Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat
geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in
spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze desalniettemin een tamelijk ouderwets
taalgebruik.
Men gebruikt plotsklaps woorden die wellicht vervangen kunnen worden door
alternatieven die menigeen meer aanspreken. Ouderwetse, deftige of stoffige woorden
werken in beginsel vooral vertragend voor de lezer. Hetgeen ervoor zorgt dat de lezer
afhaakt, c.q. er geen snars van begrijpt.
Jij denkt wellicht dat jij je hier nimmer schuldig aan maakt. Kijk dan maar eens op de
bijgevoegde lijst met dure woorden welke mijns inziens kunnen worden vervangen
door een hedendaags synoniem.
Jij denkt wellicht dat jij je hier nimmer schuldig aan maakt.
Pardon?
In dit blog wil ik je laten zien dat er vaak onnodig moeilijke woorden worden gebruikt.
De meeste mensen weten wel dat je in spreektaal mag schrijven. Toch gebruiken ze
ouderwetse woorden als ze schrijven.
Ineens gebruiken ze woorden die misschien kunnen worden vervangen door een
duidelijker woord dat de meeste mensen begrijpen. Ouderwetse, deftige of stoffige
woorden werken eigenlijk vooral vertragend voor de lezer. Dat zorgt ervoor dat de lezer
afhaakt, of er geen bal van begrijpt.
Jij denkt misschien dat jij je hier nooit schuldig aan maakt. Kijk dan maar eens op de
lijst hieronder met dure woorden die volgens mij kunnen worden vervangen door een
eigentijds synoniem.
Misschien vind je dat ik overdrijf of denk je dat ik de lezers onderschat. Bedenk dan maar
eens wie de lezers van je blogs, artikelen of website zijn. Veel mensen hebben een
kleinere woordenschat dan jij misschien denkt. Wat voor jou duidelijk is, is dat ook voor
je buurvrouw die sinds 2005 in Nederland woont helder?
Succes!
Groeten,
Lotty Rothuizen
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aandachtig

goed

aan de hand van

met, door

aangaande

over

aangezien

omdat

aanstonds

dadelijk, gauw, binnenkort

aanvankelijk

eerst, eerder, in het begin

achten

vinden, van mening zijn

aldaar

daar, op die plaats

al dan niet

of, wel of niet

aldus

zo, op die manier

alsdan

dan, in dat geval, op dat moment

alsmede

en (ook), evenals

alsook

net als, en (ook), of (ook)

alstoen

destijds, in die tijd, toen

alvorens

voordat

alwaar

waar

anderszins

op een andere manier, anders

anderzijds

aan de andere kant

beduidend

nogal, aanzienlijk

behoeven

moeten, hoeven, nodig hebben,

behoren

moeten, horen
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behoudens

behalve, met uitzondering van

bekomen

krijgen

benevens

behalve, naast, en ook, net als

beogen

bedoelen

betreffende

over

betreft

over, onderwerp

betrekking hebben op

gaan over

bij dezen

hierbij

bij geval

soms, toevallig, als

bijgevolg

dus, daarom, door

blijkens

gezien, zoals blijkt uit ...

bovengenoemde

deze, dit

bovenstaand

deze, dit, wat hierboven staat

c.q.

'en' of 'of'

conform

in overeenstemming met, zoals

daar

aangezien, omdat

daarenboven

bovendien, behalve dat, daarbij

dagtekening

datum (van een brief)

dan wel

of

danig

nogal, zeer

der

van de

derhalve

daarom, om die reden, dan ook

desalniettemin

toch, maar

desbetreffend

over, de ... waarom het gaat, dit

desondanks

toch

destijds

toen

doch

maar

door middel van

door, met

doorgang vinden

doorgaan, plaatsvinden

dusdanig

zo
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echter

maar, toch

edoch

maar, toch

elders

ergens anders

enerzijds

aan de ene kant, zo bekeken

enkel

alleen (maar)

evenmin

ook niet

evenwel

echter, maar ..., toch

evenzeer

ook, net zo ...

evenzo

ook, net zo, op dezelfde manier

gaarne

graag

geenszins

niet, zeker niet

gereed

klaar, af

geschieden

gebeuren,

gezien het feit dat

omdat

heden

nu, vandaag

hetgeen

wat, dat wat

hiernavolgende

volgende

hieromtrent

hierover

zij, hoe dit ook -

in elk geval

in beginsel

in de eerste plaats, eigenlijk

in de gelegenheid zijn

kunnen

in de trant van

zo, zoals

indien

als, wanneer

ingevolge

door, op grond van, naar aanleiding

in goede orde

goed

in toenemende mate

steeds vaker

in verband met

door, omdat

in werking stellen

beginnen, starten

inzake

over

mede

ook, onder andere
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mededelen

laten weten, vertellen, schrijven

menigeen

veel mensen, velen

merendeels

de meeste, de meesten, vooral

met als reden

omdat

met behulp van

met, door

met betrekking tot

over

met name

vooral

middels

door

mijns inziens (m.i.)

volgens mij, ik vind, ik denk

mits

als, op voorwaarde dat

mitsdien

daarom, daardoor

nadien

daarna, vervolgens, later

nagenoeg

bijna

navolgende

volgende, hierna beschreven

nevenstaande

hiernaast, hiernaast staande

nimmer

nooit

nochtans

echter, toch

ofschoon

hoewel, al, toch, maar

oftewel

of

omtrent

over

ondanks het feit dat

hoewel, (maar) toch

ondergetekende

ik, bij mij

onder invloed van

door

onzerzijds

van ons, volgens ons

op deze wijze

zo

op grond van

vanwege

overeenkomstig

zo, als, op grond van, volgens

per abuis

per ongeluk

per omgaande

meteen, direct

qua

over, rond, als het gaat om
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reeds

al

sedert

sinds, vanaf

tal van

veel

te (Breda/Staphorst…)

in (Breda/Staphorst…)

te allen tijde

altijd

tegemoet zien

verwachten, krijgen

ten aanzien van (t.a.v.)

over

ten behoeve van (t.b.v.)

om, voor, bestemd voor

teneinde

om

ten tijde van

toen, op het moment van

ter zake

over

tevens

bovendien, ook; zowel ... als

tezamen

samen

te zijner tijd

ooit, in de toekomst, later

thans

nu, op dit moment

toentertijd

toen

trachten

proberen

u gelieve

wij vragen u

van mening zijn

vinden

van oordeel zijn

vinden

vanwege het feit dat

omdat

voorafgaand aan

eerder, vooraf

vooraleer

voordat

vooralsnog

voorlopig, tot nu toe

voor het geval dat

als

voor wat betreft

over

vrijwel

bijna

weder

weer

wederom

weer, opnieuw

weliswaar

natuurlijk
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welke (de brief welke, handelingen welke)

die, dat

wellicht

misschien

wijze

manier

willens en wetens

bewust, toch

zodanig

zo

zonder meer

zomaar, gewoon

zonder uitzondering

altijd, helemaal

zorg dragen

ervoor zorgen

zo spoedig mogelijk (z.s.m.)

zo snel mogelijk

zulks

dit, dat, zoiets

Deze lijst is samengesteld uit de woordenlijst van Onze Taal.
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