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De zin kwam uit een advertentie
waarmee het Amsterdams
openbaar vervoer mensen aan-
raadde vervoerskaartjes te ko-
pen met een betaalkaart in
plaats van met baar geld. Het
idee om op zoek te gaan naar
foutief spatiegebruik komt van
de Nederlandse webdesigner en
taalliefhebber René Dings. ‘Voor
alle duidelijkheid: ik ben géén
taalpurist’, zegt Dings, ‘maar ik
hou wel van taalgrapjes en
-spelletjes. Toen ik een keer met
vrienden door de stad liep, za-
gen we her en der spatiefouten.
Dat fenomeen bleef me bezig-
houden en heeft uiteindelijk ge-
leid tot de oprichting van SOS,
Signalering Onjuist Spatiegebruik.
Mensen signaleren ons fouten
tegen het gebruik van spaties.

Op die manier zijn we een beetje
ambassadeurs voor onze taal,
niet?’
SOS heeft zopas de leukste spa-
tiemissers van het voorbije jaar
bekendgemaakt. Op de eerste
plaats kwam die misser over los
geld - losgeld. Voorts:

2. Op een bordje bij een compu-
ter in de Koninklijke Bibliotheek
stond: slechtziende pc. Een pc die
slecht ziet?
3. In een krant stond lieve heers-
beestjes. Weet iemand wat heers-
beestjes zijn?
Of René Dings de spatieregel zelf
helemaal onder de knie heeft?
‘Dat durf ik niet te zeggen. Ik
durf wel eens een spatiefout te
maken en dan word ik natuur-
lijk genadeloos afgemaakt. Som-
mige regels zijn helder, vind ik.
Maar andere zijn mistig. Zolang
schrijf je aan elkaar als het over
lengte gaat. Je schrijft zo lang als
het over tijd gaat. Het is dus niet
altijd even makkelijk.’ (DIM)

Wie wil zwarte pieten pakken?
DE LEUKSTE SPATIEFOUTEN VAN 2009 OPGELIJST

EN DAN KOM 
JE ER ACHTER DAT 
JE GEEN LOSGELD 
BIJ JE HEBT...
Zin uit een advertentie
waarin het Amsterdamse
openbaar vervoer reclame
maakt voor een betaalkaart

’’
■ ■

www.spatiegebruik.nl

■ In de krant stonden weer foto’s. 
Bedoeld werd: weerfoto’s.
■ Hals over kop. Pardon? Halsoverkop, zeker?
■ In het station van Tilburg hangt een bordje
Heren fietsen bovenin. Waar fietsen de heren?
■ Op de poort van een brandweerkazerne:
brand weer. Of staat daar een dt-fout?
■ Vaak gezien: eet café. Wie eet er nu een café?
■ In een etalage: keeperhand schoenen. Tja.
■ De automaat is buitendienst. Buitendienst wil
zeggen dat je niet op de hoofdzetel werkt. Moet
dus buiten dienst zijn.
■ Een antieke meubelzaak is een meubelwinkel
die zéér oud is.
■ Te huur: zwarte pieten pakken. Heeft u al eens
zwarte pieten gepakt?
■ Een wild diner? Hmmm.

Andere leuke missers
De vereniging Signalering Onjuist Spatiegebruik heeft de
top 10 bekendgemaakt van de grappigste fouten die in
2009 tegen het gebruik van de spatie zijn gemaakt.
Winnaar werd het zinnetje ‘En dan kom je er achter dat je
geen losgeld bij je hebt’. Dat had los geld moeten zijn.

Een honderdtal militanten van
de drie vakbonden hebben gis-
teren in Nieuwpoort actie ge-
voerd tegen de besparingsplan-
nen van De Lijn. De Vlaamse
regering verplicht de vervoers-
maatschappij 51,8 miljoen te be-
sparen op jaarbasis. De vak-
bonden vrezen dat de besparin-
gen honderden jobs zullen kos-
ten en gevolgen zullen hebben
voor de reizigers. Zij verwijten
de Lijn bovendien een gebrek
aan sociaal overleg. 
Vlaams minister voor Mobili-
teit Hilde Crevits (CD&V) zei
tegen de actievoerders dat effi-

ciëntie in het openbaar vervoer
de topprioriteit blijft en dat een
goed sociaal overleg daarbij
zeer belangrijk is.
Crevits was in Nieuwpoort
voor de voorstelling van het
programma voor de viering
van 125 jaar Kusttram. Op 5 juli
1885 werd de eerste stoomtram-
lijn tussen Middelkerke en
Oostende ingehuldigd en die
125ste verjaardag viert de Lijn
met onder meer een moordspel,
een boek over de Kusttram, een
tentoonstelling, een fotowed-
strijd en een historische para-
de. (VLN)

Vakbonden protesteren
tegen besparingen
bij De Lijn

Minister Hilde Crevits was naar Nieuwpoort gekomen voor de
voorstelling van het feestprogramma voor 125 jaar Kusttram
maar stuitte er op boze actievoerders. © vln


