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Als je 
wollig wilt 

zijn,
brei dan een 

trui

Voorwoord

In dit boekje vind je bijna al mijn blogs die ik op mijn website heb geplaatst. Het zijn 
er namelijk al heel wat die ik van 2014 tot nu heb geschreven. 
De meeste inspiratie haalde ik uit ergernissen, maar mooie vragen van mijn klanten 
en deelnemers aan mijn trainingen leverden ook regelmatig een nieuwe blog op. 
Dus dankjewel klanten en deelnemers, zonder jullie was dit boekje er niet geweest!

Ik hoop dat je er veel leesplezier aan beleeft. 

Manon
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Alles lezen

Ja, ik geef het toe: ik heb een beroepsdeformatie. Een hele lasti-
ge, vervelende afwijking. Een gevaarlijke soms ook, vooral in het 
verkeer. Ik moet, moet echt alles, ja alles lezen.

Zes jaar was ik, toen ik mijn intrede deed in de wondere wereld van de 
letters. Het allereerste woord wat ik kon schrijven was ‘aap’. Apetrots was ik 
ook, dat ik dat kon. Lezen: ik ben er meteen aan verslaafd geraakt. Op mijn 
twaalfde had ik de hele jeugdbibliotheek van mijn woonplaats uitgelezen, 
was de boekenkast van mijn ouders al drie keer uit en geen tijdschrift bleef 
veilig voor mij. Zelfs de televisiegids moest er aan geloven. Wanneer mijn 
ouders het journaal, de actualiteiten en andere saaie volwassenenprogram-
ma’s keken, verdronk ik in een of andere roman.

Tegenwoordig werk ik de hele dag met woorden en letters. Je zou zeggen 
dat je er dan wel genoeg van krijgt. Maar toch kan ik het niet laten. Rijd ik 
op de snelweg, dan MOET ik alle opdrukken op alle vrachtwagens lezen. 
Geen reclamebord ontkomt aan mijn waakzame leesgekte. Tegenwoordig 
erger ik me kapot aan alle blikken en houten bordjes met teksten in het En-
gels. Ze zijn bijna allemaal hetzelfde! Vandaag zag ik er eentje met een fout: 
is er een heel woord weggelaten! Ben ik op een feestje, dan blijft geen shirt 
met opdruk onbelezen. “Wat, kijk jij nou naar mijn borsten?’ “Nee, ik lees 
wat je op je shirt hebt staan...” Gelukkig ben ik geen man, dat scheelt weer 
wat klappen. En die merkstift om eventuele spelfouten te verbeteren heb ik 
ook niet standaard op zak. De ultieme ontspanning? Met een boekje in een 
hoekje, nog steeds.

Ik zit er over te denken om een club voor leesgekken op te richten. Ik weet 
namelijk dat ik niet de enige ben. Dus moet jij ook alle letters belezen heb-
ben? Heb je geen rust voor je iedere poster, shirtje, graffiti of reclame hebt 
gezien? Weet dat je niet alleen bent en kom bij mijn club!
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Tiertsen

Graag laat ik jullie kennis maken met het prachtige Brabantse woord 
‘tiertsen’. Er is geen normaal Nederlands woord voor te vinden, dus ik 
pleit er al jaren voor om dit mooie betekenisvolle woord op te nemen in 
het standaard Nederlands. Want echt, jullie missen iets.

“Wat is tiertsen dan?”, hoor ik jullie nu nieuwsgierig vragen. Ik ga het 
uitleggen. Tiertsen is als jij wat lekkers te eten of drinken hebt en je eet 
of drinkt dat heel demonstratief tegenover iemand die dat lekkers niet 
heeft of niet mag. Dus jij eet bijvoorbeeld een heerlijk uitgebreid maal-
tje voor de neus van een uitgehongerd Afrikaans kindje met vlieg op 
het voorhoofd. Of je eet een heerlijk vers slagroomtaartje tegenover die 
dikke dame die net begonnen is met een streng dieet. Dat is tiertsen in 
het kwadraat.

Het kan ook met een lolly, een ijsje, een 
drankje, maar het komt er op neer dat je 
de ander de ogen uitsteekt. Die zit met het 
water in de mond naar jou te staren, terwijl jij geniet. Ik voer het woord 
‘tiertsen’ overal in waar ik de kans krijg. 
In mijn gezin kennen ze het inmiddels wel, en ook op een aantal werk-
plekken die ik heb bezet kent men de betekenis en het gebruik.

Ik heb al verschillende mensen gevraagd of zij het woord tiertsen ken-
nen of gebruiken en zo nee, of zij er dan een alternatief voor hebben. 
Niet dus. Dus ik vind dat dit mooie, nuttige woord nu eindelijk eens de 
plaats moet krijgen die het verdient: in de Dikke van Dale. 

Dus mensen: gebruik het, tierts er op los, zorg dat je ge-
tiertst wordt en verspreid dit mooie woord!

Te is nooit goed

“Te is nooit goed” zei mijn oma altijd. Ik geef haar groot gelijk. “Be-
halve tevreden en te bed” zei ze er dan snel achteraan. Te is inderdaad 
niet goed. Teveel biertjes, te weinig slaap, teveel eten, het is nooit goed. 
Maar ‘te’ zorgt op meer fronten voor ergernis bij mij. Ik kan er echt 
agressief en opstandig van worden, van dat ‘te’. Kromme tenen, jeukende 
handen, nekharen die overeind komen, dat soort toestanden.

Want ‘te’ klinkt zo ontzettend truttig en ouderwets! En je ziet het nog zo 
vaak voorbij komen. Bij aankondigingen van leuke evenementen, waar 
ik dan ineens niet meer naartoe wil. “Grote rommelmarkt te Dieren”. 
Ik ga toch niet terug in de tijd. Of bij bouwprojecten, op van die grote 
borden van de aannemer: “Nieuwe woonwijk te Duiven”, bah. Ik vind 
het oubollig ende ambtelijk, ik kan er gewoon niet tegen. Leven we nog 
in de middeleeuwen?

Waarom gebruiken deze mensen niet gewoon het veel modernere ‘in’? 
Is dat soms niet deftig genoeg voor de heren bouwvakkers? Krijgen ze 
hun koffie en bammetjes dan niet meer weg als ze naast zo’n ordinair 
bord moeten werken? Of kunnen ze dan hun project weer wat duurder 
maken? Ik krijg er in ieder geval altijd de kriebels van.

Er zijn meer van die woorden, die maar niet weg te krijgen zijn uit onze 
teksten. Waarom zie ik nog steeds ‘betreft’ of ‘indien’ in brieven die ik 
voor mijn neus krijg? Het kan zoveel moderner! Die lange oubollige 
uitdrukkingen kosten ook nog eens meer moeite, meer inkt en meer pa-
pier. Want ‘met betrekking tot’ is echt veel langer dan gewoon ‘over’. Het 
maakt je tekst ook minder toegankelijk, het leest minder lekker, je lezer 
struikelt erover. Ik wel in ieder geval. En struikelen is net als ‘te’, zelden 
goed.
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Campingpret met Google translate

De afgelopen week was ik lekker op vakantie. Heerlijk luieren met een 
boekje in een hangmat op de camping in Frankrijk. Zonnetje erbij, lek-
ker eten, genieten dus!

De camping waar we verbleven had een ‘wellness complex’, oftewel: een 
sauna, een stoombad en een rustruimte. Dit alles was vlakbij het zwem-
bad. Natuurlijk hebben we ook daar volop van genoten. Maar eigenlijk 
heb ik me vooral kostelijk vermaakt met de borden die ze hadden opge-
hangen om alles in goede banen te leiden.

De meeste Fransen staan erom bekend dat ze geen moeite doen om zich 
in een andere taal begrijpelijk te maken. Deze camping had het ech-
ter wel geprobeerd en dat kun je natuurlijk alleen maar waarderen. Ze 
hadden keurig netjes borden gemaakt met een Franse, Engelse, Duitse 
en zelfs een Nederlandse tekst met alle regels om het gezellig te houden. 
‘Verplitchte naaktheid’ was bijvoorbeeld een regel. Spaties waren ook 
niet altijd op de goede plek gezet en de ‘te volgen regles inzake de hygië-
ne’ kwamen op mij wat ambtelijk over.

Maar het aller grappigst was toch wel het bord voor de rustruimte. Wie 
daar wat van begreep in het Engels, Duits of Nederlands, was een waar 
genie. Het bord was met zorg gemaakt, met logo van de camping, foto 
van de rustruimte en een tekstballon met de regel. Ik heb heel stiekem 
een foto gemaakt, vanonder mijn handdoek.

Geniaal! Als je letterlijk opvat wat er staat, moet je als Nederlandse gast 
dus juist wel nat de rustruimte in. Een duidelijk gevalletje Google trans-
late, dachten wij zo. En dat is inderdaad een heel gevaarlijk programma, 
dat Google translate. Ik heb even een test gedaan met Engels: ‘De meeste 
teksten die ik invoer, kloppen voor geen meter!’ werd: ‘Most texts I enter, 
knocking for a yard!’

Oftewel: moet je een tekst vertalen, vraag even aan een deskundige of er 
wel iets zinnigs staat...
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Falende skills

Toen ik een jaar of tien-twaalf was, was alles ‘gaaf’. Als het echt 
heel gaaf was, ‘keigaaf’. Al mijn klasgenootjes zeiden dat ook. 
Mijn ouders vonden dat maar stom, dat ‘gaaf’. Die jeugd met hun 
rare taaltje, het zal wel.

Nu heb ik zelf twee mannen van negen en elf. Zij vinden van alles ‘falend’ of 
‘best wel falend’. Soms is iets ook ‘pokke-irritant’ of ‘naaiend’ en soms is iets 
‘schwek’. Ik heb dus heel lang gedacht dat ‘falend’ niet positief was, maar de 
dingen die zij falend vonden, vond ik grappig. Dat bleek dus ook hun bete-
kenis te zijn. Falend is grappig. Dus ik begrijp mijn kinderen gelukkig weer. 
Ik kan weer even mee.

Laatst mocht mijn oudste zoon met twee vriendjes naar de film. Die draaide 
in Arnhem, woensdagmiddag half twee. De kaartjes moest je echt op tijd 
in de bioscoop activeren, anders hadden de heren geen film. Eén van de 
vriendjes kwam aan de late kant, dus ik moest behoorlijk op het gaspedaal 
drukken om op tijd van Giesbeek in Arnhem te zijn. 

Op de oprit naar de A12 ging het bijna mis door mijn haast: ik ben met 
gierende banden een hele grote vrachtwagen in de bocht gaan inhalen. 
We redden het net voor de weg echt te smal werd. Ik kreeg het Spaans 
benauwd, maar achterin vonden de heren deze riskante inhaalmanoeuvre 
helemaal geweldig. “Yo, mama heeft skills!!! Ja, ze heeft echt wel skills, cool!” 
Ik heb voor de zekerheid maar even gevraagd wat ze daar nou weer mee 
bedoelden. Het was positief bedoeld, erg positief gelukkig. Dus nu heb ik 
skills.

De laatste tijd haal ik mijn Engels weer flink op, want die computerspelletjes 
op hun tablet zijn overwegend in het Engels. Mama, wat betekent dit nou 
weer? Zo heb je een heel vreemd woord: ‘spawnen’ waar ze het steeds over 
hebben. Inmiddels kent ‘to spawn’ ook zijn eigen Nederlandse vervoegin-
gen bij ons thuis: “Er worden allemaal zombies gespawnd”. We hebben het 
maar eens opgezocht, wat dat dan betekent. Het is dus ‘uitbroeden’ in goed 
Nederlands. Weer wat geleerd.

Ik kan niet zeggen dat ik blij ben met al die Engelse kreten, maar om nou te 
blijven hangen in ‘keigaaf’ is weer een ander uiterste. Taal verandert steeds, 
gelukkig maar. En die jongerentaal? Daar groei je vanzelf overheen.
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Plaatsvinden

Het is altijd leuk om samen te werken met anderen. Je krijgt er nieu-
we inzichten door en soms weet iemand je te overtuigen van dingen 
waar je eerder nog niet over hebt nagedacht. Het grappige is dan, 
dat je daarna steeds datzelfde ding weer tegenkomt, je ineens wel 
ergert en dan aan degene denkt die jou dat inzicht heeft gegeven.

Toen ik bij gemeente Renkum mijn schrijftrainingen gaf, werkte ik samen 
met een ambtenaar, die daar altijd al de teksten van zijn collega’s onder 
de loep nam. Het was al een wat oudere man, die al jaren bij de gemeente 
werkte. Maar hij had moderne opvattingen over tekst, zo bleek tijdens onze 
samenwerking.

Eén van de vaste onderdelen van de training was: spuien over jouw tekst-er-
gernis. Ik heb een hekel aan ambtelijk en oubollig taalgebruik, en hij kwam 
met ‘plaatsvinden’. “Dat is luiigheid” zei hij altijd. Het had mij daarvoor nooit 
zo heel erg gestoord, al zag ik er wel wat aan. Ik vind het altijd wel wat 
ouderwets en afstandelijk overkomen. En inderdaad, je kunt veel vriende-
lijker en beter vertellen wanneer mensen welkom zijn dan met dat stomme 
‘plaatsvinden’.

Even wat voorbeelden:
De opening zal op 6 juni plaatsvinden. Of: U bent van harte welkom bij de 
grote opening van mijn kantoor op 6 juni 2014.
Het concert vond plaats in het Sonsbeekpark in Arnhem. Of: Het Sonsbeek-
park zat volgepakt met concertgangers.
De overval vond dinsdagavond plaats bij de juwelierszaak in Rotterdam. Of: 
Dinsdagavond werd de juwelierszaak in Rotterdam opgeschrikt door een 
overval.

Soms hoor je het mensen ook zeggen, op het journaal. Dat komt dan zo on-
natuurlijk en gemaakt over!  Dankzij mijn compagnon bij de gemeente krijg 
ik daar nu ineens wel kromme tenen van. En bedankt Henk!

Alliteraties zijn leuk

Lees meer letters. Lekker luieren. Heerlijk vind ik dat, allitereren. 
Het is als omgekeerd rijmen, het bekt lekkerder en het leest leuker. 
Vind ik dan hoor.

Rijmen is ook erg leuk maar dat komt wat afgezaagd over. Wil je het snel? 
Bij ons lukt het wel. Dat werk. Nee, allitereren is veel leuker. Het zorgt er ook 
voor dat je makkelijker dingen onthoudt.

