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EEN WETENSCHAPPELIJK ARTlKEL SCHRIJVEN 

door C.B. Tilanus* 

Samenvatting 

Dit artikel bevat aanwijzingen voor het schrijven van een weten

schappelijk artikel. Ret is in eerste instantie geschreven voor 

intern gebruik: om uit te reiken aan studenten in de bedrijfskunde 

alvorens zij een literatuurscriptie of een afstudeerrapport gaan 

schrijven, om zodoende een lange mondelinge uiteenzetting of vol

dongen feiten te voorkomen. De aanwijzingen zijn vooral bedoeld als 

voorbeeld. Zij hebben betrekking op de vorm, veel minder op de stijl~ 

en in het geheel nietop de inhoud van een wetenschappelijk artikel. 
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1. INLEIDING 

WetenschappeIijk onderzoek dient direct dan weI indirect uit te mon

den in publikaties. Zonder publikaties gaan de resuitaten van weten

schappeIijk onderzoek voor de wetenschap verioren. Dit geldt ook 

voor wetenschapsbeoefening 1n de vorm van het zelfstandig onderzoek, 

ook weI genoemd afstudeerprojekt, dat een bedrijfskundig student moet 

voitooien alvorens hem de titel Bdk-ir. kan worden verleend. Weten

schapsbeoefening is weliswaar niet de enige doelstelling van het 

afstudeerprojekt - het Ieveren van bewijzen van praktische vaardig

heid in de toepassing van de wetenschap is een andere belangrijke 

doelstelling -, maar het ideaal is toch dat het projekt wetenschappe

Iijke resuitaten oplevert. 

De Afdelingsraad Bedrijfskunde verlangde in zijn "Instructie voor 

de ICC" [2, p.27J uitdrukkeIijk dat het zelfstandig onderzoek zou wor

den afgesioten met o.m. een 'ipubliceerbaar artikel". De ICC (Inge

nieurs-Coordinatie-Commissie) heeft deze eis in zijn "Richtlijnen en 

Regelingen" [4J stiIzwijgend Iaten vallen, waarschijnlijk omdat de 

eis ais utopistisch werd beschouwd. Hoewel ik bIijf hopen, is mij 

tot nu toe geen enkel geval bekend, waarin een door een afstudeer-

der geschreven artikel inderdaad gepubliceerd is. Wat kan hiervan 

de oorzaak zijn? Niet, dat er in het afstudeerprojekt te weinig tijd 

wordt gestoken (9 maanden is niet mis!). WaarschijnIijk ook niet, 

dat de gevonden resuitaten te weinig belangwekkend zijn of dat het 

niveau van het onderzoek te Iaag is (op het afstudeerprojekt voIgt 

immers de toegang tot de promotie). De oorzaak moet vooral worden ge

zocht in het feit dat de presentatie veeial dermate beneden peil is 

dat het typescript, ais het zou worden ingezonden naar de redactie 

van een tijdschrift, weIIicht ongelezen zou worden teruggestuurd on

der het motto "wat er zo .slecht uitziet kan niet goed zijn". 



-4-

Op het gebied van het schrijven van wetenschappelijke rappor

ten bestaat vrij veel, verspreide, literatuur. In Nederland hebben 

de boeken van De Boer c.s. [IJ en Terwan en Van de Weteringh [6J 

een goede naam. Ook zijn er door en voor verschillende organisa

ties (Unilever, Philips) brochures en rapporten geschreven. Een 

rapport van Kloek [3J heeft inspirerend gewerkt. De meeste brochures 

en rapporten zijn echter voor een andere lezerskring geschreven en 

de boeken zijn te dik om ze als recept aan studenten uit te reiken. 

Na lange aarzeling heb ik besloten zelf aanwijzingen op te stel

len voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel en zo de 

verdenking op me te laden voor schoolmeester te willen spelen. De aan

wijzingen zijn echter niet bedoeld als evenzovele betuttelingen, maar 

als goede raad. Er staat in dit artikel niet hoe het moet; er worden 

met het oog op de omvang ook geen voorbeelden gegeven van hoe het niet 

moet (althans niet expres); er staat uitsluitend in hoe het weI kane 

Er zijn slechts twee eisen die ik aan een auteur zou willen stellen: 

consequentie en zorgvuldigheid. Hierop zal ik in dit artikel meer

malen terugkomen. Er is niet gestreefd naar volledigheid. WeI is ge

probeerd een flinke verzameling van punten te behandelen, die bij een 

taalgevoelige lezer van afstudeerrapporten, literatuurscripties, e.d., 

van aanstaande bedrijfskuildige ingenieurs telkens weer onvrede veroor

zaken. 

Dit artikel is in eerste instantie geschreven voor intern gebruik. 

Door het aan studenten uit te reiken hoop ik lange mondelinge uiteen

zettingen en/of onaangename verrassingen en voldongen feiten te voor

komen. Als een aantal collega's dit artikel voor hetzelfde doel zou 

willen gebruiken, zou de erin gestoken tijd welbesteed zijn. 

De aanwijzingen in dit artikel hebben betrekking op de meer uiter

lijke aspekten (vorm) van een wetenschappelijk artikel. Over de inner-
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lijke waarde (inhoud) van een wetenschappelijk artikel valt niet 

veel in het algemeen te zeggen. Vorm en inhoud vormen echter een 

continuum met aan het ene eind de spelling en aan het andere eind 

de wetenschappelijke resultaten. De schrijfkunst staat daar tussen-

1n. 

De indeling van dit artikel is als voIgt. In par. 2 worden de 

meer uiterlijke aspekten van depresentatie besproken, eerst in 

de volgorde van de gebruikelijke hoofdindeling (par. 2.1), ver

volgens wordt aandacht besteed aan enige belangrijke elementen 

(par. 2.2). In par. 3 wordt beknopt ingegaan op de tekst zelf van 

een wetenschappelijk artikel,uiteraard weer in het bijzonder op 

de formele aspekten ervan. Als aanhangsels zijn opgenomen een Bngels

Nederlandse lijst van termen die bij het publiceren van wetenschap

pelijke artikelen aan de orde komen en een overzicht van Engelse 

woorden en uitdrukkingen die vaak aanleiding tot vergissingen geven. 
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2. HET UITERLIJK VAN HET MANUSCRIPT 

De eerste indruk van een manuscript of typescript is voor de lezer 

die nog niet besloten heeft het te lezen even belangrijk als de 

jurk van een onbekende vrouw voor een man. Door tijdschriften wor

den vaak de volgende eisen gesteld aan typescripten (i.v.m. het 

drukklaar maken): 

- bladen eenzijdig getikt 

- brede kantlijnen 

- anderhalve of dubbele regelafstand 

- drukklare figuren. 

Een voorstadium van het typescript ~s meestal het handgeschre

yen manuscript. Met het oog op het laten uittikken wil ik u de 

volgende tips geven: 

- Schrijf met een (zacht = B of HB) potlood. Dan kunt u 

correcties in formules e.d. aanbrengen op de juiste 

plaats. 

