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om zelf op goede denkbeelden te
komen: „Voortdurend lezen over
goede denkbeelden die anderen gevonden hebben ".
U kunt u abonneren op een
stroom van goede zaken -denkbeelden: het EFFICIENCYMAAN DBLAD „SUCCES ".
Sir Henry Deterding schrijft:
„Ik kan niet nalaten u mijn
compliment te maken over de
buitengewoon eminente wijze,
waarop u Succes hebt opgezet. Voor iedereen, die in zaken is, heeft het waarde ".

50 cent op postrekening 13.63.00 van

„Succes" - Den Haag
brengt u omgaand het nieuwste nummer, terwijl u voor een PROEFabonnement gedurende een kwartaal slechts
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Wat opgesteld
moet worden.

E

r zijn veel dingen, die opgesteld moeten
worden, behalve brieven en Ingezonden
Stukken.
Korte berichten aan de klanten, voorschriften of mededelingen aan het personeel, gebruiksvoorschriften bij een artikel, aankondigingen in de etalage, ver
aan het publiek, beschrijvingen-zoekn
voor een catalogus, garantie-voorwaarden, kleine advertenties, reclame-strookjes om in te sluiten, een bericht aan de
kranten, beschrijvingen op een verpak
rapporten, opschriften van drie of-king,
vier woorden.
Gewoonlijk moet het kort gezegd worden
en toch zeer duidelijk. Vele mensen hebben
daar moeite mee. Zij vragen: „Hoe stel je
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zo iets op?" Zij zoeken voorbeelden; maar
wat zij vinden is zelden geheel geschikt.
Dan wordt het: een kladje maken en nog
eens een kladje maken; ten slotte is het
resultaat maar half bevredigend.
Als er nog iemand anders over oordelen
moet, zegt deze bijna altijd: „Hmmmm .. .
dit vind ik nog niet mooi gezegd." Of:
„Neen, dat is nog niet helemaal duide-

lijk."
Dan moet er nog eens wat aan veranderd
worden; als u het dan weer laat lezen, is
het: „Jawel, nu staat er wel alles duidelijk
in, maar nu is het veel te lang geworden!"
Op deze manier kost zulk een werkje veel
meer tijd, dan het waard is.

Een methode.
Het spreekt vanzelf, dat iemand, die het
in zijn macht heeft om voor het schrijven
van een tekst te gaan zitten en het dan

meteen goed te doen, een voorsprong heeft
op anderen.
Die voorsprong wordt u hier verschaft,
door u een methode in handen te geven,
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die u het opstellen buitengewoon gemak-

kelijk maakt.
Met behulp van deze methode zult u zelfs
veel beter stellen, dan iemand, die wel
een goede pen heeft, doch geen methode.
Want het schrijven van korte teksten en
brochures is heel iets anders dan het
schrijven van een roman. Het is geen artistieke prestatie; het is zuiver practisch
werk. En practisch werk kan men altijd
het best doen met behulp van een bepaalde methode.
De methode, die hier voor u uiteengezet
wordt, bestaat uit zeven opeenvolgende
werkjes. Die kunt u achter elkaar aanpakken en als zij klaar zijn is uw tekst ook
klaar en goed!
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I. Punten verzamelen.
Welke zijn de punten, die onder woorden
gebracht moeten worden?
Hebt u ze bij de hand of moet u ze van
andere mensen vernemen, zoals bij voorbeeld bij het samenstellen van een catalogus het geval is?
Voor beschrijvingen in een catalogus moet
men zijn gegevens meestal uit verscheidene bronnen putten. Soms kan men die dadelijk krijgen, maar meestal vloeien zij
druppels-gewijze binnen. Dit is in de practijk niet te veranderen. Alle beschrijvingen kunnen ook niet tegelijk gemaakt worden. Maar begin niet aan een beschrijving,
voor u alle desbetreffende punten bijeen
hebt. Wanneer iemand anders ze u moet
verstrekken, laat hij ze dan eigenhandig
opschrijven, ofwel, hetgeen u uit zijn
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mond aantekent, paraferen.
In ieder geval begint het werk met het
aantekenen van de te behandelen punten.
Meestal zal het mogelijk zijn, daar een kort
lijstje van te maken.
Het kan ook voorkomen, dat u een groot
aantal punten opkrijgt; bij voorbeeld voor
een lange technische beschrijving.
Dan kunt u het best elk punt op een apart
kaartje schrijven. (Ik gebruik daar meestal oude naamkaartjes voor.) Het voordeel
van losse kaartjes is, dat ze gemakkelijk te
rangschikken en opnieuw te schikken zijn.

II. Punten rangschikken.
Laat ik dit met een voorbeeld verduidelijken.
Hier volgen tien punten voor een gebruiksvoorschrift bij een schrijfmachine.
Machine met stofkap afdekken.
Eén druppel olie, eens per maand op
alle smeerpunten.

In de zon droogt het lint uit.

Typen met benzine schoonhouden.
Geen benzine op de rubberrol.
Resten vlak-gummi uitborstelen. Wagen opzij.
Gebruik onze linten.
Ga niet zelf repareren.
Fijne olie gebruiken.
Zulk een klein aantal punten schrijft u gewoon onder elkaar. Dat is eenvoudiger en
overzichtelijker dan er een kaartsysteem
aan te wijden.
U bepaalt er nu een logische volgorde
voor en geeft elk punt een volgnummer.
Dan komt het lijstje er zo uit te zien:

1. Eén druppel olie, eens per maand
op alle smeerpunten.
Fijne olie gebruiken.
Typen met benzine schoonhouden.
Geen benzine op de rubberrol.
Resten vlak-gummi uitborstelen.
Wagen opzij.
6. Ga niet zelf repareren.
7. Gebruik onze linten.

2.
3.
4.
5.
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8. In de zon droogt het lint uit.
9. Machine met stofkap afdekken.