Alliteratie wordt volgens Wikipedia ook wel beginrijm of Germaans rijmen 
genoemd. Het is namelijk al een eeuwenoude vorm van rijm en het werd 
gebruikt in allerlei oude verhalen. Want als je niet kunt schrijven, moet je 
wel een heel goed geheugen hebben! En rijm en alliteraties werken nou 
eenmaal heel goed als je dingen wilt onthouden. Net als humor trouwens.

In mijn trainingen gebruik ik ook graag gekke dingen om mijn deelnemers 
te helpen om alles makkelijker te onthouden. Het werkt echt. Maanden later 
komen mensen er vaak nog bij mij op terug, met een lachend gezicht. De 
training zelf is ook een stuk plezieriger als je het wat luchtiger 
houdt. Leuk leren heet dat dan, in allitererende vorm.

Want zeg nou zelf: want onthoud je lie-
ver: een saaie opsomming of regel, of een 
leuke grap? Ik weet het wel! Al ben ik niet 
zo heel goed in het onthouden van mop-
pen, een grappig verhaal zal ik niet snel 
vergeten. En al vertel ik het niet exact 
zoals het was, de clou weet ik meestal 
nog wel. En daar gaat het om.

Dus wil jij dat mensen jouw slogan 
gemakkelijk onthouden? Dan heb 
je in ieder geval al drie opties:
- een grap (Leuker kunnen we het niet 
maken, wel makkelijker - oh nee, dat 
menen ze)
- een rijmende slogan (Citroen BX! De 
garage? Vindt - ie maar niks!)
- of een alliteratie (Met melk meer mans)
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BBQ is met een C

Toen ik pas met mijn studie begon, was ik in de hemel. Ineens trof 
ik allemaal gelijkgestemde zielen die ook de schoolkrantredactie 
hadden bemenst, die graag dikke boeken lazen en die zelfs gedich-
ten schreven. Heerlijk! 

In de eerste maand van ons nieuwe studieleven gingen we natuurlijk ook 
op kamp. Dat werd ieder jaar georganiseerd door de administratieve kracht 
van onze faculteit. Ik werd in mijn tweede jaar mentor, dus ik mocht daarna 
ieder jaar mee op kamp, met nieuwe, frisse letterenmensen. En ieder jaar 
doorliepen we zo’n beetje hetzelfde programma en ieder jaar gebeurde er 
tijdens dat kamp hetzelfde.

Daar zit je dan, met toch zeker zestig van die ‘letterenmensen’ op een kluitje. 
Allemaal met dezelfde afwijkingen en lettergektes. Wat doen die mensen 
dan? Dan gaan ze het programma natuurlijk goed bekijken. En wat zien ze 
daar: ‘Vandaag sluiten we af met een feestelijke barbeque.’ Dat klinkt voor 
de meeste mensen behoorlijk normaal, niks aan het handje, toch?

Wel dus. Vast onderdeel van de introductie was een soort cabaretavond 
waarin de nieuwe studenten met kleine groepjes wat leuks moesten beden-
ken en opvoeren. Met allemaal diezelfde afwijking, was er dus ieder jaar wel 
een groepje dat de taalvaut van onze administratieve kracht had gespot. 
Dus ieder jaar opnieuw werd deze arme dame weer publiekelijk op haar 
nog steeds niet gecorrigeerde spelfout gewezen. Want barbecue is met een 
C!!!

Want: barbecue is met een C!
Dus jaren later moet ik dus nog steeds bij iedere georganiseerde barbecue 
even extra kijken of het wel goed gespeld staat. Met dank aan al die eerste-
jaars van mijn oude studie.

Weg met de lijdende vorm!

Zo. We beginnen even stevig. Want soms zitten er dingen in taal 
waar je gewoon vanaf moet. Zoals dus die akelige ambtelijke 
afstandelijke lijdende vorm. Die is namelijk nergens goed voor. 
Ja, voor afstand scheppen, als je de verantwoordelijkheid wilt 
afschuiven, er niks mee te maken wilt hebben. Dan wel. Maar zo 
zitten jullie natuurlijk niet in elkaar, mijn lieve lezers.

Je komt ze op de gekste plaatsen tegen, die akelige lijdende zinnen. ‘U 
wordt zo spoedig mogelijk geholpen’. ‘Samen met u wordt een strategie be-
paald’. Door wie? Vraag ik dan standaard. Of weet u dat niet? Is er eigenlijk 
helemaal niemand die dat doet hier, de klant helpen of die strategie bepa-
len? Jullie weten het niet he!

Maar meestal weten ze het best. Zet dat 
dan neer: “Onze kassamedewerkers helpen 
u zo snel mogelijk’. ‘Samen met u bepaalt 
onze consulente een strategie.’ Dat staat 
veel persoonlijker en je weet meteen naar 
wie je moet vragen.

En wat vinden jullie dan van dat arme 
‘lijdend voorwerp’? Dat is toch zielig! 
Niemand wil lijdend voorwerp zijn. Dat 
gun je niets of niemand, ik niet tenminste. 
Nog een goede reden om de lijdende vorm 
voor altijd af te schaffen.

Er zijn mensen die denken dat je niet alle lijdende zinnen kunt mijden. Maar 
dat kan dus wel! Je moet er soms wel even over nadenken en je onderwerp 
eens van de andere kant bekijken. Het kan namelijk altijd. ‘In Renkum wor-
den nauwelijks nog huizen gebouwd’ is voor mij een goed voorbeeld. Men 
bouwt nauwelijks nog? Naaah. We bouwen? Nee, dat is hem ook niet. ‘In 
Renkum ligt de huizenbouw nagenoeg stil!’

Dus mensen, mijdt het lijden bij het schrijven, blijf actief en creatief en laat je 
teksten spetteren! En als dat niet lukt, mag je mij altijd bel len.
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Sociale media: ergernis of inspiratie?

Ken je dat? Van die mensen die we van alles plaatsen maar nooit 
iets leuk vinden of delen? Of van die mensen die drie dingen achter 
elkaar op Facebook zetten, eens per week? Of mensen die allemaal 
spellen doen en willen dat jij daar ook je tijd mee verspilt?

Helaas zie ik nog erg vaak mensen die op een minder sociale manier met 
sociale media omgaan. Als iemand privé teveel of op een beetje een vreem-
de manier zijn account gebruikt, is dat niet zo’n groot probleem. Maar als je 
als ondernemer je sociale vaardigheden op het digitale netwerk niet goed 
beheerst, kan dat wel schade opleveren. Het is niet goed voor je imago en 
het kan je zelfs klanten kosten.

Daarom vind je hier wat tips om je Facebook of Linkedin, Twitter en al die 
andere media wat socialer te maken:

Tip 1: Te is nooit goed. Ik zei het al eerder, maar voor sociale media geldt 
dat ook. Te weinig is niet goed, want die ene keer dat je wat plaatst, ver-
dwijnt het in de brij van al die anderen die wel vaak wat plaatsen. Maar 
teveel is pas echt niet goed. Want dan zetten veel mensen je meldingen 
uit. Als je bijvoorbeeld vijf tweets per dag plaatst, kan dat nooit allemaal 
interessant zijn voor je volgers. En ik hoef echt niet te weten dat je nu bij de 
slager staat of nog een kopje koffie neemt. Dat brengt me naar de volgende 
tip:

Tip 2: Denk altijd even na of je lezers / vrienden / volgers het interessant 
of leuk vinden om je bericht te lezen. Hebben ze er wat aan? Top, doen. 
Leren ze jou als persoon er beter door kennen? Doen. Kunnen ze er wat van 
opsteken of is het gewoon erg grappig? Ook doen. Sta er gewoon heel even 
bij stil en je zult zien dat je betere berichten maakt en dus meer en leukere 
reacties krijgt.

Tip 3: Delen is leuk! Je maakt er een ander ook ontzettend blij mee. Digi-
taal delen kost niks, maar je maakt er jouw collega-ondernemers blij mee. 
Dat netwerken gaat digitaal gewoon gezellig door. 

Ook reacties of vind-ik-leuks doen het altijd goed. Het heet niet 
voor niks ‘social media’ zullen we maar zeggen.

Tip 4: Hou het positief! Natuurlijk maak ook jij wel eens erg kwaad over 
dingen. Maar hou het zakelijk en word nooit persoonlijk! Dat beschadigt 
niet alleen de ander, maar ook jou.

Tip 5: Ben jij zelf degene die negatief in de kijker staat? Dat is knap 
vervelend! Maar je staat niet machteloos. Kijk eerst goed naar de boodschap 
van de ander: wil hij je beledigen? Niet reageren! Hou de boel wel goed in 
de gaten. Maakt de ander een grap over jou? Kijk dan wat je ervan vindt. 
Leuke grap? Maak een grap terug. Is de grap van de ander niet leuk? Niet 
reageren. Is iemand ontevreden over jouw product of dienst? Zorg dat je 
meer te weten komt over het hoe en wat en herstel de schade. Bied je excu-
ses aan en laat zien dat je actief naar een oplossing zoekt.

Tip 6: Maak gebruik van de mogelijkheden. Je kunt via sociale media veel 
dingen delen, maar je kunt ook vragen om de mening van anderen. Stel 
gewoon eens een vraag over iets waar jij mee bezig bent. Laat je maar eens 
verrassen door de reacties! Op LinkedIn kun je bijvoorbeeld gratis een poll 
maken met eigen vragen. Het levert je altijd wat op.

Tip 7: Zakelijk of privé? Hoe gebruik je bijvoorbeeld Facebook? Hou je 
zakelijke en privéberichten gescheiden? Of mogen je klanten gerust we-
ten dat je een nieuw huisdier hebt, of rare kinderen die de hele dag gekke 
opmerkingen maken? Denk er in ieder geval over na. LinkedIn is in ieder 
geval lekker saai en dus duidelijk. Facebook en Twitter (en Instagram en al 
die andere nieuwe podia) zijn wat minder zakelijk. Daar kun je dus ook je 
persoonlijkere dingen op kwijt. En soms blijk je in je Facebook vrienden-
kring heel wat potentiële klanten te hebben.

Zo. Nu ben ik wel betweterig genoeg geweest. Volgende week ga ik weer 
een blog over taal en tekst schrijven. Iemand een idee? Of zal ik dat via 
Facebook vragen?
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Mooie woorden

Vorige week is het woord ‘bolleboos’ uitgeroepen tot mooiste woord. 
Het woord kreeg de meeste stemmen bij de verkiezing die de Dikke van 
Dale had uitgeschreven. Het is inderdaad een mooi woord en het allite-
reert ook nog eens leuk (zie mijn eerdere blog over alliteraties).

Toch zou dit niet mijn favoriete woord zijn. Ik ga dan eerder voor woor-
den als ‘liniaal’ of ‘alinea’. Die rollen zo lekker uit je mond, vind ik altijd. 
Maar gelukkig, smaken verschillen. Maar wat zijn dan lelijke woorden? 
En is daar al eens een verkiezing over gehouden?

Ja dus! Vorig jaar werd ‘participatiesamenleving’ uitgeroepen tot het 
lelijkste woord van 2013. Het mag in 2014 niet meer gebruikt worden. 
Helaas heb ik het de afgelopen weken toch weer een paar keer gehoord. 
Heel jammer. Ook yolo stond op de nominatie voor lelijkste woord. 
Maar yolo is helemaal geen woord! Dat is een afkorting, net als lol. Ik 
was helemaal verbaasd dat ook Amerikaanse twitteraars dat gebruikten. 
Ik hoopte al even dat er eindelijk eens een Nederlands woord die kant 
op ging. Maar ja, lol is dus een afkorting voor laughing out loud... heel 
jammer. Weer geen invloed op een andere taal.

Maar wisten jullie dat de Russen wèl veel leenwoorden uit het Neder-
lands gebruiken? Tsaar Peter de Grote was namelijk groot fan van Ne-
derland. Veel zeil en scheepvaarttermen zijn dus Nederlandse leenwoor-
den daar. En de Russen dragen dagelijks een ‘brioekie’, een broek dus. 
Helaas is op dit moment de verstandhouding met de Russen wat koeler, 
maar ooit, heel vroeger hadden we daar dus invloed. Misschien moeten 
we dat nog eens fijntjes laten weten aan meneer Putin?

БРЮКИ

Plat proaten

Afgelopen weken ben ik druk bezig geweest met opnames maken voor 
een filmpje. Ik moest ook wat zeggen in een studio voor een groen 
scherm. Ik vind het geweldig om te doen, maar ik vind het vreselijk om 
mezelf daarna terug te zien op film. De filmmaker had het filmpje laten 
zien aan wat collega’s. Hij kreeg als commentaar dat ‘die dame geen 
Nederlands spreekt.’ Toen hij dat aan mij vertelde zat ik dus drie hoog 
op de kast. Wat nou geen Nederlands??? “Ja, je klinkt wel erg Brabants” 
zei hij voorzichtig. De arme man heeft de rest van de dag mijn getier aan 
moeten horen over accenten en dat een accent heel wat anders is dan 
dialect. En dat ik echt correct Nederlands spreek, maar wel met accent.

Ja, ik klink Brabants. Daar kom ik ook vandaan. En dat mag je best 
horen. En nee, dat is geen dialect maar een accent. Ik krijg regelmatig 
commentaar op mijn accent, maar toevallig wel altijd van mensen uit de 
Randstad. Dat knauwaccent uit het westen, met die vreemde ejrrr, en die 
rochelende g waar je maaginhoud van naar boven lijkt te komen is geen 
ABN. En ik heb vaak erg veel moeite om dat rare geknauw te verstaan. 

Ik kan me een optreden herinneren van Jules Deelder op mijn middel-
bare school. “Goeie rap” zei mijn buurman, maar het was nauwelijks 
te verstaan door het zware Rotturrjdams accent van de goede man. Ik 
snap wel dat hij nu met een wasmiddelreclame zijn inkomen moet veilig 
stellen, want buiten Rotjeknor verstaat bijna niemand hem. Gelukkig 
is hij op papier stukken beter te begrijpen: zijn Nederlands op schrift is 
namelijk wel perfect. En zo hoort het ook.

