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             ’s Middags zebra’s 

Nu zeggen we:    Ik ga ’s middags warm eten. 

Vroeger zeiden ze:   Ik ga des middags warm eten. 

Als je dat snel zegt hoor je smiddags. 

Het zijn eigenlijk twee woorden, dus de s schrijf je los van middags. Maar omdat er iets 

ontbreekt (des), schrijf je daarvoor in de plaats een kommaatje, vóór de s; dat 
kommaatje heet ook wel een apostrof. 

des winters ’s winters  des maandags ’s maandags 

Een zin begint met een hoofdletter:     Morgen eet ik brood. 

Als je een 's gebruikt, schrijf je die met een kleine letter. 's Morgens eet ik brood. 

Aardrijkskundige namen: ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch 

Eén zebra, twee zebraas.  Twee zebras? Hier zou je de a kort uitspreken. 

In plaats van die tweede a schrijven we een komma: twee zebra's 

 

opa - opa’s kilo – kilo’s paraplu – paraplu’s taxi – taxi’s  pony – pony’s 

Bij de e zit de s er meestal aan vast: cafés  dictees   logees (komma is niet nodig) 

Achter een groepje klinkers volgt ook geen 's:  niveaus cadeaus essays 
 

Van wie is het?     de s eraan vast bij bezit: de bezits-s 

De fiets van mijn broer is mijn broers fiets. 

Achter een hoorbare sis-klank schrijven we geen 's. We schrijven dan alleen de apostrof. 

Kees heeft een fiets. Het is Kees' fiets. Het is Trix’s pen. 

Van wie is het?     's bij namen die eindigen op a, o, u, i, y 

Het zijn opa's sokken. Het is Hugo's CD.    (Bij opas en Hugos klinken de ao en o kort.) 

Na een dubbele klinker of een tweetekenklank komt geen apostrof: 

Wesleys trui  Renées trui   Marlous trui   Lenies trui 

Bij de toonloze e, de e die niet als een ee klinkt, zit de s eraan vast. 
Annes trui        

Let op het verschil tussen: 

Jans kinderen   en   Jans’ kinderen 

De kinderen van Jan     De kinderen van Jans 

In de praktijk, en volgens het witte boekje, wordt vaak 's geschreven voor de 

duidelijkheid, zodat je kunt zien dat het een bezit van iemand is. 

Karel 's huis, Anneke 's hond, Van Persie 's doelpunt. 

In verband met de uitspraak: cd's dvd's  
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