Wanneer u het nu nog eens bekijkt, ziet u,
dat punt 5 uit twee delen bestaat. En die
staan hier in verkeerde volgorde, want de
bedoeling is, dat de typist de wagen van
zijn machine op zij zal schuiven, voor hij
begint te vlakken.
Het uitborstelen kan hij pas doen, wanneer hij gevlakt heeft. U geeft dus op het
lijstje aan, dat de volgorde in punt 5 omgekeerd moet worden.
Verder merkt u op, dat de punten 1 en 2
bij elkaar horen en feitelijk te zamen maar
één punt vormen. Ook dit wordt aangetekend.
Hetzelfde geval doet zich voor bij de punten 3 en 4.
Hiermee is de rangschikking afgelopen.
Maar voor wij aan de uitwerking toe zijn,
moeten er nog een paar dingen gebeuren.
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III. Termen verduidelijken.
Iedereen is zo gewend aan het gebruik
van de technische termen en de bizondere
uitdrukkingen van het vak, waar hij dage
lijks in verkeert, dat het hem soms ontgaat, hoe vreemd die voor andere mensen
kunnen zijn.
Deze regel spreekt voor zichzelf, maar er
wordt ongelofelijk veel tegen gezondigd.
Bij het stellen moet men er in het bizonder op letten, dat men aan de greep van
die vakuitdrukkingen ontkomt.
Komt u zulk een vakterm tegen, zet er dan
meteen een streep onder. Dat woord moet
straks bij de uitwerking vervangen worden.
Als u er aan twijfelt, of een uitdrukking
wel algemeen bekend is of dat zij voornamelijk in uw vakkringen gebezigd wordt,
dan moet er voor alle zekerheid ook een
streep onder.
Onder elkaar gebruikt u misschien afkortingen en aanduidingen, maar u kunt buitenstaanders niet verplichten, die voor
-
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uw plezier uit het hoofd te leren.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat
juist de minst betekenende mensen het
meest vasthouden aan het gebruik van hun
vaktermen. Dat is te verklaren: zij weten
en kunnen zo weinig, dat zij zich maar
vastklemmen aan de meest onnozele kennis, die zij op een ander voor hebben.
Dan zijn er mensen van zo sterk ego-centrische aanleg, dat zij zich eenvoudig niet
kunnen en ook niet willen verplaatsen in
de toestand van iemand, die niet in hun
kringetje is opgevoed.
Ten derde is er een verouderd type geleerde, die vindt, dat zijn wetenschap een
uitsluitend speelterrein voor hem en zijn
collega's is en dat leken er buiten moeten
blijven. Als hij ze kan uitsluiten of wegjagen door het gebruik van zijn vak-dialect zal hij het niet laten.
Dat is kinderwerk.
Laten wij naar ons voorbeeld terugkeren.
Het opstel is bestemd voor typisten. Verondersteld mag dus worden, dat de technische termen, zoals stofkap, rol en wagen, bekend zullen zijn. Daar hoeft dus
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geen streep onder. Maar er is een ander
woord: smeerpunten; zal dat goed begrepen worden? Neen, dat mogen wij er niet
op wagen. Dit moet verduidelijkt worden.
Wij moeten verklaren, waar die punten
zich bevinden. Dus komt er onder dit
woord een streep, die betekent, dat het
straks, bij de uitwerking, niet zonder meer
overgenomen mag worden.

IV. Een aangenaam
stemmende toevoeging.
Wanneer u zo ver bent, zal uw lijstje naar
alle waarschijnlijkheid alleen zakelijke
punten en punten in uw belang bevatten.
Het is tactisch hier iets aan toe te voegen,
wat den lezers aangenaam zal stemmen.
Als zij prettig gestemd zijn door uw mededeling, zullen zij daar ook meer aandacht
aan wijden.
Op het lijstje uit ons voorbeeld staat nog
niets, wat aangenaam kan stemmen.
Het is weliswaar geheel bedoeld in het
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belang van de lezers, maar wij hebben het

nog aan hen zelf overgelaten, om die conclusie te trekken. Dat is niet verstandig.
Het is beter, om het er bij te zetten. Het
beste is, er mee te beginnen; het als een
opschrift bovenaan te zetten.
Waarom zou een opschrift altijd koud en
formeel moeten zijn?
Het opschrift is het enige, waarvan wij
zeker zijn, dat de lezer er aandacht aan
zal wijden al was het maar uit nieuwsgierigheid. Laten wij daar dus gebruik
van maken om hem voor de overige inhoud te winnen.
In het geval van ons voorbeeld moeten wij
hem vertellen, dat de volgende punten
dienen om hem het volle genot van zijn
machine te verzekeren. Dat spreekt tot
zijn gevoel voor eigenbelang.
Dus komt vóór punt 1 nog een punt 0
Opschrift, waarin verklaard wordt:
Doe het volgende om de beste resultaten
te krijgen.
U ziet zulk een aangenaam stemmende toevoeging meer en meer verschijnen boven
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Prettig

korte, zakelijke mededelingen.

De kleine advertenties, waarin een huis of
kamers aangeboden werden, droegen vroeger het stereotype opschrift: te huur.
Maar in de laatste tijd ziet u, dat dit zakelijk zo logische opschrift meer en meer
vervangen wordt door opschriften zoals:
wonen
Goede omgeving

Zonnig huis
Buiten wonen
enz.

Niet alle geschriftjes lenen zich er toe om
er iets aantrekkelijks aan toe te voegen.
Maar de meeste toch wel, hetzij in de vorm
van een opschrift, hetzij door een slotzinnetje.
Geef de moed niet te gauw op, wanneer u
niet dadelijk een prettige toevoeging kunt
vinden. Teken het woord „Toevoeging"
toch even aan, voor u verder gaat.
Als u er later op terugkomt, vindt u misschien nog wel wat.
Boven een overeenkomst met een vertegenwoordiger kunt u, bij voorbeeld, zetten :
Provisie-regeling,
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boven een voorschrift aan wederverkopers:
Om uw winst-marge te beschermen,
boven leverings-voorwaarden:
Ter verzekering van onze service,
boven een mededeling op een bulletinbord of een dienstbericht in het algemeen:
Voor de goede samenwerking.
Als u er naar zoekt, is er meestal wel iets
te vinden, wat uw wederpartij aangenaam
in de oren klinkt.

V. Een slot, dat pakt.
Wanneer u iemand verzoekt, iets voor u te
doen, zult u aan het einde van het gesprek waarschijnlijk een enkel zinnetje
zeggen, om nog eens aandrang op hem uit
te oefenen.
U zegt iets in de geest van:
„Zul je 't niet vergeten ?" of „Daar mag ik
dan op rekenen ?" of „Doe het maar meteen even."
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Op dezelfde manier moet u te werk gaan,
wanneer u op schrift iets verzoekt.
En meestal ook, wanneer u iets aanbeveelt
om te doen.
Als het verzoek of de aanbeveling heel
kort is, gaat het niet aan, daar nog een
lang verhaal onder te schrijven. Dan moet
het aandringende slot uit zo weinig mogelijk woorden bestaan.
Een eenvoudige oplossing hiervoor is, aan
te nemen, dat de lezer aan het verzoek zal
voldoen en hem daarvoor alvast te bedanken. Zulk een woord van dank bij voorbaat geeft een suggestie, waaraan men
moeilijk ontkomt.
Hier is een voorbeeld, waarin het aandringende slot een dankbetuiging is:

Verzoeke de deur achter
U te sluiten Dank UI
De eerste neiging van ieder normaal mens
is, die dank te willen verdienen.
Niet altijd is een woord van dank op zijn
plaats. Dan kunt u het proberen met uit-

drukkingen zoals:
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Het is ons aller belang,
of

Werk mee voor het goede doel,
of

Stel dit niet uit,
of
Het zal U bevallen.

Voor ons schrijfmachine-voorbeeld moeten wij nu ook nog zo iets vinden. Dat is
niet moeilijk. Wij kunnen nog eens op een
andere manier dan in het opschrift vertellen, dat het in acht nemen van de voorschriften de machine ten goede komt. Zij
zal langer mee kunnen. Voor het slot
wordt dus nog aangetekend: Levensduur.

