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Taaltip: schrikte/schrok af 

Het werkwoord afschrikken wordt zwak vervoegd: het is ‘Het onstuimige weer schrikte 

de wandelaars niet af.’ (En niet ‘Het onstuimige weer schrok de wandelaars niet af.’) Ook 

het voltooid deelwoord is zwak: ‘Dat heeft ons niet afgeschrikt.’ 

 

Dat in de praktijk soms schrok af (of afgeschrokken) wordt gebruikt, is niet heel gek. De 

sterke vervoeging schrok - geschrokken komt immers ook veel voor: ‘We waren er erg 

van geschrokken’, ‘Hij schrok op uit zijn gedachten’ en ‘Ze schrok er niet voor terug om 

hem eens flink te laten schrikken.’ 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Taalverandering en migratie 

 Zo zou Nederland eruitzien als er nooit taalverandering was geweest en alle 

steden en dorpen hun eerst opgetekende namen hadden behouden. (Reddit) 

 Door migratie verandert de taal overal in Europa op een verrassende manier. (The 

Atlantic) 

 Oude Zweden spelen een verrassende rol in de Duitse taal. (The Local) 

 

  

  

  

Taalgebruik 

 Wat is correct: ‘de algemeen directeur’ of ‘de algemene directeur’? (Taaltelefoon) 

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/7dznq3/ye_olde_netherlands_if_language_change_did_not/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/language-immigrants-multiethnolect/420285/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/language-immigrants-multiethnolect/420285/
https://www.thelocal.se/20171117/alter-schwede-the-surprising-role-of-old-swedes-in-the-german-language
https://www.taaltelefoon.be/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Kun je zeggen ‘ik kijk een film’ in plaats van ‘ik kijk naar een film’? (Onze Taal) 

 Waarom zegt men in sommige reclames van Pampers ‘luiwer’ en in andere 

‘luijer’? (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 ‘I bims’ is het Duitse ‘jeugdwoord van het jaar’. (Die Welt) 

 De Star Trek-taal Klingon groeit almaar door. (Nau) 

 

  

  

  

  

Woord van het jaar 2017  

Nepnieuws, influencer, gifei, genderneutraal of toch covfefe? Wat wordt het ‘Woord van 

het jaar’ van 2017? Het tv-programma De avond van taal en het Genootschap Onze Taal 

gaan er gezamenlijk naar op zoek. 

 

Maar eerst willen we van u weten welke woorden niet in de top-tien mogen ontbreken. 

Wat was volgens u het kenmerkendste en belangrijkste woord van het jaar – of gewoon 

https://onzetaal.nl/taaladvies/kijken-naar/
http://www.neerlandistiek.nl/2017/11/buiwen/
https://www.welt.de/kultur/article170700322/I-bims-ist-das-Jugendwort-des-Jahres.html
https://www.nau.ch/diverses/star-trek-sprache-klingonisch-wachst-65267473
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpgfvmvZhwGF-1946-31200444
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpgfvmvZhwGF-1946-31200444


het leukste? Stuur ons uw suggesties via onderstaande knop. 

 

De verkiezing gaat van start op 3 december. Het ‘Woord van het jaar’ zal worden 

bekendgemaakt in de taalgalashow De avond van taal op 30 december. 

 

Stuur een woord in 

 

  

  

  

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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