een week of vier! Honderden kilometers doorheen Noord-Nederland, per auto. Het was een
droom, een droom en een ontwaken tegelijkertijd. Het
was een intense bewustwording van wat Noord-Nederland is en wat Zuid-NederlaI)d had kunnen zijn. Hij die
ons in zijn auto meenam, had drie en twintig landen
gezien vóór wij in Nederland begonnen te toeren.
Zijn oordeel?
«Holland is, wat het werk van menschenhanden,
wat het resultaat van 's menschen geest betreft, het
MChoonste land dat ik gezien heb!»
En Vlaanderen ?
«Vijf arme, als opzettelijk verwaarloosde provincies, zonder degelijkheid, noch in zijn bewoners, noch
in zijn onmogelijken bouwmengelmoes, noch in den algemeenen gang van zaken.»
En wat viel ons op dien autotocht weer op?
De uithangborden, de opschriften op winkel en
warenhuis, de aankondigingen op schuttingen en in de
nieuwsbladen. Alles in het Nederlandsch alléén. En
welk Nederlandseh! Een taal. Geen poespas. Een taal,
niet overgelaten - ik zei haast overgeleverd - aan
6

quasi analfabete letterschilders of «chefs de bureaux»
die water en bloed zweeten als het er op aan komt te
kiezen tusschen «kousen», «kousens», «koussen» of
«Koussens». Een taal die niet krioelt van spellingfouten
en vloeken tegen den zinbouw. In Holland kan men genoegen scheppen in het lezen van frissche, goed- en
eerstgevonden, origineele reklaam.
Hier bij ons zou men zich aan den overal ten toon
gespreiden onzin kunnen verkneukelen, indien ook op
dit gebied h('t indroevif~ Vlaamsch verval niet zoo
scherp belicht werd.
Maar klagen alleen baat bij ster weinig. Er moet
ook geheeld en genezen worden. Omdat ik deze noodzakelijkheid zoo fel voel, heb ik een handje willen uitsteken.
En zoo heb ik dan gedurende twee jaar onverpoosd
jacht gemaakt op taalfouten. Door de stad slenterend
of stappend, het advertentiegedeelte;van de nieuwsbladen doorploegend met blauw potlood en schaar, alle
::"tl'ooi- en reklaam briefjes, handelscirculaires en dergelijke die i,k maar verzamelen kon, uitpluizend, heb ik
mij een beschamend bundel materiaal samengelezen.
Daarmede heb ik dit woordenboekje opgebouwd voor allen die degelijk adverteeren willen.
In dit woordenboekje komen, nevens het foutieve
woord en benevens minder gunstige zinnen, ook de
verbeterde term en voorbeeldzinnen voor. Het is dus
een praktisch handboek, dat wij, ten koste van niet
weinig moeite, hebben sam,engesteld.
Wij, hopen, dat velen het genoeg aandacht zullen
willen verleenen. Zoodoende zullen zij weeral bij dragen
tot de verheffing van Vlaanderen!
De tijd der «onmogelij,ke eoncurrentie» moet uit
zijn ! Want «onmogelijke concurrentie» wil zeggen :
belachelijke concurrentie. Opgeruimd moet er worden
met «klappende poepen», daar we liever «sprekende
poppen» zien. Er mag niet langer getwijfeld worden
tU88chen Ocasie, Okazie, Occasie en Okatie! Komaan,
7

«Opruiming» (en niet «soldeeIing», want dat is loodgieterswerk) opruiming dus van al die stommiteiten,
die een van de uiterlijke kenteekens zijn van de ernstige ziekte die Vlaanderen doormaakt.
Oogst 1932
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1. AAN
Het zinnetje «Aan dri,i franken de kilo» is zeer gebrekkig.

Het moet luiden «Tegen drie frank het kilo.»
Negen maal op tien wordt aan geschreven, terwijl bij
het spreken mees ~al tegen gebruikt wordt : «Tegen
hoeveel hebt ge die zijde gekocht?» - «Tegen een heel
civiel prijs,ke: nog geen vijf en twintig frank de meter.»
Laat ons in dit geval schrijven zooals we spreken. Een
uitzondering! Want meestal moet deze raad omgekeerd
gegeven worden.
Voorbeeld:
«Al onze huishoudal'likels worden tegen zeer voordeelige prijzen geleverd.:.
«Opruiming tegen ieder redelijk aanbod.»
«Uitverkoop tegen fabrieksprijzen.»
«Uitverkoop tegen inkoopsprioi zen.»
«Uitvel1koop tegen kostende prijzen.»
Men weze voorzichtig met het woordje aan, want het
doet menige taalzonde bedrijven.
Zie: Civiel, 56. Kostprijs, 149.
2. AANBEVELEN
Voorbeeld, :
«Wij houden ons voor uw bestellingen aanbevolen.»
.. Ons Huis hoeft sedert lang niet meer aanbevolen te
worden. Het is alom gekend als het beste voor ...... :.
«Wij bevelen u onze waren aan.»
«De èchte huisvrouw kan niet anders dan onze waren
aanbevelen.»
«Daarom durven wi.i onze produkten zoo krachtig aan
te bevelen.»
In sommige gevallen kan aanbevelen vervangen worden door prijzen of aanprijzen.
Zie : Aanteekenen, 7. Prijzen, 217.
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8. AANBEVOLEN
Zie : Aanbevelen, 2.
4. AANBIEDING
Aanbieding is beter dan aanbod, wanneer het geldt
waren tegen een bepaalden prijs aankondigen.
Voorbeeldl:
«Onze najaarsaanbieding is steeds een rekordpoging
naar goed en goedkoop!:.
Zie : Aanbod, 5.
5. AANBOD
Het meervoud van aanbod is aanbiedingen, niet aanboden.
Aanbod is het tegenovergestelde van vraBg.
Voorbeeld:
«Vraag en aanbod.:.
«Wij ruimen op tegen ieder redelijk aanbod.:.
Zie : Aanbieding, 4.
6. AANGETEEKEND
Zie : Aanteekenen, 7.
7. AANTEEKENEN
Aanteekenen = brieven of pakken laten aanteekenen
(inschrijven) ,vóór de verzending.
Aanteekenen is veel beter dan Aanbevolen. Immers
een aanbevolen brief is daarom nog niet aangeteekend.
Aanteekenen is de verkorting van den zin : «Bediende
ik verzoek u dezen brief aan te teekenen. (in te schrijven)>> of «Bediende, dezen brief aanteekenen, a.u.b.:.
Aanteekenen is dus ook beter dan Aangeteekend.
7a. AARDAPPEL
Het meervoud is aardappelen of aardappels.
Zie : Patat, 190a.
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7b. AARDAPPELMEEL
Zie : Patatbloem, 190b.
8. ACACIA
Acacia is mannelijk. Het meervoud is acacia's.
Acacia: één c tusschen de twee a's.
Zie : Patatbloem, 190h.

9. ACACIAHOUT
Acaciahouten =-' van acaciahout.
Zie : Stofnamen, 253.
10. ACAJOU
Acajou is mannelijk. Eén c.
Zie : Mahoniehout, 162. Stofnamen, 253.
11. ACCESSOIRES
Schrijf en zeg liever toebehooren. Men leest links en
rechts gewoonlij,k toebehoorten, wanneer het moet zijn
toebehooren, terwijl dan weer evenveel geschreven.
wordt benoodigheden in plaats van benoodigdheden.
Zie: Toebehooren, 266.
12. AFSLAG
Afslag, alleen, zal men niet vaak te lezen kri,igen. Gewoonlijk staat er bij : Gl'oote.,., Enorme.,., Reusachtige ... , Ongelooflijke ... , Buitengewone... Aan al die
woorden hangt in vijf en negentig gevallen op honderd
nog een n. Die n is er te veel. Het moet zijn : Groote
afslag! Enorme afslag! Reusachtige afslag! Ongelooflijke afslag! Buitengewone afslag! Ongemeene afslag!
In zinnen als «Profiteert van den grooten afslag!.
moet groote wèl met n geschreven worden, ook de.
Waarom? Omdat de zin begint met een werkwoord;
ook omdat den en grooten onmiddellijk op het woord
II

van volgen. Dat is regel. Wanneer deze uitleg niet volstaat en men blijft twijfelen, dan late men eenvoudig
overàl de n weg, dat wil zeggen : zoowel van de als
van groote. Dus : «Profiteert van de gl'oote afslag!»
Deze schrijfwijze is niet slecht en ze is modern,
Maar, schrijf geen zinnen als «Profiteert van den
groote afslag!» Eén van de twee oplossingen : overal
n of nergens n.
Zie : Uitverkoop, 275. Ingang, 128.
13. AFTREK
Niet: Aftrok.
Voorbeeld:
«Voor leden van den ... kring aftrek van 10 pct.;Gebruik liever het woord vermindering, want aftrek
heeft nog andere beteekenissen. Bijvoorbeeld : «Deze
koopwaar vindt veel aftrek.» - «Zend mij nog vijf
aftrekken van plan 6B.»
14. AFTROK
Zie : Aftrek, 13.
15. AHORN
Ahorn of eschdoorn.
Een dezer twee woorden te verkiezen boven erabel.
Zie : Erabel, 84.
De ahorn is een boom. Al de namen van boomen zijn
mannelijk. Linde en tamarinde zijn uitzonderingen,
want ze zijn vrouwelijk.
Ahornen = van ahorn.
Ahornhouten =-= van ahornhout.
Eschdoornen = van eschdoorn.
Voorbeeld:
«Onze ahornen (of ahornhouten) eetkamers worden
overal en door eenieder bewonderd.»
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«Deze eschdoornen woonkamer behaalde den eel'eprijs.:t
Zie : Stofnamen, 253.
16. ALGEMEENE lJlTV"~RI\OOP
Zie : Uitverkoop, 275.