VI. Aantal woorden
bepalen.
Voor wij gaan uitwerken, moeten wij na
een idee hebben, van de ruimte,-turlijk
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die ons is toebedeeld. En wij moeten we-

ten, hoe lang wij ons geschrift moeten
maken. Dit zijn twee afzonderlijke gegevens, maar wij kunnen ze met één maatstaf meten: het aantal woorden.
Iedere beroepsschrijver stelt van te voren
vast in hoeveel woorden hij zijn gedachten tot uitdrukking wil brengen. Hij telt
dit natuurlijk niet op twee of drie woorden precies af; hij maakt een schatting in
ronde getallen.
Er wordt ook wel gesproken van zoveel
kolommen druks, maar dat is alleen een
geschikte maatstaf voor lange opstellen,
die altijd op dezelfde manier afgedrukt
worden, zoals krantenartikelen. Het aantal woorden is een betere maatstaf, die
ook in de internationale journalistiek het
meest gebruikt wordt.
Het is niet moeilijk, u te wennen aan het
meten met deze maatstaf.
Op deze pagina vindt u gemiddeld 7 woorden per regel. Een pagina bevat ca. 26 regels. U hebt hier dus gemiddeld 180 woorden per pagina en in totaal bestaat dit
boekje uit ca. 10.000 woorden.
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Een normale roman bevat ongeveer 100.000
á 200.000 woorden.
Wanneer u een kwarto vel papier neemt
dat is het formaat van de gewone handelsbrief en u typt dat vol met een gewone schrijfmachine, hebt u 500 à 600
woorden gebruikt.
Typt u eenzelfde vel papier vol op een
schrijfmachine met kleine letter, dan kunt
u 700 a 800 woorden huisvesten.
Hierbij is gerekend op typen met een normale marge, zowel aan de kanten, als onder- en bovenaan het papier.
De een schrijft groter of wijder uit elkaar
dan de ander. Daarom gaat het lastiger
geschreven schrift als voorbeeld aan te
halen. Maar het normale Nederlandse
handschrift, zoals ons dat op school geleerd is, als uitgangspunt nemend, kunt u
schatten, dat een kwarto vel van een blocnote, volgeschreven, met een normale
kantlijn, ongeveer 250 woorden bevat.
In een kleine advertentie kan in 20 woorden reeds heel wat gezegd worden. In
beschrijvingen in een catalogus van een
groot magazijn mogen vaak niet meer dan
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10 a 15 woorden aan een artikel gewijd
worden.
Een gedrukte mededeling op een briefkaart kan ongeveer 100 woorden bevatten
en dan nog met een duidelijke letter gezet worden. Een kolom in het maandblad
Succes bevat meestal iets minder dan 300
woorden.
Nu is het meten volgens het aantal woorden u niet zo vreemd meer.
Bij het verschil tussen een vel getypt met
normale of met kleine schrijfmachineletter hebt u reeds gezien, dat de grootte
van de letter belangrijke verschillen kan
opleveren in het aantal woorden, dat in
een bepaalde ruimte past. Het is dus niet
voldoende, te weten, hoeveel ruimte u ter
beschikking staat om uw mededeling op
te doen. U moet ook nog weten met wat
voor soort letter zij getypt of gedrukt zal
worden.
Zoals ik reeds zeide, gaan ongeveer 100
woorden met een flinke, duidelijke letter
gedrukt, op een briefkaart.
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Dit is een voorbeeld
van zulk een letter

Wanneer u van dit voorbeeld uitgaat, u de
beschikbare ruimte bekend is, evenals de
wenselijkheid van een grotere of kleinere
letter, is het nu nog maar een klein kunstje, om te bepalen hoeveel woorden u ongeveer kunt gebruiken.
Neemt u het bovenstaande nog eens goed
in u op en het is voortaan voor u een
kwestie van een oogopslag om vast te stellen, in hoeveel woorden u een mededeling
zult uitdrukken.
Nummer VII van ons programma, het uitwerken, zou nu volgen. Maar voor wij
daartoe overgaan, moeten nog enkele dingen opgemerkt worden.

Mensen lezen
vluchtig.
Dit moet u telkens weer bedenken, voor u
tot het uitwerken van uw punten overgaat.
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U mag er niet op rekenen, dat de bedoe-

ling van uw woorden bestudeerd zal worden.
Uw lezers wijden er hoogstens een paar
seconden aan. Het is nu eenmaal een feit,
dat de meeste mensen er niet toe te brengen zijn, zich behoorlijk in een zakelijke
mededeling te verdiepen al konden zij
er hun hoofd mee redden.
Hebt u zelf wel eens uw verzekeringspolis
van a tot z doorgelezen?
Hoeveel mensen, denkt u, hebben zich op
de hoogte gesteld van de plichten, die zij
op zich namen, alvorens zij hun handtekening onder hun trouw-acte zetten? (Gelukkig maar!)
Hebt u wel eens opgemerkt, hoeveel mensen een poos duwen en drukken tegen een
deur, waar met grote letters trekken op
staat?
Neen, notitie nemen van zakelijke mededelingen is niet ons sterkste punt.
Dagelijks vervoegen zich mensen aan loketten, waar zij niet wezen moeten, terwijl opschriften hun bijna toeschreeuwen,
waar zij wel moeten zijn.
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Dagelijks vragen zij links en rechts om in-

lichtingen, die op een extra verlicht bord
voor hun neus staan.
Hier moeten wij rekening mee houden,
wanneer wij iets voor hen op schrift stel-

len.
Wij moeten hen tot lezen uitlokken en onze bedoelingen moeten buitengewoon gemakkelijk te vatten zijn.
Daarom: gebruik woorden, die een kind
kan begrijpen.
Vroeger deed men dit juist niet. Toen
streefde men er naar om op zijn woorden
een stempel van gewichtigheid te drukken. Men gebruikte bij voorkeur woorden,
die geleerd klonken. Stadhuiswoorden,
zegt de volksmond thans.
Men wilde zich vooral „mooi" en „deftig"
uitdrukken. Want men wilde toch tonen,
dat men tot de ontwikkelde klasse behoorde, in die dagen, waarin het grootste
deel van het publiek nauwelijks lezen en
schrijven kon.
Dat is nog geen honderd jaar geleden; en
er is van die oude gewoonte nog veel blij -

25

ven hangen. Daar moeten wij van af.

Wij leven niet meer in de tijd, waarin de
overheid, als zij iets „ter algemene kennisse" wilde brengen, dit bij trommelslag
moest laten uitroepen, omdat de mensen
niet lezen konden.
Dat zelfde publiek leest tegenwoordig de
krant, bekijkt etalages, spaart winkelbons,
fietst langs de wegen en vormt Den Groten Verbruiker.
Het is tot hem, dat wij onze op schrift gestelde woorden in de meeste gevallen
richten.
Maar wij hoeven niet te proberen, indruk
op hem te maken door geleerdheid of deftigheid. Daar is hij niet op gesteld.
Geen enkel deel van het publiek is er op
gesteld.