- Geef typografische aanwijzingen in het manuscript 

b.v. ~n rood. 

- Kijk de eerste getypte bladzijden meteen na om systematische 

fouten of misverstanden te voorkomen. 

Wat in tweede instantie het meest opvalt aan een typescript is 

de onderverdeling in paragrafen, sub-paragrafen, alinea's, e.d. De

ze onderverdeling dient om de overzichtelijkheid te bevorderen. Bij 

een bepaalde, optimale onderverdeling is de overzichtelijkheid maxi

maal. Wordt de onderverdeling nog verder doorgevoerd dan neemt de 

overzichtelijkheid weer af. Ik heb de indruk dat vee 1 rapporten voor

bij het optimale punt zijn onderverdeeld. Als er meer dan twee of 

drie (in een boek drie of vier) hierarchische niveaus worden onder

scheiden, vergeet de lezer op welk niveau hij zich bevindt, hij ver

geet "de weg terug" en dan heeft hij niets aan de onderverdeling. 

In dit opzicht is een artikel te vergelijken met een organisa

tie. Ook in een organisatie dienen niet te weinig, maar zeker niet 

te vee 1 hierar¢bische.niveaus .teworden.ingesteld. 
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[Door de aard van dit artikel - een verzameling aanwijzingen 

voor het schrijven van artikelen - is dit artikel veel verder on

derverdeeld dan normaal is voor een wetenschappelijk artikel van 

dezelfde omvang, waarin een meer d66rlopend, logisch betoog wordt 

gepresenteerd.] 

Belangrijk is voorts dat de lezer aan de typografie van de 

titels (en niet aileen aan de nummering) het hierarchisch niveau 

van de inhoud kan aflezen. Zie bijvoorbeeld de typografie van 

titels in dit artikel: 

- paragrafen in hoofdletters (kapitaal) 

- sub-paragrafen in kleine letters (onderkast) onderstreept 

[In druk wordt dit cursiefJ 

- sub-sub-paragrafen in onderkast niet onderstreept. 

Begin belangrijke delen van het artikel op een nieuwe bladzijde. 

Boven een tussenkop komt in de regel meer wit dan er onder. 

Wij behandelen nu eerst de onderdelen van een artikel in de 

natuurlijke volgorde (par. 2.1) en lichten er vervolgens enige 

belangrijke elementen uit (par. 2.2). 
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2.1. De hoofdindeling 

De onderverdeling van deze sub-paragraaf stemt overeen met de 

hoofdindeiing van een artikel. 

Dank zij de onderverdeling van een artikel is het mogelijk 

dat een lezer selectief leest. Selectief lezen gebeurt op grote 

schaal. Het is nuttig in dit verband drie categorieen lezers te 

onderscheiden: 

1) De vluchtige lezer. Dit is de grootste groep en er kunnen 

bovendien voor de auteur belangrijke lezers bij zijn: directeuren 

van bedrijven, hoofdredacteuren van tijdschriften, hoogleraren, etc. 

De vluchtige lezer zal b.v. 

- de samenvatting lezen 

- de literatuuropgaven doornemen 

- figuren en tabellen bekijken en vooral de onderschrif-

ten lezen 

- inhoudsopgave eri voetnoten doornemen 

- misschien nog een blik werpen in de inleiding of de 

slotopmerkingen. 

2) De gewone lezer. Deze orienteert zich eerst evenals de vluchtige 

lezer, en leest vervolgens de hoofdtekst. Teneinde sommige punten in 

de hoofdtekst te verifieren of op te helderen zal hij af en toe iets 

~n de aanhangsels opzoeken. Deze groep is kleiner dan de meeste au

teurs hopen! 

3) De grondige lezer. Deze orienteert zich eerst ·e:venals de vluch

tige lezer, leest vervolgens als de gewone lezer, en graaft zich tenslotte 

diep in de aanhangsel-s.in. Ret aantal grondige lezers van de mees-

te wetenschappelijke artikelen is op de vingers van een hand te tel-

len. De meeste grondige lezers houden zich intensief met de stof 

bezig i.v.m. eigen onderzoek, als begeleider van een afstudeerprojekt, 
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of als beoordelaar (referee) voor een tijdschrift. 

2.1.1. Voorblad 

Een eenvoudig schutblad en een nietje in de linker bovenhoek is 

een handige (om te lezen en om op te bergen) aankleding van een 

wetenschappelijk typescript. AIleen een rapport dat geregeld ijve

rig bestudeerd moet worden verdient een driedubbel geniet stijf

kartonnen kaft. 

Ret voorblad bevat, evenals het voorblad van dit artikel, 

- titel 

- auteursnaam 

- een identificatie-nummer 

- adres 

- datum 

- eventueel de toevoeging: "voorlopig en vertrouwelijk". 

De laatste toevoeging dient niet om de verspreiding van het artikel 

te beperken maar (om de nieuwsgierigheid op te wekken en) om te voor

komen dat er voortijdig uit wordt geciteerd~ 

2.1.2. Samenvatting 

Steeds meer tijdschriften verlangen een zeer korte samenvatting 

("Abstract") onmiddellijk onder de titel. Een maximum van 100 of 

150 woorden is gewoon; dit zijn slechts enkele zinnen. (De samen

vatting van dit artikel bevat 79 woorden.) 

De korte samenvatting moet: 

- geschreven zijn voor de meest vluchtige, de algemene 

lezer (general reader), 

op zich zelf staand (self-contained) zijn, dus niet ver

wijzen naar het artikel en geen gebruik maken van in 

het artikel gedefinieerde technische termen. 

Ret is een goede gewoonte om in de korte samenvatting te vermelden voor 

welke lezerskring het artikel geschreven is. 

Naast deze korte samenvatting is er soms aan het eind van het artikel 
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behoefte aan een uitgebreidere samenvatting ("Summary") voor de 

lezer die het artikel inderdaad gelezen heeft. 

2. 1 . 3 . Inhoud 

Voor de vorm van de inhoudsopgave zie de inhoudsopgave vandit 

artikel. Merk op dat: 

- de breedte van de marge de diepte van het hierarchisch 

niveau aangeeft (evenals in een Algol-programma), 

- het aantal hierarchische niveaus beperkt is tot drie 

(normaal is twee; meer niv.eaus maken de zaak onover

zichtelijk) , 

- het punt "Literatuur" geen nummer heeft en v66r de aan

hangsels staat, 

- de aanhangsels niet aIleen een nummer maar ook een titel 

hebben, 

de titels in de inhoudsopgave overeenstemmen (op de 

typografie na) met de titels in de tekst. [Dit is geen 

overbodige opmerking!J 

Een inhoudsopgave geeft de vluchtige (en ook de grondige) lezer een 

overzicht van het artikel. Veel tijdschriften nemeri echter uit ruim

tegebrek geen inhoudsopgave Ope 

Maak de titels zo significant mogelijk. Vermijd inhoudsarme, 

holle, vage, abstracte woorden. Maak titels kort, maar zorg er weI 

voor dat de vlag de lading dekt. 