Wanneer ik met mensen praat, vind ik het altijd leuk om te gissen waar 
ze vandaan komen. Iedereen heeft wel ergens een accent. Dat is char-
mant, dat heeft wat vind ik. Die zachte g, die Groningse manier van de n 
inslikken, van mij mag iedereen laten horen waar hij vandaan komt. Dat 
heeft karakter. Zo lang je op schrift maar duidelijk en correct bent.
Dus mijn Brabants accent ga ik niet afleren, echt nie! 
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Mix en meng

Is er eigenlijk een Nederlands woord voor blog? Digitaal dagboek? 
Logboek? Want er zijn van die dingen waar ik hele kromme tenen 
van krijg. Jeukende handen ook vooral en heel veel zin om een rode 
pen te pakken. Ik kan er gewoon echt niet tegen: van die Engelse 
termen en kreten gemengd met Nederlands. Bah. Marketingmen-
sen hebben er wel vaker last van: Engelse kreten klinken blijkbaar 
veel hipper en deskundiger dan ons eigen Nederlands. Is er eigen-
lijk ook een Nederlands woord voor marketing?

Laatst was ik in een supermarkt. Daar stond zo’n frisse dame een product te 
demonstreren. Ik houd wel van gratis proeven, dus ik was er snel bij. Maar 
toen zag ik eerst al dat bord...

De dame sprak me aan: “Hallo, mag ik u verrassen met maailt en kriemie? 
Welke topping wilt u er op?”
Watte? Het bleek om een plantaardig toetje te gaan van een niet nader te 
noemen merk. En daar zat dan hagelslag op, of een beetje muesli. Lekker 
mild en romig was het. Dat leek me wel een goeie naam ook: Mild en romig. 
Maar het heet dus weer iets Engels. Oké, ze willen vast internationaal doen 
en ook in andere landen dat spul verkopen. Het zal wel, mijn Engels is 
behoorlijk goed, dus ik heb er geen moeite mee om de naam te snappen. 
Maar dat bord!!! Ik heb er even stiekem een foto van gemaakt:

Moet dat nou in zo’n rare koeterwaals mengelmoes? Waarom niet: Proef 
hier en laat je verrassen? Of helemaal Engels: Have a taste & be surprised? 
Kunnen ze dat kastje ook meteen exporteren naar het buitenland. Kan de 
frisse dame daar ook meteen vooruit. Of maken ze dan een half Duits bord: 
“Probieren Sie hier & be surprised!”...?

Zo’n winkelproeverij heet trouwens ook al niet meer demonstratie, maar 
‘tasting’ begreep ik van de demodame. En die openingszin, daar was heel 
lang over nagedacht. Door marketingmensen van de plantaardige yoghurt. 
Ik vond dat die dame een draak van een zin moest uitspreken. Zelf had ze er 
geen moeite mee, zei ze.
Ik hou er in ieder geval niet van.  Als ik een tekst schrijf, zet ik er als het even 
kan geen andere talen in. Überhaupt niet. Pas du tout!
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Voor al uw…

Uit de Verf Communicatie, voor al uw teksten. Soms klinkt 
een slogan erg oubollig. Voor al uw... kom je nog steeds 
heel erg vaak tegen. De slager, voor al uw vlees! Jahaaa.

Het is ook niet gemakkelijk: een leuke pakkende slagzin be-
denken voor je bedrijf. Daar verdienen dus veel reclamebureaus 
hun brood mee. Die weten allerlei manieren om wel een goede 
slagzin voor jouw bedrijf te bedenken. Natuurlijk waag ik me er 
ook wel eens aan. Soms rolt er dan iets uit waar mijn klant en 
ik allebei meteen blij mee zijn. Dat zijn de beste. Maar soms is 
het ook een heel traject waar iedereen iets van moet vinden. En 
dan ga je de mist in. Want hoe kun je nou een pakkende slagzin 
bedenken die alle lading van een bedrijf dekt en waar iedereen 
blij mee is? Dat lukt nooit. Dus zal je altijd iets slaps krijgen wat 
net zo nietszeggend is als ‘voor al uw...’.

Maar gelukkig is daar de slogangenerator! 
Dat is een internetsite waar je gewoon je bedrijfsnaam in kunt 
tikken. Na wat geratel krijg je dan de meest fantastische slogans 
voor jouw bedrijf:

“Iedereen kent Uit de Verf Communicatie” Was dat maar waar!
“Proost op Uit de Verf Communicatie” Ik ben toch geen café...
“Bedankt, Uit de Verf Communicatie” Graag gedaan hoor. Waar-
voor eigenlijk?
“Uit de Verf Communicatie, de turbo van mijn leven” Tsja. Ik lig 
inmiddels onder tafel van het lachen.
“De zon schijnt dankzij Uit de Verf Communicatie” Wauw, ik wist 
niet dat ik het in me had!
“Uit de Verf Communicatie laat je zweven” Nee, ik ben geen Hans 
Klok en ik laat mijn klanten zeker niet zweven. Liever niet!
Nog eentje dan: “Het wereldwonder dat Uit de Verf Communica-
tie heet” Bescheidenheid siert de mens zullen we maar zeggen.

Dikke pret dus, maar zo’n site is vooral leuk om te gebruiken als 
je even vastloopt. Het brengt je wel op andere ideeën. En als je 
een keer niks te doen hebt, kun je wel even lachen. 
Dit is de link: www.gratisslogans.nl.

Een echt pakkende slogan moet volgens mij toch het resultaat 
zijn van klantenkennis, maatwerk en een geniale inval. 
Laat mij dat maar leveren. En die geniale inval: die is het leukste 
als je die samen met je klant kunt hebben.
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Raar woord

Soms kom je ineens een heel raar woord tegen. Zo’n woord dat niet lijkt te 
passen bij wat het eigenlijk voorstelt.
Laatst was het weer zover. Ik kwam het woord ‘pectoralen’ ergens tegen. Het 
deed mij denken aan een heel vervelende kwaal:
“Nee, ik kan vandaag niet, ik heb last van pectoralen, heel naar” “Mijn pecto-
ralen spelen alweer op dus ik kan niet te lang zitten hoor.” Pectoralen, dat zijn 
vast van die vervelende dingen die jeuken, bah.

Mijn man vond dat het ook wel een term uit de muziek zou kunnen zijn: “Dit 
muziekstuk van Chopin bevat heel veel gevoelige pectoralen. Vooral in de aria’s 
van Maria Callas komen die heel mooi tot uiting.”

Dikke pret met pectoralen dus. Ik vind het een lelijk woord ook. Vooral als je 
weet wat er mee bedoeld wordt. Als je het woord op Google opzoekt, vind je 
dit:
‘Sieraden die op de borst worden gedragen; zowel die sieraden die op kleding 
zijn genaaid of gespeld als die welke aan koorden, kralenkettingen en dergelijke 
om de hals hangen.’ Maar zo maakte ik er geen kennis mee.

Ik kwam via Google ook nog een leuk romanfragment met dat prachtige 
woord tegen:
‘Ik zit hier prima’ zei Rosie, ‘tenzij, jij?’
‘O, nee, nee, ik kan best leven zonder Ger Brophy’s t shirt in handen te krijgen.’
‘Hij boft als hij het terugkrijgt, althans in één stuk.’
‘Dat overleeft hij wel. Kan hij op weg naar huis zijn pectoralen laten zien.’ Ik 
hield een van de ciderflessen schuin, er zaten nog een paar slokken in. ‘Jij nog 
wat?’
Wat ze hier met pectoralen bedoelen, ik heb geen idee. Buikspieren? 

Maar dat is het dus allemaal niet. Ik denk dat jullie inmiddels erg graag willen 
weten wat dat dan wel is, pectoralen. Ik zal het jullie laten zien:

Het zijn snoepjes! 

Met dropsmaak. Ze bestaan al heel lang, het zijn van de snoepjes die je oma 
vroeger als keeltabletjes gebruikte. Maar vinden jullie dat nou een smakelijke 
naam? Ik niet. Venco ook niet trouwens, die noemt ze pecto’s, al sinds 1920. 
Dat klinkt al een heel stuk beter. Kom je zelf ook wel eens zo’n raar woord 
tegen? Laat het me weten!
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Raar taaltje

Nederlands is maar een raar taaltje. Op de basisschool merk je 
het al aan alle uitzonderingen op de regels die je moet leren. Heel 
vreemd en ingewikkeld is het allemaal. Die arme kinderen: eerst 
praten en schrijven ze normaal, maar na een paar lessen grammati-
ca snappen ze er ineens niks meer van.

Buitenlanders die Nederlands leren hebben daar ook last van. Dat kun je ho-
ren aan de prachtige dingen die zij dan zeggen. Zo hadden we een Franse 
vriendin die in Nederland was komen wonen. Ze had echt taalgevoel dus ze 
leerde onze taal vrij snel. Ze hield ook van lekker eten, dus daar gingen de 
gesprekken vaak over. Bij weer zo’n heerlijk etentje had ze het over ham van 
een ‘zwarte vark’. Prachtig vond ik dat. ‘Nee’, zei haar Nederlandse vriend, ‘dat 
heet varken in het Nederlands’. Ik vond dat hij haar niet mocht corrigeren, 
zo’n mooie verspreking moet je erin houden. En eigenlijk is het ook heel 
raar: varken. Het lijkt op meervoud, zoals wolken. Bij ons gezin is de ‘zwarte 
vark’ in ieder geval wel gebleven. Onze ondeugende zwarte kater kreeg het 
regelmatig te horen.

Maar nog even over varkens: In het Maleis hebben ze een geniale meer-
voudsvorm. Daar zeggen ze het woord gewoon twee keer. Babi is Maleis 
voor varken, dus meer varkens is daar: babi babi. Geweldig toch! Nooit meer 
gedoe. Geen rare vervoegingen, uitzonderingen, afwijkingen, gewoon twee 
keer zeggen en alles is duidelijk. Dat is toch veel logischer dan al die meer-
voudsvormen van ons?

Ik vind het altijd erg leuk om te horen hoe buitenlanders onze taal leren. 
Ineens merk je dan dat wat voor ons gewoon is, eigenlijk heel raar en on-
logisch blijkt te zijn. En dan ga je nadenken over hoe het ook alweer zit. En 
voor mensen die de hele dag met taal en tekst bezig zijn, is dat alleen maar 
heel nuttig.

Moeten en dienen

Ik word altijd lichtelijk narrig als ik dingen ‘moet’. Maar als ik iets 
‘dien te doen’, raak ik helemaal in de dwarse modus. Ik moet niks, 
zeg ik altijd, behalve ademen, poepen en plassen. De rest vraag je 
maar vriendelijk. Dan denk ik er eens rustig over na.

Toch kom je in een kookboek zelden die ongewenste woorden moeten en 
dienen tegen. Hoe doen ze dat?

Met de gebiedende wijs natuurlijk! Die is er speciaal voor uitgevonden om 
de ander eens lekker te commanderen: doe dit, doe dat: zo doe je dat dus. 
Als je liefhebbende echtgenoot of partner zo tegen je praat, vind je het 
meestal niet zo leuk, maar in teksten is het de ideale oplossing om niks te 
laten moeten of dienen. Zet er een ‘zo voorkomt u dat’ achter om je lezer 
nog wat extra te bedreigen en je bent klaar.

Gelukkig zijn jullie allemaal heel erg klantvriendelijk. Jullie klanten hoeven 
niks, alleen netjes hun factuur betalen. Dat moeten ze niet, en ze dienen 
hun factuur ook niet op tijd te voldoen. Maar wel: Betaal uw factuur op tijd. 
Zo voorkomt u dat ik mijn knokploeg van profboksers op u afstuur. Wed-
den dat ze allemaal op tijd betalen?

In veel teksten zie ik de worsteling van de schrij-
vers met dat ‘moeten’ en ‘dienen’. Want eigenlijk 
willen ze het helemaal niet zeggen. Van dat vre-
selijke ‘dienen te’  krijg je ook nog eens ingewik-
kelde zinnen.  Maar wat doe je dan?

Nou, het is vrij simpel. Kijk maar naar een kook-
boek. Die zijn gespecialiseerd in het beschrijven 
van dingen die je moet doen. Anders kookt de 
boel over, verbrandt je taart in de oven, blijft je 
sausje dun, et cetera. 
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Moeilijke woorden

Je komt het nog teveel tegen: moeilijk woorden en vakjargon. Er 
zijn mensen die dat heel graag gebruiken. Die vinden dat fijn. Door 
allemaal vakjargon te gebruiken, voelen ze zich deskundig. 

Ik hou er niet zo van, van moeilijke woorden gebruiken. Daar heb ik meer-
dere redenen voor:
Ten eerste zorgen moeilijke woorden vaak voor verwarring. Weet je wel 
zeker of je toehoorder of lezer wel weet wat je bedoelt? Of is jouw moeilijke 
woord voor meer betekenissen te gebruiken?

En dat is mijn tweede bezwaar: moeilijke woorden komen niet altijd aan bij 
je publiek. Want de moeilijkewoordengebruiker is niet duidelijk. En dat is 
niet klantvriendelijk. Degene die de ingewikkelde woordkeus graag bezigt, 
blaast zichzelf op en zet zich boven zijn publiek. Je sluit er mensen mee 
buiten. De meeste mensen vinden dat niet zo prettig. Dan loop je dus ook 
nog de beroemde en geliefde ‘gunfactor’ mis: ‘met die blaaskaak ga ik niet in 
zee!’.

Mijn derde bezwaar is heel praktisch: hoe ingewikkelder jij je zinnen en 
woorden maakt, hoe groter de kans is dat het fout gaat. Als je een ingewik-
kelde zinsconstructie bedenkt, maak je veel sneller fouten. Vooral lijdende 
vormen en tangconstructies zorgen voor foutjes in je tijdsbepalingen, je 
werkwoordsvormen, noem maar op.

Maar als het zo simpel klinkt, dan kom ik toch niet meer deskundig over? 
Juist wel. Als jij in staat bent om aan je neefje van tien uit te leggen wat jij 
hebt uitgevonden, mag je jezelf op de borst kloppen. Einstein, je weet wel, 
die man die velen als het toppunt van deskundigheid zien, zei het ook al:

Dus hou het lekker simpel, dan 
snap je zelf ook nog wat je zegt. 
En je publiek is er alleen maar 
blij mee. Want zeg nou zelf: jij 
hoort toch ook veel liever een 
duidelijk verhaal?