Blijf dicht bij de
spreektaal.
Dit is een raad, die de schoonheid van uw
taal misschien niet zal bevorderen. Maar
wèl de duidelijkheid. En aangezien u geen
verzen schrijft, doch zakelijke mededelin26

gen, is duidelijkheid de hoofdzaak.
En het is voor de meeste mensen de enige
mogelijkheid om in hun opstel wat karakter te leggen.
Dit is geen kwestie van bijkomstig belang.
Het is, integendeel, zeer belangrijk voor
het effect van uw woorden.
Zo goed als iedereen gemakkelijker iets
aanneemt, wanneer het gezegd wordt door
iemand met persoonlijkheid, zo goed
neemt hij ook makkelijker een op schrift
gestelde boodschap aan, waar karakter uit
spreekt.
Nu is datgene, wat wij „de schrijftaal"
noemen, juist een wijze van uitdrukken,
waar alle karakter, alle persoonlijkheid
aan onttrokken is. En hoe korter een
boodschap in „schrijftaal" blijft, hoe minder gelegenheid er bestaat om er een persoonlijke klank aan te geven.
Tracht dus uw manier van schrijven zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de manier, waarop u zoudt spreken, wanneer uw boodschap mondeling in
plaats van schriftelijk overgebracht moest
worden.
27

Ik heb deze raad al wel honderden malen
gegeven en telkens weer opgemerkt, hoe
moeilijk de mensen het vinden, hem op te
volgen.
Dat komt eenvoudig, omdat zij zich niet
weten los te maken van de gewoonte om
bepaalde vormen en zinswendingen te gebruiken.
Als zij een blad papier voor zich nemen,
schijnen zij daardoor meteen gehypnotiseerd te worden om zich uit te drukken in
zogenaamde schrijftaal.
Het is in het geheel niet moeilijk om daar
van af te stappen en een persoonlijke, karaktervolle stijl te ontwikkelen, als u zich
maar goed inprent, dat het mag.
Niemand ter wereld verplicht u om een
akelig uniforme of karakterloze stijl te gebruiken.
Uw pen zal niet tegensputteren en uw
schrijfmachine zal niet ontploffen, wanneer u de dingen op schrift stelt in dezelfde bewoordingen, waarin u ze mondeling tot uitdrukking zoudt brengen.
Wanneer u zoudt zeggen:
„Rondreiskaarten kunt u aan het station
28

krijgen", waarom moet zulk een eenvoudige mededeling dan ineens ingewikkeld
gemaakt worden, wanneer u haar op
schrift stelt:
„Rondreiskaarten zijn aan het station ver
-krijgba
gesteld."
Waartoe dient die deftigheid? Zeker niet
om het den mensen gemakkelijker te maken. Zie nu zo iets stugs als:
„Nadere inlichtingen worden op telefonische of schriftelijke aanvrage gaarne verstrekt."
U noch ik zouden die woorden over onze lippen kunnen brengen, wanneer wij
met iemand stonden te praten. Wij zouden
zeggen: „Als u even schrijft of telefoneert,
zullen wij u met pleizier nader inlichte r."
Waarom zouden wij nu een stugge, terugwijzende toon aanslaan, als wij precies
hetzelfde op schrift tot uitdrukking willen brengen?
Waarom moeten wij airs aannemen als wij
iets opschrijven?
Het is heus niet nodig. Het is niets dan
gewoonte.
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De gewoonte om dikke woorden te gebruiken en voornaam te doen.
Er zijn mensen, die zich hier welbewust
aan schuldig maken.
Soms doen zij dit uit overdreven opvatting
van hun eigenwaarde. Zij wensen, dat het
mensdom zich klein voelt, tegenover hen.
Anderen gebruiken het als middel, om
zich groter voor te doen, dan zij zijn. Zij
laten op hun briefpapier drukken: „Gelieve Uw correspondentie te richten aan
afdeling C." Dat is dan de andere lessenaar in de kamer.
Verreweg de meesten, die zwaarwichtige
zinnen brouwen, hebben er noch het eerste noch het tweede doel mee op het oog.
Zij zitten eenvoudig vastgekleefd aan een
sleur. Een dom ding!
Onttrek u aan die sleur. Vergeet alle aangezien's en alle vermits'en. Praat niet van
derhalve en dientengevolge, als u „daar
om" bedoelt. Tracht niet krampachtig elke mededeling met Daar te beginnen. Blijf
eenvoudig. Zeg, wat u bedoelt, zoals u het
bedoelt en niet op een andere manier dan
u het eigenlijk bedoelt. Vertel, wat u op het
-
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hart ligt. Maak er goed Nederlands van.
Maar blijf dicht in de buurt van de spreektaal.

Maak het niet al
te kort.
Het is natuurlijk goed, om kort te zijn.
Maar het is mogelijk, om die kortheid te
overdrijven.
Slechts weinig mensen zijn begiftigd met
een natuurlijk talent om in weinig woorden veel tot uitdrukking te brengen. De
meeste mensen hebben een paar woorden
meer nodig om hun gedachten duidelijk
te maken.
Wie de kortheid overdrijft, wordt onduidelijk.
Daar is het bekende voorbeeld van het
telegram: Kom morgen, waaruit men niet
kan afleiden of de bedoeling is: Kom morgen bij mij dan wel Ik kom morgen
bij jou...
Zorg, dat u uw lezers nooit voor raadseltjes plaatst. Wees kort, maar volledig.
Beter drie woorden te veel en duidelijk,
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dan één woord te weinig en onduidelijk.
Verlies niet uit het oog, dat hetgeen u volkomen duidelijk is, omdat u er lang en
breed over nagedacht hebt, nog niet duidelijk genoeg kan zijn voor iemand anders, die er onvoorbereid tegenover komt
te staan.
Vraag u bij elk zinnetje, dat u opstelt, af:
„Is dit nu zo duidelijk en ondubbelzinnig,
dat iedereen er op het eerste gezicht direct
uit begrijpt, wat ik bedoel ?"
Als u daaraan twijfelt niet doen.
Een ander gevaar bij overdreven kortheid
is, dat u er onbeleefd door kunt worden.
Dat moet u nooit zijn, wanneer u iets op
schrift stelt.
Wanneer u woorden uitspreekt, kunt u,
al zijn de woorden op zichzelf nog zo
kortaf, in uw toon en uw.manier van spreken enige hoffelijkheid leggen.
Als u de woorden echter opschrijft, worden ze meestal opgenomen, alsof ze op de
hardst mogelijke toon waren uitgesproken. Er is geen andere mogelijkheid om,
hetgeen u zegt, te verzachten, dan door de
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woorden zelf te verzachten.
U kunt op de meest gemoedelijke toon ter
wereld zeggen: „Niet aankomen!"
Maar zodra u dit opschrijft, wordt het een
nors bevel. Als u dan vriendelijk wilt blijven, kunt u het bevel beter in de vorm
van een vraag gieten: „Wilt u hier a.u.b.
niet aan komen ?"
Gebrek aan vriendelijkheid en hoffelijkheid betekent altijd gemis aan innerlijke
beschaving.
Wat anderen ook mogen doen of zeggen,
blijf ook in uw woorden altijd gentleman.
Dit kunt u niet bereiken door links en
rechts het woordje ,,beleefd" tussen te
voegen. Maar bij het samenstellen van uw
zinnen moet u er doelbewust naar streven,
alles te vermijden, wat anderen mensen
onaangenaam kan aandoen.
Harde woorden, korte bevelen zijn niet
zakelijk of flink alleen maar onbeschaaf d.
De flinkste mensen zijn meestal het vriendelij kst. En zakelijk is: uw doel bereiken
met de minste weerstand. Een nors woord,
dat onwillekeurig even weerstand op33

wekt, is dus in ieder geval onzakelijk.

