
8



De apostrof bij de bezitsvorm

Ik weet nog van mijn lagere school, de juf stampte het erin: “Eerst de 
komma en dan de s.” Maar er is meer te doen met de apostrof. 

De apostrof is eigenlijk een weglatingsteken of de komma s (´s) zoals 
we zo vaak zeggen. Dit boekje geeft je drie tips over dit teken. De 
eerste tip gaat over de apostrof bij de bezitsvorm. 

De apostrof bij de bezitsvorm wordt gebruikt om een verkeerde 
uitspraak te voorkomen. Dit is het geval als een woord eindigt op 
een enkele klinkerletter die als een lange klinker wordt uitgesproken. 
Bijvoorbeeld: oma’s hoed– otto’s auto – baby’s flesje.

Maar het is Renés auto, tantes huis en Caatjes pen. Gebruik je hier 
wel een apostrof, dan is het niet meer de pen van Caatje, maar de pen 
van Caatjes. En dat klopt natuurlijk niet.

Als een woord eindigt op een sisklank, dan wordt de s van de 
bezitsvorm vervangen door een apostrof, zoals bij: Mies’ fiets en 
Alex’ vriendin. 
Hebben we het over Arjan, dan komt er weer een apostrof: het zijn 
Arjan’s tekeningen. 9
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De apostrof bij de meervouds-s

Bij de meervouds-s wordt de apostrof gebruikt om een verkeerde 
uitspraak te voorkomen. Als een woord eindigt op een enkele 
klinkerletter, die toch als een lange klinker wordt uitgesproken: 
Collega’s - foto’s - accu’s - lolly’s - taxi’s - pre’s.

Maar je krijgt géén apostrof bij de meervoudsvormen van de 
woorden café, abonnee of bureau, omdat een ‘vaste s’ de klank niet 
verandert. Het is dus in het meervoud cafés, abonnees en bureaus.

Ook woorden met een e klank aan het eind, zoals garage en lente, 
krijgen in het meervoud géén apostrof: garages, lentes.
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De apostrof bij verkleinwoorden

Deze laatste tip over de apostrof beschrijft wanneer je de komma (‘) 
gebruikt bij verkleinwoorden. 

De apostrof wordt hier alleen gebruikt bij woorden die eindigen op 
een medeklinker plus y of u (uitspraak ‘oe’). 
Voorbeeld: pony’tje of haiku’tje.

Woorden die eindigen op een i, krijgen een ie in het verkleinwoord en 
kennen dan ook geen apostrof: ski – skietje of taxi - taxietje.