Post is echt leuker

Geniet jij er ook zo van? Van al die kerstpost? Ik wel. Ik moet iedere 
keer in de brievenbus kijken wanneer ik er voorbij kom. 

Meestal is de brievenbus leeg, want post is niet meer zo hip. Maar deze da-
gen ligt er heel vaak wel weer iets in mijn brievenbus te wachten tot ik het 
zie. ‘Ik krijg post dus ik besta’ zei Loesje al. Deze kerstdagen bestaan we dus 
allemaal net een beetje meer dankzij alle kerstkaartjes die we krijgen.

In de virtuele brievenbus van mijn inbox stromen de kerstwensen ook 
binnen. Die vind ik ook leuk, maar die kan ik niet leuk op mijn werkplek 
neerzetten of aan de kaartenslinger in de keuken hangen. Ik ga ze ook niet 
allemaal afdrukken. Die komen dus eigenlijk minder aan. Het is voor de 
afzender ook gemakkelijker: met een paar drukken op de knop heb je al je 
relaties wat laten weten. Het kost je niets, en je hoeft er ook niet voor door 
de regen of de kou om je wens te bezorgen.

Dat is dus precies de reden dat ik mijn klanten aanraad om wel iets met ech-
te papieren post te doen. Want die mailing die jij met een druk op de knop 
uitdoet, bereikt niet iedereen die jij mailt. Ik zie het zelf ook aan mijn eigen 
mailings. Bijna de helft van mijn zorgvuldig opgestelde berichten verdwijnt 
zo in de reclamemap en in de vergetelheid.

Maar echte papieren post moet je open maken. Echte post komt vrijwel al-
tijd wel aan. Want de meeste mensen zijn nieuwsgierig genoeg om te kijken 
wat er in die envelop zit. Of de postkamer moet het inboeken, bij grotere 
organisaties. Je moet er ook meer zorg aan besteden, want het staat ge-
drukt. Daarom raad ik mijn klanten altijd aan om toch ook die ouderwetse 
papieren post te gebruiken als ze echt wat belangrijks willen laten weten. 
Want echte post is gewoon leuker.
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Wie dit leest is gek

Nu ben ik benieuwd wie van jullie toch deze blog zullen lezen. 
Maar soms denk ik dit wel als ik bepaalde teksten of stukken voor 
mijn neus krijg. De afgelopen maanden ben ik namelijk druk bezig 
geweest met het redigeren van twee begrotingen van twee ge-
meenten waar ik voor werk. Dat zijn allebei dikke boekwerken van 
ongeveer 115 bladzijden per stuk. Romans dus, maar dan anders.

Door allerlei probleempjes en dingen die mis gingen met het bestands-
beheer, heb ik sommige teksten wel vier keer opnieuw moeten redigeren. 
Deze gemeentes werken intensief samen, dus veel teksten zag ik -iets aan-
gepast- twee keer voorbij komen. Oftewel, sommige teksten heb ik wel acht 
keer aangepast.

Na weer zo’n correctieronde dacht ik: ‘Ik ben blij dat ik geen raadslid ben, 
die mensen moeten dit allemaal lezen.’ Maar daarna besefte ik dat zij met 
hooguit een paar keer lezen klaar zijn. Samen met mijn collega’s, die naar de 
getallen kijken en mensen stalken die maar niets aanleveren, blijf ik maar 
bezig met die twee keer 115 pagina’s. Daarna vroeg ik me af of die mensen 
eigenlijk wel alles zullen lezen? Of zouden ze alleen vlug doorbladeren naar 
de getallen en ons gezwoeg negeren?

Het zal mij benieuwen in ieder geval. Ik krijg soms wel het idee dat bij de 
overheid veel mensen heel erg druk bezig zijn met het produceren van 
bepaalde stukken die vervolgens vrijwel ongelezen in de lade verdwijnen. 
Ik zie er nu dagelijks een voorbeeld van. We zijn al een paar maanden met 
vier mensen heel intensief bezig om twee mooie, kloppende en duidelijke 
begrotingen te produceren. Allerlei afdelingshoofden, managers, inhouds-
deskundigen en ondersteuners buigen zich daarnaast ook over de teksten, 
de getallen en het proces. En wie ziet dat werk?

Je leert er wel veel van vind ik. Met de zoek en vervang functie kun je bij-
voorbeeld behoorlijk snel al heel wat verbeterslagen maken. Word lost dat 
graag voor je op. Maar het blijft oppassen: want ‘middels’ zit ook in ‘inmid-
dels’ en als je jouw zoekopdracht niet goed invoert, staat er ineens overal 
‘inmet’. En wat doe je met de ene lijdende vorm na de andere? Ik krijg er 

heel wat weg, maar na een tijd zie je door de bomen het bos 
niet meer.

De komende week mag ik nog een laatste correctieronde doorvoeren in 
deze teksten. Ik hoop maar dat de raadsleden iets zullen merken van alle 
gezwoeg. ‘Wie dit leest is gek’, mag hooguit in de schoolagenda van een 
puber komen, maar zeker niet in het hoofd van mijn lezers.
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Schrijftaal, waarom zou je?

Vorige week gaf ik training aan een enthousiast groepje. In mijn 
training komt vrijwel altijd discussie op gang over spreektaal en 
schrijftaal. Deze keer was dat niet anders, gelukkig. Ik vind het 
altijd erg leuk om te horen waarom mensen vinden dat ze anders 
moeten schrijven dan dat ze spreken. Meestal vinden ze dat ze dan 
serieuzer overkomen. Ook hoor ik vaak dat ze die ‘Jip en Janneke 
taal’ niet respectvol vinden.

Maar tussen oubollig en afstandelijk schrijven en Jip en Janneketaal gebrui-
ken, zit nog een hele wereld aan variatie. Je hoeft je mail niet te beginnen 
met ‘Yo klant!’ en je hoeft ook niet meteen over te schakelen op je en jij. Als 
je dat niet passend of prettig vindt, gebruik je gewoon ‘u’. Daar is niks mis 
mee. Maar er is wel iets mis met ‘derhalve’, ‘met betrekking tot’, ‘middels’ en 
andere achterhaalde en ouderwetse woorden. Middels is trouwens nog een 
Germanisme ook.

Je zin hoeft ook geen drie regels lang te zijn, met zes bijzinnen en allerlei 
zombiewoorden als ‘zouden’, ‘kunnen’, en ‘worden’.  Vaagtaal, twijfeltaal, je 
hebt er alleen maar last van. Vaak komen de schrijvers van die veel te lange 
zinnen helemaal in de knoop. Het helpt als je dan even in normale taal 
uitspreekt wat je wilt vertellen. En als je dat vervolgens opschrijft, dan heb 
je ineens wel een duidelijk verhaal. Kijk ook even naar hoe je lezer jou als 
afzender ziet. Je hebt het helemaal niet nodig om moeilijk te doen!

Laatst had ik een reactie van een mij onbekende dame op mijn blog over 
Schrijftaal. Zij vond het jammer dat sommige woorden verdwijnen. Helaas 
zei die dame er niet bij welke woorden ze zou gaan missen. Daar werd ik wel 
benieuwd naar! Maar haar reactie heeft me wel aan het denken gezet. Zijn 
er woorden die ik zelf mis? Woorden waarvan ik niet wil dat ze verdwijnen?

Taal leeft en dus verandert taal voortdurend. Dat moet, anders verandert die 
taal in een dode taal, zoals Latijn. En dat willen we niet. Natuurlijk verdwij-
nen en verschijnen er allerlei woorden in het Nederlands. ‘Drollenvanger’, 
‘typemachine’, ‘broekrok’, ‘diskette’: deze woorden hoor je niet meer zo veel. 
Dat is ook logisch, want de dingen waar die woorden voor staan, kom je niet 

meer zo veel tegen. Dus verdwijnen die woorden ook uit beeld. 
Woorden die ik wel nog regelmatig tegenkom, maar liever niet 

meer zie zijn: ‘middels’ (Germanisme), ‘indien’ (truttig en ouderwets), ‘derhal-
ve’ en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Woorden die ik niet zou willen missen zijn wat lastiger. Eigenlijk vind ik ‘he-
laas’ wel erg mooi, die mag blijven. En ook ‘onmiddellijk’ en ‘accuraat’ mogen 
van mij blijven. Sommige woorden klinken ook precies zoals hun betekenis. 
Iemand die accuraat is, werkt preciezer en prettiger dan iemand die precies 
is. Vind ik dan. Maar verder?

Wanneer mis je een woord? Wanneer is het echt weg? Ik heb er lang over 
nagedacht, maar ik kan behalve de woorden die ik hiervoor noemde, niet 
echt iets vinden waarvan ik denk dat we het gaan missen. Ik moest wel den-
ken aan een collega van vroeger, die zo graag ‘in dier voege’ in zijn brieven 
gebruikte. Dat vond hij mooi. Tja, ieder zijn smaak. Ik moet zeggen dat ik 
deze prachtige oubollige ‘dus’-versie echt nooit meer tegenkom. Dat dier is 
als zodanig dus echt uitgestorven. Helaas...
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Wat wil die klant?

‘Wass will der Mensch?’ vroeg een beroemde filosoof zich 
in de vorige eeuw af. Daar kun je boeken over vol schrij-
ven. Wat wil hij, wat zou hij moeten willen, ga zo maar door. 
Maar daar wil ik het niet met jullie over hebben. Ik wil me 
nu alleen richten op jullie klanten. Want die willen ook iets, 
anders worden ze geen klant.

Een klant die niks wil, is geen klant. Dat is iemand die jouw tijd 
verdoet. Dus jouw klant wil wel iets. Meestal heeft hij of zij een 
probleem of een vraag en jij lost dat op. Kijk, dat klinkt heel 
makkelijk. Dus wat doe jij? Jij benoemt het probleem van je 
klant, zodat hij of zij weet dat jij weet wat zijn probleem is. Jouw 
klant weet dat hij aan het juiste adres is en jij maakt je klant blij 
door het oplossen van zijn of haar probleem.

Maar als ik op jullie websites kijk, zie ik meestal helemaal geen 
problemen of vragen van jullie klanten! Hoe kan dat nou? Waar-
om lees ik alleen maar teksten over jouw aanbod? En over jouw 
opleidingen en ervaringen? En waarom zie ik bijna nergens ver-
halen van andere klanten die jij ook zo fijn hebt geholpen? Wat 
is dat nu?

Dat is vooral erg jammer. Want jouw website is dus minder goed 
te vinden op Google. De meeste mensen zoeken namelijk op 
een probleem en ze weten niet altijd een oplossing. Degenen 
die jouw website wel weten te vinden, voelen zich minder aan-
gesproken. Want je hebt wel een aanbod, maar past dat wel echt 
op hun vraag?

Daarom heb je mensen nodig zoals ik. Want jij bent zo lekker 
bezig met jouw product of dienst, dat het heel erg lastig is om 
die extra stap naar achteren te zetten en eens goed te kijken 
naar de behoeften en vragen van jouw klanten. Je weet best hoe 
jouw klanten in elkaar zitten en wat ze het meeste vragen. Je 
kent hun vragen en zorgen wel, maar als je over je eigen be-

drijf moet schrijven, ga je toch automatisch weer van 

jezelf uit.
Voor mij dus de uitdaging om twee keer in een andere huid te 
kruipen. Want ik wil eerst weten wat jij nodig hebt en dan moet 
ik weten wat jouw klanten willen weten. Samen komen we daar 
altijd uit. Ik stel heel veel vragen, we overdenken goed wat jouw 
klanten over de streep trekt en dan ga ik aan de slag. En dan 
heb jij een website die ineens wel vindbaar is en waar jouw klan-
ten blij van worden. 

En blije klanten, dat wil len wij als ondernemer toch al lemaal?
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Wat wil die klant, deel 2

In mijn vorige blog heb ik jullie verteld hoe belangrijk het is 
om je website klantgerichter te maken. Dat doe je door de 
vragen en problemen van je klanten centraal te stellen. Dat 
blijkt in de praktijk voor veel ondernemers erg lastig te zijn. 
Natuurlijk vind ik het geweldig en nodig dat je mij inhuurt 
om met jou samen je communicatie en je website te verbete-
ren. Maar je kunt zelf ook alvast wat doen.

Ga eens lekker zitten en pak een groot vel papier. Een flipover is 
ook fijn om mee te werken. In het midden zet je ‘mijn klanten’. 
Omcirkel dat maar, want jouw klanten staan centraal. Vervolgens 
ga je van alles opschrijven over jouw klanten. Wat voor types 
zijn het? Zijn ze zakelijk, zijn het particulieren, zijn ze emotio-
neel, zijn ze boos of zijn ze blij? Wat willen ze? Welk product of 
welke dienst vragen ze van jou?

Dan ga je vragen opschrijven die ze je vaak stellen. ‘Wat kost 
het?’, ‘Heb je ze ook in geel?’, ‘Doet hij het ook onder water?’: 
alles wat je maar kunt bedenken. Denk goed na over de gesprek-
ken die je hebt gevoerd. En zet het op je vel papier!

Als je dat allemaal hebt, staat je vel papier hopelijk al erg vol 
met allerlei vragen, kreten en termen van en over jouw klanten. 
Ga nu eens naar je website of brochure kijken. Zie je de vragen 
en jouw antwoorden terug? Past de toon wel bij wat je net hebt 
opgeschreven over je klanten? Of ben je toch vooral van je eigen 
aanbod uitgegaan?

Jouw vel papier of flipover gaat je helpen om je teksten aan te 
passen. Hou het voor ogen als je de teksten gaat verbeteren. 
Maar klantvriendelijk schrijven is ook een kunst. Vind je schrij-
ven leuk, maar kun je wel wat hulp gebruiken? Volg dan mijn 
training. Vind je schrijven vreselijk? Bel me dan maar meteen: 
06-83600053. Succes!

Voor droog haar

Hoe zit dat met die shampoofles? Ik blijf het raar vinden dat je daar 
heel vaak dingen op leest als ‘Voor droog haar voor het hele gezin’. 
Maar ik wil niet dat mijn hele gezin met droog haar loopt! ‘Voor 
droog en pluizig haar’. ‘Voor de vette probleemhuid’. Fijn hoor, is 
dat nu de nieuwste trend dan? Waarom zeggen ze dat niet anders? 
Maak er dan: ‘Voorkomt droog en pluizig haar / vette probleem-
huid’ van.  Volgens mij gaat de verkoop dan een heel stuk beter.