Wanneer u voor de moeilijkheid zit, dat
iets, wat u noodzakelijkerwijze in slechts
enkele woorden moet zeggen, onvriendelijk klinkt, kunt u vaak een oplossing vinden, door het onderwerp van de andere
kant te benaderen.
Bij voorbeeld: een winkelier moest op zijn
deur aankondigen, dat zijn zaak om zes
uur sloot. Hij liet dus een bordje plaatsen met: „Na zes uur gesloten."
Maar toen hij het zag staan, vond hij, dat
dit er veel te afstotend uitzag tegenover
zijn klanten en hij liet het dus veranderen
in: „Tot zes uur geopend."

Abacadabra.
In de laatste jaren is het mode geworden
om voor alles en nog wat letter-codes en
lettergreepcodes te gebruiken.
Wij zijn opgescheept met Nira en Gestapo
en Bibabo en Foefifa en het is een hopeloze rommel. Zakenmensen, die beter
moesten weten, scherpen hun vernuft op
dergelijk brokkenwerk. Natuurlijk is dit
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inefficient, want het dwingt de mensen

om naast de levende talen er nog een
knoeierige kunsttaal bij te leren.
Het is iets anders, wanneer het gaat om
sinds jaren ingeburgerde afkortingen, zoals H.B.S., Ct., pCt., S.S., enz.
En het is ook te begrijpen, dat een kleine
groep collega's onder elkaar afkortingen
gebruikt of korte bijnamen geeft, omdat
de bedoelde term zo een mondvol is.
Maar dat is dan ook alleen voor die gevallen te verantwoorden.
Zodra een afkorting verklaard moet worden, is zij op de verkeerde plaats of tegenover de verkeerde personen gebruikt.
Besluit ook niet te snel, dat een afkorting
wel algemeen ingeburgerd zal zijn.
Het valt zo tegen, wat werkelijk algemeen
bekend is.
Neem de proef op u zelf. Hier volgen enkele algemeen gebruikelijke afkortingen.
Kunt u, zonder bedenken, alle betekenis
-sen
verklaren?
De juiste betekenissen vindt u op de laatste bladzijde van dit boekje.
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Wees niet te lui of te krenterig om de
woorden te geven, wat ze toekomt. Het
zou kunnen zijn, dat u een fractie van een
seconde bespaart met een woord afkorten
en later een half uur nodig hebt om te
verklaren, wat u er mee bedoeld hebt.
U schrijft ook niet voor uzelf, maar ten
behoeve van uw lezers. U moet het hun
gemakkelijk maken. U moet hun tijd sparen, niet de uwe. U moet hun geen raadseltjes opgeven.
Het valt niet te ontkennen, dat het kinderlijke gebrabbel van halve woorden een
grote aantrekkelijkheid heeft voor.. . kleine kinderen en grote mensen met een kinderachtige mentaliteit. Maar dat is juist
een reden om ze in zakelijke mededelingen niet te gebruiken.
Dus, geen brokkenwerk geen abacadabra-woorden. Schrijf op, wat u bedoelt,
met duidelijke, volledige woorden.
,
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Zinsbouw.
Drie belangrijke punten om een duidelijke
zinsbouw te krijgen zijn:
Maak uw zinnen kort.
Maak ze positief.
Vermijd de lijdende vorm.
Het beste is, om niet meer dan één gedachte tegelijk in een zin te verwerken.
Is die gedachte uitgedrukt, zet dan een
punt achter de zin en begin een nieuwe.
Een zin, die zou luiden:
„Wij brengen ter kennis, dat... en dat .. .
en dat ... terwijl ...," enz. bestaat in werkelijkheid uit vier zinnen, die nodeloos
aan elkaar zijn gelijmd. Het zou duidelijker zijn, er ook vier afzonderlijke zinnen
van te maken.
Het zal zeer vreemd vallen om uw zinnen
af te sluiten, wanneer er één gedachte in
is uitgedrukt. Wij zijn zo gewend aan zinnen, die eindeloos voortkabbelen, dat het
ons bijna als onbehoorlijke taal voorkomt,
wanneer wij ze kort maken.
Wij zijn niet gewend, de eenvoudigste
vorm te zoeken, wanneer wij ons moeten
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uitdrukken. Integendeel, wij zijn door de

voorbeelden, dagelijks om ons heen, gewend geraakt de zaak een beetje gecompliceerd te maken.
Wij durven niet beginnen. Wij willen eerst
een aanloopje hebben. Een volkomen
overbodig aanloopje, dat alleen maar verwarrend kan werken. Wij beginnen met:
„Hoewel ", en „Naar ons gebleken is" en
„Het zij mij vergund" en allerlei andere
aanvangszinnen, die den lezer eerst een
eindje van de weg afleiden. Dan komen
wij opeens uit de hoek met wat wij eigen
-lijk
hadden willen zeggen.
Doet u dat niet. Bedenk wat u zeggen wilt
en val meteen met de deur in huis.
Denk niet, dat een ingewikkelde zinsbouw een bewijs van ontwikkeling is. Integendeel, de best ontwikkelde mensen
drukken zich het eenvoudigst uit. En hoe
lager de trap van beschaving, hoe meer
franje in de zinsbouw en hoe meer plichtplegingen. De grootste omhaal van woorden treft u bij halfbeschaafde of onbeschaafde stammen, zoals vroeger de Roodhuiden en de Kaffers. Misschien herin-
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nert u het u nog, uit uw jongensboeken.

Dus, wanneer u een zin krijgt, die zou
luiden:
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling
en ...is bij nader inzien ge..
was .en
bleken , dat ..... waardoor ..... hetgeen
..... enz., maak daar dan van:
Het was oorspronkelijk de bedoeling .....
punt. Bij nader inzien is echter gebleken
..... punt. Hierdoor ..... punt. Bijgevolg
....

..... punt.
Uw stijl zal hierdoor niet zoet - vloeiend
of poëtisch worden. Maar wel levendig en
makkelijker leesbaar. Dat is voor u veel
belangrijker.
Maak uw zinnen positief. Dit spreekt wel
vanzelf, wanneer u kort en duidelijk wilt
zijn.
Maar toch komen er gevallen voor, waarin u geneigd bent daarvan af te wijken,
door een verkeerde gewoonte van stellen.
Het is gebruikelijk om een uitlegging te
doen voorafgaan door een vraag:
Hoe gebruiken wij het ABC- apparaat?
Ook zulk een opschrift kunt u beter positief maken:
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Hoe het ABC-apparaat te gebruiken.
Een zin zoals deze:
„Het brengen onder het tarief van invoerin tegenstelling met hetgeen tot
rechten
dusver gold van halffabrikaten en bedrij fshulpmiddelen, werd door verscheidene leden zeer betreurd ", moet men
tweemaal overlezen om hem te begrijpen.
Dus is het beter te schrijven:
Halffabrikaten en bedrijfshulpmiddelen
zijn nu onder het tarief van invoerrechten
gebracht, in tegenstelling met de regel, die
tot dusver gegolden heeft. Deze verandering werd door verscheiden leden zeer
betreurd.
De zinsbouw van de vorige eeuw behoorde bij de trekschuit, met de lange, lange
lijn.
De zinsbouw van onze tijd behoort bij de
explosie-motor, met de korte, snel opeenvolgende stoten in de cylinders.
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VII. De uitwerking.
Wij keren weer terug tot ons voorbeeld
van bladzij 9.
De punten, die oorspronkelijk werden
aangetekend, zijn thans gevorderd tot het
volgende lijstje:
0 Doe het volgende om de beste resultaten te krijgen.
1 Eén druppel olie, eens per maand
op alle smeerpunten.
2 Fijne olie gebruiken.
3 Typen met benzine schoonhouden.
4 Geen benzine op rubberrol.
5 Bij het vlakken, wagen opzij.
5a Resten vlakgummi uitborstelen.
6 Ga niet zelf repareren.
7 Gebruik onze linten.
8-In de zon droogt lint uit.
9 Machine met stofkap afdekken.
Een slot, dat pakt:
10 Levensduur.
41