17. ALUMINIUM
Met één l.
Aluminium is onzijdig. Dus het, niet de of den aluminium. Dit aluminium. Niet de7.e of de7,en aluminium.
Zie : Stofnamen, 253.
18. AMBER
Amber is mannelijk. Dus nooit het am he,.
Zie : Stofnamen, 253.
19.

ANNEX

Annex is onzijdig of vrouwelijk. Dus het of de annex.
Niet den annex.
Zie : Bijlage, 43.
20. ARTIKEL
Niet artiekel.
Artikel is onzijdig. Dus : het artikel, ons artikel, dit
artikel. N ooi t : de of den, onze of onzen, deze of dezen
artikel.
Zie : Waren, 300.

21. BAALKATOEN
Baalkatoen is beter dan balenkatoen.
Baalkatoen is onzijdig. Dus : het baalkatoen, ons baalkatoen, dit baalkatoen.
22. BADEN
Het meervoud van h..<td is baden, niet badens.
13

23. BAIL
Bail is malUlelijk.
Beter zijn : huurakte, huurceel, hUUl'kontrakt.
24. BEDDEGOED
Beddegoed = stukken tot het bed behoorend, als: kussens, peluw, onderbed, sprei, enz.
Zeg niet : beddegoederen.
Zeg wel : beddegoed.
25. BEDDEKLEEDJE
Kleedj e om vóór het bed te leggen.
Beddekleedje is een betere uitdrukking dan karpet je
of tapijtje.
26. BEDDELAKEN
Niet beddenlaken. Ook : beddelinnen.
Beddelaken : laken voor één bed .
.Beddenmagazijn: magazijn waar vele bedden worden
verkocht.
27. BEDDEN
Het meervoud van bed is bedden, niet beddens.
28. BEGINNEN
«Te beginnen van ... » is een slechte uitdrukking.
Schrijf «Te beginnen met...»
Voorbeeld: :
~Te beginnen met 2 Oogst zullen onze uitstallingen
iederen dag vernieuwd worden en telkens een oogen·
streeling zijn.»
Z i ,e : Vanaf, 278.
29. BELASTEN
Zie : Gelasten, 107.
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80. BENOODIGnHEDEN
Meestal wordt benoodigheden geschreven.
Zie : Toebehooren, 266.
31. BESTE KOOP
Zie : Goedkoop, 118.
32. BESTELLEN
Zie : Men bestelt ten huize, 169.
33. BETERKOOP
In plaats van goedkooper wordt wel eens beterkoop geschreven. Zulks is niet aan te raden.
Zie : Goedkoop, 118.
34. BETON
Beton is onzijdig. Dus het beton; het gewapend beton.
Nooit de of den beton, gewapend beton.
Voorbeeld:
«OnS gewapend beton is van gewaarborgd deskundige
samenstelling.~

«Onze betonafslllitingen zullen de eeuwen trotseeren.»
Betonijzer of cementijzercc-:c gewapend beton.
Zie : Stofnamen, 253.
35. BLAAR
Zie : Blad, 36.
3fi. BLAD
Het woord blad heeft meer dan één beteekenis. Het
heeft ook twee meervoudsvormen.
Blad van een plant. -- Bladeren van een plant.Blad van een boek. - Bladen van een boek.
Theebladen zijn schenkbladen waarop de thee wordt
opgediend.
IS

Theeblaren = gebruikte thee.
Blaren is het meervoud van blaar of blaasachtige opzwelling.
Voorbeeld:
«Dieproode fluweelen bladeren.»
~Ruikertjes
van anemonen met fluweelen of zijden
blaadjes. »
«Groote hoeveelheid goudblaadjes te koop.»
«Mits het gebruik onzer verf, hooren blaren tot de onmogelijkheid.::.
In zinnen als «500 blad voor 10 fr.» neemt blad geen
meervoudsvorm aan.
Zie : Frank, 101.
37. BLAREN
Meervoud van blaar.
Blaar = blaasachtige opzwelling; huidopzetting door
branden, knellen of stooten ontstaan.
Blein is geen algemeen Nederlandseh.
38. BON
Bon is mannelijk. Dus de(n) bon.
Voorbeeld:
«Voor iederen bon een half kilo koffie.»

39. BOUWEN
Schrijf gebouwd, niet gebouwen.
Zie : Brouwen, 41.
BRADERIE-WEEK
Wordt gezegd, en geschreven!, in plaats van winkelweek, reklaamweek.
Braderie doet denken aan braderij, een plaats of inrichting waar gebraden wordt, een gaarkeuken, eethuis.
Een oud woord voor een even oud gebruik. Waarom het
terug opdelven?

39a
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Niemand begrijpt het omdat het niet toepasselijk is op
hetgeen bedoeld wordt.
Jb'aderie: In het Noorden van Frankrijk, vooral te
Rijsel, jaarlijksch feest, tijdens hetwelk men afgedragen kleederen tegen zeer voordeelige prijzen verkoopt,
een soort voddenmarkt dus!

40. BREEDTI<~
Breed
te == breedte.
Diep
te =-ccc diepte.
Dik
te =- dikte
te = grootte.
Groot
te = hoogte.
Hoog
te = wijdte.
Wijd
Het meervoud wordt gevormd door toevoeging van n.
Dus : breedten, diepten, dikten, grootten, hoogten,
wijdten.
Niet : breedtens, dieptens, diktens, groottens, hoogtens, wij dtens.
Niet : breedtes, dieptes, diktes, groottes, hoogtes,
wijdtes.

+
+
+
+
+
+

41. BROUWEN
Schrijf gebrouwen, niet gebrouwd.
Zie : Bouwen, 39.

42. BIJBETALING
Zie : Bijlage, 43.
43. BIJLAGE
Een bijlage (dikwijls wordt ook annex geschreven,
naar het Fransch woord annexe) is een stuk (geschreven, geteekend, gedrukt of anderszins verkregen), hetwelk bij een ander stuk, meestal een brief, gevoegd
wordt. Vandaar : bijleggen, bijlage.
Gebruik in geen geval dit woord wanneer u bedoelt :
bijbetaling, extrabetaling, supplement.
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44. BIJ MIDDEL
Zie: Middel, 174.
45. CACHEMIR
Cachemir of casjmir.
Wol van de Kasjmir-geit.
Niet eajemir of casimir (!).
Cachemir is onzijdig. Dus het, nooit de of den cachemir.
Cachemiren = van cachemir.
De eerste letter mag ook k zijn in plaats van c.
Zie : Stofnamen, 253.
Voorbeeld:
«Onze cachemil'en kousen vereenigen de drie hoedanigheden: goedkoop, sierlijk en sterk.»
46. CASIMIR
Zie : Cachemir, 45.
47. CELLULOiD
Celluloid is onzijdig. Dus altijd het, nooit de of den
celluloïd.
Zie : Stofnamen, 253.

48.

CEMENT
Niet ciment.
Cement is onzijdig. Dus het, niet de of den cement.
Cementen = van cement.
Zie : Stofnamen, 253.
49.

CEMENTEEREN

50. CEMENTIJZER
Gewapend beton.
Zie : Stofnamen, 253.
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5l. CERISIER
Schrijf liever kersenhout.
Kerseboomenhout is niet slecht, maar te lang.
52. CHALE
Zie : Sjaal, 233.

CHARCUTERIE
Zie : Vleeschwaren, 293.

53.

54. CIRCULAIRE
Niet circulair.
Circuloair = kringvormig, rondachtig.
Circulaire is vrouwelijk. Dus de, nooit den circulaire.
Voorbeeld:
«Wij zonden u onze (nooit onzen) circulaire.»
Het meervoud is circulaires.
Zie : Omzendblief, 181. Rondschrijven, 222.

CITROENHOUT
Citroen
hout. Voeg er hout aan toe, terwille van het
onderscheid tusschen de hou "soort en de vrucht.
Schrijf niet citron.
Citroenhouten = van citroenhout.
Zie : Stofnamen, 253.

55.

+

CIVIEL
«Een civiele prijs.»
Zeg liever : «Een schappeliJke» of «Een goedkoope
prijs.»

56.

57. CLIËNTEEL
Zie : Klant, 143. K1iënteel, 144.
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58. COIFFEUR
Welke coiffeur is moedig genoeg om op raam of gevel
kapper te schilderen en te gewagen van kapsel in plaats
van coiffure?
(Kapsel is alleen vrouwencoiffure) .
59. COIFFEUSE
Kapster
60. COIFFURE
Coiffure is vrouwelijk. Dus altijd de coiffure. Meestal
hoort men het coiffure zeggen.
61. COMBIN AISON
Met één n.
62. COMPTANT
Zie : Komptant, 145.
63. CONCURREEREN
Twee r in het midden van het woord.
Concurreeren = mededingen.
64. CONCURRENTIE
«Onmogeli;ke concurrentie» is een slechte uitdrukking.
Onmogelijk beteekent hier: zonderling, belachelijk,
bespottelijk.
Een onmogelijke hoed is een bespottelijke, een gekke,
een zotte hoed.
Zeg dus : «Concurrentie onmogelijk», of «Concurrentie
is uitgesloten!»
65. CONFITURE
Zeg liever gelei.
Gelei is vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den gelei.
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Vruchtengelei is nog beter dan gelei, omdat gelei ook
beteekent een min of meer stijf produkt uit vleeschnat
verkregen. Vleeschgelei = lil of dril.

