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Prof Ir J. H. JAGER GERLINGS

'

Het is noodig dat wij boschbouwers ons bezinnen op verschillende
uitdrukkingen, die ongemerkt in onze taal zijn binnengeslopen, hetzij dat
wij die uit een vreemde taal hebben overgenomen, of dat wij een onjuist
gebruik van het Nederlandsch makén. In sommige gevallen gaat het om
uitdrukkingen, waarvoor wij een goed Nederlandsch woord hebben, maar
dit niet gebruiken^ In andere om zaken, waar wij weliswaar geen Hollandsch woord hebben, maar zonder onze taal ook maar eenig geweld aan te doen een Nederlandsch woord voor in de plaats kunnen
stellen. W a t het verkeerd gebruik van ieen Nederlandsche uitdrukking
betreft, denk ik aan de naam Groveden die onze taal op een vreeselijke
manier ontsiert en zoodanig daarin is'vastgeroest, dat. velen zich niet
meer bewust schijnen te zijn van het bestaan van de oud-Hollandsche
naam Pijnboom, en dat degeen die vervanging. van Groveden, welke
naam toch eigenlijk daverende onzin.is, doorPijnboom voorstelt, voor onwijs wordt uitgekreten. Laat ons dit een waarschuwing zijn en verkeerde uitdrukkingen, die nog wel kunnen worden verbeterd uit onze
taal uitwerpen vóór het te .laat is.
Ik wil hier in de eerste plaats wijzen op het woord bestand, W e heb-:
ben hier te doen met een zuiver Germanisme het is klakkeloos overgenomen uit het Duitsch, terwijl wij het goed Nederlandsche woord opstand hebben, dat het begrip volkomen juist.weergeeft. Waarom zouden we dan het Duitsche woord gebruiken ? v ; <
Een ander voorbeeld is kaalslaan, Het is onbegrijpelijk dat velen spreken van een opstand die wordt kaalgeslagen, van een kaalslagvlakte enz.
W i j slaan toch immers onze bosschen niet kaal ? Hebben wij dan niet
het woord kaalkappen ? W i j kappen onze bósschen en krijgen dan een
kaalkapvlakte of een kapvlakte. Waarom gebruikt, men deze zuiver
Nederlandsche uitdrukking niet; uit eerbied voor onze oostelijke haburen ?
. Lezer, wat denkt U van het woord bodem ? Hebt U er zich. weieens
rekenschap van gegeven dat wij dit woord dikwijls geheel verkeerd gev bruiken ? Zeker, in uitdrukkingen als de bodem van Nederland is het
geheel op zijn plaats, evenals daar, waar men de onderste begrenzing van
een ruimte wil aanduiden. Hoe vaak wordt dit woord echter'niet gebruikt waar wij Nederlanders het woord grond moeten gebruiken. W i j
behooren niet te spreken van bodemsoorten, van bodemprofielen, van
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bosch dat op een goeden of een' slechten bodem staat, evenmin van
bodembewerking, van bodemonderzoek en van bodemverbetering en ook
niet van bodemkunde. Het zijn Germanismen, die onze taal zijn binnengeslopen en die langzamerhand daarin vasten voet dreigen te krijgen^
Laten we toch in al die gevallen het woord grond gebruiken, dat hier
op zijn plaats is. Men is zelfs zoo ver gegaan, dat men geheel ten onrechte aan het woord bodem een andere beteekenis is gaan toekennen
als aan grond. Onder bodem wil men dan verstaan een grond, waarin
door de inwerking daarop van 'klimaat en vegetatie zich horizonten hebben gevormd en onder grond het ongedifferentieerde substraat. De Bodemkundige Vereeniging heeft voor eenige jaren een nomenclatuurcommissie benoemd, die in haar rapport de begrippen bodem en grond heeft
meenen te moeten handhaven, maar m,i. er tén eenenmale niet in is geslaagd een aannemelijke motiveering ervoor te geven. Het woord bodem
was klaarblijkelijk reeds zoo vastgeroest in het spraak- en schrijfgebruik,
dat men meende er geen afstand van te kunnen doen. En toch zullen we
ons er aan moeten wennen om dit woord, behalve in algemeene uitdrukkingen als „van eigen bodem" en wanneer het gaat om de aanduiding
van de onderzijde van een ruimte, door grond te vervangen, willen we
v
onze taal zuiver houden,
'
Het is in het begin wel wat ongewoon om inplaats van bodem te
spreken van grond, maar het is verbazingwekkend hoe snel men het gebruik van een woord afleert, als men er zich eenmaal goed rekenschap
van heeft gegeven, dat het gebruik daarvan onjuist is. Ik zelf heb vroeger
met overtuiging van bestand en ook van bodem gesproken tot mij de
oogen open zijn gecfaan; nu is hêt mij een raadsel dat ik dit vroeger
deed. In het programma van de Landbouwhoogeschoól staan de lessen
in de bodemkunde al sinds jaren door de zorg van Prof. B e e k m a n als
„kennis van den grond" aangeduid, zonder dat dit tot eenig misverstand
aanleiding heeft gegeven.
W i j boschbouwers spreken voorts trouw van verpleging van onze gronden en bosschen zonder er ons rekenschap van te geven, dat dit in dieri
zin ook* alweer rechtstreeks overgenomen is van onze oostelijke naburen.
Verplegen is zeer zeker een goed Nederlandsch woord maar alleen in
den zin van verzorgen van zieken en gewonden en niet van een gezond
of een normaal iets. Boschverpleging en grondverpleging is beslist fout;
het is verzorging. Verpleging in den zin van het Duitsche „betreuen"
mogen we niet vertalen door verplegen doch door verzorgen. Zoo moeten
we ons aanwennen te spreken van opstandsverzorgingt
grondverzorging
in plaats van grondverpleging, of opstandsverpleging en zeer zeker niet
van bestandsverpleging en bodemver pleging, W e kennén grond verzorgendehoutsoorten of liever houtsoorten die den grond verzorgen.
W e spreken ook van een gronddek wanneer we het hebben over een
vegetatie op den grond van een opstand. Dit is een verkeerde gewoonte
want een gronddek is een dek van grond. W e behooren dan te spreken
van een plantendek, of van grondbedekkende vegetatie of flora. Het
A
Indische boschwezen spreekt dan van de korte flora.
. '
:
Met uitdrukkingen als plenteren is het in zoover iets anders, dat de
Nederlandsche taal hier geen woord voor kent, ten minste voor zoover ik
weet. W a t belet ons echter om de zuiver Nederlandsche uitdrukking mfkappen te gebruiken ? Dit woord geeft de handeling, die we met plen-
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teren willen aanduiden, volstrekt juist weer. Men kan veel beter van
een uitkapbosch spreken dan leentjebuur te spelen bij onze oostelijke naburen,
^
*
Zoo is het ook gesteld met de definitie Mittelwald, de. combinatie van
opgaandbosch en hakhout. De naam middenbosch is hier op zijn plaats.
Ook is dit het geval met de Duitsche'uitdrukking Femelivald, die in
onze taal volkomen gedekt wordt door groepenkap.
Ongetwijfeld zijn er nog meer uitdrukkingen, die voor wijziging in
aanmerking komen maar die mij op- het oogenblik niet invallen. Ldten
wij ons allen inspannen om die vreemde insluipsels in onze boschbouwtaal
op te sporen en uit te bannen en niet met het gebruik ervan'doorgaan
om ten slotte te ervaren, dat ze zijn vastgeroest. Met wat goeden wïlzijri ze alle ribg te vervangen door goed Nederlandsch. Het nageslacht
zal er ons dankbaar voor zijn !
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