Laten wij aannemen, dat u een ruimte ter
beschikking staat, die met ongeveer 400
woorden gevuld zal zijn. Dit hebt u uitgemeten aan de hand van een willekeurig
drukwerkje, een pagina uit een boek, of
wat ook, gedrukt met een letter, die overeenkomt , met wat u kiest.
Maar u wilt tussen de verschillende punten regels overslaan. De titel wilt u met
grotere letters drukken. Daar moet dus
ruimte voor gelaten worden. Practisch zal
het opstel dus niet meer dan 300 woorden
kunnen bevatten.
Al het voorgaande in aanmerking genomen , komen wij nu tot iets in deze geest:

Om de beste resultaten
van uw machine te krijgen
Breng eenmaal per maand één druppel fijne instrument-olie aan op de
volgende plaatsen : ...............
Houd de letters schoon, door ze regelmatig met een in benzine gedoopt
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borsteltje, zachtjes uit te borstelen.
Droog ze na met een doekje. Pas goed
op, dat er geen benzine op de rubberrol terecht komt.
Wanneer u iets moet uitvlakken,
schuif dan eerst de wagen zo ver mogelijk op zij, zodat de gummi-afval niet
in, maar naast de machine valt. Er
zal echter altijd nog wat gummi-afval
in de machine springen. Houd het als
regel dit eens per week door blazen
en borstelen te verwijderen.
Wanneer de machine niet naar uw
genoegen werkt, schel ons dan op en
laat haar nazien door een deskundige.
Door zelf te gaan repareren verliest u
meer tijd en u loopt kans de machine
te beschadigen.
Heldere afdrukken krijgt u alleen van
een goed lint. Betrek uw linten van
ons; dan krijgt u de beste kwaliteit en
de voor uw machine meest geschikte
soort. Goedkope linten verslijten sneller.
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Als het lint veel in de zon staat, droogt
het uit. Dan worden de afdrukken
vaal en het lint is te spoedig versle-

ten.
Stof is de vijand van elk fijn mechanisme. Laat uw machine dus niet
open en bloot staan, wanneer u haar
niet gebruikt. Al is het maar voor één
uurtje: dek haar af met de bijgeleverde stofkap.
Als u deze regels in acht neemt, zal
uw machine u jarenlang goede diensten bewijzen.

Voordelen van deze
methode.
Het uitleggen en toelichten van deze manier van werken heeft wat tijd gekost.
Maar het toepassen er van gaat snel en
gemakkelijk.

Het gaat heel wat vlugger en betrouwbaarder dan het systeem van eerst een
kladje maken, dat verbeteren, het over44

schrijven en nog eens verbeteren en dan
achteraf tot de conclusie komen, dat men
toch nog iets over het hoofd heeft gezien.
Het eindeloos peuteren met een kladje is
hier vervangen door een doelmatige werkverdeling, waarbij elke handeling raak is.
Zoals u gezien hebt, komt de werkverde
ling neer op zeven handelingen:
,

1 Punten verzamelen.
2 Punten rangschikken.
3 Termen verduidelijken.
4 Stemming wekken.
5 Aandringend slot toevoegen.
6 Aantal woorden bepalen.
7 Uitwerken.

Een van de grote voordelen is, dat, wie
volgens dit plan te werk gaat, terstond kan
beginnen.
In plaats van met het hoofd in de handen
te zitten peinzen en te wachten op inspiratie, kan hij terstond werken. Hij kan een
blad papier voor zich nemen en meteen
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beginnen te schrijven al zijn dat eerst

nog maar losse punten. Hij kan dadelijk
actief zijn en actief blijven, tot hij klaar is.
Juist door die activiteit komen de goede
invallen los.
Een ander voordeel is, dat de aangetekende punten automatisch nog tweemaal gecontroleerd worden. Daardoor is het vrij
zeker, dat alle punten van belang worden
aangetekend, vóór het uitwerken begint.
De kans op iets vergeten is tot een minimum teruggebracht.
Dan maakt dit systeem het mogelijk, om
van verschillende mensen in een zaak de
punten te vernemen, die behandeld moeten worden en daarna het werk zonder
hun verdere inmenging af te maken.
Dit, in tegenstelling met de manier van
werken, waarbij eerst een conceptje wordt
opgesteld, dat langs vele schrijftafels moet
reizen en nog eens rondreizen en dat ten
slotte, na veel amendementen en veel tijdverlies, van voren af aan moet worden
opgesteld.
Mensen, die veel schrijven en hun geest
daar op hebben ingesteld, behoeven hun
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aantekeningen soms niet op papier te zet-

ten. Zij onthouden ze en rangschikken ze
in hun geest. Voor deze manier van werken moet men echter een ijzersterk en
vooral een goed geoefend geheugen heb
Zij is alleen geschikt voor wie schrij--benl.
ven dagelijks werk is.

Voetangels en
klemmen.
Het kost erg veel moeite om iemand iets
uit te leggen, dat u zelf niet begrijpt...
Dus, laat uw onderwerp u eerst zelf klaar
en helder voor de geest staan, voor u probeert het anderen mee te delen.
Gebruik nooit woorden, waarvan u de betekenis wel meent te voelen, maar die u
niet zoudt kunnen verklaren. De kans is
te groot, dat uw lezers zulk een woord ook
meer voelen dan begrijpen en dat zij er
heel iets anders in voelen, dan u bedoeld
hebt.
Oni een voorbeeld te geven:
Iemand schreef laatst in een brochure,
dat iets „suggestief" was.
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„Wat bedoelt u daar precies mee?” vroeg
ik.
,,Ja... eh... suggestief!"
Het antwoord had moeten zijn: „Dit is
suggestief, omdat het dit of dat suggereert."
Wees over het algemeen spaarzaam met
het gebruik van vreemde woorden. Onze
Nederlandse taal is een van de rijkste en
soepelste talen ter wereld. De woorden,
die u nodig hebt, zijn daar meestal wel in
te vinden.
De Nederlandse taal biedt echter ook de
mogelijkheid om woorden aan elkaar te
verbinden, bij voorbeeld: bloementuin,
boterhandel.
Dit zijn practische en handige verbindingen. Maar minder practisch wordt het,
woorden aan elkaar te verbinden, waarvan u kunt vermoeden, dat de lezer ze nog
nooit te voren in die combinatie gezien
heeft, bij voorbeeld inwonersverhouding,
geldverkeersbemiddeling.
Taalkundig valt op deze verbindingen
niets aan te merken. Maar de lezer is aan
het woordbeeld, dat zij vormen, niet ge 48