66.

CRÈME

Wanneer dit woord oeteekent room, zaan en dgl., dan
is het vrouwelijk.
Dus altijd de, nooit den crème.
Niet crême.
Zie : Room, 22~~.

67.

CRÈME-BOTER

Zie : Roomboter, 224.
68. CRÈME FOUETTÉE
Niet crème foité (!)
Zie: Room, 223.
69. 'CRÊPE
Niet crèpe. Niet crépe. Maar crêpe.
Crêpe, zoowel voor klip, d.i. uit ruwe zijde vervaardigd
weefsel, als voor de in den jongsten tijd veel gebruikte
stof waarmede schoeisels worden gezoold. (Spekzolen).
/'

70. CREPE DE CHINE
71. DAARSTELLEN
DaarsteHen is een uit het Duitsch overgenomen woord.
Het wordt «gewonnen-verloren» gebruikt in plaats van
andere ons veel meer zeggende woorden als: Ontwerpen, Openen, Oprichten, Samenstellen, Verwezenlijken,
VOlmen, enz ...
Zie : Verwezenlijken, 286.
72. DAMESHEMD
Niet damenhemd. Niet damen hemd. Niet drunes hemd.
21

73. DIEPTE
Zie : Breedte, 40.
74. DIKTE
Zie : Breedte, 40.
75. DONS
Dons is onzijdig. Dus altijd het, nooit de of den dons.
Donzen = van dons. Een donzen peluw.
Zie : Eiderdons, 79. Stofnamen, 253.
76. DWEIL
Zie : Opneemdoek, 185.
77. EDREDON
Niet edderendon, al zijn deze schrijf- en zegswijze niet
zoo verkeerd als velen wellicht meenen, want
Zie : Eiderdons, 79.
78. EI
Ei is onzij dig. Dus het ei.
Het meervoud van ei is eieren of eiren. Niet eië'ren.
Eiers is niet bepaald slecht maar oud en in ongebruik
geraakt.
Eierpannekoek of struif. Struif is vrouwelijk. Dus
altijd de struif.

79. EIDERDONS
Eidel'dons = een hoeveelheid borstveertjes (dons) van
de eider of eidergans.
Dons is onzijdig. Dus het dons. Nooit de of den dons.
Eiderdons is bijgevolg eveneens onzijdig. Het eiderdons.
Edredon (Fransch) naar het Germaansch, meer bepaald naar het Noorseh ~'oord edder.
Edder = Noordsehe gans. Er is voor ons, Germanen,
22

dus reden om liever eiderdons dan édredon te schriJven.
Wanneer we toch edredon willen schrijven, dan niet
édredon.
Een edredon = een dekbed of eiderdonzen deken.
Zie : Dons, 75. Stofnamen, 253.

79a. EIGENDOM
Onzijdig of mannelijk. Bijgevolg:
Dit eigendom of deze(n) eigendom.
Het eigendom of de(n) eigendom.
80. EMAIL
Email is onzijdig. Dus het, nooit de of den email.
Rl. EMAILLEEREN
Geëmailleerd.
82. EMALLLE UR
Degene die emailleert.

83. ENVELOPPE
Zie: Omslag, 179.
84. ERABEL
Naar het Fransch woord érable.
Arabel is wel merkwaardig volksetymologisch. maar
daarom nog niet goed.
Zie : Ahorn, 15. Stofnamen, 253.
85. ESCHDOORN
Z i.e : Ahorn, Hl. Stofnamen, 253.

86. ET A.LAGE
Laat ons lievel' uitstalling zeggen.
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87.

ETA~GEKAST

88. ETALAGE VERLICHTING
89. ETALAGEVERSIERING
90. ETALAGEWEDSTRIJD
91. ETALEEREN
92. FABRICEEREN
Zeg liever: vervaardigen.
VervaardigD of GefabriceerD.
93. FABRIEK
Fabriek is vrouwelijk. Dus altijd de fabriek. Nooit het
of den fabriek.
Voorbeeld:
«De hoogst aangeschreven meubelfabriek van het
land.~

94. FABRIEK + S
In samengestelde woorden, wanneer fabriek het eerste
deel der samenstelling is, wordt dit woord gevolgd
door S.
FabriekSgebouw. FabriekShygiëne. FabriekSmerk.
FabriekSmeubeIen. FabriekSprijs.
95. FABRIEKSMERK
Fabrieksmerk is beter dan fabrieksmark.
Zie : Mark, 165.
96. FLOER
Schrijf floers, niet floer.
Floers is onzijdig. Dus het floers.
Zie : F1uweel, 97. Stofnamen, 253.
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97. F'LUWEEL
Fluweel of floers. Beide woorden zijn onzijdig. Dus
altijd het fluweel of het floers. Nooit de of den fluweel
of floers.
Zie: Pluche, 207. Stofnamen, 253.
98. FONOGRAAF
Fonograaf is vrouwelijk. Dus altijd de fonograaf.
Het meervoud van fonograaf = fonografen, niet fonograafs.

Zie: Grammofoon, 119.
99. FOURRURES
Zeg liever bontwerk, bont, pelterij, pelzen, pelterijhandel.
Voorbeeld:
cOns bontwerk is van uitmuntende hoedanig-heid.»
cOns Huis is bijzonder ingericht voor het 's Zomers
bewaren van alle bontwerk.»
cEen mantel met bont gevoerd.;,
Zie : Pels, 193.
100. FR.
Fr. - Niet Frs. Dus zonder s.
Frs. = het Fransch woord francs verkort.
Fr. wordt ofwel vóór ofwel achter het bedrag geschreven.
Voorbeeld:
«Fr. 10 het pak.;,
c32 fr. het kilo.»
«Fr. 60 den meter.»
Zie: Frank, lOl.
101. FRANK
Niet franken. Ook niet Cranks.
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Tien frank is een bedrag hetwelk uit willekeurige soorten munt, papier of metaal, kan bestaan.
Tien franken zijn tien stukken van 1 frank.
De Franken, naam van een volksstam.
Franks is een schrijfwijze die al te zeer nnar de Fransche uitdrukking francs zweemt.
Wij zeggen altijd frank, evengoed enkelvoud als meervoud. Laat ons ook frank schrijven. Zooals we frank
(enkelvoud en meervoud) ,schrijven, zoo mogen we ook
schrijven (enkelvoud en meervoud) blad, centiem, kilo,
liter, meter en uur.
Zie: Blad, 36; Kilo, 141; Liter, 155; Meter, 173;
Uur, 277.
102. GEDEPONEERD
Niet gedeposeerd.
Voorbeeld:
«Een wettig gedeponeerd fabrieksmerk.»
103. GEËMAILLEERD
Zie : Email, 80.
104. GEEN
Geen = niet één; geen enkel(e).
Wanneer we geen schrijven in plaats van gene dan
kunnen we niet twijfelen of dit woord met één dan wel
met twee e's moet geschreven worden.
Voorbeeld:
«Ons Huis heeft geen vertegenwoordigers.»
«Hier geen aankoopen op krediet.! Alles kontant!»
Zie : Gene, 111.
105. GEËTALEERD
Zie : Etalage, 86.
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106. GEKARTONNEERD
Gekartonneerd met twee n.
Karton. Niet carton.
107. GELASTEN
Gelasten en belasten hebben dezel fde beteekenis in
zinnen als:
«Zich gelasten met...»
«Iemand gelasten met ... »
«Iemand gelasten een werk uit te voeren.»
«Zich belasten met ... »
«Iemand belasten dit of dat te doen.»
Gelasten is evenwel verkieselijker dan belasten, omdat
1" belasten meer verouderd is;
2" belasten meer dan één beteekenis heeft; wij kunnen
bvb. met een stoffelijken last bezwaren (verzwaren,
zwaarder maken): «Het luik met zware steenen
belasten.»; wij kunnen ook met een rente belasten:
~Ziin fabriek was met een zware rente belast.»
108. GELEGENHEID
Niet gelegenTheid of gelegenDheid.
109. GF4LEI
Gelei is vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den of het gelei.
Zie: Confiture, 65.
110. GEMAK
Schrijf niet «Op g'emak van betaling.»
Maar schrijf «Met gemak van betaling.»
Gemak. Zouden we niet zooveel mogelijk dit onsmakelijk woord weglaten? We kunnen bijvoorbeeld evengoed zeggen:
«Betaling met afkortingen.»
Tijdens een «braderie-weeb (zie 39a) las ik in een uitstalling Gemakschoenen.
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Ik vroeg mij eerst af welk soort schoeisel dat wel zou
kunnen zijn. Schoenen om aan te trekken bij het bezoek
van iederen dag aan het g ... ? Schoenen wellicht voor de
werklieden die beirputten herstellen? Ja, ik dacht zelfs
aan schoenen die mogelijk dienst moeten doen als g ...
Ik verwijlde, in gedachten natuurlijk, een poosje bij:
gemakborstel, gemakdeksel, gemakdeur ...
Maar ik snapte het tenslotte toch. Gemakschoenen
zijn ... gemakkelijke schoenen.
Ja, de Vlamingen nemen nog al eens een loopje met hun
taal.
Schilderen ze niet zonder blozen op het raam «Eenheidsprijzenmagazijn»? (waar niet met centiemen gerekend
wordt). En we kunnen ons aan een reeks nieuwe taalgedrochten verwachten vermits ik reeds zag opduiken:
Vlugschuimzeep en snelkookhavermout.
Zie : Komptant, 145.
111. GENE
Met één e.
Een middeltje om allen twijfel uit te schakelen is:
Eene - geene (geen eene)
Deze - gene (gindsche)
Zeg npoit geen huis wanneer u bedoelt gindsch huis.
Zie : Geen, 104.
112. GEPREZEN
Zie: Prijzen, 217.
113. GEPRIJSD
Zie: Prijzen, 217.
114. GETEEKEND
Zie: Prijzen, 217.
115. GEURIG
Geurrijk is niet bepaald sleeht, maar geurig is toch
veel beter.
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Voorbeeld:
«Onze lekkere, geurige koffies zullen voor harde werkers steeds een troost bij uitnemendheid wezen.»
116. GEVOERD
Zie: Voeren, 295. Voering, 296.
117. GEZAMENLIJR
Ni.et gezamenTlijk.