2.1.4. Inleiding 

Sommige tijdschriften vinden het zo vanzelfsprekend dat een weten

schappelijk artikel wordt voorafgegaan door een inleiding, dat ze 

de titel "Inleiding" achterwege laten. 

Een inleiding zou achtereenvolgens de volgende elementen kun

nen bevatten: 
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a) de probieemsteiiing, benevens de achtergronden en oorzaken 

die tot de probieemsteiiing hebben geieid (zie bijvoorbeeid de 

eerste beide aiinea's van de inieiding van dit artikel), 

b) een beknopte orientatie in de iiteratuur (3e aiinea van de 

inieiding van dit artikei), 

c) een z.g. captatio benevoientiae, waarin de schrijver poogt 

de weiwiiiendheid van de iezer op te wekken door te iaten zien hoe 

bescheiden hij wei is (4e aiinea), 

d) de doelsteiiing waarmee, en de iezerskring waarvoor het ar

tikei geschreven is (5e aiinea), 

e) de inhoud in hoofdiijnen benevens de indeiing van het ar

tikei (6e en 7e aiinea). 

2.1.5. De hoofdtekst 

De hoofdtekst tussen de kop en de staart van een artikei wordt 

geschreven voor de tweede categorie iezers, de "gewone iezers". 

Oak ai is deze categorie kieiner dan veei auteurs denken, het is 

wei een beiangrijke categorie. 

De hoofdtekst is het beiangrijkste gedeeite van het weten

schappeiijke artikei, maar wij kunnen er het minste over zeggen. 

lets over de indeiing is behandeid sub par. 2.1.; iets over de 

stiji staat geschreven sub par. 3.1. Van de inhoud - een weten-

schappelijke theorie en/of empirische onderzoe!~in!?;en_,,=-~_w~_t_e_n_+ ______ _ 

schappeiijke resuitaten - biijven wij af. Dat het een iogisch, 

samenhangend, ieesbaar, evenwichtig, verantwoord verhaai moet 

zijn is weibekend. De uitvoering is een kunst, die dooroefening 

wordt gebaard. 
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2.1.6. Slotopmerkingen 

De staart van een wetenschappelijk artikel kan worden gevormd door 

- enige losse slotopmerkingen, die aansluiten bij, maar 

zelf vallen buiten, de hoofdtekst (zoals in dit arti

kel) 

- een samenvatting (Summary) die, anders dan de korte 

weergave (Abstract), bedoeld is voor de categorie der 

gewone lezers die de hoofdtekst gelezen hebben 

- conclusies en aanbevelingen 

- vermelding van wat er nog allemaal aan verder onder-

zoek moet gebeuren voordat het onderwerp werkelijk 

wetenschappelijk verantwoord zal zijn behandeld 

[Deze vermelding kan twee redenen hebben: 

a) de auteur houdt een slag om de arm - het verdere 

onderzoek wordt echter door hem nimmer uitgevoerd, 

b) de auteur claimt het morele recht zelf het aange

geven onderzoek als eerste te mogen uitvoerenJ 

- dankbetuigingen aan collega's, vrouwen, kinderen, se

cretaressen, enz. (dit kan ook onder een apart hoofdje, 

of als eerste voetnoot). 

2.1.7. Literatuur 

De literatuurlijst 1.S belangrijk. De vluchtige.lezer bekijkt 

wellicht, behalve de samenvatting, aIleen de literatuuropgaven om 

het"familieverband" van het artikel vast te stellen. 

Ret onderdeel "Literatuur" van het artikel heeft, anders dan 

deze sub-paragraaf erover, geen nummer. 
----------_._-- ------------------------

De literatuuropgaven worden alfabetisch naar auteursnaam ge-

ordend. Zijn het er niet te veel, dan worden ze decimaal genummerd. 

De nummers worden tussen vierkante haken gezet en in deze vorm 

wordt er ook in de tekst naar verwezen. Zijn het er weI veel, dan 

worden ze niet genummerd, omdat tussenvoegen of weglaten van een 

literatuuropgave anders te moeizaam zou zijn. Men verwijst in dit 

geval door het vermelden van auteursnaam en jaartal. 
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De twee belangrijkste categorieen literatuur zijn boeken en 

artikelen. Bij een boek wordt de titel gecursiveerd (= onderstreept 

in het typescript) en niet tussen aanhalingstekens gezet (vgl. [IJ). 

Bij een artikel wordt de titel tussen aahhalingstekens gezeten de 

naam van het tijdschrift gecursiveerd. Omdat wij over het onder

havige onderwerp geen relevant artikel hebben kunnen vinden, ver

wijzen wij als voorbeeld naar een willekeurig tijdschriftartikel [4J. 

Een boek-vermelding moet naast auteursnaam (-namen) en titel 

bevatten: uitgever, plaats, en jaar. Een artikel-vermelding moet 

naast auteursnaam (-namen), titel en tijdschrift-naam bevatten: 

jaargang, jaar, en bladzijdenummers. Ieder bedenke zijn eigen systeem 

(mits consequent) maar houde er rekening mee dat elk tijdschrift 

zijn eigen eisen stelt. Een gevoelig criterium voor de zorgvuldig

heid en consequentie van een auteur is de interpunctie van de litera

tuurlijst: 

De gewoonte om in Engelse titels alle belangrijke woorden met 

hoofdletters te schrijven verdwijnt gelukkig langzamerhand. De 

oude schrijfwijze was niet bevorderlijk voor de leesbaarheid. Soms 

worden titels van boeken wel met hoofdletters geschreven en titels 

van artikelen niet. 

2.1.8. Aanhangsels 

Aanhangsels worden geschreven voor de derde categorie lezers, de 

grondige lezers. Gewone lezers willen er ook wel eens steekproefs

gewijs een blik in slaan om beweringen in de hoofdtekst te veri

fieren. 

Aanhangsels worden meestal niet sequentieel (in volgorde) ge

lezen; er wordt informatie in opgezocht of er wordt mee gewerkt. 

D.m.v. de aanhangsels dient te worden gepoogd, het onderzoek re

pliceerbaar te maken door derden. 

[Repliceerbaarheid is een eis van de I.C.C. t.a.v. de afstu

deerrapporten [4, p.14J. M.i. 1S de eis van repliceerbaarheid, 

die is overgenomen uit de exacte wetenschappen, een utopie in de 

gedragswetenschappen. Onderzoek waarbij mensen en/of organisaties 

als object zijn betrokken is niet repliceerbaar, alleen al omdat 

bijvoorbeeld een onderzoeker in 1975 niet de beschikking heeft over 

mensen van 1965.J 
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Aanhangsels moeten een titel hebben met het oog op de cate

gorieen der vluchtige en gewone lezers. Deze titels moeten ook 

in de inhoudsopgave worden vermeld. Naar elk aanhangsel moet 

tenminste ergens in de hoofdtekst worden verwezen. 