Maar er is meer aan de hand met die shampoofles die iedereen zo achteloos 
over zijn hoofd uitgiet. Want wist je dat je ook heel goed vreemde talen 
kunt leren met al die verpakkingen? Superhandig! De vertaling staat er 
meestal mooi onder. Ik heb mijn Frans al aardig opgevijzeld. Ik kan nu hele 
gesprekken voeren over droog en pluizig haar, ultieme hydratatie, dermato-
logische testen en meer interessants op cosmetisch gebied.

Ik heb mijn brugklassende zoon dus ook aangeraden om eens wat vaker op 
die flessen te kijken. Dat scheelt weer in dure bijlessen. Het allerleukste is als 
je meertalige flessen in huis hebt. Je kunt dan ook meteen mooi vergelijken 
hoe ronkend de boodschap in bijvoorbeeld het Engels is. En of ze daar ook 
zo onhandig melden dat je juist geen droog haar krijgt van hun spulletjes. 
Ik begrijp dus ook niet dat heel veel Nederlanders zo slecht hun vreemde 
talen spreken.

Want het is zo gemakkelijk! Kijk voor de grap ook maar eens op een wil-
lekeurige verpakking of pot in je keukenkastje. De kans is vrij groot dat je 
ook Duitse, Franse of Engelse tekst aantreft op de verpakking. Want alleen 
Nederlandstalige verpakkingen zijn veel te duur om te maken. Bij typisch 
Nederlandse producten, zoals speculaasjes, moeten de fabrikanten zich 
dus in allerlei bochten wringen. ‘Spiced biscuits’ krijg je dan bijvoorbeeld. 
En pepernoten heten: ‘Spice cookie drops’, of ‘Pfeffernusse’. Enne, hoe zou je 
‘hutspot’ een beetje smakelijk vertalen?

Dus mensen, duik eens je keukenkastje in, leer wat praktische woorden en 
als je wat leuks vindt: ik hoor het graag!
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U of jij?

‘Zeg maar jij tegen mij, ik heb een hekel aan u.’ Dit grapje 
hoor je wel vaker. Ik vind vooral de dubbele bodem erg leuk. 
Laatst had ik een gesprek met een arts, samen met mijn man. 
We werden de hele tijd met ‘u’ aangesproken. Ik vond dat erg 
vervelend. Je blijft dan zo op afstand van je gesprekspartner 
en dat vind ik niet prettig. Maar hoe zit dat nou met tekst?

Als ik voor een ander teksten ga schrijven of redigeren, komt het 
altijd even ter sprake. U of jij, wat wil je. Zelf ben ik voorstan-
der van zo min mogelijk afstand tussen mij en mijn klanten en 
lezers. Dus op mijn website en in mijn flyers vind je altijd alles 
in de jij-vorm. Maar mijn offertes en facturen zet ik dan wel weer 
in de u-vorm. Dat zijn toch wat officiëlere stukken die langer 
bewaard blijven.

dat voor mensen? Zijn het jonge hippe consumenten, of juist 
oudere directeuren, of artsen? Wat vinden ze prettig? Zeggen ze 
snel dat je mag tutoyeren (mooi woord) of blijft het heel lang op 
‘u’ hangen? Pas de aanspreekvorm in je tekst dus aan je doel-
groep aan. 
En probeer het gewoon eens uit met een kort stuk tekst. Om jul-
lie een beeld te geven van het effect van ‘u’ of ‘jij’ in een tekst, 
heb ik even een stukje uit mijn eigen website getrokken en om-

gezet naar ‘u’:

Soms zou ik willen dat ik in 
Engeland woonde en werkte. 
Daar hebben ze dat gedoe niet. 
Alles is ‘you’. En toch zijn ze 
daar beleefder dan wij. Rara 
hoe kan dat? Maar ja, ik woon 
nu eenmaal hier, dus ik zal er 
mee om moeten gaan.

Als je als ondernemer moet 
besluiten in welke vorm je jouw 
teksten zet, kijk dan eerst goed 
naar je klantenkring. Wat zijn

Klantgerichte en doelgerichte communicatie voor uw bedrijf. Wie 
is uw klant? Weet u welke vragen hij of zij heeft? Weet u welke 
toon het beste past? Bereiken uw offertes, mails, brochures en 
webteksten ook hun doel? Hoe zorgt u dat uw mails, brieven 
en webteksten beter uit de verf komen? Wat maakt uw bedrijf 
uniek?

Het kan wel, maar ik vind het wel wat afstandelijker overkomen. 
Alsof ik alleen voor grote banken en industriëlen werk. Dat wil ik 
niet, dus ik laat het maar lekker op ‘je’ en ‘jij’ staan. Oh ja, als je 
besluit om de aanspreekvorm te veranderen, let er dan op dat je 
niet zomaar zoekt en vervangt. Voor je het weet rammelt je tekst 
van de fouten. En dat wilt jij niet.
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Bezint eer ge begint

Jaja, ook wij kennen onze klassiekers. En Loesje zei het ook al: ‘Ik denk 
altijd goed na voor ik iets stoms zeg’. Maar alle gekheid op een stokje 
(om maar even bij de spreekwoorden te blijven), er zit wel wat in. Want 
ik deed het ook vaak als ik een nieuwe tekst ging schrijven: meteen een 
blanco pagina in Word openen en schrijven maar. Toch kun je jezelf heel 
wat redigeren en schuiven achteraf besparen door eerst achterover te 
leunen en een kladje te pakken.

Want weet je al wat jouw centrale boodschap is? Weet je de vragen van 
de ander al over jouw boodschap of onderwerp? Bedenk dus eerst wat je 
eigenlijk wilt zeggen. Dat kan voor je blog, voor je flyer, voor je offerte, 
voor alles. Dat zet je bovenaan je papier. Ja, papier inderdaad, dat wit-
te spul waar je met een ander apparaat (een pen) letters op tekent. Dat 
papier heeft nog een voordeel, want het valt nooit uit. Altijd een back up 
van wat je hebt bedacht dus! Maar dit terzijde.

Als je weet wat jouw boodschap is, ga je goed nadenken over de dingen 
die jouw klant wil weten. Dat kan een lijstje als het volgende opleveren:
- wat kost het?
- wat moet ik zelf doen?
- hoe lang duurt het voor ik resultaat zie?
- hoe vaak is het nodig?
- zijn er nadelen aan?
- wat win ik er bij?

Je gaat nadat je die vragen hebt opgeschreven, goed kijken welke vraag 
het belangrijkste is. Zet ze alvast wat op volgorde van belangrijkheid. 
Om ervoor te zorgen dat je niets vergeet in je uiteindelijke tekst, gebruik 
je deze vragen zolang als kopje. Je kunt ze nu in een Word bestand gaan 
overtikken. Waarschijnlijk komen er dan nog wat vragen bij, of valt er 
wat af. 

Pas wanneer je alle antwoorden hebt gegeven, ga je pakken-
de kopjes bedenken.

Uiteindelijk heb je een tekst klaar die niet alleen goed doordacht is, maar 
die ook antwoord geeft op vragen van jouw klanten. Èn je hebt er al een 
logische structuur in. De volgende stap is om alles nog eens goed na te 
kijken op taal- en spelfouten. Loop je ergens in je schrijfproces vast? 
Dan weet je me te vinden! Ik help je graag.
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Goede koppen

In een van mijn vorige blogs hebben jullie kunnen lezen hoe je 
jouw teksten vooraf al op je klant kunt richten en hoe je struc-
tuur krijgt. Daar heb ik ook kort iets geschreven over de koppen 
in je tekst. Het leek mij zo dat jullie dan wel willen weten hoe je 
die pakkende en goede koppen maakt. Daarom ga ik jullie daar 
nu meer over vertellen.

Goede kopjes schrijf je zo
Kies in één tekst altijd dezelfde stijl koppen: vragen, stellingen of losse 
woorden. Zo krijg je eenheid in je verhaal. Bij informatieve teksten werkt 
het goed om vragen van lezers als kop te gebruiken. Je wekt vertrouwen 
doordat je hun vraag centraal stelt. Stellingen zijn goed om te gebruiken bij 
een overtuigende tekst en losse woorden maken nieuwsgierig.

Zorg ervoor dat de tekst eronder ook zonder kop goed leesbaar is. Dus niet 
zoals deze tekst:
Een krant is beter dan een weekblad. Het strand is een betere plek dan de straat. 
Eerst kan men beter rennen dan lopen. Je moet het wellicht een aantal keren 
proberen. Het vraagt wat handigheid maar het is makkelijk te leren. Zelfs kleine 
kinderen kunnen er plezier aan beleven. Wanneer je eenmaal succes hebt, tre-
den er nauwelijks nog complicaties op. Vogels komen er zelden dichtbij. Regen 
zorgt ervoor dat het heel snel doornat wordt. Als er geen complicaties optreden, 
kan het zeer vredig zijn. Een rots kan als anker dienen. Als dingen losbreken, 
krijg je geen tweede kans.

Als je weet waar deze tekst over gaat, mail het mij. Je krijgt dan 10 procent 
korting op mijn diensten omdat je zo geniaal en slim bent.

Onderstrepen is stom
Begin je kop met een hoofdletter. Schrijf ze vet en niet onderstreept! On-
derstrepingen maken je tekst slordiger en tegenwoordig lijkt je kopje dan 
op een internetlink. Niet doen dus. Mocht je verschillende soorten kopjes 
willen, maak ze dan cursief, of vet en cursief tegelijk. Alles is beter dan die 
oubollige onderstrepingen. Je gebruikt potdorie toch geen typemachine 

meer!

Zet er geen . of : achter (een ! of ? mag wel). Ook die punten kom ik helaas 
nog veel tegen. Een kopje is geen zin. Weg dus met die punt, die is totaal 
overbodig en het maakt je kopje druk. Nog lelijker: een spatie voor de punt 
of voor een uitroepteken.  Ook dat zie ik nog regelmatig.

Raar werkt
Wil je mensen nieuwsgierig maken, kies dan een raar woord als kopje, iets 
afwijkends. Zo maak je heel eenvoudig je tekst spannender voor je lezer. 
Vooral bij standaard teksten kun je zo je lezer alert houden.
Succes met jullie kopjes!
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Spelfouten zijn slecht voor je bedrijf

Spelfouten zijn slecht voor je bedrijf. Zo. Dat heb ik maar even 
mooi gezegd. Maar het is wel waar. Ik merk het zelf: als ik op een 
website kijk en die website bulkt van de spelfouten, dan krijg ik 
toch het gevoel dat deze mensen niet zo heel professioneel zijn. 
Ook al verkopen ze fietsen, het feit dat er zoveel foutjes in de 
tekst staan, wekt mijn wantrouwen.

Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Op Linkedin heeft een hele tijd 
een artikel rondgewaard over een spelfout die een gerenommeerd bedrijf 
aan een faillissement hielp. En Taalvoutjes, een website waar mensen allerlei 
gekke foutjes kunnen melden, floreert. Natuurlijk kun je er vaak om lachen. 
Ook de groenteboer op de markt zal er geen spruitje minder door verkopen 
wanneer op zijn prijsbordje een foutje staat. Maar wanneer je een website 
maakt, folders laat drukken of je ruit laat bestickeren, laat dan even een 
echte expert naar de tekst kijken. 

Het staat namelijk zo onverzorgd, een tekst vol fouten. Toch hoor ik heel erg 
vaak van mensen die websites bouwen dat hun klanten geen geld willen 
besteden aan een fatsoenlijke tekst. Dus we geven wel veel geld uit aan de 
vorm, maar de inhoud, waar het eigenlijk om zou moeten draaien.  Want 
die is blijkbaar niet belangrijk. Dus je koopt een nieuwe fiets. Je kijkt naar 
de kleur en naar de vorm, maar je kiest liever een fiets van plastic dan een 
stevige fiets van metaal? Dat is toch raar!

Ik hoor regelmatig mensen die een schooljuf of zelfs een oud-notaris vragen 
om even naar hun tekst te kijken.  Die mensen hebben op hun 

Maar als professionele en slimme 
ondernemer doe jij dat natuurlijk 
anders. Want je weet dat jij schade 
gaat ondervinden wanneer je 
teksten niet goed zijn. Je gooit je 
geld voor vorm en techniek weg 
als je niet ook aandacht aan de 
inhoud besteedt en dat is zonde!

manier verstand van teksten. Maar hebben ze ook verstand van commer-
ciële en pakkende teksten? De relatie met die leuke buurvrouw kan enorm 
verslechteren als een ‘vriendendienst’ als onprofessionele tekstcorrectie ver-
keerd uitpakt. Want als er jarenlang op jouw website prijkt dat je versleten 
onderdelen fabriceert, dan heeft er toch iemand niet goed opgelet. 

Maar gelukkig lopen er heel wat professionele tekstschrijvers rond. We heb-
ben precies geleerd hoe we jouw inhoud het beste in tekst kunnen vatten 
zodat iedere potentiële klant graag een echte klant wil worden.
Ik ben er ook zo een. Mail gerust eventjes je tekst naar mij om hem de vol-
gende dag alweer perfect gecorrigeerd terug te krijgen. Die paar euro om 
mij in te huren heb je zo terugverdiend!
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Vernederlandsing van het Engels?

Laatst was ik in Praag met mijn gezin. Praag is prachtig, iedereen 
moet daar zijn geweest vind ik. Maar daar gaat dit stukje niet over. 
Ik was dus wel daar, met hordes andere toeristen, variërend van 
witbenige Engelsen, medelanders en veel Duitsers tot camera knip-
pende zenuwachtige selfiestickende Japanners. 

Zo’n internationaal gebeuren willen ze in een toeristische stad natuur-
lijk in een internationale taal voorlichten. Dat was erg fijn, want overal 
zag je dus Engelstalige bordjes met informatie voor ons, de toeristen.

Ik wil altijd alles lezen, dus zodra ik een bordje zag, stond ik er voor. 
In ons gezin heeft ook altijd wel iemand iets met een losse veter, 
steentje in schoen of iets van dien aard, dus we staan regelmatig stil. 
Op weer zo’n steen-in-schoen-moment zag ik iets werkelijk prachtigs. 
En dat wil ik vol trots met jullie delen:

Ja, jullie zien het goed (ik moest ook twee keer kijken). Hier staat 
Woonerf. Ons mooie prachtige woonerf is dus geëxporteerd! En niet 
alleen naar Praag, maar ook op websites van de wereldsteden Londen 
en Parijs kom je dit woord tegen! 

