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Lief zijn voor elkaar…
Soms gebruiken mensen woorden die niet zo goed passen bij
wat ze vertellen. Ze zeggen het
heel vriendelijk of hun taal verhult (verstopt) wat ze eigenlijk
willen zeggen. In het ingezonden
stukje uit NRC (hiernaast) vertelt
een lezer waarom hij zich daaraan
ergert. Als je iets ernstigs of heftigs
zo omschrijft dat het iets gewoons
lijkt, noemt men dat een eufemisme. Zo’n eufemisme gebruiken
mensen ook wel om vriendelijk te
zijn voor een ander. Ze hopen dat
die ander dan toch wel snapt dat er
iets niet goed was.
Je kunt zeggen dat iemand ‘een leugenaar’ is, maar je kunt ook zeggen
dat iemand ‘de waarheid soms verdraait’.
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Je kunt zeggen dat iemand ‘altijd rare dingen
zegt’, maar ook dat iemand ‘steeds weer origineel uit hoek komt’. Het tweede is net een stukje
vriendelijker en netter.
Kun jij dat ook eens proberen? Zeg de volgende
zinnen maar eens op een aardiger manier!
Hij vertelt alleen maar onzin.
De vakantie was afschuwelijk.
Onze nieuwe auto is spuuglelijk.
Deze cake is totaal mislukt.
Die hond is een vals kreng.
Dat tv-programma is ontzettend saai.
Die film is echt helemaal niks.
Onze buren bemoeien zich overal mee.
Misschien doe je dit altijd al uit jezelf. Geef eens
een paar voorbeelden van hoe jij iets onaardigs
op een aardige manier zegt (of zelf zou kunnen
zeggen).
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Een spatie is een stukje wit tussen twee woorden. Bij
veel woorden hoort dat daar. In andere gevallen is een
spatie niet goed, omdat het één woord moet zijn. Met
een spatie blijven het twee woorden en is de betekenis
heel anders dan wanneer het één woord is.
Wat is de betekenis op deze plaatjes en wat bedoelde
men eigenlijk?
Verzamel zelf ook eens voorbeelden van fout
spatiegebruik!
Als je nog meer voorbeelden wilt zien ga dan naar spatiegebruik.nl, daar staan er nog 5000!
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