Uit ruimtegebrek nemen tijdschriften vaak een aanhangsel niet 

op. In de publikatie kan dan worden verwezen naar de aanhangsels 

in het typescript, dat als intern rapport op aanvraag ter be

schikking moet worden gesteld. 
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2.2. Belangrijke elementen 

In deze sub-paragraaf worden - vrij willekeurig - enige belangrijke 

elementen van een wetenschappelijk artikel afzonderlijk behandeld. 

2. 2. I. Alinea' s 

Alinea's staan als samenhangende eenheid (in systeemjargon: als sub

systeem) tussen het laagste (genummerde) hierarchische indelings

niveau en de volzin. Een alinea mag lang of kort zijn, als er maar 

samenhang 1.s. 

Alinea's zijn wel degelijk belangrijk voor de overzichtelijk

heid van het artikel. Ret is dus zaak erop te letten dat de ali

nea-indeling van hettypescript goed overkomt in druk (correcties 

in de alinea-indeling 'zijn kostbaar). Wen uzelf daarom de volgende 

gewoonten aan in het typescript: 

I) Geef alinea's aan door inspringen met (een vast aantal) po

sities, niet door (a) vooraan de regel te beginnen of (b) door een 

regel over te slaan. Deze methoden kunnen tot onbedoelde alinea's 

1.n druk aanleiding geven. [Als een regel (a), of een bladzijde (bY 

op een punt eindigt, kan de drukker niet zien of met de volgende 

zin een nieuwe alinea wordt bedoeld. Inspringen voor de duidelijk

heid 1.S niet nodig bij de eerste alinea onder een titel en wordt 

dan ook wel om aesthetische redenen achterwege gelaten.J 

2) Voorkom (ten overvloede) dat een regel eindigt op een punt. 

3) Laat een regel ook niet eindigen op een koppelteken. Be

treft het een samengesteld woord, dan kan de drukker niet zien of 

het streepje als afbreekteken of als koppelteken bedoeld is. 

2.2.2. Spelling 

Er wordt wel gezegd: "A gentleman need not spell correctly", of: 

"Aan zijn spelfouten herkent men de ingenieur". Als u vindt dat 

dit zo moet zijn, sla dan deze paragraaf over of houd liever on-

middellijk op met het lezen van dit artikel, laat uw fantasieen 

onder uw auspicien de vrije loop en vind middelen om perziken te 

eten in de grootte van de begrote tijd met als reden dat uw rede 
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gelaafd, verwijd en geweid wordt. 

Schrijver dezes vindt spelfouten even erg als inktvlekken of 

vloeken. Spelfouten choqueren, verstoren gedurende een zekere 

tijd van x milliseconden de concentratie, en irriteren. Spelfouten 

zijn een belediging van de lezer. 

Dit alles geldt a fortiori voor fouten ~n formules. Kan de 

lezer spelfouten in de platte tekst wegens de redundantie (over

tollige informatie) daarin veelal zelf corrigeren, bij fouten ~n 

formules ~s dit meestal niet mogelijk, tenzij de lezer het al weet 

(b.v. als de lezer de schrijver is, of de examinator). Maar een ar

tikel wordt geschreven voor een lezer die het nog niet weet. Laat 

hem dus niet in de steek. 

De meeste spelfouten worden gemaakt in de uitgangen op d, t, 

en dt, vooral in woorden waar meerdere uitgangen voorkomen. Maar 

denken gaat zoveel sneller dan schrijven, dat een ieder tijdens 

het schrijven tijd genoeg heeft om zich af te vragen hoe het ~oord 

dat hij schrijft gespeld wordt c.q. wat er gebeurt als hij de uit

gang verbuigt. 

In de tweede plaats worden veel spelfouten gemaakt door ver

wisseling van de g en de ch, de ei de de ij,en de ou en de,au. Ret 

~s verwonderlijk dat deze alternatieve tekens voor dezelfde klanken 

de beeldenstorm die door de Nederlandse spelling heeft geraasd onge

deerd hebben overleefd, terwijl b.v. de handige letter x verkracht 

~s. Rier zal het woordbeeld moeten beklijven, en moet men oppassen 

als alternatieve woordbeelden voorkomen (b.v. leiden en lijden). 

Naast spelfouten in het manuscript, is het van belang tikfouten 

~n het typescript te voorkomen, althans te corrigeren. Reken er maar 

op, dat u aIle tikfouten van het typescript in de drukproeven van de 

drukker terugkrijgt! 
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2.2.3. Formules 

Bedenk, dat wanneer begrippen of grootheden worden aangegeven 

d.m.v. symbolen de lezer een nieuwe "taal" moet leren bestaande 

uit evenzovele "woorden". Maak hem dit zo gemakkelijk mogelijk. 

Gebruik de meest conventionele notatie, b.v. in de formule van 

Camp, 

Hierin 1.S 

Q* ::: V2DF 
- c 

Q* deoptimale bestelgrootte (suantity) 

D de vraag (~emand)per periode 

(2.1) 

F de vaste kosten (iixed costs) van een bestelling, 

onafhankelijk van de grootte van de bestelling 

c de voorraadkosten (~osts) per eenheid per periode. 

Is er geen conventionele notatie beschikbaar, gebruik dan de meest 

mnemonische (d.w.z. de gemakkelijkst te onthouden) notatie. Men 

kan bijvoorbeeld de bewering, dat de inspanning benodigd voor het 

schrijven van een artikel toeneemt met het kwadraat van de omvang 

van het artikel, wiskurtdig weergeven d.m.v. de formule 

waarin 

2 
w = cd 

w = de ins panning (hoeveelheid ~erk) 

d de omvang (~ikte) 

c = evenredigheids-~onstante. 

(2.2) 

Onder invloed van de computer-programmeerta]en worden steeds vaker 

symbolen gebruikt die bestaan uit meerdere tekE!nS. Vermenigvuldiging 
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kan dan niet wordenaangegeven door juxtapositie van symbolen, 

zoals in (2.2), maar b.v. door een sterretj~, *. De relatie 

(2.2) wordt b.v. 

INSP = CONST * (OMV)2 (2.3) 

waar INSP = inspanning, OMV = omvang, en CONST = evenredigheids

constante. Als vermenigvuldigings-symbool is het maalteken x ook 

goed, echter niet de letter x. 

Vermeld altijd duidelijk wat ieder symbool betekent, zoals in 

deze paragraaf wordt gedaan, en geef in een enigszins lijvig rapport 

nog eens een apart overzicht van de notatie (dit is het "woorden

boek" voor de lezer). 

Tenslotte willen wij nog wijzen op de volgende punten. 

- Wees consequent met de spaties in formules. 

