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Taaltip: Joyces/Joyce’s/Joyce’ moeder
Joyce’ moeder is juist als omschrijving van ‘de moeder van Joyce’.
Bij woorden of namen die eindigen op een zogenoemde sisklank, wordt de
bezitsvorm gevormd door alleen een apostrof achter het woord te plaatsen.
Bijvoorbeeld: mijn zus’ baan, Inez’ vriend, Alex’ verjaardag. Niet alleen de s, z
en x vallen onder de sisklanken, maar ook alle letters of lettercombinaties die
als s, sj, tsj, zj of dzj worden uitgesproken: Guy Pearce’ filmrol, Bush’
presidentschap, Sjostakovitsj’ symfonieën, Boy George’ liedjes.
De slotklank – en niet zozeer de slotletter – van het woord of de naam is dus
bepalend voor de bezitsvorm ervan. De schrijfwijze Joyces/Joyce’s moeder zou
tot een andere uitspraak leiden; daarom is het Joyce’ moeder.
Volgens deze regel komt er juist wel een bezits-s bij namen die op een nietuitgesproken x of z eindigen: Bordeauxs bezienswaardigheden, Saint-Tropezs
stranden.

Meer taaladvies

Taalkritiek




Steeds meer Fransen vinden de ‘immortels’ van de Académie française
‘fossielen’. (De Standaard)
Sean Combs, bekend als Puffy, Diddy, SWAG en Puff Daddy, heeft zijn
naam alweer laten veranderen. (HLN)
Volgens de socioloog Anton Zijderveld zijn clichés de smeerolie van de

maatschappij. (Trouw)

Taaldebat





De Tilburgse taal wordt voor uitsterven behoed door een ‘Taolbèttel’.
(Brabants Dagblad)
Afgelopen zaterdag werd er in Nijmegen levendig gedebatteerd over
taal. (De Taalstaat)
Cabaretier Vincent Bijlo vindt dat taaldebatten op de radio niet lang
genoeg kunnen duren. (AD)
In het centrum van Amsterdam kun je vaak alleen nog in het Engels een
kop koffie bestellen. So what? (Metro)

En verder



Is het Nederlands een moeilijke taal? De Utrechtse taalwetenschapper
Sterre Leufkens legt het uit. (Betweter (filmpje))
Is de naam Mohammed echt zo’n populaire naam in Nederland?
(Neerlandistiek)

Aanbod van Onze Taal

Organiseert u een dictee?

Wilt u voor uw collega’s, vrienden of familie
een dictee organiseren en bent u op zoek naar
een vermakelijke en uitdagende tekst?
Daarvoor kunt u bij de Taaladviesdienst van
Onze Taal terecht.
We bieden enkele dictees als kant-enklaarpakket aan, elk met een eigen thema en
moeilijkheidsgraad.
Een dicteepakket kost € 95,- (inclusief btw) en
bestaat uit:




de dicteetekst
een uitleg bij de lastigste woorden
een toepasselijk cadeautje voor de winnaar: het boek 5000 venijnige

dicteewoorden
Elke deelnemer (max. 20) krijgt bovendien:




een exemplaar van het tijdschrift Onze Taal
een Onze Taal-pen
een Onze Taal-schrijfblok

Lees meer

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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