118. GOEDKOOP
Zeg niet bestkoop. Zeg en schrijf liever goedkoopst.
Voorbeeld:
«u staat hier vóór het goedkoopste Huis der stad!»
Zie : Beterkoop, 33.
119. GRAMMOFOON
Grammofoon is vrouwelijk. Bijgevolg altijd de grammofoon.
Het meervoud van grammofoon is grammofonen, niet
grammofoons.
Zie: Fonograaf, 98.
120. GROOTE AFSLAG
Zie: Afslag, 12.
121. GROOTTE
Zie : Breedte, 40.
122. GROSSIST
Schrijf niet grossist maar wel grossier.
Het meervoud is grossiers.
Het bedrijf van den grossier is de grossierderij.
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123. HALFEEN
Halfeen, Halfdrie, Half twaalf enz. te verkiezen boven:
12 112 uTe, 2 112 uren, 11 1/2 u. enz.
Halfeen, kortweg. Niet noodig er nog U., of ure, of
uren, of uur bij te schrijven.
Halfeen, Halfdrie, Halfzes. Eenieder zal u opperbest
begrijpen.
«Om 3 112 uur Concert.» Ziedaar op Fransche manier
Nederlandscl1 geschreven.
«Kwart voor een.» of «Kwart voor eenen.»
«Kwart over twee.» of «Kwart over tweeën.»
«Kwart 'voor drie.» of «Kwart voor drieën.»
«Kwart over vier.» of «Kwart over vieren.»
Bij deze schrijfwijzen hebben onze hersenen slechts
den klank op te vangen om onmiddellijk te begrijpen.
Bij schrijfwijzen als: 12314 u.; 2 1/4 u.; 23/4 u. moet
er eerst uitgerekend worden alvorens het begrip duidelijk is.
124. HEMD
Het meervoud van hemd is hemden, niet hemd(>s. Veel
slechter nog is hemdens.
Zie : Dameshemd, 72.
125. HUUR
Te huur. Niet Te huren.
Een huis te huur hangen.
Voorbeeld:
«Paardenstal te huur.»
«Heerenhuis met autobergplaats en prachttuin te
huur.»
«Bereid uw vruchtengelei zelf! Geleipers te huUl'.»
126. HYGIËNE
In het Nederlandsch wordt hygiëne met ë, in het
Fransch met è geschreven.
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127. INBINDEN
Een boek inbinden. Niet binden.
Een ingebonden boek. Niet: Een gebonden boek.
128. INGANG
VrijE ingang. Niet: VrijeN ingang.
Toegang is betel' dan ingang.
Zie (voor gelijkaardige gevallen) : Afslag, 12.
Uitverkoop, 275.
129. INKOM
Niet inkoom.
Zie: Ingang, 128.
130. INSCHRIJVINGEN
«Inschrijvingen "vorden gedaan ... »
(~Inschrijvingen geschieden ... »
Vaak leest men: «Inschrijvingen open ... ),
Dat open is er beslist te veel.
Voorbeeld:
«Inschrijvingen van 8 uur tot halfnegen.»
«De inschrijvingen geschieden te beg·innen
3 Oogst.»
«Inschrijvingen worden l{osteloos gedaan.»

met

131. JEUK

.Jeu)\: is ma.nnelijk. Dus de(n) jeuk.
Jeukte is vrouwelijk. Dus altijd de jeukte.
.Jeuksel is onzijdig. Dus altijd het jeuksel.
Voorbeeld:
«Wil ti heden nog verlost zijn van den jeuk, koop
dan ... »
«Ziehier een gewaarborgd middel tegen de ergste
Jeukte!»
,~Door gebruik van dit poeder verdwijnt het jeuksel
onmiddellijk.»
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132. JUFFER
Juffrouw is beter dan jUffer. Immers, juffer heeft
verschillende beteekenissen:
1 0 lange dunne paal;
2° bedwarmer ;
3" glazenmaker of libel (waterjuffer);
4° een scheepsterm;
terwijl juffrouw slechts synoniem is van oudere of
jongere dame.
133. KADER
Kader is onzijdig. Dus het kader, dit kader. Nooit de
of den kader. Ook niet deze of dezen kader.
Zie : Lijst, 161.
134. KALANT
Zie: Klant, 143.
135. KARPET
Karpet is onzijdig. Dus altijd het karpet.
N ooi t de of den karpet.
Zie : Beddekleedje, 25.
136. KAS
Een kas is een bedrijfsmeubel om geld, ontvangsten
in te bergen, vaak is ze van metaal en voorzien van een
tel- of rekenmekanisme.
Zie : Kast, 138.

137. KASJMIR
of casjmir.
Zie : Cachemir, 45.
138. KAST
Een kast is een meubel, gewoonlijk een houten meubel,
om allerhande voorwerpen in te bewaren.
Zie: Kas, 136.
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139. KATOEN ET
Schrijf niet katoennet.
Deze fout zal wel haar oorsprong vinden in het Fransch
woord cotonnette of cotonne.
140. KERSTGESCHENKEN
Niet kerstmisgeschenken.
Kerstboom. Niet kerstmisboom.
Kerstdag. Niet kerstmisdag.
Kerstvel'lof. Niet kerstmisverlof.
Kerstbrood. Niet kerstmisbrood.
141. KILO
J{ilo is onzijdig! Dus altijd het kilo, het half kilo, of
het halve kilo.
Nooit de of den kilo.
Het meervoud is kilo's.
Zie: l<Tank, 101. Aan, l.
142. KILOGRAM
Kilogram is onzijdig! Dus altijd het kilogram. Nooit
de of den kilogram.
143. KLANT
Niet kalant.
Al de klanten samen noemt men de kliënteel. Niet het
kliënteel.
Zie: Kliëntt'el, 144.
144. KLIËNTEEL
Kliënteel is vrouweli5k. Bijgevolg altijd de kliënteel.
Nooit het of den kliënteel.
Zie: Klant, 143.
Voorbeeld:
4. Wij verzoeken onze (nooit ons of onzen) kliënteel alle
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klachten slechts bij het Bestuur te willen indienen.»
«Onze kliënteel heeft recht op de volstrekte beleefdheid en voorkomendheid vanwege de bedienden.»
«Onze hooggeachte kliënteel wordt beleefd verzocht
de visch niet aan te raken.:.
145. KOMPTANT of KONTANT
Schrijf of zeg niet op komptant of à comptant. Laat
op en à weg.
Voorbeeld:
«Alle betalingen geschieden komptant.»
<s:Kontante betaling.»
Zie: Gemak, 110.
146. KORENT
Zie: Krent, 151.
147. KOSTBAAR
Iets dat veel kost, duur is, is kostbaar.
Zie: Kostelijk, Vl8.
148. KOSTELIJK
Iets dat veel kost, duur is, is kostelijk.
Kostbaar en kostelijk worden beide gebruikt in den
zin van
1( kostende veel geld;
2" hebbende een aanzienlijke waarde;
3° zijnde voortreffelijk, uitstekend.
Schrijf echter bij voorkeur kostelijk voor de derde
beteekenis.
149. KOSTPRIJS
Wordt meestal gezegd in plaats van het goed Nederlandsche kostend~ prijs.
J{ostprijs is een navolging van het Engelsche costprice en wellicht ook van het Duitsche Kostenpreis.
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150. KOUS
Niet kousenS.
Het meervoud van kous is kousen.
Zie: Hemd, 124.
151. KRENT
Krent, krentjes. Niet korent en kOl'entjes.
«Allerfijnst krenteNbrood.»
Niet «Allerfijnste korentebrood.:t
152. LAATSTE
Met het woord laatste mogen we niet ondoordacht te
wel'k gaan. Het is dikwi.ils beter jongste dan laatste
te zeggen.
Met «de laatste uitvinding» bedoelen wij de uitvinding
die het laatst gedaan is. Maar de laatste uitvinding is
het niet. Want er worden op ieder oogenblik van den
dag uitvindingen gedaan, en er zal wel nooit een laatste
uitvinding zijn. Of het moest die uitvinding wezen
welke vlak het vergaan van de wereld voorafging.
We mogen gemst laatste zeggen of schrijven. Mam"
gebruiken we ook al eens het woord jongste. Onze
stijl zal er door veriongd worden, frisschel' zijn.
Vool'beeld:
«De jongste radioverbeteringen.»
«Het jongste werk van den uitmuntenden dramaturg
X.» Hier kunnen wij slechts laatste schrijven als die
àramaturg overleden is.
«Jennings' jongste film «Fabrieken» is een veropenbaring!»
«De jongste mode-uiting eischt, Mevrouw, dat u ... »
(Zal er wel ooit een laatste mode zijn? Dan wordt de
aarde weer een paradi.is voor den man!)
153. LASSCHEN
Zie : Soldeeren, 239.
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154. LIQUIDATIE
Zie : Uitverkoop, 275.
155. LITER
Schrijf niet «Drie frank per liter:. maar wel «Drie
frank den liter.:.
Schrijf ook niet lieter.
«Inhoud: 25 liter» of «Inhoud: 25 liters.:.
Zie : Frank, 101.
156. LOUPE
Loup.e is een houtsoort, beter gezegd plakhout.
Wij konden geen Nederlandschen term vinden. Ook
wordt altijd loupe geschreven en gezegd . Maar, hoe
zouden de meubelmakers het woord lmoesthout vinden? Want dat is het tenslotte.
Loupe of knoesthout is meubelhout verkregen uit de
knoesten die zich buiten op sommige boomstammen
ontwikkelen.
Indien knoesthout den leek aanvankelijk al niet veel
zegt, loupe zal hem in den beginne nog veel minder
duidelijk zijn geweest.
157. L.S.
Soms weten wij niet goed of we, als aanvang van onze
brieven, kaarten, omzendbrieven, enz. (meestal drukwerk voor reklaam) Mijnheer, Mevrouw, MUnheeren,
Mevrouwen Mijnheer, of wellicht nog wat anders zullen schrijven.
We kunnen deze klip omzeilen door te schrijven: L.S.
L.S. = Lectori Salutem = Den lezer heil.
158. LUCHTER
Luchter is mannelijk.
Schrijf niet luster.
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159. LUSTER
Zie: Luchter, 158.
]60. LIJNEN
Lijnep is een verkeerde uitdrukking wanneer nummers
bedoeld worden.
tijnen dus in geen geval.
Draden is minder slecht.
Nummers is onberispelijk.
Voorbeeld:
«Telefoon 218,90 (10 nummers).»
«Telefonen: 2(iO,33; 338,70; 606,14. Bel voor bestellingen alleen het eerste nummer op.»
161. LIJST