- Let erop dat superscripten recht boven subscripten staan, zoals 

in de formClle 

(2.4) 

waar d de dikte van een rapport aangeeft, b de inleiding (~egin), 

h de hoofdtekst, e de slotbeschouwing (~inde), en i het nummer 

van de paragraaf van de hoofdtekst. Maak overigens van een symbool 

geen kerstboom. Vermijd gesub-en/of gesuperscribeerde sub- en/of 

superscripten! 

- Vermijd in formules letters die gemakkelijk met cijfers kunnen 

worden verward, zoals de letters 0 en 1 (vgl. (2.2». Let erop 

dat het cijfer 0 niet als de letter 0 wordtgetikt. 

- Bedenk dat de letters i, j, k, m en n vaak als lopende index 

worden gebruikt (vgl. (2.2) en (2.4». 

- Gebruik geen leestekens in formules(b.v. punt of komma). Laat 

leestekens zonder meer weg (vgl. (2.1) - (2.4». 

- In formules is weinig of geen redundantie (overtollige informatie). 

Elk teken en de plaats van elk teken in het tweedimensionale vlak 

moet de drukker onomstotelijk kunnen vaststellen. Handgeschreven 

formules (n.b. in overigens getikte manuscripten!) zijn daarom uit 

den boze. 
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- Tijdschriften stellen vaak typografische eisen aan formules. Zo 

is het aan te bevelen de bekende formule voor de normale verdeling 

f(x) (2.5) 

te vervangen door 

f(x) (2.6) 

Dit spaart niet aIleen ruimte, maar ook type-tijd, want het op een 

nette manier tikken van (2.5) vraagt veel meer aandacht. 

2.2.4. Tabellen 

Verticale strepen zijn zelden nodig: de kolomsgewijze opstelling 

zorgt al voor voldoende optische verticale lijnen. Rorizontale 

strepen zijn gewenst: 

- boven en onder de tabel (aIleen de titel komt daarbuiten, 

erboven of eronder) 

- tussen kop en Iichaam van de tabel 

- boven eventuele noten in de tabel. 

Tabellen krijgen een decimaal nurnrner en een titel die zoveel moge

lijk op zichzelf staand (self-contained) moet zijn met het oog op 

de categorie der vIuchtige lezers. Grote tabellen horen in de aan

hangsels thuis. 

Bedenk dat men beter getallen kan vergelijken die onder el-

kaar staan dan getaIIen die naast elkaar staan. M.a.w., stel te Ver

gelijken getallen kolomsgewijs op. Tabellen worden vertikaal gelezen. 

Ret is een conventie dat de titel van een tabel er boven wordt ge

plaatst (i.t.t. de titel van een figuur, die er onder wordt ge

plaatst). Zie als voorbeeld van een en ander tabellen 2.1 en 2.2. 



-20-

Tabel 2.1. Publikaties naar vakgroep. (Gebaseerd op gegevens van bibliotheek Bdk.) 

vakgroep* '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 Totaal 

OK (Organisatiekunde) 6 5 7 8 27 

OR (Operationele Research) 3 3 3 4 4 3 20 

ST (Sociotechniek) 3 4 6 10 7 32 

BE (Bedrijfseconomie) 3 3 9 

OP (Organisatiepsychologie) 2 2 8 5 19 

Totaal 7 6 8 16 26 23 21 107 

* TP (Technische Produktiesystemen), OS (Organisatiesociologie) en AT (Aangepaste 

Technologie) geboekt onder ST oude s tij 1; OOG (Organisatie-ontwikkeling en 

gedragsveranderiny geboekt onder OP. 

Tabel 2.2. Afgestudeerde Bdk-ir. 's naar vakgroep vah afstuderen. (Opgave 

Bureau Onderwijs.) 

vakgroep* '68-'70 ' 71 '72 '73 '74 '75 

OK (Organisatiekunde) 3 5 19 22~ 24 

OR (Operationele Research) 2 15 19 23 9~ In 
ST (Sociotechniek) 4 6 5 8 10 22 

BE (Bedrijfseconomie) 6 n 
OP (Organisatiepsychologie) 2 3 

Totaal 9 21 30 52 50 74 

Totaal 

73~ 

86 

55 

14~ 

7 

236 

* TP (Technische Produktiesystemen), OS (Organisatiesociologie) en AT (Aangepaste 

Technologie) geboekt onder ST oude stijl. 
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2.2.5. Figuren 

Iedereen weet wel dat moet worden aangegeven, wat er op de assen staat. 

Een op zichzelf staand onderschrift is nodig met het oog op de cate

gorie der vluchtige lezers. 

Tijdschriften verlangen figuren van zeer goede kwaliteit, die recht

streeks ge-offset kunnen worden. Houd rekening met de effecten van even

tuele verkleining op lijndikte, lettergrootte, enz. 

Zie als voorbeeld figuur 2.1. [Een rechte lijn op logaritmische schaal 

betekent constante relatieve groei (van x % per jaar). Twee evenwijdige 

rechte lijnen betekent een constante verhouding. De verhouding studenten/ 

pers·oneel bij deafdeling Bdk is ongeveer 6 : I. ] 

1000 

800 

400 

200 

100 

80 

60 

40L-__ ~~ __ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

jaar 
Figuur 2.1. Studenten en personeel Bdk (logaritmische schaal) 
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2.2.6. Citaten en noten 

Citaten moeten letterlijk zijn. De bekende econoom P. Hennipman 

vatte dit z6 letterlijk op dat hij~ naar verluidt, een student

assistent naar de bibliotheek stuurde om na te gaanof Ln het 

citaat dat hij wilde geven de afkorting "bijv." of "b.v." werd 

gebruikt. 

Een citaat wordt tussen enkele of dubbele aanhalingstekens 

geplaatst. Wil men toch iets weglaten, dan geeft men dat aan 

d.m.v. drie puntjes, ... ; wil men iets toevoegen, dan zet men 

dat tussen vierkante haken. Wil men ergens de nadruk op leggen, 

dan kan men, onder uitdrukkelijke vermelding hiervan, cursiveren. 

De tweede zin van deze sub-paragraaf kan bijvoorbeeld worden ge

citeerd als: " ••. P. Hennipman vatte [de plicht letterlijk te 

citerenJ z6 letterlijk op dat hij ... [liet nagaanJ of in het 

citaat dat hij wilde geven de afkorting 'bijv.' of 'b.v.' werd 

gebruikt" (cursivering toegevoegd). 

[N.B. Bedenk dat woorden die onderstreept zijn in het type

script, gecursiveerd worden in drukJ; 

Vaak worden citaten ondergebracht Ln voetnoten. Voetnoten 

kunnen erg belangrijk zijn omdat zij, in systeemjargon, de relatie 

tussen het artikel en zijn omgeving leggen. Om nogmaals de 

econoom P. Hennipman ten tonele te voeren: men zegt dat hij "alles" 

gelezen heeft, en daarom van alles wat erbij komt aIleen maar de 

voetnoten en literatuuropgaven hoeft te lezen om bij te blijven. 