En jawel, zelfs de New York Times schrijft er over:
“Woonerf” is what the Dutch call a special kind of street or group of 
streets that functions as shared public space — for pedestrians, cy-
clists, children and, in some cases, for slow-moving, cautiously driven 
cars as well. Roughly translated as “living streets,” the woonerf (pro-

nounced VONE-erf) functions without traffic lights, stop 
signs, lane dividers or even sidewalks.

Ik vind zelf vooral de uitspraaktip VONE-erf erg leuk. Zo zie je maar weer 
waar een klein land groot in kan zijn. Opvallend is wel dat op veel websites 
dezelfde foto van een woonerf in Delft te zien is. Blijkbaar lukt het ande-
re talen dus niet om een mooiere eigen talige kreet te vinden voor deze 
verkeersoplossing. En zo kom je dus ineens in Praag een oer-Nederlands 

woord tegen. Daar ben ik dan vervolgens weer best een beetje trots op!
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Werkachtig en woonzaam

Laatst kwam ik ze weer tegen, de woorden werkzaam en woon-
achtig. Voor mij zijn dit typische gevallen van ambtenarentaal. 
Zodra ik die twee tegenkom in een tekst, streep ik ze rigoureus 
weg. Natuurlijk leg ik jullie ook graag uit waarom ik dat altijd 
doe.

Laten we beginnen met ‘woonachtig’. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar 
ik moet altijd denken aan mensen die net doen of ze ergens wonen. Eigen-
lijk zitten ze onder een brug in een kartonnen doos en doen ze net alsof ze 
een huis hebben. Mijn kinderen bouwen op dit moment steeds hutten in 
onze woonkamer. Die richten ze dan helemaal in met hun eerste levensbe-
hoeften: snoep, drinken, boekjes en de radio. Die zijn dan ook woonachtig 
aan het wezen. Het woord woonachtig doet mij denken aan ‘aapachtig’ en 
‘mensachtig’, daar komt vast mijn verwarring door. En het klinkt gewoon 
stom.

Nu we het toch over wonen hebben: als je rondloopt in een niet nader te 
noemen ontzettend leuke grote woongigant, dan hoor je vaak spotjes van 
diezelfde woongigant (nooit teveel bijzinnen schrijven hoor mensen, daar 
word je tekst niet leesbaar van). In die spotjes zegt een juffrouw dit: ‘Hou je 
van wonen?’ en dan zegt ze dat je bij die winkel moet zijn voor allerlei leuke 
spullen voor je huis.
Daar word ik toch agressief van! Zelden heb ik van zo’n verstandige en 
bewuste afzender zulke baarlijke nonsens gehoord. Hoe kun je nou houden 
van iets wat je gewoon doet? Maak er dan ‘steeds je interieur veranderen en 
iedere keer nieuwe prulletjes aanschaffen’ van, want dat bedoelt ze volgens 
mij. Maar ja, dat zal dan wel weer te lang zijn. Of: ‘Hou je van iedere week 
nieuwe meubels kopen?’ Maar ‘Hou je van wonen’??? Dat kan echt veel 
beter!

Op naar mijn tweede veel voorkomende ergerniswoord. Vooral in sollici-
tatiebrieven en op cv’s komt dit veel voor. Mensen vinden het wel chique 
klinken denk ik, maar ik vind het vaag. Ik ben werkzaam. ‘Ja, eigenlijk voer 
ik geen klap uit, ik ben vooral de hele dag aan het internetten.’ Dat idee. ‘Ik 
werk niet echt hoor, ik ben werkzaam.’ Ik kan er niks mee.

Het lijkt me dus wel wat om een nieuw woord in het leven te roepen: ‘werk-
achtig’. Dat zijn mensen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt. ‘Ja, 
ik ben werkachtig met mijn bedrijf als tekstverbeteraar.’ ‘Sinds ik ben gestopt 
als effectmakelaar ben ik alleen nog werkachtig. Ja, ik doe nu interieurde-
sign, veel leuker.’

‘Woonzaam’ slaat dan op die mensen die bij onze niet nader te noemen 
woongigant iedere maand nieuwe themakleuren komen ‘shoppen’. Want die 
mensen winkelen niet, die ‘shoppen’, dat is krek hetzelfde maar dan hipper. 
‘Ben je graag woonzaam?’ kan die dame in het spotje dan vragen. Al klinkt 
woonzaam ook wel alsof je in een hutje op de hei woont, eenzaam wonen, 
de nieuwe trend voor antisocialen. ‘Nee, wij hebben een hutje op de Veluwe, 
lekker stil, wij houden niet van buren, we zijn liever woonzaam’.

Je ziet het dus: van vage kreten krijg ik niet alleen kromme tenen, maar 
soms ook inspiratie.



5150

Rare reclamedingen

Laatst was ik met mijn gezin op weg naar Zeeland. Dat is vanuit 
Giesbeek best een flinke reis, dus je komt onderweg heel wat te-
gen. We hebben tijdens één autorit heel wat rare reclamedingen 
en ietwat onhandige bedrijfsnamen voorbij zien komen.

Wil je tanken? Dan kun je aan de A58 het tankstation genaamd Voetpomp 
vinden. Het is wel even werk om zo je benzine of diesel je auto in te krijgen, 
maar het is wel weer eens wat anders. Tankstations hebben zowieso vaak 
prachtige namen. Zo vind je richting Breda ook Kalix Berna. Ik vermoed dat 
de oude Romeinen daar hun diesel al haalden. Ik moet ook altijd lachen om 
Overbroek aan de A15. Drie keer raden wat ik een mooie naam vind voor 
een tankstation aan de overkant van de snelweg.

Maar ik schreef over onze tocht naar Zeeland. Wat moet je nou denken van 
een bedrijf dat zich Holmatro noemt? Ik krijg toch het idee dat ze een heel 
specifieke markt bedienen. Ze blijken er cylinders te maken, nou ja. Arme 
telefoniste... We hebben maar niet aan onze kinderen uitgelegd waarom we 
die naam zo grappig vonden. Al vraag ik me nog steeds af hoe ze het daar 
zelf uitspreken.

Achter op een vrachtwagen stond ‘Only for foodstuff’. Ook dat vonden wij 
raar. Voedselspul? Dat klinkt al meteen niet erg smakelijk meer. Bij Drivetrain 
kun je niet zelf een dag als treinmachinist aan de slag, maar dat is een auto-
rijschool. Tja, Engels, het lijkt hip, maar het is vaak onzin.

En natuurlijk kom je ook een keer voorbij een Van der Valk hotel. En altijd 
vragen wij ons dan af: Waarom is hun logo een toekan??? Wat is er mis met 
een valk? Waren de valkenplaatjes toevallig op? Ik heb het even gegoogeld 
en het zit zo: Van der Valk is ook eigenaar van Avifauna. En die hadden al 
een toekan als logo. En dat hebben ze dus overgenomen voor het hele 
concern. Ik denk dan, waarom kan Avifauna geen valk nemen? Maar dat was 
misschien wel erg logisch.

Van der Valk is niet de enige met een ietwat apart logobeest. Een ander 
bedrijf met veel containers heet Mol Cargo. En wat hadden zij als logobeest? 
Nee, geen blije mol met een bouwhelm, maar een krokodil! Waarom? Wat 

heeft een krokodil met containers te maken? Ja, ze maken er 

handtasjes van, maar zoveel kun je daar niet in vervoeren. Gelukkig heeft 
Mol Cargo geen krokodil meer zag ik op de website. Nu moet die toekan 
nog weg vliegen.

Wil je nog veel ergere logo’s zien? Google dan eens op: top 10 ongepaste 
logos van bedrijven. Dan is die toekan ineens weer best leuk.
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SEO moeilijk? Jij kan het ook!

Je hoort en ziet het heel erg vaak: je website moet SEO proof zijn. 
Maar wat is dat? En moet je daar dan heel veel geld aan uitgeven? 
Ik kan jullie gerust stellen. SEO is een ingewikkelde kreet voor iets 
redelijk eenvoudigs en jij kan het ook.

SEO staat voor Search Engine Optimalisation. Dat bereik je niet door heel 
veel geld uit te geven aan dure marketingmannen. Dat bereik je heel simpel 
door goed te bekijken waar jouw klanten jouw website op zoeken en vin-
den. Toen ik SEO nog een vies woord vond, zei ik altijd: ‘Ik schrijf niet voor 
een zoekmachine, ik schrijf voor mensen.’ Kijk, en dat is nou krek wat Google 
ook wil. Google wil namelijk ook dat jij jouw website voor echte mensen 
met echte vragen schrijft. Echte, goede inhoud van jou zelf, dat scoort hoog. 
Daar kwam ik achter toen ik me toch maar eens meer ging verdiepen in dat 
SEO gedoe. Sindsdien vind ik SEO geen vies woord meer.

Dus gebruik geen gekopieerde en geplakte teksten met heel veel verge-
zochte zoekwoorden, maar maak gewoon een goed verhaal dat antwoord 
geeft op de vragen van jouw klanten. Hieronder lees je meer over hoe je 
jouw website beter vindbaar maakt.

SEO tips
Er zijn wel wat dingen waar je rekening mee kunt houden. Zorg ervoor 
dat je minstens 300 woorden op je pagina gebruikt. Meer is natuurlijk nog 
beter. Wil jij je website beginnen met alleen foto’s en plaatjes? Dan is dat 
misschien minder handig.

Verder moet je zorgen voor een goede meta-omschrijving. Dat zijn die paar 
regels die je ziet als je in Google een site opzoekt. Je hoeft niet perse de eer-
ste regels van je homepagina te gebruiken, je kunt dat zelf wijzigen. Maak 
die zoeker maar meteen nieuwsgierig!

Geef ook de plaatjes en foto’s die je gebruikt een echte naam. En vul altijd 
de alt-tag met informatie over de illustratie. Dan kunnen blinden die met de 
muis over het scherm gaan horen wat jouw illustratie voorstelt. Daarnaast 

vergroot je met die alt-tag meteen je vindbaarheid.

Ook externe links vanuit je pagina helpen mee. Google vindt het fijn als 
jouw website niet helemaal op zichzelf staat. Verwijs dus naar andere web-
sites als je daar de kans voor hebt. Verder kun je de koppen op jouw webpa-
gina een code meegeven als H1, H2 en dergelijke. Je kunt ook functies als 
‘koptekst’ gebruiken, dat heb ik hierboven ook gedaan. Dat werkt hetzelfde 
voor de vindbaarheid.

Heb je een Wordpress website? Dan kun je Yoast als plugin installeren. Yoast 
kijkt met je mee een geeft je tips om beter vindbaar te zijn. Let er dan wel 
op dat je geen twintig zoekwoorden invult, dan werkt het niet meer. Kies 
een woord waarvan jij denkt dat het goed past en kijk dan of je vindbaar 
bent en hoe je de vindbaarheid verder kunt verbeteren.

Ben je al dat gestoei met zoekwoorden beu? Uiteraard kan een professione-
le tekstschrijver je goed helpen met al dat SEO-gedoe en die klantvragen. 
Laat ik er nou ook zo eentje zijn. Ik ga graag voor je aan de slag.
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Een event, wat is dat eigenlijk?

Als je tegenwoordig iets organiseert, moet dat natuurlijk 
wel hip zijn. Je wilt zoveel mogelijk bezoekers trekken. Wat 
doe je dan? Dan noem je jouw symposium, feest, evenement, 
beurs of open dag ‘event’. Want dat is hip en van nu. Na-
tuurlijk erger ik me aan dat Engelse woord. Volgens mij zijn 
er meer dan genoeg leuke Nederlandstalige synoniemen die 
veel beter aangeven wat jij organiseert dan dat zogenaamd 
hippe ‘event’.

Maar eerst, wat betekent dat nu eigenlijk echt? Wikipedia meldt 
het volgende: “Een event in een computerprogramma is een ge-
beurtenis waarop dit programma kan reageren. Het is het bestu-
ringssysteem dat aan het programma meldt wat er gebeurd is. 
Zo kan een programma vragen “Druk op OK om verder te gaan”. 
Er gebeurt dan niets tot het besturingssysteem aan het program-
ma meldt dat op OK geklikt werd. 

Een event kan ook een sociale of kunstzinnige gebeurtenis zijn 
zoals een persconferentie, een vernissage, een happening of een 
performance.”
Dus eigenlijk is het computertaal voor een gebeurtenis. Ik orga-
niseer een gebeurtenis, zorg dat jij erbij bent! Als je het letterlijk 
vertaalt, blaat je dus totale onzin. Een happening is natuurlijk 
ook vaag. Volgens mij was de laatste happening ergens in 1973, 
maar dat betekent letterlijk natuurlijk ook gewoon ‘gebeurtenis’.

Kijk je even naar het Engels woordenboek, dan wordt de keus 
om jouw prachtige feest ‘event’ te noemen nog wat pijnlijker. 
Want in het Engels gebruiken ze dit woord vooral voor de minder 
leuke dingen als rampen en ongelukken. ‘That night, a terrible 
event happened.’ Oeps. Je organiseert dus een incident. Dat 
klinkt heel wat minder aantrekkelijk, vind je ook niet?

Ik weet dat ik klink als een taalpurist. Maar toch ga ik nog even 
door. Want waarom we ineens niet meer over mode praten, maar 

over ‘fashion’ en de uitverkoop of opruiming tegen-

woordig ‘sale’ moet heten, je zegt het maar. Natuurlijk hebben 
we al honderden jaren allerlei invloeden van andere talen. Want 
die vernissage van hierboven hebben we ook ooit uit Frankrijk 
geroofd en ingelijfd in de tijd dat alles uit Frankrijk chique was.

Wat mij vooral stoort is het klakkeloos overnemen van kreten als 
‘event’, die dus in hun oorspronkelijke taal een heel ander ge-
voel oproepen. 
Ik ga in ieder geval zo min mogelijk naar ‘events’, mij te eng!
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Moeilijk doen en makkelijk maken

Je komt als onschuldige lezer nog heel wat te moeilijke en niet 
aansprekende teksten tegen. Eenvoudig schrijven, het is voor veel 
mensen een hele kunst. Als je de hele dag niets anders doet dan 
naar teksten van anderen kijken, zelf teksten schrijven en er trai-
ning over geven, dan is dat soms moeilijk te begrijpen. Het is toch 
veel gemakkelijker om een korte zin te maken, dan om zo’n ellen-
lang geval met bijzinnen en lijdende vormen in elkaar te draaien?