wend. Bijgevolg moet hij er even op turen.
Dat leidt zijn aandacht af van de feitelijke
inhoud.
Wel verkeerd zijn, uit taalkundig oogpunt, verbindingen, zoals vreemdgeld
voor vreemd geld, kortbericht voor kort
bericht, enz.
Daarom is het in het algemeen aan te bevelen geen woorden aan elkaar te verbinden, wanneer u die verbinding niet
sinds jaar en dag overal gebruikt gezien
hebt.
Wanneer u twijfelt aan de juiste betekenis van een woord, zoek het dan op in een
goed woordenboek. Houd altijd een woordenboek bij de hand, wanneer u iets op
schrift stelt. Een woordenboek kan u helpen aan synoniemen van een woord, wanneer u dat al een paar maal gebruikt hebt
en nu een ander woord, met dezelfde betekenis, zoekt.
Houd u in het algemeen aan de regel:
Ga niet zitten peinzen op dingen, die u
kunt opzoeken.
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Leestekens, vette

letters, enz.
Juist geplaatste leestekens vergemakkelijken het lezen. Maak er dus het juiste
gebruik van.
Het voornaamste leesteken is de punt, die
aanduidt, dat een zin uit is.
Daarop volgt de komma. Die dient om
hoofdzin en bijzin of hoofdzin en tussenzin te scheiden. Vóór de woordjes die en
dat komt bijna altijd een komma.
De puntkomma dient om de scheiding aan
te geven tussen twee gekoppelde hoofdzinnen.
De dubbele punt beëindigt een introductie-zin en kondigt aan, dat nu het bedoelde komt.
Aanhalingstekens dienen uitsluitend om
aan te geven, dat de woorden, die er tussen staan, door iemand anders dan de
schrijver zijn gezegd. Hier wordt veel tegen gezondigd. Soms worden aanhalingstekens gebruikt, om een woord beter uit
te laten komen. Dit is beslist fout. En het
maakt op vele mensen een verkeerde ín50

druk, n.l., dat de schrijver zelf dit woord

niet voor zijn rekening wil nemen. Wanneer u een woord onverdiend tussen aan
plaatst, heeft dit dezelfde-halingstek
uitwerking, alsof u er het woord zogenaamd vóór zette. Gebruik aanhalingstekens uitsluitend om de woorden van
iemand anders aan te halen.
Het vraagteken -- het lijkt wel overbodig
dit te zeggen komt achter een vraag.
Maar vaak ziet men het geplaatst achter
een zin, die in het geheel geen vraag inhoudt meer bij wijze van uitroepteken.
Dat is natuurlijk een domme fout.
Het uitroepteken is het leesteken, waar u
het spaarzaamst mee om moet gaan. Het
is als de vuistslag op tafel in een gesprek.
Een enkele keer zet het kracht bij uw
woorden. Maar als u voortdurend met de
vuist op tafel slaat, of voortdurend uitroeptekens plaatst, gaat het effect verloren.
Dan zijn er nog de aandachtstreepjes,
waarin een tussenzin gevat kan worden.
Komma's kunnen hetzelfde werk doen,
maar in veel gevallen doen de aandacht51

streepjes dit duidelijker.

Een opmerking tussen uw zinnen door,
maar buiten de zinsconstructie om, plaatst
u het best tussen haakjes.
Accent-tekens moeten uitsluitend gebruikt
worden, om de uitspraak van een woord
te verduidelijken. Niet bij wijze van onderstreping van een woord.
Het koppelteken verbindt woorden, die
wel bij elkaar horen, maar niet aaneengeschreven mogen worden. Dit is o.a. het geval, wanneer u een woord van vreemde
herkomst met een Nederlands woord wil
verbinden, b.v. detail- handel.
Met vette letters, cursieve letters of onder
woorden als een middel, om-strepingva
daar in het bizonder de aandacht op te
vestigen, moet u even spaarzaam omgaan
als met uitroeptekens. Een enkele zin, vet
gedrukt, een enkel woord, cursief gezet,
maken de vereiste indruk. Maar wanneer
om de tien woorden een woord onderstreept is, of g e s p a t i e e r d, of cursief,
bereikt u alleen een onrustig effect. Verder niets.
Hetzelfde is het geval, wanneer u te veel
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gebruik maakt van vet gedrukte zinnen.

Dan gaat het een het ander overschreeuwen en uw opstel vertoont alleen maar

een rumoerig beeld.
U moet er naar streven, uw zinnen zo op
te stellen, dat de klemtoon van de zin valt
op het woord, dat het meest uit moet komen. Dan hebt u al die kunstmiddeltjes
niet nodig. Gewoonlijk verraden zij den
zwakken stylist. En meestal ook een zwak

karakter.
Een merkwaardigheid in de brieven van
Napoleon, die onlangs gepubliceerd zijn is,
dat er niet één uitroepteken en niet één
onderstreept woord in voorkomt.

Maak u los van
geijkte termen.
Wanneer u formulieren op te stellen krijgt,
van een contract af, tot een eenvoudige
coupon toe, is de verleiding groot, om
eigenlijk in het geheel niet te stellen, maar
domweg een aantal geijkte termen over te
nemen.
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het gevaar is groot, dat die confectietermen uw bedoelingen niet zuiver genoeg of niet eenvoudig genoeg weergeEn

ven.
Ook voor het opstellen van formulieren
kunt u het best te werk gaan volgens de op
de vorige bladzijden aangegeven methoden.
Gaat het om een uitvoerig formulier, maak
dan uw aantekeningen schriftelijk en werk
ze op schrift uit.
Een eenvoudig formuliertje, zoals een
coupon, kunt u waarschijnlijk wel uit het
hoofd bewerken en toch de hiervoor genoemde methode in principe blijven volgen.
U komt dan altijd tot een oorspronkelijke
en persoonlijke formulering. En het voordeel daarvan is, dat de mensen die beter
zullen lezen, dan een formulering in geijkte termen. Die komen hun zo bekend
voor, dat zij er geen aandacht meer aan
schenken.
Wilt u, dat uw lezers iets zullen invullen,
maak hun dat dan gemakkelijk.
Wilt u, dat zij duidelijk zullen invullen,
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geef dan het goede voorbeeld. Wees zelf

duidelijk. Het goede voorbeeld werkt
meer uit dan een verzoek.
Maar, wat u ook vraagt, vraag het vriendelijk.
Niet hooghartig beleefd, doch vriendelijk,
gemoedelijk. Natuurlijk, zonder familiair
te worden of onzakelijk.