Lijst is vrouwelijk. Dus altijd de lijst.
N ooi t den lij st.
Lijst is beter dan kader.
Voorbeeld:
«Wij leveren deze prachtige lijst in oud goud tegen
fr. 4,5.»
Zie : Prijslijst, 216.
162. MAHONIEHOUT
Mahonie of mahagonie of acajou.
Ook mahoniehout of mahägoniehout.
Voorbeeld:
«Onze mahoniehouten meubelen zullen de moeilijkste
(kieskeurigste) koopers algeheele voldoening geven.:.
",Verloting eener acajou slaapkamer.:.
Zie: Acajou, 10. Stofnamen, 253.
163. MAKEN

Degene die zijn taal niet voldoende beheerscht neemt

n

al te licht zijn toevlucht tot het woord maken. Het
woord maken wordt gewoon misbruikt!
Iets dat vervaardigd, vOOl'tgebl'acht, tot stand gebracht
is, hetzij met de hand, hetzij met den geest, - een
stielvoortbrengsel of een geniale geestesschepping -,
het heet, in negen op tien gevallen, gemaakt.
Voorbeeld:
Een huis wordt niet gemaakt; het wordt gebouwd.
Een straat wordt niet gemaakt; ze wordt aangelegd of
getrokken.
Een brug wordt niet gemaakt; ze wordt gebouwd of
gelegd.
Een schoen wordt niet gemaald; maal' wel hersteld of
gelapt.
Drukwerk wordt niet gemaakt; het wordt uitgevoerd.
Prijzen worden niet gemaakt; ze worden gesteld.
Een opera wordt niet gemaakt; ze wordt gecomponeerd, getoondicht of getoonzet.
Een plan wordt nid gemaakt~ het wordt ontworpen.
Enzoovoort.
164. MANUCURE
Niet ManIcure.
Wel pédIcure.
165. MARK
Mark is niet volstrekt verkeerd.
Merk is beter.
Velen houd.en vaRt aan mark door het Fransch woord
marque.
Merk is zuiverder Nederlandseh.
Wij vinden merk terug in tal van samengestelde woorden: MerJdjzer, merktang, merkteeken, merkster,
merkbaar, merkgaren, merkwaardig, enz. Voor geen
dezer woorden zullen wij er aan denken mf!rk te vervangen door mark.
F~nkele uitzonderingen zijn er wel, maar dan verandert het woord heelemaal:
Merker wordt markeur ; merken wordt markeeren.
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166. MARQUETERIE
Wie zal niet erkennen dat houtmozaïek een duidelijker
tot ons sprekend woord is?
Houtmozaïek is onzijdig. Dus altijd het houtmozaïek.
167. MARQlJlSEN
Marquisea kunnen we vertalen dool' zonneweerde,:s.
Zonnescherm is toepasselijker voor parasol.
168. MASTIK
Mastik is mannelijk, dus de(n) mastik, wanneer hars
van den mastikboom, voor lakvernissen en rookpoeder,
bedoeld wordt.
Mastik is onzi.idig, dus het mastik,wanneer er spraak
is van het bouwprodukt.
169. MEN BESTELT TEN HUIZE
In dit veel voorkomend zinnet.ie wordt bestelt dikwijls
met d (besteld) en zelfs met dt (besteldt) geschreven.
Grove fouten!
Men bestelt. Met t alleen dus.
bit zinnetje moet wel een bizondere moeilijkheid opleveren vermits ik het te Antwerpen, in eenzelfde
straat, op drie ramen op de volgende drie wijzen g~
schilderd vond:
Men besteld ten huize.
Men besteldt ten huize.
Men hes telt ten huize.
De laatste schrijfwijze is natuurlijk de goede. Immers.
bij den stam van het werkwoord bestellen wordt een t
gevoegd. (3de }leJ'soon van den tegenwoordigen tijd.)
Dus: bestel
t.

+

170. MENIG
Menig mag niet in het meel'voud gesch reven worden.
Slecht voorbeeld:
«Menige huisvrouwen kennen den ,,,,eg naar groot voordeel niet.»
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Goede voorbeelden:
«Menige huisvrouw beseft niet, dat ... »
«Menig klant gaat verloren door norsche bediening
vanwege personeel of zelfs vanwege het Bestuur.»
«Menig huishoudartikel is, ongeweten, een aanslag op
onze gezondheid en ... op onze beurs!»
171. MERCERIE
Waarom zouden wij op onze ramen niet schilderen:
Naaiwaren of naaibenoodigdheden?
Mercerie is beter dan mercerieën. Niet meceriën.

172. MERK
!l ie: Mark, 165.
173. METER
Niet «Fr. 8.- per meter.»
Wel «Fr. 8.- den meter.»
4;Gevelbreedte: 8 meter.» of «Gevelbreedte : 8 meters.»
Zie: Frank, 101.
174. MIDDEL
Bij middel is verkeerd. Het moet zijn door middel.
Middel is ook te verkiezen boven remedie.
Zie: Jeuk, 131.
175. MODESCHOUW
Waarom zouden wij het Engelsch woord show boven
het Nederlandsch woord schouw verkiezen?
Laten wij gerust modeschouw zeggen en schrijven.
Wij zeggen toch ook: de schouw, hetgeen beteekent:
bezichtiging, opneming, beschouwing; wij zeggen verder nog schouwburg, schouwplaats enz:
Schouw is vrouwelijk. Dus altijd de schouw.
Scbouwzaal of schouwkamer is minstens zoo goed als
het Engelsche showroom.
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176. MODESHOW
Zie : Modeschouw , 175.

177. MOZAÏEK
Mozaïek is onzijdig. Dus altijd het mozaïek. Nooit de
of den mozaïek.
Dit mozaïek. Nooit deze of dezen mozaïek. Ons mozaïek. Niet onze of onzen mozaïek.
178. OCCASIE
Occasie of okkasie zal wel een verschrikkelijk woord
zijn. Het komt onder vele vonnen voor. Wij laten er
hier een viertal van volgen: Ocasie, occatie, okazie,
okatie.
Het meervoud is occasiën of occasies.
179. OMSLAG
Omslag, wanneer wij enveloppe, briefomslag bedoelen,
is mannelijk uf onzijdig. We mogen dus zeggen de(n)
omslag of het omslag.
180. OM TE .. .
Zeg: Om te .. .
Niet: VOor te ...
Voorbeeld:
«Poeder om te wasschen.»
«Artikels om te schilderen.»
«Meisjes gevraagd om den stiel te leeren ...
«Mastik om koud te enten.»
«Geld om te bouwen.»
181. OMZENDBRIEF
Omzendbrief of rondschrijven zijn te verkiezen boven
circulaire.
Zie: Circulaire, 54.
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182. ONDERHOUD
Onderhoud is onzijdig. Dus altijd het, nooit de of den
onderhoud.
183. ONMIDDEI4LIJK
Wordt zeer dikwijls met één I geschreven.
184. 'OPHEFMAKEND
Niet ophefbarend.
185. OPNEEMDOEI{ of OPNEEMVOD
Met opneemdoek wordt hier in Vlaanderen bedoeld: een
wollen of grof linnen, dik doek waannede vocht (gewoonlijk schoonmaakwater) wordt opgenomen. De
handeling heet dweilen. We zeggen gewoonlijk opnemen.
In plaats van opneemd~k of opneemvod kunnen we
beter zeggen dweil.
Dweil is vrouwelijk Dus altijd de, nooit den of het
dweil.
186. ORDE
Orde = geregelde toestand. In deze beteekenis heeft
dit woord geen meervoud.
Wanneer orden, dus wel een meervoudsvorm wordt
gebruikt, ,dan is er spraak van vereenigingen, eereteekens, afdeelingen, klassen.
Voorbeeld:
«Onze hygiënische toestellen zijn steeds gewaarborgd
in orde.::.
«Wij leveren aan meer dan 200 Katholieke geloofsorden.:.
Zie: Order, 187.
187. ORDER
Order = bevel, gebod, bestelling.
Order is vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den of het •
..2

