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Ouderwets taalgebruik 
Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik 

dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in 

spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze desalniettemin tamelijk ouderwetse 

woorden. 

 

Men gebruikt plotsklaps woorden die wellicht vervangen kunnen worden door 

alternatieven die menigeen meer aanspreken. Ouderwetse, deftige of stoffige 

woorden werken in beginsel vooral vertragend voor de lezer. Hetgeen ervoor 

zorgt dat de lezer afhaakt, c.q. er geen snars van begrijpt. 

 

Jij denkt wellicht dat jij je hier nimmer schuldig aan maakt. Kijk dan maar eens op 

de bijgevoegde lijst met dure woorden welke mijns inziens kunnen worden 

vervangen door een hedendaags synoniem. 

Jij denkt wellicht dat jij je hier nimmer schuldig aan maakt. 

 

Pardon? Dat kan anders! 

 

In dit blog wil ik je laten zien dat er vaak onnodig moeilijke woorden worden 

gebruikt. De meeste mensen weten wel dat je in spreektaal mag schrijven. Toch 

gebruiken ze ouderwetse woorden als ze schrijven. 

 

Ineens gebruiken ze woorden die misschien kunnen worden vervangen door een 

duidelijker woord dat de meeste mensen begrijpen. Ouderwetse, deftige of 

stoffige woorden werken eigenlijk vooral vertragend voor de lezer. Dat zorgt 

ervoor dat de lezer afhaakt, of er geen bal van begrijpt. 
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Jij denkt misschien dat jij je hier nooit schuldig aan maakt. Kijk dan maar eens op 

de lijst hieronder met dure woorden die volgens mij kunnen worden vervangen 

door een eigentijds synoniem. 

Misschien vind je dat ik overdrijf of denk je dat ik de lezers onderschat. Bedenk 

dan maar eens wie de lezers van je blogs, artikelen of website zijn. Veel mensen 

hebben een kleinere woordenschat dan jij misschien denkt. Wat voor jou 

duidelijk is, is dat ook voor je buurvrouw die sinds 2005 in Nederland woont 

helder? 

Succes! 

 

 

Verboden woorden        Zo kan het ook 
 

Aandachtig Goed 

Aan de hand van Met, door 

Aangaande Over 

Aangezien Omdat 

Aanstonds Dadelijk, gauw, binnenkort 

Aanvankelijk Eerst, eerder, in het begin 

Achten Vinden, van mening zijn 

Aldaar Daar, op die plaats 

Al dan niet Of, wel of niet 

Aldus Zo, op die manier 

Alsdan Dan, in dat geval, op dat moment 

Alsmede En (ook), evenals 

Alsook Net als, en (ook), of (ook) 

Alstoen Destijds, in die tijd, toen 

Alvorens Voordat 

Alwaar Waar 
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Anderszins Op een andere manier, anders 

Anderzijds Aan de andere kant 

Beduidend Nogal, aanzienlijk 

Behoeven Moeten, hoeven, nodig hebben,  

Behoren Moeten, horen 

Behoudens Behalve, met uitzondering van  

Bekomen Krijgen 

Benevens Behalve, naast, en ook, net als 

Beogen Bedoelen 

Betreffende Over 

Betreft Over, onderwerp 

Betrekking hebben op Gaan over 

Bij dezen Hierbij 

Bij geval Soms, toevallig, als 

Bijgevolg Dus, daarom, door 

Blijkens Gezien, zoals blijkt uit ... 

Bovengenoemde Deze, dit 

Bovenstaand Deze, dit, wat hierboven staat 

C.q. 'En' of 'of' 

Conform In overeenstemming met, zoals 

Daar Aangezien, omdat 

Daarenboven Bovendien, behalve dat, daarbij 

Dagtekening Datum (van een brief) 

Dan wel Of 

Danig Nogal, zeer 

Der Van de 

Derhalve Daarom, om die reden, dan ook 

Desalniettemin Toch, maar 

Desbetreffend Over, de ... Waarom het gaat, dit 
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Desondanks Toch 

Destijds Toen 

Doch Maar 

Door middel van Door, met 

Doorgang vinden Doorgaan, plaatsvinden 

Dusdanig Zo 

Echter Maar, toch 

Edoch Maar, toch 

Elders Ergens anders 

Enerzijds Aan de ene kant, zo bekeken 

Enkel Alleen (maar) 

Evenmin Ook niet 

Evenwel Echter, maar ..., toch 

Evenzeer Ook, net zo ... 