Jammer genoeg accepteren veel tijdschriften geen voetnoten 

(aIleen een begin-voetnoot, met nadere gegevens omtrent de auteur(s) 

en eventueel een dankbetuiging, zoals in dit artikel), omdat het 

drukken van"voetnoten:duur is. Noten aan het eind van een artikel 

of boek zijn hinderlijk vanwege het noodzakelijke bl.aderen. Nood

oplossingen (met een d) eijn: opmerkingen, die enigszins terzijde 

zijn, in de tekst verwerken, of noten als afzonderlijke alinea's 

tussen vierkante haken plaatsen (zoals in dit artikel is gebeurd). 



2.2.7. Lettertype 

Met lettertypen hebt u 1n het typescript niet vee I te maken. De 

uitgever geeft in het typescript meestal aanwijzingen aan de 

drukker hoe de typografie moet zijn. De auteur geeft weI aan wat 

cursief gedrukt moet worden. Dit geschiedt d.m.v. enkele onder

streping. Een enkele maal wordt aangegeven dat b.v. symbolen voor 

matrices vet gedrukt moeten worden. Dit geschiedt d.m.v. dubbele 

onderstreping. Sommige mens en moet men voorhouden: wees zuinig met 

strepen. 
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3. lETS OVER DE TEKST 

3.1. Stij 1 

3.1.1. Eenvoud en helderheid 

Naar eenvoud enduidelijkheid streeft een ieder die werkelijk iets 

te zeggen heeft. Een ingewikkelde zin kan heel goed eenvoudige en 

duidelijke informatie bevatten maar komt toch niet goed meer op de 

gemiddelde lezer over nu de gymnasiale leesvaardigheid aan het 

uitsterven is. Korte zinnen komen er in. Vooral onder invloed van 

de Amerikaanse stijl. Toch wel heilzaam. 

Vermijd in ieder geval de ambtelijke stijl die o.m. wordt 

gekenmerkt door 

- lange zinnen 

- veel vreemde woorden 

- zelfstandige naamwoorden gemaakt van werkwoorden 

- tegenwoordige deelwoorden 

- veel bijvoeglijke bepalingen, met name tussen lidwoord 

en zelfstandig naamwoord 

- veel ontkenningen, vooral dubbele 

- veel voornaamwoorden, vooral het stijve "welke" (vgl. par. 3.1.4). 

Teneinde een en ander exemplarisch te expliciteren zij niet onver

meld gelaten dat in deze zin, in afwijking van het door ons in de 

inleiding gestelde, bij een exacte evaluatie van geen van de voren

bedoelde in ambtelijke stukken figurerende tekortkomingen de af

wezigheid geconstateerd zal kunnen worden. 

Nog een opmerking over de duidelijkheid: geef veel voorbeelden, 

en wel meteen. Laat de lezer niet wachten tot het eind van het ar

tikel op een allesomvattend voorbeeld. Bij wijze van voorbeeld 

kan worden gewezen op dit voorbeeld. [Met excuses dat dit artikeJ. 

er soms uitziet als een ouderwetse cacao-bus.] 
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Verder moet ik als auteur van dit artikel u, lezer en hopelijk 

auteur van andere artikelen, in de steek laten met de opmerking: 

stelt u zich bij het schrijven van een artikel steeds de lezer voor 

ogen voor wie het artikel bedoeld is en schrijf uw artikel als het 

ware als een brief aan de lezer. 

3.1.2. Opsommingen 

Opsommingen kan men typografisch aangeven door de punten onder el

kaar te zetten voorafgegaan door cijfers, letters, koppeltekens, of 

punten. Een opsomming moet bestaan uit gelijksoortige grootheden 

(d.w.z. elementen van een verzameling), die 

- elkaar uitsluiten (althans niet te veel overlappen) 

- samen uitputtend zijn (althans enigszins compleet) 

- niet al te veel in orde van grootte of belangrijkheid 

verschillen 

- in een logische volgorde staan (als die er is). 

Tracht een opsomming ook taalkundig homogeen te maken. Men kan 

bijvoorbeeld bij het maken van een artikel de (homogene) trits onder

scheiden 

1) bedenken 

2) opschrijven 

3) verbeteren. 

Deze trits wordt quasi~wetenschappelijk getransformeerd, maar 

dan ook op gehomogeniseerde wijze, tot 

1) concipieren 

2) implementeren 

3) corrigeren. 

3.1.3. Werkwoordsvormen 

De vorm is vooral een kwestie van smaak. Dit geldt ook voor werk

woordsvormen. Ik ken mensen die graag de ik-vorm gebruiken. We 
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komen ook vaak mensen tegen die liever gebonden aan een echte of 

vermeende groep in de wij-vorm schrijven. Men kan echter evengoed 

de onpersoonlijke vorm ontmoeten. Tenslotte wordt ook weI over

wegend de lijdende vorm gebezigd. Ik zelf proef in deze volgorde 

van werkwoordsvormen een toenemende mate van deftigheid. 

3.1.4. Voornaamwoorden en synoniemen 

Pas op voor teveel voornaamwoorden en vermijd synomiemen in een 

wetenschappelijk artikel. Voornaamwoorden (b.v. hij, ze, dit, deze) 

en synoniemen (b.v. organisatie, stelsel, samenstel, geheel, als 

synoniemen voor systeem) komen in de plaats van de oorspronkelijke 

zelfstandige naamwoorden enwerken verwarring in de hand. Herhaal 

rustig de zelfstandige naamwoorden voluit. De lezer leest weI snel 

over de zelfstandige naamwoorden heen, des te sneller naarmate de 

zelfstandige naamwoorden vaker worden herhaald. 
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3.2. Engels 

Schrijf als het enigszins kan in het Engels. Dan kunt u communice

ren met de internationale wetenschap. 

Uiteraard hebben wij Nederlanders op verbaal terre in een handi

cap als we Engels schrijven. Zou dat de reden.zijn dat Nederlanders, 

Japanners, Scandinaviers, enz. zich zoveel bezighouden met kwanti

tatieve methoden? 

Wat deze aanwijzing betreft blijft dit artikel als voorbeeld 

in gebreke. Ret is ook nogal een verbaal artikel. Wij geven als 

aanhangsels een Engels-Nederlandse lijst van woorden die bij het 

publiceren van artikelen nogal eens aan de orde komen benevens een 

lijst van Engelse woorden en uitdrukkingen die vaak aanleiding tot 

vergissingen geven. 