Voorbeeld:
«Wij haasten ons u mede te deelen, dat wij bedoelde
order nooit ontvangen hebben.:.
«De order van de HH. Tielan & Co moet nog heden
uitgevoerd woroen.
Zie: Orde, 186.
188. OVERALL
Niet overhall.
Leg den klemtoon op de o.
Overall =: losse, minder of meer grof linnen broek, of
broek met vest, over de andere kleederen gedragen om
deze niet te beschadigen of te bevuilen.
Overall is mannelijk. Dus de(n) overall.
De nauwkeurige Engelsche schrijfwijze is overalls.
189.0VERJAR
OverJas is beter dan pardessus.
Voorbeeld:
«De snit onzer overjassen is onberispelijk.:t
Overjas is beter dan pardessus.
Zie: Pardessus, 190.
190. PARDESSUS
Met twee s achter de e.
Zie : Overjas, 189.
190a. PATAT
of pataat. Meervoud: Patatten of pataten.
Aardappel is algemeener en dus betel' dan patat.
190b. PATATBLOEM
of pataatbloem.
Schrijf liever aardappelmeel.
Aardappelbloem is stellig een goed woord, maar vermits
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bloem een tiental verschillende beteekenissen heeft
schrijven we liever meel in dit geval.
191. PEDICURE
Zie : Manucure, 164.
192. PELISSE
Laat ons liever pelsjas schrijven.
Een pelisse is ook een gewatteerde mantel.
Zie : Pels, 193.
193. PELS
Pels is mannelijk. Dus de(n) pels.
Het meervoud van pels is pelzen.
Zie: PELZEN, 197.
194. PELSMANTELS
Pelsmantels zijn mantels met pels gevoerd.
Voorbeeld:
«Pelsmantels voor alle beurzen.»
«Pelsjasse;n voor jagers.:.
«Onze pelsmantels zijn gewaarborgd echt.»
«Een pelskraag, - en wij spotten met de vinnigste
koude!»
Zie : Pelzen mantels, 198.
195. PELUCHE
Zie : Pluche, 207.
196. PELUW
Peluw is vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den peluw.
We mogen ook schrijven peuluw of peul.
Beide woorden zijn eveneens vrouwelijk.
197. PELZEN
Meervoud van pels. De s verandert dus in z.
Voorbeeld:
«Alle hier ten toon gestelde pelzen komen uit onze
~igen werkplaatsen.)
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«Wij vervaardigen al onze pelzen zelf.:.
«Wij teveren de duurste pelzen mantels tegen de goed
koopste prijzen.:.

4

198. PELZEN MANTELS
Pelzen mantels zijn mantels gansch van pels.
Zie: Fourrures, 99. Pelisse, 192. Pelsmantels, 194.
Pelzen, 197.
199. PER
Fr. 3 het kilo. Niet Fr. 3 per kilo. Ook: den liter;
het stuk; het dozijn. In geen dezer gevallen per.

200. PERCENT
Percent is onzijdig. Dus altijd het, nooit de of den percent.
Percent in één woord.
Niet parcent, pourcent of per cent.
De Nederlandsche uitdrukking ten honderd in twee
woorden.
Voorbeeld:
«Invaliden geven wij 10 percent vermindering.»
",Alles is hier minstens 10 ten honderd goedkooper.»
«Invaliden geven wij 10 percent vermindering.»
201. PERSIENNE
Persienne is vrouwelijk. Dus altijd de persienne.
Zeg liever zonneblind.
Zonneblind is onzijdig. Dus altijd het zonneblind. Nooit
de of den zonneblind.
Het meervoud van persienne is persiennes.
202. PER SPOOR
Zie: Spoorweg, 246.
203. PER IJZERENWEG
Zie : Spoorweg, 246.
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204. PEUL
Zie: Peluw, 196.
205. PEULUW
Zie: Peluw, 196.
206. PLEIN
Plein is onzijdig. Dus altijd het plein.
Nooit de of den plein.
«Het Anker, Rotterdamstraat 5, nabij het De Coninckplein.»
«De Gouden Appel, op 5 minuut van het Sint Jansplein.»
207. PLUCHE
Pluche of peluche zijn vrouwelijk. Dus altijd de, nooit
den of het pluche (of: peluche).
Het Nederlandsch woord is wolfluweel.
Zie: Fluweel, 97.
208. POEDER
Poeder is onzijdig of vrouwelijk wanneer \\>ij bedoelen
alle tot. poeder verwerkte stof: jeukpoeder, poudre de
riz, wijnsteenpoeder, enz.
Voorbeeld:
<,Dit (of deze) poudre de riz werkt op het oog van den
man als de magneet op ijzer.»
Poeder is slechts vrouwelij:k alleen (dus altijd de poeder) wanneer bedoeld wordt een zekere hoeveelheid van
een geneeskrachtig middel om ineens in te nemen.
(Bolletje van geneesmiddelen b.v.b.).
Voorbeeld:
«Ziehier de eenige onfeilbare poeder tegen hoofdpijn!»
209. POEP
Zie : Pop, 211.
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210. POMMADE
Pommade is vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den of het
pommade.
Pommade =:: huidzalf, lil)penzalf, haarzalf, poetsmiddel, enz.
Schrijf niet pomade en zeg niet pIamade.
211. POP
Pop is vl'ouwelijk. Dus altijd de, nooit den pop.
Pop = speelgoed; wijfj.e der vogels.
Niet te verwarren met poep. Dit woord kan een boertig vers wellicht meer kleur en steviger ],:ern bijzetten.
Voor het uitstalraam of in aankondigingen is poep te
onhebbelijk. En toch hebben wij het, te Antwerpen,
met koeien van letters op uitstalramen geschilderd en
in dagbladen en tijdschriften gedrukt gezien.
Poep = lomperik, wind, veest, drek, het achterste.
212. PREMIE
Het meervoud van premie is premiën.
Ni.et premien of premieën.
213. PROPER
Schrijf liever rein of zindelijk.
214. PROVINCIE
Niet provintie.
215. PRIJS
Een schrijfwijze die geregeld voorkomt is deze
«De prijzen verstaan zich per 1000 kilos.:.
(Ces prix s'entendent ... ) Prijzen die zich verstaan!
Kan het sIech ter?
Laat ons liever schrijven:
«De prijzen gelden voor 1000 kilo.~
Zie : l\ilo, 141. Prijslijst, 216. Prijzen, 217.
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216. PRIJSLIJST
Prijslijst is vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den prijslij§t.
Prijslijst of prijzenlijst is natuurlijk veel duidelijker
dan tarief of prijscourant.
Zie : Tarief, 258.
217. PRIJZEN
A
De prij s van iets vennelden. De prij s vaststellen. Van
een prij sbriefj e voorzien.
Zeg niet : De geteekende of de geprezen waren.
Zeg wel : De geprijsde waren.
Het Frans,che «prix sacrifiés» wordt in den jongsten
tijd door onze winkeliers en handelaars onbedacht
vertaald: «opgeofferde prijzen». Deze schrijfwijze is al
even gek als «onmogelijke concurrentie». (Zie 64).
Immers, de prijzen zijn niet opgeofferd; het is de verkooper die zich een opoffering getroost. Zeg: spotprij.
zen.
Zie : Aan, 1. Prijs, 215.

B.

Aanprijzen, aanbevelen, loven, roemen.
Voorbeeld:
«Eerst proeven, dan prijzen.:.
«Mijn koffie is laag geprijsd maar hoog geprezen.:.
218. P. S.
Voluit geschreven: Postscriptum = hetgeen men onder aan een brief toevoegt; naschrift.
219. RAAM
Zie : Vitrine, 288.