Zodra ik weer zo’n tekst voor mijn neus heb gekregen, vraag ik me dat 
af. Ik vraag het de laatste tijd ook vaak aan de steller van de draak. En 
wat blijkt: juist mensen die moeite hebben met schrijven, maken vaak 
een onnodig ingewikkeld verhaal. Dat heeft verschillende redenen. 

De één schrijft zo omdat hij denkt dat het dan beter en deskundiger 
overkomt. Want dat klinkt toch veel beleidsmatiger dan een eenvoudig 
verhaal? Soms hoor ik zelfs dat het wel handig is als een tekst op meer 
manieren is uit te leggen… Of dat hun leidinggevende het graag zo wil. 
Deze mensen kun je meestal wel tot inkeer brengen. Nadat ze wat tips 
en trucs hebben gekregen, leveren ze een veel strakkere tekst. Soms 
helpt het al wanneer je samen even opschrijft wat ze zouden zeggen.

Maar een ander vangt met vaste formuleringen zijn schrijfmoeite op. 
Daarvan afwijken is bijna niet meer te doen, zo zit die stan-
daard vast in het hoofd. Het is voor deze mensen echt heel 

erg moeilijk om iets anders te proberen. Ik heb dit nu al verschillende 
keren meegemaakt in mijn trainingen. Mensen die echt duidelijk hun 
best doen, maar die het gewoon niet voor elkaar krijgen om hun zin 
bijvoorbeeld eens met ‘u’ te beginnen. Deze mensen vinden het meest-
al ook helemaal niet leuk om iets op papier te zetten. Die worsteling 
voorkom je inderdaad door dan maar zoveel mogelijk terug te vallen 
op vaste formules. 

Wat kun je dan doen om deze mensen toch wat leesbaars te laten 
schrijven zonder dat jij hen al het werk uit handen neemt? Maak het 
ze zo gemakkelijk mogelijk. Zorg dat ze alleen de inhoud aan hoeven 
leveren en pas dat aan naar een leesbaar verhaal. 

Hoe doe je dat? Door gerichte vragen te stellen en die te laten beant-
woorden, geef je de ander meteen al structuur en houvast. De zwoe-
gende steller heeft het dan stukken gemakkelijker, want die hoeft 
alleen de vragen te beantwoorden. Zelf lever je dan een mooie pak-
kende inleiding en je maakt van de antwoorden heel gemakkelijk een 
lopend verhaal. Want ook jij hebt dankzij jouw slim opgestelde vragen 

al vooraf structuur aangebracht. Iedereen blij!
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Taalverarming door eenvoudig schrijven?

Bij de overheid, verzekeringsmaatschappijen en banken moeten de 
medewerkers tegenwoordig schrijven op B1 niveau. Want die moeilijke 
teksten waar we eerder mee geconfronteerd werden als inwoner, verze-
kerde en klant konden echt niet meer. Die onbegrijpelijke, ingewikkelde 
teksten waar je uren op moest puzzelen voor je begreep dat je aanvraag 
was afgewezen, moesten eenvoudiger en begrijpelijker worden. B1 is dus 
tegenwoordig de norm: een internationale standaard in taalonderwijs 
die voor de meeste mensen te bevatten is.

Ik vind het erg prettig om een begrijpelijke brief of mail te krijgen. Ik 
denk dat iedereen dat wel vindt. Puzzelen is leuk, maar wel als je zelf de 
puzzel kiest. Als je graag wilt weten of je een vergunning krijgt voor die 
verbouwing, of dat je schade wel of niet vergoed wordt, dan heb je geen 
zin in gedoe.

De meeste instanties zijn dus inmiddels druk aan het trainen geslagen. 
Allerlei dappere taaltrainers hebben uitgelegd waarom het zo handig en 
belangrijk is dat teksten op B1 niveau zijn. Een eenvoudige tekst scheelt 
niet alleen papier, maar vermindert ook vragen en klachten van de ont-
vangers.

Zelf geef ik ook B1 trainingen. Het is voor veel mensen nog steeds een 
uitdaging om eenvoudig te schrijven. Maar soms krijg je dan een mooie 
kritische vraag van een deelnemer waardoor je even aan het denken ge-
zet wordt. Want gaat van al dat B1 schrijven de taal niet verarmen? Deze 
vraag kreeg ik de laatste keer dat ik B1 trainde. Ik vond het een mooie 
vraag.

Zelf denk ik dat die verarming nogal mee zal vallen. Wie gaat ‘indien’ of 
‘inzake’ missen? Wie wordt er intens gelukkig van een lijdende zin? Ik 
niet en ik ken bar weinig mensen die daar wel blij van worden. Ik heb 
dus geantwoord dat het volgens mij nogal mee valt met die taalverar-
ming. Zakelijke teksten moeten volgens mij gewoon een doel dienen: 
hun lezer zo goed en zo duidelijk mogelijk informeren. Als die teksten 
dan wat minder ‘rijk’ zijn, is dat jammer maar helaas. Die klant of lezer 
heeft liever gewoon een duidelijk antwoord. Voor rijke teksten hebben 
we andere middelen die een ander doel dienen.

Leef je dus vooral uit in je columns, blogs of reclameteksten en ben daar 
creatief. Hoe creatiever hoe beter zelfs! Maar ook daar verwacht ik niet 
dat we ‘indien’ of ‘inzake’ zullen tegen komen. Taal leeft en verandert 
continu. Woorden verdwijnen en verschijnen en regels veranderen.  En 
sommige woorden sterven dan uit. Van mij mogen ‘inzake’, ‘indien’ , 
‘derhalve’ en al hun ambtelijke broertjes in het archief. Dat woordenboek 
loopt vanzelf weer vol met nieuwe woorden. Die strepen we over hon-
derd jaar dan weer lekker weg. Want ‘over’, dat kan dan echt niet meer.
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Burgers horen op een broodje

Je leest het zo vaak: het woord ‘ burger’ voor ‘inwoner’. Ik heb er 
een hekel aan. Ik vind het lelijk, oubollig en neerbuigend klinken. Ik 
zeg altijd: een burger draagt een horlogeketting en een hoge hoed 
en die rookt dikke sigaren. Gebruik liever ‘inwoner’, dat klinkt veel 
moderner!

Persoonlijk?
Maar waarom heb ik zo’n hekel aan het woord ‘burger’? Waarom voelt het 
voor mij altijd een beetje neerbuigend? Ik ben eens gaan kijken wat Wiki-
pedia over het woord zegt en daar kwam ik het volgende stuk tekst tegen: 
“Ook negatieve definities van burger komen in het spraakgebruik voor: 
militairen, schippers en boeren duiden anderen dan zichzelf aan als burgers. 
Ze onderscheiden zich daarmee van wat zij zien als de civiele maatschappij: 
mensen die niet tot de krijgsmacht behoren, aan de vaste wal wonen dan 
wel tot een agrarisch gezin behoren. De uitdrukking burger wordt op gelijke 
wijze ook gebruikt in kringen van woonwagenbewoners, kermisexploi-
tanten en andere ambulante groepen. Ook sommige studenten, vooral in 
studentenverenigingen, gebruiken het woord op deze wijze voor niet-stu-
denten.” Tja, en als je zelf negen jaar als ‘burger’ bij Defensie hebt gewerkt, 
dan voel je deze wel.

Macht
Ik moet ook denken aan termen als ‘brave burger’, ‘kleinburgerlijk’ en der-
gelijke. Dat is ook allemaal niet heel positief. Maar ik las meer op Wikipedia: 
“Burger is men ten opzichte van medeburgers maar met name tegenover 
bestuurders en ambtenaren van een overheid. Internationale organisaties 
zoals de EU, gebruiken de term burger eveneens.” 

Het woord geeft dus ook een machtsverhouding aan. En juist die verhou-
ding is heel erg aan het veranderen in gemeenteland. Want gemeentes zijn 
veel afhankelijker aan het worden van hun inwoners. We moeten meehel-
pen als mensen niet meer alles zelf kunnen, we moeten meedenken over 
belangrijke beslissingen en we moeten ook meer doen aan het onderhoud 
van het groen in onze wijken. Dan wil je als gemeente geen afstand, want je 

ziet je inwoners meer als partner.

En dan hebben we tot slot nog de smakelijke schijf van gebraden vlees voor 
op je broodje. Lekker, met een plakje tomaat, augurkje, blaadje sla, plakje 
kaas...

Dus wil je de mensen in je woonplaats aanduiden of je doelgroep benoe-
men: noem ze liever inwoners. Want burgers, die doen we op een broodje.
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Vrouwen over 40

Ja, ik hoor er ook bij. Dus ook ik zou me aangesproken moeten voelen 
door een televisiereclame voor shampoo voor oudere dames met schom-
melende hormonen die iedere dag vol wanhoop de haren in hun borstel 
tellen. Maar de ergernis over de manier waarop ze in deze reclamespot-
jes onze respectabele leeftijd zeggen, overheerst wel zodanig dat ik die 
shampoo niet snel zal kopen.

Want ik ben een ‘vrouw over veertig’ volgens deze reclame. Maar dat 
zeg je zo helemaal niet! Tenminste, niet in het Nederlands zoals ik dat 
heb geleerd. Vrouwen over 40, die bestaan niet. Maar vrouwen boven 
de veertig, vanaf veertig jaar of veertig plus vrouwen, die vind je wel in 
Nederland, in alle soorten en maten. Maar vrouwen over veertig? Nee.

Wat ik echt niet begrijp, is dat de dame die dit spotje in moest spreken, 
deze nonsens vol overtuiging brengt. Dan zeg je als inspreekster toch: 
“Sorry, maar dit krijg ik mijn professionele strot niet uit. Dit is koeter-
waals, baarlijke nonsens en vooral incorrect. Je zegt dat zo niet in nor-
maal Nederlands.” Maar blijkbaar hebben professionele spotjesinspre-
kers wel een mooie stem, maar weinig taalgevoel. Jammer.

Waarschijnlijk is de Duitstalige oorsprong van het bedrijf de grote boos-
doener. Dan hebben we dus te maken met een heus Germanisme. Die 
kom je niet zo heel veel meer tegen. Ik ben niet de enige die zich ergert, 
ontdekte ik via Google. Iemand anders denkt dat deze draak een Angli-
cisme is. Ook dat zou kunnen, maar omdat Plantur (om het beestje maar 
bij de naam te noemen) Duits is, houd ik het op een Germanisme.
Natuurlijk heb ik op de website van dit bedrijf gekeken. En daar lees 
ik nu keurig: ‘Voor het haar vanaf 40 jaar’. En zelfs het spotje op de site 
klopt! Zou er nog zo’n taalpurist als ik aan de bel hebben getrokken?

Makelaarstaal

Sinds een half jaar zijn wij op huizenjacht. Dat is erg leuk en 
intensief. Daarnaast is het ook erg interessant als je veel met 
teksten bezig bent. Want zo leer je ook de taal van de makelaar 
beter kennen. Die makelaars weten namelijk wel wat verkopen 
is. In hun beschrijvingen van woningen zijn ze vaak erg creatief. 
Want een ‘rustieke woning’ blijkt bij bezichtiging vaak meer een 
bouwval te zijn. En die ‘nette badkamer’ komt uit het jaar toebak. 
Ik kan er wel om lachen, tot het om mijn eigen huis gaat.

Toen we ons eigen huis te koop zetten, heb ik dus even overwogen om zelf 
de beschrijvingen te maken. Maar ik heb veel vertrouwen in mijn eigen 
makelaar, dus ik heb haar het werk laten doen.

Hieronder lees je wat de makelaar over ons huis te melden had op Funda:
Mooie gemoderniseerde uitgebouwde woning (type split level) met inpandige 
overkapping, extra berging en kantoorruimte, zonnige tuin, op korte afstand 
van de dorpsvoorzieningen als supermarkt, busstation, sportvelden, basis-
school en Rhederlaag. Het betreft een speelse woning, gelegen nabij een grote 
speelplaats aan een verkeersluwe weg. 

Ik vind het wel erg onpersoonlijk. Daarom heb ik mijn eigen intro gemaakt:
Dit leuke huis wacht op jou! Zoek je een mooie speelse woning met een 
werkplek met eigen ingang? Wil je lekker in het zonnetje zitten terwijl je 
jouw kinderen op een heerlijk groot grasveld ziet spelen? Zoek je een huis 
in een gezellig dorp aan het water met een supermarkt en allerlei soorten 
restaurants op loopafstand? Dan moet je zeker bij deze woning gaan kijken!

Over de indeling zegt de makelaar dit:
Begane grond: overkapping, fietsenberging, toegang tot kantoor-/werkruimte 
met combiketel (huur), meterkast. 
Hoofdentree, hal voorzien van Marokkaanse tegelvloer en vloerverwarming , 
toegang tot kelderruimte, toilet, trapje met enkele treden naar eerste woonlaag. 
Eerste woonlaag: Woonkeuken met inbouwapparatuur en tuindeur naar ruim 
terras en zonnige tuin aansluitend aan speelweide, trapje naar tweede woon-
laag. 
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Tweede woonlaag: Royale en lichte woonkamer voorzien van houten vloerde-
len, boekenkasten en balkon aan voorzijde, trapje naar derde woonlaag. 
Derde woonlaag: Overloop, uitgebouwde royale slaapkamer aan achterzijde, 
trapje naar vierde woonlaag. 
Vierde woonlaag: Overloop met inbouwkast, badkamer met bad, wastafel en 2e 
toilet, 2 slaapkamers, vaste kast met wasmachineaansluiting.

Dat kan natuurlijk veel smeuïger. Maar gelukkig zie ik nergens termen als 
‘keurig ‘of ‘neutrale kleuren’. Want vooral die ‘neutrale kleuren’ willen ei-
genlijk zeggen dat de boel zwaar verouderd is. Maar omdat de tegels niet 
oranje zijn, kan het nog wel.

Hieronder lees je mijn beschrijving van de indeling: 
Dat is fijn: als het regent, sta je droog onder de inpandige overkapping. De 
fietsenberging heeft handige planken voor je spullen. Via een eigen ingang 
kom je in de werkruimte. Hier kun je eindelijk in alle rust werken! Door de 
combiketel (huur dus altijd goed onderhouden) achter de handige louvre-
deuren heb je het niet snel koud.