Evenzo Ook, net zo, op dezelfde manier 

Gaarne Graag 

Geenszins Niet, zeker niet 

Gereed Klaar, af 

Geschieden Gebeuren,   

Gezien het feit dat Omdat 

Heden Nu, vandaag 

Hetgeen Wat, dat wat 

Hiernavolgende Volgende 

Hieromtrent Hierover 

Zij, hoe dit ook - In elk geval 

In beginsel In de eerste plaats, eigenlijk 

In de gelegenheid zijn Kunnen 

In de trant van Zo, zoals 

Indien Als, wanneer 
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Ingevolge Door, op grond van, naar aanleiding 

In goede orde Goed 

In toenemende mate Steeds vaker 

In verband met Door, omdat 

In werking stellen Beginnen, starten 

Inzake Over 

Mede Ook, onder andere 

Mededelen Laten weten, vertellen, schrijven 

Menigeen Veel mensen, velen 

Merendeels De meeste, de meesten, vooral 

Met als reden Omdat 

Met behulp van Met, door 

Met betrekking tot Over 

Met name Vooral 

Middels Door 

Mijns inziens (m.i.) Volgens mij, ik vind, ik denk 

Mits Als, op voorwaarde dat 

Mitsdien Daarom, daardoor 

Nadien Daarna, vervolgens, later 

Nagenoeg Bijna 

Navolgende Volgende, hierna beschreven 

Nevenstaande Hiernaast, hiernaast staande 

Nimmer Nooit 

Nochtans Echter, toch 

Ofschoon Hoewel, al, toch, maar 

Oftewel Of 

Omtrent Over 

Ondanks het feit dat Hoewel, (maar) toch 

Ondergetekende Ik, bij mij 
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Onder invloed van Door 

Onzerzijds Van ons, volgens ons 

Op deze wijze Zo 

Op grond van  Vanwege 

Overeenkomstig Zo, als, op grond van, volgens 

Per abuis Per ongeluk 

Per omgaande Meteen, direct 

Qua Over, rond, als het gaat om 

Reeds Al 

Sedert Sinds, vanaf 

Tal van Veel 

Te (Breda/Staphorst…) In (Breda/Staphorst…) 

Te allen tijde Altijd 

Tegemoetzien Verwachten, krijgen 

Ten aanzien van (t.a.v.) Over 

Ten behoeve van (t.b.v.) Om, voor, bestemd voor 

Teneinde Om 

Ten tijde van Toen, op het moment van 

Ter zake Over 

Tevens Bovendien, ook; zowel ... Als 

Tezamen Samen 

Te zijner tijd Ooit, in de toekomst, later 

Thans Nu, op dit moment  

Toentertijd Toen 

Trachten Proberen 

U gelieve Wij vragen u 

Van mening zijn Vinden 

Van oordeel zijn Vinden 

Vanwege het feit dat Omdat 
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Voorafgaand aan Eerder, vooraf 

Vooraleer Voordat 

Vooralsnog Voorlopig, tot nu toe 

Voor het geval dat Als 

Voor wat betreft Over 

Vrijwel Bijna 

Weder Weer 

Wederom Weer, opnieuw 

Weliswaar Natuurlijk 

Welke (de brief welke, handelingen welke) Die, dat 

Wellicht Misschien 

Wijze Manier 

Willens en wetens Bewust, toch 

Zodanig Zo 

Zonder meer Zomaar, gewoon 

Zonder uitzondering Altijd, helemaal 

Zorg dragen Ervoor zorgen 

Zo spoedig mogelijk (z.s.m.) Zo snel mogelijk 

Zulks Dit, dat, zoiets 

 

 

Deze lijst is samengesteld uit de woordenlijst van onzetaal.nl. 
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So many ways to say hello! 
 
Lotty Rothuizen – Schrijven en Schrappen. 
Leert je beter schrijven in 1 dag. Schrijftraining en -coaching met resultaat 
en plezier. 
 

 
Huur mij in 
Je kunt mij inhuren voor (incompany) schrijftrainingen of 1-op-1 
schrijfcoaching.  
Zo af en toe schrijf ik ook nog een goed verhaal of webtekst. Gewoon omdat 
het kan. 
Bel of mail: 06-13 59 30 44 – lotty@schrijven-en-schrappen.nl 
 
  
 
 