220. RATINE
Schrijf liever ratijn.
RatijD is onzijdig. Dus altijd het, nooit de of dén ratijn.
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Een manteltje van l'atijn = Een ratijnen manteltje.
Zie : Stofnamen, 253.
221. RE ERS
Serie kan in vele gevallen vel'vangen worden door reeks.
Stel is soms nog beter dan reeks.
Een reeks is een verzameling van, gewoonlijk, dezelfde
dingen.
Een stel is een verzameling van bijeen hom'ende, maar
daarom niet dezelfde dingen.
Voorbeeld:
«Een reeks loten.»
«Een reeks notelaren theetafeltjes.»
«Een stel geëmailleerde potten.»
«Dit prach: ig stel gereedschap van voortreffelijk
staaL.»
«Een stel tafelgo€d.» (1 tafplIaken -f- 12 servetten).
222. RONDSCHRIJVEN
Zie: Circulaire, ;'4, Omzendbrief, 181.
223. ROOM
ROOm is manneli,ik. Dus de(n) room.
Voorbeeld:
«Aardbeien met geslagen room.» (crème fouettée).
Niet «Aardbeien met slagroom.» (crème à fouetter).
Zie : Crème fouettée, 68. Slagroom, 234.
224. ROOMBOTER
We schri5ven natuurlijk lieve]' roomboter dan crèmeboter.
225. '8
's Zondags
's Maandags
's Dinsdags
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's Woensdags
's Donderdags
's Vrijdags
's Zaterdags
Het teeken ' vóor de s, en wel omdat er vóor de s letters weggelaten zijn.
.. In 't Rozeboompje:.. Het teeken ' vóór de t omdat de
weggelaten letters he van het vóór de t staan.
226. SAAI
Saai is onzijdig of vrouwelijk. Dus het of de saai.
Nooit den saai.
Men mag derhalve schrijven:
«Groen saai voor gordijnen.:. of
«Groene saai voor gordijnen.:.
«Saaien kousen» zijn kousen van saai.
Zie: Stofnamen, 253.
227. SACOCHE
Eén c tusschen a en o.
228. SCHOUWKAMER
Waarom zouden we niet schouwkamer in plaats van
showroom zeggen? Wij zeggen toch ook schouwburg,
schouwSpel, beschouwen, aanschouwen?
Showroom is een dier woorden die voor ons maar een
klank met konventioneele beteekenis hebben. Voor de
meesten is het een totaal vreemd woord.
Schouwkamer, de kamer waar iets geschouwd, beschouwd, aanschouwd worot, waar iets wordt bezien of
bezichtigd. Tot wien spreekt dat woord niet?
We kunnen ook een der volgende woorden gebruiken
Schouwzaal, toonzaal, toonkamer.
Zie : Modeschouw , 175.
229. SERIE
Het meervoud van serie is seriën.
Zie: Reeks, 221.
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230. SERVIC.~ ANTISEPTIQUE
Kapper, schilder niet op uw raam «Ontsmettingsdiensb. Is het niet veeleer een gasthuiswoord, een
woord met een lazaretlucht, dan wel een woord waar de
welgekende reuk der kapperszaak aan hangt?
In plaats van service antiseptique kunnen we zeggen:
..\ntiseptische behandeling of hygiënische behandeling.
231. SHAWL
Zie : Sjaal, 233.
232. SHOWROOM
Zie : Schouwkamer, 228. Modeschouw, 175.
233. SJAAL
Sjaal of shawl of chäle. Deze drie schrijfwijzen zijn
vrouwelijk. Dus altijd de, nooit den - - .
Het meervoud is sjaals, shawls, chäles.
234. SLAGROOM
Room die gesch ikt is om geslagen te worden (crème à
fouetter).
Zie : Room. 223.
235. SNEDE
Zie : Snit, 236.
236. SNIT
Snit is beter dan snede, wanneer fatsoen bedoeld wordt.
Snede heeft meer dan één beteekenis. Daarom verkiezen wij in dit geval snit.
Voorbeeld:
«Een smoking van onberispelijke snit.»
«Een kleed naar de laatste snit.»
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237. SOK
Sok is vrouwelij k. Dus altij d de, nooit den sok.
Het meervoud van sok is sokken.
Niet wk of wkken.
238. SOLDEER
Soldeer en soldeersel zijn onzijdig. Dus altijd het soldeer(sel) .
Laat ons liever een dezor twee woorden gebruiken dan
soudure.
239. SOLDEEREN
Soldeeren is beter dan soudeeren.
Sedeeren is natuurlijk slecht. We kunnen ook schrijven : wellen of lasschen.
Het woord soldeeren mag niet gebruikt worden wanneer mel~. bedoelt : iets tegen verminderden prijs verkoopen.
Zie : Aan, 1. Afslag, 12. Uitverkoop, 27fi.
240. SOLDEERSEL
Zie : Soldeer, 238.
241. SOLDEN
Niet soldens. Het enkelvoud is immers solde.
242. SOUDEEREN
Zie : Soldeeren, 239.
243. SOUDURE
Zie : Soldeer, 238.
244. SPEKULAAS
Spekulaas is onzijdig. Dus het en niet de of den
spekulaas.
Schrijf niet speculoos of speculatie!
52

245. SPOOR
Zie : Spoorweg, 246. IJzerenweg, 305.
246. SPOORW1~G
Niet ijzel'enweg·. Dit woord is immer", een te letterlij ke
vertaling van chemin de fer.
Voorbeeld:
«De verzendingen pel' spoorweg (ol' pet' spoor) gebeuren op onze kosten.:.
247. SPORT
Sport is vrouwelijk. Dus altijd de sport
Nooit het sport.
Voorbeeld:
«Laat de sport en de gratie samengaan. Koop daarom al uw sportbenoodigdheden in het Paleis van de
Sport.:.
248. STEIL
Zie: S:ijl. 2:)4.
249. STELLER
Steller (machinestellel' bvb.), niet stelder.
Z i ,e : Yiiler, 2B9.
250. STEI,SEL
In plaats van systeem kan stelsel g-ezegd worden.
Voorbeeld:
«Waarom gaat u nog den ouden omweg, wanneer toch
alles en allen df·n nieuwen systematischen weg volgen?
- Moeilijk? Ja, maar niet met ons stelsel!»

2fi1. STELSELMATIG
In plaats van systematisch kan stelselmatig gezegd
worden.
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252. STERILISEEREN
Niet: Stereliseeren.
253. STOFNAMEN
De bijvoeglijke naamwoorden (hoedanigheidswoorden)
afgeleid van stofnamen, gaan uit op en.
Voorbeeld:
Ahornen eetkamers
Arduinen dorpel
Blikken doozen
Bronzen raam pompen
Diamanten borstspeld
Donzen peluw
Eiderdonzen dekens
Eiken slaapkamer
EschdoonJ.en woonkamer
Floersen kleed
Fluweelen kussens
Glazen schuttingen
Gouden horloges
Houten loodsen
Ivoren hangertjes
Kartonnen doozen
Katoenen voorschooten
Koperen kandelaars
I\ristallen bloemenschaal
Lederen reisbenoodigdheden
Linnengoed
Looden leidingen
Marmeren muurbekleeding
Meerschuimen pijpkoppen
Notelaren garnituren
Papieren bloemen
Pelzen mantels. - Zie: Pelsmantels, 194.
Pluohen mantels
Saaien kousen
Stalen ramen
Strooien daken of Stroodaken
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St.rooien hoeden of Stroohoeden
Tinnen borden
IJzeren versterkingen
Zinken letters
Zijden voering
Meest alle vreemde stofnamen, bijvoegli.ik gebruikt,
blijven onveranderd. Twijfel omtrent de schrijfwijze
dier woorden is gewoonlijk vanzelf uitgesloten, nl.
wanneer ze uitgaan op een lettergreep of letter die het
aanhangen van en niet of bezwaarlijk toelaten.
Acajou slaapkamer
Alpaca garnituur
Aluminium kookgerei
Amber of Amberen mondstuk
Beton of Betonnen konstruktie
Cachemir of cac.hemiren sjaal
Caoutchouc artikelen
Celluloid waren
Cement of Cementen vloeren
Crêpe ·zolen
Eboniet platen
Ecossais kleederen
Emall vaatwerk
Erabel slaapkamer
Jade vazen
Lakmeubelen
Majolika vazen
Mica plaatjes
Mozaïek vloeren
Rubber zolen
Zie: Cerisier, fi!. Citroenhout, 55. Crêpe, 69.
254. STIJL
Stijl is manneli.ik.
Stijl = trant, bouwtrant; stijl, briefstijl; pilaar, paal,
deurstijl.
Steil = min of meel' rechtopstaand.
255. SUPPLEMENT
Zie : Bijlag~ 48.
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256. SYSTEEM
Zie : Stelsel, 250. Stelselmatig, 251.
257. SYSTEMATISCH
Zie: Stelsel, 250. Stelselmatig, 251.
258. TARIEF
Tarief is onzijdig. Dus het, nooit de of den tarief.
Zie : Prijslijst, 216.
Tarief niet verwarren met prijslijst wanneer het geldt
een lijst met opgave van goederen waarvoor douanerech ten te betalen zijn.
2!'i9. TEAKHOUT
Zie: Teckhout, 260.
260. TECKHOUT
Beter zijn teal{hout of djatihout.
261. TEN HONDERD
Zie: Percent, 200.
262. TENTOONSTELLING
Wordt als één woord geschreven.
263. TEN TOON STELLEN
Drie woorden.
264. TERPENTIJN
Terpentijn is vrouwelijk. Dus altijd de terpentijn.
Nooit den terpentijn.
Termentijn is een slechte 8chrijf- en zegswijze, die veel
in Vlaanderen voorkomt.
265. THEE
Thee is vrouwelijk. Altijd de, nooit den thee.
Thé is Franseh.
Tea is Engelsch.
Sfi

266. TOEBEHOOREN
Niet toebehoorten.
Toebehooren = datgene wat bij of tot iets (toe) hoort.
In het Fransch accessoires.
Voorbeeld:
«Alle radiotoebehooren. Alle merken.:.
267. TOEGANG
Zie : Ingang, 128.
268. U
Mag, als blijk van enhied, met hoofdletter geschreven
worden; uw niet.
S lee h t voo t· b e e 1d :
<,Mag ik U vragen Uw aandacht te vestigen op ... h
Goed voorbeeld:
«Ik verzeker U (of u), dat uw bestelling over drie
dagen zal uitgevoerd zijn.»