Roewel onze Angelsaksische vrienden zich niet zo druk maken over 

spellingshervormingen, zijn er toch verschillen gegroeid tussen 

Engelse en Amerikaanse gewoonten. Enkele verschillen die opvallen 

in de literatuur zijn b.v.: 

Engels 

uitgang -1se (-ize mag ook) 

(b.v. optimise, organise1 

organisation, analyse) 

uitgang -our 

(b.v. behaviour, favourable) 

uitgang -elling, -eller 

(b.v. travelling salesman, 

traveller) 

uitgang -ogue 

(b.v. catalogue, analogue) 

Amerikaans 

uitgang -ize 

(optimize, organize, 

organization, analyze (maar analysis» 

uitgang -or 

(behavior, favorable) 

uitgang -eling, -eler 

(traveling salesman, 

traveler) 

uitgang -og 

(catalog, analog) 

Engels gebruikt meer verbindingsstreepjes dan Amerikaans 

(b.v. set-up, cross-section) 

operational research 

programme 

centre 

defence 

fulfil 

(setup, cross section) 

operations research 

program 

center 

defense 

fulfill 
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4. SLOTOPMERKINGEN 

1) Wij hebben in het voorgaande een aantal aanwijzingen opgeschreven 

die wij bedrijfskundige studenten zouden willen geven die een af

studeerrapport of scriptie gaan schrijven. Sommigen menen dat schrij

ven over schrijven niet helpt.Zij menen dat je artikelen schrijven 

niet door artikelen lezen kunt leren maar aIleen door het te doen. 

Wij hopen dat het weI een beetje helpt, zodat ~n de toekomst be

drijfskundige rapport en beter leesbaar zullen zijn en dat uit af

studeerprojekten nog eens publiceerbare artikelen zullen voortkomen. 

2) Voortdurend moet men de gunst van de lezer trachten te verwerven. 

Ret ~s een gunst als een lezer uw artikel wil lezen. Kommentaar 

geven is een nog veel grotere gunst. wilt u graag kommentaar op 

een door u geschreven artikel hebben, vraag er dan persoonlijk, 

uitdrukkelijk en vriendelijk om en bedank er hartelijk voor. Ret 

voordeel van opsturen van een artikel naar een tijdschrift is dat u 

kommentaar toe krijgt (van de referees), zelfs., als uw artikel wordt 

afgewezen. [Bij veel tijdschriften ligt het afwijzingspercentage op 

60 tot 80 procent.] 

3) Dikwijls zal een typescript een- of meermalen worden herzien. 

Dan is het handig als tabellen en figuren op aparte bladzijden staan 

en paragrafen op een nieuwe bladzijde beginnen, zodat er minder hoeft 

te worden overgetikt. 

4) Aan aanwijzingen voor het schrijven van een boek zijn we in 

het kader van dit artikel niet toegekomen. Om een boek te schrijven, 

moet men veel aanwijzingen bij wijze van spreken in het kwadraat ver

heffen. De ordening van de stof wordt een veel groter probleem. [Bij 

een artikel is er vaak een gegeven natuurlijke volgorde zodat men van 

dit probleem tiiet veel merkt.] Een boek bevat ook nieuwe elementen, 

b.v. een uitvoerige naast een beknopte inhoudsopgaveen een register. 
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AANHANGSEL I. ENGELS-NEDERLANDSE WOORDENLIJST 

Engelse termen die bij het publiceren van wetenschappelijke artike

len aan de orde komen, in logische groepjes gerangschikt. 

volume 

chapter 

section 

subsection 

paragraph 

to indent 

sentence 

line 

row 

column 

[rule 

[division 

article 

paper 

report 

manuscript 

typescript 

copy 

galley proofs 

page proofs 

proof reading 

author's correction 

reprints 

jaargang (van tijdschrift), 

deel (van meerdelig boek) 

hoofdstuk 

paragraaf 

sub-paragraaf 

alinea 

inspringen 

Z1n 

regel 

rij (van matrix) 

kolom (in tabel, van matrix) 

regel, voorschrift] 

sec tie] 

artikel 

artikel, paper 

rapport 

manuscript, kopij 

(gereed voor de drukker) 

manuscript, typescript, 

getikte kopij (gereed voor de drukker) 

exemplaar 

drukproeven (op grote vellen) 

drukproeven (met pagina-indeling) 

drukproeven corrigeren 

auteurs-correctie (verandering in de 

drukproeven in afwijking van de kopij) 

overdrukken 



to edit 

editor 

edition 

printing 

printer 

publisher 

referee 

reference 

References 

[conference 

Sunnnary 

Conclusions 

Conclusion 

Abstract 

Appendix 

Index 

index 

subscript 

superscript 

mnemonic 

a mnemonic 

bar 

hat 

tilde 

prime 
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redigeren 

redacteur 

uitgave, herziene druk 

druk 

drukker 

uitgever 

referee, beoordelaar (van manuscripten) 

literatuurverwijzing 

Literatuur 

congresJ 

Samenvatting 

Conclusies, gevolgtrekkingen 

Besluit, slot 

Samenvatting, korte weergave 

Appendix, Aanhangsel 

Register 

index (lopend, b.v. a.) 
~ 

subscript (b.v. ~) 

superscript (b.v. ab ) 

mnemonisch 

een mnemonisch symbool (met 

herinneringswaarde) 

streep (boven variabele, b.v. a) 
dakje (boven variabele, b.V. a) 

'\, 
golfje (boven variabele, b.v. a) 

accent (naast variabele, b.v. a') 



digit 

mark 

number 

character 

alphanumerical 

alphabetical 

numerical 

lower case letters 

capital letters 

in italics 

in bold type 

in (plain) brackets 

~n square brackets 
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in braces, pointed brackets 

quotation marks 

quotation 

to quote 

hyphen 

dash 

slash 

question mark 

exclamation mark 

colon 

semicolon 

full stop (Engels) } 

period (Amerikaans) 

decimal point 

comma 

checklist 

item 

exhaustive 

acknowledg(e)ment 

cijfer 

cijfer (Brabants: "punt") 

getal 

teken 

a lfanumeriek 

alfabetisch 

numeriek 

onderkast (kleine letters) 

kapitaal (hoofdletters) 

cursief 

in vette letter 

tussen (gewone) haakjes ( ) 

tussen vierkante haken [ ] 

tussen accolades { } 

aanhalingstekens 

citaat, aanhaling 

citeren, aanhalen 

koppelteken 

gedachtenstreep 

schuine streep / 

vraagteken 

uitroepteken 

dubbele punt 

puntkomma 

punt 

decimale komma (punt) 

komma 

checklist, controlelijst 

item, post, punt op lijst 

uitputtend, volledig (van opsomming) 

dankbetuiging 
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AANHANGSEL 2. 

How to avoid 

SLIP S AND TRIP S 

List of English words and phrases for the use of authors 

The list is based on errors encountered in revising theses and other 
scientific publications, papers, reports, etc. 