Verzoeken in het
openbaar.
De toon, waarop u een verzoek in het
openbaar opstelt, kan wonderen verrichten.
De ouderwetse manier van een publieke
aankondiging opstellen, bewoog zich tussen onderdanig en bruut.
Zowel het een als het ander is verkeerd.
Slaafse onderdanigheid doet ons tegenwoordig niet prettig meer aan. En ruw of
onbeleefd wensen wij niet aangesproken
te worden.
De beste manier om een verzoek in het
algemeen te doen, is zowel zakelijk als
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beleefd te blijven en vooral: het verzoek
te motiveren.
Laat ik dit met een voorbeeld verduidelijken.
Wanneer u wilt, dat het publiek geen
schade zal aanrichten in een plantsoen,
kunt u bordjes plaatsen met opschriften
zoals: Verboden op het gras te lopen; verboden heesters en planten te beschadigen;
verboden dit en verboden dat.
Maar veel beter resultaat zult u bereiken
met een opschrift zoals:
Ontzie dit plantsoen. Het is de vreugde
van onze stad.
Heel veel vandalisme en vernieling zou
voorkomen kunnen worden door een enkel gemoedelijk woord in deze geest.
Soms kan een tikje humor geen kwaad.
Een Amerikaanse spoorwegmaatschappij
had, vele jaren geleden, dit opschrift in
de coupé's:
Spuwen is niet toegestaan. Heren doen
het vanzelf niet. Willen de anderen zo goed
zijn het te laten?
(Spitting is not allowed. Gentlemen won't.
Others, please don't.)
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Niet iedereen is echter vatbaar voor hu-

mor. Daarom is een korte motivering van
een verzoek altijd de veiligste weg. Bij
voorbeeld:
Voorzichtig rijden. Hier spelen kinderen.
Wat u nooit moet doen, is een schoolmeesterachtige toon aanslaan. Als voorbeeld herinner ik mij een opschrift in de
Haagse tram, een jaar of wat geleden:
Een goed Hagenaar ... doet dit of dat niet.
Van dergelijke opvoeding zijn vele mensen, die de lagere school achter de rug
hebben, niet gediend.
Dus, wel een motief noemen, maar niet
schoolmeesteren.

Wie goed wil schrijven, moet veel lezen.
Met dit opschrift is eigenlijk alles gezegd.
Maar laat ik, om even verder uit te weiden, hierbij voegen: lees vooral kranten.
Goede journalisten worden er op getraind,
zich kort en duidelijk uit te drukken.
Schrijvers streven vaak meer naar schoon57

heid van stijl, dan naar beknoptheid en

makkelijke leesbaarheid.
Wanneer u een boek, of een artikel leest,
dat uitmunt door eenvoud en helderheid,
lees het dan nog eens over, nadat u kennis genomen hebt van de inhoud. Lees het
de tweede maal, om te bekijken, hoe de
schrijver zijn zinnen geconstrueerd heeft.
Wanneer u veel leest, krijgt u ook de beschikking over meer woorden.
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Afkortingen van
pagina 36.

= Als boven
= Anno passato
M.S.
= Motorschip
H.M.
= Hare Majesteit
P.M.
= Pro Memoria
B. en W. = Burgemeester en Wethouders
B.W.
= Burgerlijk Wetboek
N.Crt.
= Nederlands Courant
s.t.
= salvo titulo
s.e. & o. = salvo errore et omissione
t.a.v.
= ten aanzien van
C.V.
= Commanditaire Vennootsch.
A.P.
= Amsterdams Peil
M.E.T.
= Middeleuropese Tijd

A.b.

A.p.

59

Als u geen tijd hebt om veel te lezen, lees
dan tenminste iedere week één van de
opbouwende

GELE Si1CCES - BOEKJES
Zeven boekjes naar vrije keus voor slechts
één gulden (14 boekjes f 2.—; 21 boekjes
f 3.— enz.) , mits besteld per postrekening
of postwissel.

Wilt U op het strookje uitsluitend de bestel- NUMMERS opgeven?
Bestelnr.

No. 1. Opleiding en Beroepskeuze.
No. 2. Met succes solliciteren.
No. 3. Een boodschap aan Garcia.
No. 4. Organiseer U zelf.
No. 5. Lezen om vooruit te komen.
No. 6. Examen doen.
No. 7. Wat een kantoorbediende moet
weten.

No. 8. Het sollicitatie - gesprek.
No. 9. Meer orders voor den vertegenwoordiger.
No. 10. Zaken doen per telefoon.

No.11. Verkopen per brief.
No.12. Verkopen per advertentie.
No.13. Hoe een meisje meer geld kan verdienen in zaken.
No.14. Verkopen over de toonbank.
No.15. Verkopen door de etalage.
No.16. Prettig in de omgang.
No.17. Het woord voeren.
No.18. Een vergadering leiden.
No.19. Verdienen met een kleine winkel.
No. 20. Zó wordt uw kantoor efficient.
No.21. Winst woordenboek.
No. 22. Inkopen is een kunst.
No.23. ZO slaagt een meisje op kantoor.
No. 24. Zo schrijft u teksten en brochures.
No. 25. ZO verdient u met exporteren.
No. 26. Zó slaagt een jong verkoper.
No. 27. Zó wordt uw bedrijf efficient.
No. 28. ZO verlicht u efficient.
No. 29. Zó is een eenvoudige winkelboek-

houding.
No. 30. ZO bezuinigt u in zaken.
No. 31. Zo krijgen vertegenwoordigers
contact.

No. 32. Zo krijgt u moed en zelfvertrouwen.

No. 33. Zo vergroot een winkelier zijn omzet.
No. 34. Zó slaagt een MAN.
No. 35. ZO houdt een winkelier zijn klanten vast.
No. 36. Zó kunt u karakters doorgronden.
No. 37. ZO slaagt een winkelbediende.
No. 38. Geld verdienen met het schrijven
van persartikelen.
No. 39. Zo koopt en bouwt u een winkelzaak.
No. 40. Geld verdienen met verkoop -automaten.
No. 41. Haal méér uit uw leven!
No. 42. Goede manieren.
•Fs
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Postrekening 13.63.00 Succes - Den Haag

N.V. MAANDBLAD SUCCES - DEN HAAG
Koninginnegr. 14b, Tel. 11.56.28, 11.56.29

Wilt U Journalist worden?
U kunt van dit fascinerende vak uw
hoofdberoep maken, of het als een
bijverdienste beschouwen. Meer dan
1000 bladen en tijdschriften verschijnen in Nederland, die grotendeels
gevuld worden met artikelen van z.g.
vaste medewerkers — d.w.z., journalisten, die wel regelmatig bijdragen
schrijven, maar hun eigen baas blijven.
Aan dit interessante en behoorlijk
lonende vak zijn nog veel meer dingen verbonden, die u niet weet. Laat
u voorlichten. In een keurig gebonden
boek: GOUDEN TOEKOMST, vindt u
van alles beschreven en voornamelijk,
hoe u dit vak snel en prettig kunt leren.
Dit boek is alleen bestemd voor de
mensen, die wat aandurven; daarom
geven wij het niet weg, maar berekenen er een nominale prijs voor: 30 ct.
franco, per post. Schrijf er vandaag
om, met 30 cts. per giro of in postzegels en de vermelding: GOUDEN
TOEKOMST J 24.

Succes-Instituut • Den Haag
Koninginnegrachtl 4b, Postrekeningl 3.63.00

Proberen te slc
veel lezen en
proberen een 1
wen zonder har