269. UIT DE HAND
Niet uiterhand. Zeker niet uitterhand. Iets uit de hand
verkoopen of koopen "" onderhands verkoopen of koopen; niet dool"cusschenkomst van een openbaar ambtenaar (notaris bvb.) ; niet bij openbare vel'kooping.
Slechtvoorbeeld:
«Dezen eigendom is uittel'hand :e koop.»
Goed voorbeeld:
<,;Dit (of deze) eigendom is uit de hand te koop.:.
Zie : Eigendom, 79a.
270. UITEUHAND
Zie : Uit de hand, 26H.
271. UI'l'GEP1T
Uitgeput =~ geen kracht meel' hebben.
t:itverkocht
geen vool"raad meel' hebIJen.
Zeg dus niet: «Dit boek is uitgeput.»
S7

272. UITSTALLING
Zie : Vitrine, 288.
273. UITSTALRAAM
Zie : Vitrine, 288.
274. UITVERKOCHT
Zie : Uitgeput, 271.
275. UITVERKOOP
In negen gevallen op tien staat geschreven:
AlgemeeneN Uitverkoop.
Schrijf: AlgemeenE Uitverkoop; beter nog: AlgeheelE
Uitverkoop.
Zij die meer van vreemde woorden houden kunnen
schrijven: TotalE Uitverkoop.
Vaak leest men ook: Liquidatie, terwijl Uitverkoop
bedoeld wordt.
Wanneer tot liquidatie wordt overgegaan dan is de
toestand eener zaak niet rooskleurig, dan wordt geliquideerd ter vereffening van schulden.
Daar nu het aankondigen van Algeheele Uitverkoop
meestal slechts een gewoon middel tot meer verkoopen
is, ook in winkels waar de boel goed draait, is het dus
beter niet van liquidatie te spreken.
Moet het woord, gezien de omstandigheden, toch
worden gebruikt, dan mag ook geschreven worden:
Likwidatie.
Zie : Afslag, 12.
276. UITVERKOOPEN
Zie: Soldeeren, 239.
277. UUR
{jur is beter dan uren, ure of ... hure (*).
Zie: Frank, 101. Kilo, 141. tLiter, 155. Meter, 173.
(*) Hure, schrijfwijze, wellicht onder den invloed van
cheure», die ik tijdens het vergaren van materiaal
voor dit werkje, tweemaal gevonden heb.
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Voorbeeld:
«Heden, om 2 UUl', inhuldiging onzer nieuwe inrichting.»
Voor het begripsonderscheid is het aan te raden uren,
minuten, sekonden, dus wel met en te schrijven in
zinnen als:
Voorbeeld:
.:Rouw binnen de 8 uren.» (tijdsruimte, tijdsafstand.)
«Uw foto op 10 minuten.» (tijdsruimte, tijdsafstand.)
«Ons stelsel vergt slechts 15 sekonden.» (Tijdsruimte,
tijdsafstand.)
Het is hier immers niet de bedoeling een tijdstip van
den dag, een bepaald uur of moment aan te duiden,
maar wel een tijdverloop.
Zie : Halfeen, 123.
278. VANAF
Eén woord, is gewis goed. Maal', door dit woord te
scheiden verjong-en wij onzen stijl.
Voorbeeld:
«Van movgen af groote uitverkoop!»
«Van 1 Oktober af verkoopen wij tegen halven prijs!»
Zie : Beginnen . 28.

279. V~LOURS
Z i.e : Fluweel, 97.
280. VERBRUIK
Niet verbruiking.
Verbruik is onzijdig. Dus altijd beot, nooit dl" of den
verbruik.
281. VERDIEPING
Niet verdiep.
Verdieping is vrouwelijk Dus altijd de vel'dieping.
Slec:htvoorbeeld:
«Tentoonstelling op het eerste verdiep.»
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Goed voorbeeld:
«Warm en koud water op iedere verdieping.:.
«Warm en koud leidingwater (of siroomend water) tot
op de veerti.ende verdieping.»
Ie of Iste verdieping
8e of 8ste verdieping
3e of 3de verdieping
4e of 4de verdieping
5e of 5de verdieping
Se of 6de verdieping
7e of 7 de verdieping
ge of 9de verdieping
IOe of 10de verdieping.
282. VERF
Het meervoud van "erf is verven of verwen.
Verwen raden wij niet aan; deze schrijfwijze is te ouo.
283. VERMINDERING
Zie: Aftrek, 13.
284. VERRASSEN
Verrassen en verrassend met twee r. Want de eerste
twee lettergrepen van dit woord zijn ver + ras. Ras
beteekent vlug, snel, onverwachts.
Ook twee s opdat de a kort van klank zou blijven.
Voorbeeld:
«Ons stelsel zal u verrassende uitslagen bezorgen.:.
«Ons X-systeem levert verrassende uitslagen op.»
285. VERSTELDER
'i.. ie: Steller, 249.
286. VERWEZENLIJKEN
Niet verwezentlijken.
287. VERZAMELING
Niet: Verzameling van ...
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Goed voorbeeld:
«In De Tent vindt U een ongemeen rijke verzameling
tapijten.:.
288. VITRINE
Een vitrine is een glazen kast voor het uitstallen van
koopwaar of andere voorwel'pen (in muzea, bij juweliers, enz.).
Het meervoud is vitrines. Niet vitrieDen.
Meestal wordt vitrine gezegd terwijl bedoeld wordt:
raam, uitstalraam, uitstalling.
~89. VLEESCH
Het meervoud van vleesch is vleezen.
Voorbeeld:
«Wegens de warmte worden de vleerL.en niet ten toon
gesteld.:.

290. VLEESCHEXTRAKT

291. VLEESCHHOUWER
~92.

VLEESCHHOUWERIJ

293. VLEESCHW AREN
In plaats van charcuterie kunnen we op gevel of raam
schilderen: Fijne Vleeschwaren.
294. VLEEZEN
Zie : Vleesch, 289.
295. VOEREN
Voeren = met voering beleggen of verdubbelen.
Voorbeeld:
{(Met bont of pels gevoerde handschoenen.)
N iet : Gevoederde of gevoeierde (!).
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296. VOERING
Ni et: Voedering of voeie:ring.
Wel: IJzersterke voering.
Zie: Voeren, 295.
297. VOOR TE ...
Voor te wasschen: Slecht!
Voor te poetsen: Slecht!
Voor te schilderen: Slecht!
Zie : Om te, 180.
298. VRIJE INGANG
Ni et: VrijeN Ingang.
Zie : voor het al of niet toevoegen van n:
Afslag, 12. Uitverkoop, 275.
In plaats van inpmg is het misschien nog betel
toegang te schrijven.
299. VIJLER
Niet vijlder.
Voorbeeld:
«Bekwaam vijler gevraagd.:.
Zie: Steller, 249.

300. WAREN
Waren is in sommige gevallen beter dan artikelen;
ongetwijfeld wanneer er spraak is van eetwaren biJvoorbeeld. Wel moet men schrijven: Badartikelen (of
badbenoodigdheden); reisartikelen (of reisbenoodigdheden); sportartikelen (of sportbenoodigdheden);
damesartikelen (of damesbenoodigdheden).
Zie : Artikel, 20.
301. WITGOED

Niet witte goederen.
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Voorbeeld:
«Voorziet u thans van witgoed! De gelegenheid is nooit
gunstiger ·geweest!.
302. WOLLEN ...
'Vollen = van wol.
Niet wolle.
Voorbeeld:
«Van Zaterdag, 6 Mei af, uitverkoop eener partij fijne
wollen kousen.»
«Wollen manteltjes voor het strand.»
Zie : Stofnamen, 253.
303. WORSTEBROOD
Niet worstenbrood. Immers, in zulk een brood zit
slechts één worst.
304. IJ
Op schrijfmachines is de Nederlandsche ij meestal niet
te vinden. (Al is men in alle schrijfmachinenwinkels
gaarne bereid een of ander overbodig teeken, % of S
bijvoorbeeld, door ij te vervangen.) Zoo komt het, dat
in teksten met de schrijfmachine geschreven gewoonlij,k y in plaats van ij wordt getikt.
Wat te doen wanneer we geen ij-toetst op onze machine
hebben?
Wij tikken eerst i daarna .1', bijeen, en verkrijgen
zoodoende ij.
Ook op ramen en gevels, in annonces, strooi briefjes
enz. komt vaak y voor in plaats van ij.
Komaan, liever en beter een Nederlandsche ij dan een
Grieksche y (y = i grec).
Voorbeeld:
«Wij hebben het schrijven van den wijnhandelaar
ontvangen.:.
«Wijnen en Likeuren.»
zien er toch beter uit dan:
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.. Wy hebben het schryven van den wynhandelaar
ontvangen. »
«Wynen en Likeuren.~

305. IJZERENWEG
Zie: Spoorweg, 246.
306. ZOK
Zie: Sok, 237.

307. ZONNEBLIND
Zie : Persienne, 201.
:J08. ZIJDEN
Niet zijde of zije of zijen stoffen.
Zie: Stofnamen, 253.
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