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Taaltip: ik schiep / schepte orde 
 

  

‘Ik schiep orde’ is correct. In de combinatie orde scheppen betekent scheppen ‘creëren’ of ‘vormen’ 

en dan wordt het sterk vervoegd: schiep, geschapen. 

 

In de betekenis ‘ergens uit halen’, ‘verwerven’ is scheppen zwak: schepte, geschept. Bijvoorbeeld: 

‘Ik schepte veel troost uit alle reacties.’ 

  

Meer voorbeelden staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Podcasts 
 

  >> Taalwijzen uit het Midden-Oosten. (Spotify) 

  >> Het Afrikaans belicht. (Vectis Lingua) 

 >> Woordwaarde. (BNR) 
  

 

 Wetenschap 
 

  >> Beeldden prehistorische mensen gebarentaal af in hun grottekeningen? (Neerlandistiek) 

 >> Door nauwkeurig te tellen welke woorden er in de krant staan, kunnen economen 

ontwikkelingen in de economie beter voorspellen. (DNB) 

  

>> Leeft u in een meertalig gezin met kinderen (in Nederland)? Doe mee aan een onderzoek van 

de Radboud Universiteit. (Radboud Universiteit) 

  >> Een veelvoorkomend maar nog vrij onbekend spraakgebrek: broddelen. (Goed gevoel) 
  

  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/scheppen-schiep-geschapen-schepte-geschept/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://open.spotify.com/show/51BhLkto5HwSj9xectNIAV?si=6OldMwpbTjefTyoIvs9HZA&nd=1
https://vectislingua.org/podcasts.html
https://www.bnr.nl/podcast/woordwaarde
https://neerlandistiek.nl/2021/03/schreven-prehistorische-mensen-gebarentaal/
https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/dnbulletin-2021/dnb-meet-stand-economie-met-woorden-uit-de-krant/
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-aspects-multilingualism/projects/lockdown-project-dutch/
https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/broddelen-is-veelvoorkomend-maar-nog-onbekend-spraakgebrek-bij-broddelaars-draait-het-wiel-te-snel.-ze-struikelen-over-hun-woorden
https://onzetaal.nl/


 

Dialecten 
 

  >> De werkgroep Újes Dialect stelt een boekje met verhalen in het Udens samen. (DTV Nieuws) 

  >> ‘Tuuskomen’ is gekozen tot het beste gedicht in het Nedersaksisch. (RTV Focus Zwolle) 

 >> Waarom schrijven zo weinig Limburgse auteurs in dialect? (De Limburger) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Nieuw op het Stadhuisplein van Terneuzen: twee grote neuzen met de letters TER ervoor. (PZC) 

  >> Verdwijnt niets ten gunste van niks? (Trouw) 

  >> Waarom gebruiken Nederlandstalige media het ’n-woord’ nog steeds voluit? (OneWorld) 

  

>> Er komt een nieuw handboek Nederlands voor anderstalige jongeren, met verhalen van onder 

anderen Herman Brusselmans en Lize Spit. (VRT) 
  

 

  

 

Lid worden van Onze Taal: 

nu met € 7,50 korting!  

  

Als lid van Onze Taal krijgt u tien keer per jaar 

Onze Taal thuisgestuurd – hét tijdschrift voor 

taalliefhebbers. Ook krijgt u korting op andere 

uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk kunt u bij 

ons Taalloket terecht met al uw taalvragen.  

 

Actie 

Als u vóór 19 april lid wordt, krijgt u € 7,50 korting 

op de prijs van een jaarlidmaatschap. U betaalt dan 

geen € 47,50 maar € 40,– (*). 

 

Meer informatie is te vinden in de webwinkel van 

Onze Taal.  

 

 

(*) Prijs voor Nederland, België, Suriname, Aruba, 

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en Sint-

Eustatius. Overige landen: geen € 67,50 maar € 60,–. 

 

 
Meer informatie 

   

  

 
  

  

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/werkgroep-ujes-dialect-van-de-heemkundring-uden-presenteert-nieuw-dialectboek
https://www.rtvfocuszwolle.nl/tuuskomen-verkozen-tot-beste-gedicht-in-het-nedersaksisch/amp/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210329_94715288
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/ze-zijn-er-de-neuzen-met-ter-ervoor-gewoon-leuk-of-om-je-kapot-te-schamen~a5a31c61/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/niks-wordt-een-geduchte-concurrent-van-niets~bc9b4153/
https://www.oneworld.nl/lezen/analyse/waarom-het-n-woord-nog-voluit-in-de-krant-staat/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/25/herman-brusselmans-schrijft-mee-aan-handboek-van-gentse-studente/?fbclid=IwAR0VtbHOYfc-V-mjuaSRMEHmAbmZTz7e0iyPH-EIaBJLgHe8RkWcITmu14k
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden


 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Wat betekent ‘het uur tussen hond 

en wolf’ en waar komt deze 

uitdrukking vandaan? 

We leggen het uit op onze website: 

www.onzetaal.nl/hondwolf. 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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