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Ontdek hoe je een veel betere  
schrijver wordt door één ding anders  
te doen dan je nu doet. Eén ding.

Beter schrijven 
doe je 
met je ogen.

de 
joepie. 
uitgeverij



Beter schrijven 
doe je met je ogen.

Dan is er één ding belangrijk: dat je lezer elk 
woord begrijpt dat je schrijft. 

Lastig zat, want taal is dubbelzinnig.  
Er zijn maar bar weinig woorden die maar één 
betekenis hebben. 

Neem het woord ‘trui’. Dat is een ding dat je 
bovenlichaam warmhoudt - vaak van wol -  
maar het is ook een meisjesnaam.  

‘Zonnen’ kan betekenen: bakken in de zon,  
maar het is ook het meervoud van ‘zon’. 

En ‘blauw’ kan een kleur zijn, maar ook een 
beroep: ‘meer blauw op straat’.
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Wil je je lezer iets vertellen?  
Wil je ‘m (v/ m) Iets verkopen? 
Inspireren?



Mijn jongste dochter spaart woorden met maar 
één betekenis. ‘Twaalf’ is er één (en ‘elf’ zeker  
niet ;-). En ‘stoel’. En ‘peen’. Uitzonderingen. De 
meeste woorden hebben twee betekenissen of 
drie. Eenduidig zijn is schier onmogelijk. 

Sta daar even bij stil. 

En jargon - de taal die jij met je collega’s 
uitwisselt terwijl je aan het werk bent - staat 
helemaal bol van de onduidelijke en 
dubbelzinnige woorden. 

Apekool. 

Eigen interpretatie leidt tot misverstand en 
misverstand kost tijd, energie en vertrouwen. 

Je wil een boodschap die duidelijk is en vriendelijk. 

Dat is waarom je al dat schrijfwerk doet.
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‘Maar Joep, het is toch juist ook goed 
om iets aan de interpretatie van je lezer 
over te laten?’



Dat ene ding is: woorden schrijven die je kan zien.  

Dat zijn de beste woorden. Want als jij ze kan 
zien, zie ik ze ook. En als ik ze zie, snap ik ze 
meteen. Onmiddellijk zelfs. 

En het mooie is: woorden schrijven die je kan zien, 
daar kun je NU mee beginnen.  

Word je meteen een betere schrijver. 

Niet een beetje beter, maar veel beter. Dus je 
krijgt ook meer voor elkaar met wat je schrijft. 

Ik leg het je uit. Komt-ie.

Nou is er één ding dat je 
kan doen om meteen een veel 
betere schrijver te worden.
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‘Ja maar Joep, hoe doe ik dat dan, 
woorden schrijven die je kan zien?



Twee soorten woorden 
zijn er.

Woorden zonder contour en woorden met 
contour.  

Woorden zonder contour wijzen naar iets dat  
je niet kan zien. Iets abstracts. ‘Conversieratio’. 
‘Internationaal’. ‘Optimaliseren’. 

Woorden met contour wijzen naar iets dat je  
wel kan zien. Iets concreets. ‘Koningsblauw’. 
‘Joggen’. ‘Appel’.  

Zullen we dat eens uitproberen? Ik laat je een 
woord zien en jij kijkt. 

Onzin. Iedereen is een beelddenker. Jij ook. Is 
evolutionair handig: omdat je kan kijken, zijn je 
overlevingskansen groter. Zullen we?
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‘Ja maar Joep, ik ben geen beelddenker 
en zie dus ook geen plaatjes bij woorden’.



Wat zie jij? 
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Wat is het eerste plaatje dat in je opkomt  
als je kijkt naar:

Winterwortel 

Frits 

Executoriaal derdenbeslag 

Zon 

Slenteren 

Context 

Madeliefje
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Voel je hoe heerlijk het is om meteen een plaatje 
te hebben bij een woord? Pure endorfine. 

Ik heb er een gewoonte van gemaakt om een 
rood vlaggetje te zien in elk onzichtbaar woord 
dat ik lees.  

Je reinste beroepsdeformatie, maar ik zou willen 
dat jij ook zo’n radar ontwikkelt.

Dus: kom je een woord tegen dat je niet kan  
zien? Vervang het! Honderdduizend woorden ken 
je, dus voor elk woord weet je drie andere.  

Auto? Barrel. Bak. Bolide. 
Gewoon? Saai. Grijs. Onopvallend. 
Eten? Ontbijten. Kanen. Knabbelen. 

Dat is waarom een woordenschat een 
woordenschat heet.

Als je schrijft, stop je plaatjes in  
het hoofd van je lezer. Hoe  
duidelijker je plaatjes, hoe beter je  
lezer snapt wat je bedoelt.



Pak een alinea, maakt niet uit wat voor  
één. Kan een eigen alinea zijn, een alinea 
van iemand anders of iets van nu.nl.  

Kijk naar de zelfstandig naamwoorden  
in je alinea. De woorden waar je ‘de’, ‘het’ 
of ‘een’ voor kan zetten. Zijn het allemaal 
woorden die je kan zien? Mooi. 

Zie je er één met een rood vlaggetje erin? 
Nog mooier. Kijk of je het kan vervangen 
door een zelfstandig naamwoord dat je 
wel kan zien. Wordt je alinea altijd beter 
van. 

Doe deze oefening minstens één keer per 
dag. Je zal zien dat je steeds duidelijker 
wordt.

Nou is er één ding 
kan 
betere

de 
joepie. 
uitgeverij


