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Taaltip: wat de pot schafte/schaftte? 

In de zin ‘We moesten vroeger gewoon eten wat de pot schafte’ wordt schafte 

met één t geschreven. De vorm schaftte bestaat wel, maar die is hier niet 

bedoeld.  

 

In de uitdrukking ‘eten wat de pot schaft’ zie je niet direct of schaft een vorm 

is van schaften of van schaffen. Dat laatste is het geval: schaffen betekent 

‘leveren’ of ‘verstrekken’ (net als het verwante woord verschaffen) en moet hier 

enigszins figuurlijk worden opgevat als ‘bevatten’ of ‘te bieden hebben’. Het 

woord pot duidt de pan aan waarin het eten wordt klaargemaakt. ‘Eten wat de 

pot schaft’ is dus: eten wat de pan bevat. De verleden tijd van schaffen is 

schafte – vandaar: ‘We moesten eten wat de pot schafte.’ 

 

De gedachte aan schaften (verleden tijd: schaftte) is natuurlijk niet vreemd: 

schaften betekent ‘eten’, en het gaat bij deze uitdrukking nu eenmaal om eten. 

Maar alleen een persoon zélf kan schaften, en niet de pot of pan die op tafel 

staat. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 Nynke de Jong stelt vast dat politici graag het woord betreuren 

gebruiken. (AD) 

 ‘Stoont als een garnaal’ is de populairste kreet om mensen te 

omschrijven die high zijn. (CNNBS) 

 Waar komen huzarenstukje en huzarensalade vandaan? (Historiek) 

 

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.ad.nl/binnenland/betreuren-een-lievelingswoord-van-politici~a6529903/
https://www.cnnbs.nl/stoont-als-een-garnaal-populairste-kreet-als-je-high-bent/
https://historiek.net/wat-is-een-huzarenstukje/72562/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Jargon 

 Weg met dat jargon, denken ze in Heerlen. Het stadsbestuur roept een 

Keuringsdienst van Woorden in het leven. (De Limburger) 

 Hoe klinkt Nederlandse kantoortaal tegenwoordig? Robert Overleg, 

Business Strategic Information Manager, vat zijn structuurvisie samen in 

een filmpje. (Dirk Kruyder/Camont) 

 

  

  

  

Taalongenoegen 

 Een emeritus hoogleraar protesteert tegen het gebruik van het Engels in 

Leidse bussen om haltes aan te kondigen. (De Dagelijkse Standaard) 

 Walter Zinzen, oud-journalist van de VRT, had zijn bedenkingen bij de 

aanpak van Sofie Begine, bezieler van het project ‘Goesting in Taal’. 

Drie taalkundigen reageren nu op hém met hun visie over ‘het 

verkrampte standaardtaalideaal’. (MO) 

 Mia Doornaert uit op televisie en in columns geregeld haar ongenoegen 

over de verloedering van het Nederlands in het Vlaamse onderwijs. 

Ludo Permentier reageert en stelt dat leerlingen nu veel taalvaardiger 

zijn dan vroeger. (De Standaard) 

 

  

  

  

En verder 

Op 17 november vinden er in Amsterdam in het kader van de tentoonstelling 

Het Labyrint der Schrifttekens twee lezingen plaats. Uzume Wijnsma belicht de 

relatie tussen schrift en macht, en Huda Abi Farès vertelt over het typografisch 

onderzoeksproject ‘Typographic Matchmaking in the Maghrib’. (Typographic 

Masonry) 

 

  

  

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20171109_00050451/keuringsdienst-van-woorden-in-heerlen
https://vimeo.com/241859542
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/hoogleraar-hekelt-gebruik-van-engelse-taal-bij-het-omroepen-van-haltes-in-de-bus/
https://www.mo.be/opinie/het-verkrampte-standaardtaalideaal
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171112_03182731
https://www.facebook.com/events/299684910535135/
https://www.facebook.com/events/299684910535135/


 

   

  

Trainingskalender Onze Taal in 2017 

Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  
 

   

  

 

NOV. 

18 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

 

NOV. 

28 
 

Complete training spelling 

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan 

elkaar of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine 

letters, werkwoordspelling, enzovoort. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 
  

  

  

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

training op maat te verzorgen.  

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

   

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