A 

a & an; a~uJ:?iaxial crystal, a eutectic alloy, a one
sided argument; an unidentified flying object, 
an FM (say: eff emm) tuner, an HF (say: aytch 
eff) circuit, an rms (say: ahremm ess) value of 
••• , an X-ray (say: eks ray) photograph, etc. 

ability to do something 
to account for = to explain 

to take into account = to consider 
to take account of = to consider 

to be affected by = bernvloed ~orden door 
to allow of; the gases must be thoroughly cooled to allow 

of (=to make possible) the formation of N02; 
a hypothesis allows by its nature of being 
disputed. Note: This expression cannot take a 
personal subject such as I, you, etc. or a 
word denoting a person. 

to allow for = to take into account 
analogous to or with each other; two or more things are 

analogous in this or that respect, or in such 
and such qualities. 

analogy of or between things, analogy of one thing to 
or with another 

another is always one word 
available to a person !2! a purpose 

C 

cannot is written in one word 
capable of things, of doing things; the word is used 

not only of persons but also of things: the 
spring is capable of giving up its potential 
energy; this theory is capable of (i.e. is 
open to) extension. 

catastrophe; plural: catastrophes 
catastroph!£ 

whiteness is characteristic of snow 
circles Co) and~ots (.) (in graphs) 
coincident with 

to compare the world 1£ a stage 
to compare one result with another 

in or by comparison with 
COMPREHENSIVE = uitvoerig 
comput~ 

condenser 
this device consist;-of three parts (= is made up of) 

his task consists in controlling the budgets l= is) 
consistent with 
conspicUous (say: ••• spickyou ••• ) 

Do not use contractions in serious writing. Write: do not, will 
not, I am, we have, cannot, etc. 

in contradiction with 

~ H.J.A. van Beckum 1975 
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in contradistinction to 
in contrast to or with 
to convert into 

converter 
convertible 
conveY.Q.r 

to cool = ~koelen 
leave it to cool = laat het afkoelen 

correlative with 
correspondence 
coupled to-(in the case of material things) 
coupled ;Ith (in the case of non-material things: His 

knowledge is coupled with inexhaustible 
energy) 

CURSORY = hasty, hurried (C.O.D.); quick, hurried,done 
without attention to details (A.L.D.); hasty 
and superficial, not thorough (Am. Heritage 
Dic.); rapidly, often superficially, performed 
(Webster) 

curve; from the shape of the curve it can be seen that 

D 

to do damage to 
a decrease in size, temperature, the number of deaths, 

etc. 
definite = clear, not uncertain: a definite time, 

place, proposal 
deflnitive = final, not subject to further modification 

in a degree; not in the slightest degree 
to a high degree 

dependenc~; plural: dependences 
in dependence on 

dependent on 
to differ from; A differs from Bin several respects; this 

statement differs from what was said above. 
different from 

the difficulty 2! finding, performing, etc. 
ia the direction of 

distinctive of 
distoriion 

a drop in pressure, voltage, etc. 
dynamic allotropy, cooling, equilibrium, etc. 

equivalent to 
essential to 

E 

his eventual visit = z:ijn vastgesteld, toekomstig, tez:ijner
t:ijd plaatshebbend, bezoek 

eventually = ten slotte 
eventueel = possible, possibly; if any; vaak overbodig 

to give evidence of 
with the exception of 

an explanation of 

F 

fav.!lli.rable to 
to fulfil, fulfilled, fulfilling 



of 

an 

this is an 
this is 

to 

to 

identical with 
impenetrable to 
impermeable to 

-35-

I 

importance 1£ somebody or something 
important to somebody or something 
lncrease in (See decrease) 
independent of 
independently of 
indication of the presence of silver in ••• 
indicative £f a change in the weather 
indispensable to a person 
indispens~ble for doing something 
induce a magnetic field, etc. ia something 
inequality, but unequal 
inform somebody of something 
information on (preferable to about) something or some

body 
inh.!:,rent in 

to gain insight into something 
of interest 1£ a person 

it is in my interest to do it 
this has no interest for me 

-ise/-isation or -ize/-ization. The choice is left to 
the author. However, Z is not an English 
letter(IIThou whoreson zed! thou unneces
sary letter!", Shakespeare, King Lear, 
Act II, Scene II). The majority of Eng
lish printers print -ise/-isation (from 
Fowler/Gowers in A Dictionary of Modern 
English Usage) 

J 

it is not justifiable to do this 

L 

money is lacking for this resea.rch (Le. is not available) (See 
missing) 

limen; the i is pronounced as in ice. 
to set a limit to 

to localise a disease (i.e. to prevent it from spreading) 
to be localised = to be situated 

to locate the position of (i.e. to discover, to show, it) 
to locate (= to establish somewhere): the new laboratory 

will be located outside the town. 

M 

a means of doing something 
a measure (= standard, criterion) of 

in some measure, in a great, in a large measure 
the method ~ which something is done 

a method of doing something (Cf. way) 
something is missing, i.e. it is somewhere but cannot be found or is 

not in its place (See lacking) 
at the moment 

a motive for 
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N 

negligible 
Eindhoven, NETHERLANDS. No article is placed before Netherlands 1£ 

addresses. Cf. Mr. Frank M. Donovan, 1248 
Columbus Avenue, Boston, Mass., U.S.A. 
And not even a Dutchman would write an ar
ticle before U.S.A. 

o 
to occur, occu~ed, occu~ing 

occu.!:!:ence 
occu.!:!:ent 

an opportunity of doing or to do something 
to optimise 

P 

parallel to or with 
to parallel, paralleled, paralleling 

parallelepiped, parallelism, parallelogram 
something passes throu&h something else, e.g. a train through a 

tunnel 
something passes something else = moves alongside of it 

permeable .iQ. 
the possibility of doi~ something 
the probability of doin& something 
the probability of something occurring 

Professor is written in full and with a capital P be
fore proper names and in titles: Professor 
Brite; O.L. Ever, M.Sc., Ph.D., Professor of 
Chemistry in the University of ••• --

proportional to 

Q 

quasi- (Say: kway-sigh). quasi-optical waves, quasi-ara 
welding, etc. 

relative to 
relevant to 

R 

to remark on or upon something 
to make a remark about something or somebody 

Amsterdam is remarkable ~ its many canals 
representative of 
respectively. DO-not abbreviate this word. DO NOT use it 

instead of .Q£ or of and, i.e. when there 
is no question of correspondence. And 
place it after the corresponding concepts: 
••• two forces M and N of 2 and J units 
respectively 

responsible for something to a person 
rich ia protons, etc.-

a rise 1£ temperature, etc. 
to rotate about an axis 

S 

a solid line in a graph {not dotted or otherwise broken 
a solution to a problem 

spectroscopic 
to start from = to have or to take as a starting-point 
to start with denotes the first of a series of actions, 
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tasks, etc. 
to substitute something ia something else 
to substitute A for B = to replace B by A 

successful 
sufficient for 
suitable for 
suited for or to 

T 

thermodynami£ cycle, equilibrium, temperature scale, 
transformation, etc. 

threshold is divided after the h, thus: thresh-old 
typical of 

U 

unequal (but inequality) 
unequivocal = having only one meaning, not being am

biguous: an unequivocal answer 
to be of use.!£ a person or thing 

useful 1£ a person 
useful !££ a purpose 

v 
visible to an observer, etc. 

W 

a way of doing something or a way to do something (See 
also method) 

it is well known that ••• , but: it is a well-known fact that 

Z 

the zeroth power of a number 
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