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Taaltip: op de tafel / op tafel 

Zowel ‘Het eten staat op tafel’ als ‘Het eten staat op de tafel’ is correct. Met 

het wel of niet toevoegen van het lidwoord de kan een klein betekenisverschil 

worden uitgedrukt.  

 

‘Het eten staat op tafel’ is gebruikelijk als bedoeld is: het eten is klaar (en staat 

op de eettafel). Door het weglaten van het lidwoord staat nu vooral de fúnctie 

van de tafel – namelijk als plaats waar de maaltijd gebruikt wordt – op de 

voorgrond. Dat is nog wat duidelijker het geval in zinnen als ‘Komen jullie aan 

tafel?’ en ‘Je mag nog niet van tafel’, waar het lidwoord de moeilijk kan worden 

toegevoegd. 

 

Bij de formulering ‘Het eten staat op de tafel’ wordt meer naar een specifieke 

tafel binnen een bepaalde context verwezen. Zo kun je bij een feestje zeggen: 

‘Het eten staat op de tafel, de drankjes staan in de koelkast.’ Met ‘de tafel’ 

wordt dan een aanwijsbaar exemplaar aangeduid; dat kan behalve de eettafel 

bijvoorbeeld ook een salontafel of een tuintafel zijn. 

 

 

  

  

  

Weetjes 

 Waar komt het begrip lakmoesproef vandaan? (Historiek) 

 Op zaterdag 9 december is Wijk bij Duurstede de thuishaven van het 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://historiek.net/lakmoesproef-lakmoes-herkomst/73117/


Vergeetwoordengala. (AD) 

 Het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen geeft anderstalige leerlingen 

de mogelijkheid om op school hun moedertaal te spreken. (VRT NWS) 

 Enkele bekende Vlamingen lezen het nieuws in hun eigen dialect. (Radio 

2) 

 

  

  

  

Noord-Europa 

 In de Zweedse Kerk zou voortaan genderneutraal over God gesproken 

worden, maar het bericht wordt bestempeld als vals nieuws. Toch is er 

sprake van een inclusievere taal. (Legal Insurrection) 

 De Finse radio heeft 28 jaar nieuws in het Latijn uitgezonden, maar 

houdt er nu mee op. (YLE) 

 

  

  

  

Vertalen en tolken 

 Het tijdschrift PLUK publiceert fragmenten van literaire vertalingen. 

Daarmee biedt PLUK een podium voor vertalers die hun sporen nog 

moeten verdienen. (PLUK) 

 In het stadhuis van Den Haag loopt de tentoonstelling ‘Meertalig Recht 

- Van Neurenberg naar Den Haag’. Ze toont de parallelle ontwikkeling 

van het internationale strafrecht en het simultaantolken vanaf de 

Processen van Neurenberg (eind jaren veertig) tot aan de internationale 

strafhoven in Den Haag. (AIIC) 

 

  

  

https://www.ad.nl/utrecht/frits-spits-met-zijn-vergeetwoordengala-opnieuw-naar-wijk-bij-duurstede~a7305a2e/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/27/anderstalige-leerlingen-mogen-moedertaal-spreken-op-scholen-geme/
https://radio2.be/tags/dialect
https://radio2.be/tags/dialect
https://legalinsurrection.com/2017/11/did-the-swedish-church-ban-he-and-lord-in-the-name-of-gender-neutrality/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/23/yles-nuntii-latini-to-be-broadcast-for-the-last-time-in-late-december
http://www.tijdschrift-pluk.nl/
https://aiic.net/events/504/aiic-netherlands-exhibition-from-nuremberg-to-the-hague-multilingual-justice-20-nov-2017


  

Filmpje 

 Hoe reageren mensen als alle communicatie in de koffiebar vervangen 

is door onduidelijke taal? (Vlaamse Gemeenschap) 

 

  

  

 

 

   

  

Kent u andere mensen die net zo enthousiast 

zijn over taal?  

 

  

 

Doe iemand een half jaar lang (5 keer) plezier met Onze Taal. 

Zo’n cadeau-abonnement kost slechts € 19,75.  

Een héél jaar Onze Taal (10 keer) kost € 39,50.  

Een cadeau-abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. 

De ontvanger krijgt eenmalig een verlengingsaanbod. 

 

  

Bestel nu 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wJ6pRlMyuCA
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/cadeau-abonnement


  

  

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://onzetaalwebwinkel.nl/
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https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren


  

  

 