Je komt meteen in stijl het huis binnen in een hal met Marokkaanse tegel-
vloer en vloerverwarming. Koude voeten? Die heb je hier dus niet. Al je 
voorraad en andere opslag kun je kwijt in de kelderruimte. Die is in twee de-
len: superhandig om je kerstspullen, je winterkleren en je verf te bewaren.

De gezellige en ruime woonkeuken is natuurlijk voorzien van inbouwappa-
ratuur. Hou je van koken? Hier heb je alle ruimte voor je potten en pannen, 
serviesgoed en ingrediënten. Via de tuindeur kom je op een ruim terras in 
de zonnige tuin. Daar staan een prachtig bloeiende amandelboom, een 
vijgenboom die ieder jaar vol hangt met heerlijke zoete vijgen, een appel-
boom en heerlijk geurende rozemarijn. Via een romantisch boogje kom je in 
de speelweide. Super als je kleine kinderen hebt: zij hebben alle speelruimte 
en de gemeente doet het onderhoud!

De royale en lichte woonkamer heeft houten vloerdelen, mooie stijlvolle 
boekenkasten (ook handig om je verzameling uit te stallen) en een bal-
kon aan voorzijde. Hier kun je in het voorjaar nog net de laatste avondzon 
meepikken. Ook de was is er snel droog.

Met een trapje kom je op de derde woonlaag. De slaapkamer is 
uitgebouwd waardoor je lekker veel plaats hebt. Zo kun je zelf 

bepalen waar jij je bed neer wilt zetten. Er is zelfs nog een aansluiting voor 
een wastafel.

Helemaal boven is de overloop met een grote inbouwkast voor kleding 
of andere spullen en een handig vlierinkje voor extra opbergruimte. Daar 
kun je mooi de winterdekens en logeerspullen kwijt. De badkamer heeft 
een heerlijk bad voor de ultieme ontspanning. Natuurlijk zijn daar ook een 
wastafel en een tweede toilet. Dan zijn er nog twee compacte slaapkamers. 
Je kunt er zelfs een tweepersoons bed in zetten, dus ze zijn ruimer dan je 
denkt. En tot slot de bonus: een vaste kast met wasmachineaansluiting voor 
je wasmachine, je droger en je wasmiddelen.

Natuurlijk wil je na het lezen van mijn omschrijving meteen komen kijken. 
Helaas… mijn oude huis is allang geleden verkocht. 
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Scherp blijven

Als professionele tekstverbeteraar krijg ik heel wat op mijn beeldscherm. 
Voor mij is het heel normaal om te kijken of die zin niet nog wat korter 
kan. Of om die lijdende vorm weg te schrijven. Maar ik zie dat heel veel 
mensen daar de tijd niet voor kunnen of willen nemen. Ik merk het ook na 
het geven van mijn schrijftrainingen. Mensen gaan heel enthousiast de 
deur uit, maar na een week kun je de eerste lijdende zinnen alweer uit hun 
teksten schrappen.

Veranderen is namelijk erg lastig. Zeker wanneer je iets al jarenlang op 
dezelfde manier doet. Zie dat maar eens met een middagje of dagje trainen 
te veranderen! Ruim je spullen maar eens in een andere lade op. Het duurt 
soms een dikke week voor je weer meteen de juiste lade voor je spullen 
opent. Verandering kost tijd en bewustwording. En je moet het ook nog zelf 
willen.

Tijdens mijn training maak ik mensen dus vooral bewust. Hoe schrijf je? 
Waarom doe je dat zo? Kan dat niet klantvriendelijker of eenvoudiger? Ik 
hoop dat ze vervolgens niet meer zomaar alles intikken, maar eerst naden-
ken. Wanneer ze ook nog even hun tekst nalezen voor ze op ‘verzenden’ 
drukken, mag ik eigenlijk al heel erg blij zijn. Zelf merk ik dat ik na het geven 
van een training weer scherper ben. Dan schrijf ik net dat tandje duidelijker 
en met redigeren ben ik strenger.

Maar wat doe je als je echt wil dat mensen structureel eenvoudiger, vriende-
lijker of beter gaan schrijven? Dan heb je meer nodig dan alleen een dagje 
trainen. Dat vraagt om een betrokken en taalvaardige eigen medewerker 
die zijn of haar collega’s scherp houdt. Iemand die regelmatig even meekijkt 
en tips ter verbetering geeft. Die af en toe flink de discussie aan gaat. En 
die af en toe een herhaling organiseert en een extra training voor nieuwe 
medewerkers of hardnekkige weigeraars.

Want mensen uit hun gewoonten halen is een hele opgave. Dat kost tijd, 
moeite en soms een beetje geld. Maar het kan ook heel wat opleveren: blije-
re klanten, betere contacten en minder telefoontjes met vragen om verdui-
delijking. Wil jij dat ook voor jouw organisatie of bedrijf? Kijk dan op mijn 

website en plan meteen een training in.
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Gelijk

De afgelopen weken heb ik me weer heerlijk kunnen ergeren. 
Er is namelijk een nieuwe brillenboer in de reclames versche-
nen. Deze brillenboer maakt met een balkende volkszanger 
reclame voor zijn brillenhandel. Niet alleen de balkende zan-
ger met foute uitspraak (luv in plaats van love) wekte mijn 
irritatie, ook de tekst die de verkoopster uitspreekt zorgde 
bij mij voor kromme tenen. Ze meet namelijk ‘gelijk’ even de 
ogen van deze spontane zanger op. Welk meetinstrument 
ze daarvoor gebruikt weet ik niet, wel vond ik dat ze beter 
‘meteen’, ‘direct’ of zelfs ‘stante pede’ die ogen had kunnen 
opmeten.

De laatste tijd hoor en zie ik vaker dat mensen het woord gelijk 
gebruiken in plaats van meteen. Ik dacht dat het iets uit Brabant 
was, maar ik zag het in een tekst van een Gelderse klant en nu 
zie ik het dus in een televisiereclame. En dat stoorde me.

Even voor de duidelijkheid: Ik stoor me uiteraard nooit aan 
taalfoutjes van mijn klanten. Daar hebben ze mij namelijk voor 
ingehuurd. Mijn klanten mogen naar hartenlust kromme zinnen 
maken, lijdende vormen gebruiken en werkwoorden verkeerd 

spellen. Tante Betjes? Kom maar door, ik haal ze er 

graag uit. Daar betaal je me tenslotte voor. Ieder zijn vak! Maar 
een reclame op televisie? Die moet gewoon correct zijn. En dat is 
het dus ook! Want ik ben blijkbaar een Belg. Dat klopt redelijk, 
want ik groeide zowat naast de Belgische grens op.

Hoe zit het dan?
Wat blijkt namelijk? Taaladvies.net zegt over gelijk en meteen: 
Het bijwoord gelijk heeft verschillende betekenissen en ge-
bruiksmogelijkheden. Een van de betekenissen is ‘op gelijke 
wijze’ (bijvoorbeeld gelijk gekleed zijn). Als bijwoord van plaats 
heeft het de betekenis ‘even ver in verhouding tot elkaar’ (bij-
voorbeeld gelijk eindigen). En als bijwoord van tijd betekent 
gelijk ‘op dezelfde tijd’, ‘tegelijkertijd’ (bijvoorbeeld gelijk aan-
komen). 
Daarnaast heeft gelijk in de standaardtaal in Nederland ook de 
betekenis ‘(zo) dadelijk, (zo) meteen, direct’: Schiet op, de voor-
stelling begint gelijk. 
Ook in België wordt gelijk weleens in die laatste betekenis ge-
bruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er daar een gro-
te groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom 
nog niet duidelijk of gelijk in de betekenis ‘(zo) meteen’ ook in 
België tot de standaardtaal te rekenen is. Dus ik ben een Belg...

Gelijk of meteen: beide woorden kun je gewoon gebruiken in 
de betekenis ‘direct, dadelijk, terstond, onmiddellijk’ en ‘ook, 
in één moeite door’. Gelijk past prima in een informele context. 
Meteen is in teksten met een formeler karakter meestal wel de 
beste keus.
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Inspiratie voor je blog

Als ondernemer moet je bloggen om je online zichtbaarheid 
te vergroten. Zo kun je kennis delen en laten zien dat jij de 
expert bent op jouw vakgebied. Dat klinkt heel leuk en aar-
dig, maar na zo’n veertig blogs zijn je onderwerpen vaak wel 
uitgeput. Hoe doe je dan nog inspiratie op? Hieronder vind je 
zes zaken waar jij inspiratie uit kunt halen.

1.Ergernissen
In mijn werk kom ik vrijwel dagelijks zaken tegen waar ik me 
lekker kwaad over kan maken. Foute slogans, spelfouten, ver-
keerd taalgebruik, dat zijn heerlijke onderwerpen om eens een 
pittige tekst over te schrijven. Maar ja, voor je het weet sta je 
alleen nog maar bekend als negatieve zuurpruim. Dat wil ik na-
tuurlijk niet! Dus ik beheers me regelmatig en ga op zoek naar 
een ander onderwerp om over te schrijven. Pas dus op met te 
vaak bloggen over jouw ergernissen. Maar lekker is het wel.

2. Tips
Hoe laat je je deskundigheid zien? Door tips te geven! Met wat 
handige tips maak je altijd wel iemand blij. ‘Pas wel op dat je 
je eigen werk niet overbodig maakt’, kun je dan tegenwerpen. 
‘Voor je het weet heb je zoveel handige tips gegeven, dat je niet 
meer nodig bent.’ Maar ik heb gemerkt dat dat niet zo werkt. De 
meeste vragen en opdrachten krijg je juist nadat je kennis hebt 
gedeeld. Gewoon doen dus!

3. Ervaringen
Sommige mensen hebben zo’n interessant bedrijf, dat ze boe-
ken vol kunnen schrijven over hun ervaringen met bijvoorbeeld 
hun klanten. Ik heb een klant die veel mooie verhalen kan vertel-
len over zijn werk. Hij moet alleen wel oppassen, want de men-
sen waar hij mee te maken heeft, zijn meestal mensen die nog 
iets te betalen hebben... Als ik zijn blogs bewerk, let ik er dus 
wel op dat hij geen mensen in een kwaad daglicht stelt. Inspira-

tie genoeg dus, maar let wel op wat je doet.

4. Actualiteiten
Hoeveel blogs heb jij gezien over de AVG? Mailings waren er in 
ieder geval genoeg. Het leek wel of iedereen geld wilde verdie-
nen aan deze nieuwe regelgeving. Dit soort hot items zijn erg 
handig als je even iets zoekt om over te bloggen. Ook zaken als 
nepnieuws, nieuwe ontwikkelingen of zaken die met jouw bran-
che te maken hebben, zijn dankbare onderwerpen voor blogs. 
Pas wel op met al te politiek getinte onderwerpen en zorg ervoor 
dat je geen mensen beledigt. Houd het dus vooral positief in dit 
geval, dan schop je niemand tegen de schenen.

5. Vragen
Sommige vragen krijg je misschien zo vaak, dat het de moeite 
waard is om daar wat meer mee te doen. Allereerst raad ik je 
aan om die vragen in ieder geval op je website te verwerken. 
Maar wie weet, leveren vragen van je klanten je ook inspiratie op 
voor een mooie blog. Zo haalde ik een keer inspiratie voor een 
blog uit een mooie vraag van een deelnemer aan mijn training 
eenvoudig schrijven. Houd dus altijd je oren open!

6. Lummelen
Wat ook helpt om weer wat nieuwe inspiratie op te doen, is 
gewoon rust nemen. Ga lekker lummelen, luieren, hang eens 
wat rond en denk eens na over wat jou beweegt in je werk. Vaak 
komen dan de beste ideeën bij je op. Dat dagje strand, die bos-
wandeling of dat uurtje luieren, kunnen dus veel waardevoller 
zijn dan wanhopig naar je witte scherm staren. Goede dingen 
kosten tijd, dus laat het lekker rijpen!
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Op zich is het allemaal erg duidelijk, maar of dit nu de toon is waar 
mensen blij van worden? Je krijgt toch het idee dat de overheid denkt 
dat alle inwoners erg dom en simpel zijn. Ik vind dat geen prettig 
gevoel. Ik vermoed jij ook niet.

Let er dus op dat je wel eenvoudig, maar niet te simpel schrijft. Er 
mag best eens een langere zin in je tekst staan en je mag best een 
keer een moeilijk woord gebruiken. Want jouw lezer houdt misschien 
wel van een makkelijk leesbare tekst, hij is niet achterlijk. En Jip en 
Janneketaal, dat gebruik je alleen in kinderboeken.

Daar zijn ze weer!

Om de zoveel tijd komen mijn twee jeugdige vrienden weer voorbij 
in een gesprek over tekst. “We moeten meer Jip en Janneke taal 
gebruiken!” Hoewel ik ze erg leuk vind, vind ik hun taalgebruik wel 
heel erg simpel voor zakelijke teksten. 

Want als je ècht zo gaat schrijven als in Jip en Janneke, kom je uit op 
teksten die wel heel erg kort en kinderachtig zijn. Ik vraag me dan af 
of je jouw lezers wel serieus neemt. Maar ik vraag me ook af hoe je 
lezers over jou gaan denken.

Hieronder lees je een (echt be-
staand) voorbeeld:
Op woensdag 21 maart zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. 
Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen 
dan stemmen. Bepaal mee wie er in de 
gemeenteraad komen. Nederland is een 
democratie. In een democratie mogen 
mensen zelf beslissen wie er in de ge-
meenteraad komen. De gemeenteraad 
beslist namens ons over de plannen voor 
de gemeente. Jouw stem is belangrijk. 
Het is belangrijk dat mensen in de ge-
meenteraad goed weten wat inwoners 
willen. Door te stemmen laat jij weten 
wat je belangrijk vindt. Stem daarom op 
iemand die over veel dingen hetzelfde denkt als jij.

Dit is een tekst uit een krant van de overheid van dit jaar. Deze tekst is 
gericht op alle inwoners, dus niet op kinderen, zoals je misschien zou 
denken. Je ziet dat de zinnen heel erg kort zijn, dat er geen moeilijke 
woorden of vakjargon worden gebruikt, en dat de lezer wordt aange-

sproken met ‘jij’. 
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Laat je 
lezer niet 

lijden,
schrijf 
actief!


