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Taaltip: Ik ben blij dat je me hebt geholpen / 
geholpen hebt 

Zowel Ik ben blij dat je me hebt geholpen als Ik ben blij dat je me geholpen 

hebt is juist.  

 

In een bijzin met een voltooide tijd kan het voltooid deelwoord (zoals 

geholpen) zowel voor als achter de persoonsvorm (in dit geval hebt) staan. De 

volgorde met het voltooid deelwoord vooraan (zoals geholpen hebt) komt van 

oudsher iets vaker voor in het oosten van het Nederlandse taalgebied. Er wordt 

soms beweerd dat die constructie uit het Duits overgenomen zou zijn en in het 

Nederlands niet juist zou zijn, maar dat klopt niet: het Nederlands heeft beide 

mogelijkheden. 

 

Soms wordt een voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. In 

zo’n geval kan het niet goed na de persoonsvorm staan. Een zin als Ik hoor dat 

mijn buurvrouw 25 jaar is getrouwd klinkt daarom minder goed dan Ik hoor 

dat mijn buurvrouw 25 jaar getrouwd is. Vergelijk Ik hoor dat mijn buurvrouw 

jarig is, waarin de volgorde is jarig niet mogelijk is. In Ik hoor dat mijn 

buurvrouw vorige week getrouwd is / is getrouwd zijn daarentegen beide 

volgordes prima; nu is getrouwd puur werkwoordelijk gebruikt. In ons boek de 

Taal-top-100 zijn meer voorbeelden en uitleg te vinden. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Weetjes 

 De Duitse Steffi Buss biedt in Düsseldorf met ‘Run & Speak’ een taal- en 

loopcursus aan. (Westdeutsche Zeitung) 

https://onzetaalwebwinkel.nl/taal-top-100-onze-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.wz.de/lokales/duesseldorf/sprachkurs-beim-laufen-wenn-englisch-lernen-schnell-macht-1.2481393
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Een taal leren met virtual reality kan binnenkort misschien wel bij de 

‘nonnen van Vught’. (BNR) 

 Waar Ismail Ilgun opduikt, ontstaan nieuwe woorden: eerst 

treitervlogger, nu excuusvlogger. (Taalbank) 

 

  

  

  

Opinie 

 Rint Sybesma, hoogleraar Chinese taalkunde aan de Universiteit Leiden, 

stelt voor om het Nederlands gewoon af te schaffen. (de Volkskrant) 

 Hans de Wit, hoogleraar en directeur van het Center for International 

Higher Education aan het Boston College, stelt dat de 

internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs doorslaat, en 

pleit voor een taalbeleid aan universiteiten. (NRC) 

 Laaggeletterden krijgen het moeilijker: “Het is mode om alles te 

verengelsen en dat maakt het voor ons heel lastig.” (AD) 

 Het belang van non-verbale communicatie in presentaties wordt 

schromelijk overschat, schrijft Richard Engelfriet. (ManagementSite) 

 

  

  

  

Wetenschap 

 Kinderen beginnen al veel eerder met het zich eigen maken van 

bepaalde ‘spellingregels’ dan tot nu toe gedacht werd. (Onze Taal) 

 Exactewetenschapsstudenten hebben bij een autorijexamen meer 

pogingen nodig dan studenten talen, literatuur, geschiedenis en 

filosofie. (De Morgen) 

  
 

  

  

https://www.bnr.nl/nieuws/tech/10326819/een-taal-leren-met-virtual-reality
https://www.taalbank.nl/2017/07/25/excuusvlogger/
https://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-schaf-het-nederlands-gewoon-af~a4507956
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/25/zelfs-grieks-en-latijn-wordt-nu-in-het-engels-gegeven-12241655-a1567903
http://www.ad.nl/binnenland/helemaal-de-draad-kwijt-door-moeilijke-taal~a412552d/
https://www.managementsite.nl/non-verbale-communicatie-managementmythe
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/taalnieuws/kinderen-beginnen-al-op-zeer-jonge-leeftijd-met-het-leren-van-bepaalde-spel
https://www.demorgen.be/nieuws/-gebuisd-op-je-eerste-rijexamen-een-teken-van-intelligentie-b74445e6


  

En verder 

 Op de landkaart met de streektalen van Frankrijk kun je geluids-

fragmenten van lokale sprekers aanklikken. Tip: klik bovenaan zeker 

‘Bollezeele’ aan. (Limsi) 

 Ronse is een faciliteitengemeente en dus moeten de nieuwe 

Nederlandstalige naamborden in het plaatselijke station ook een 

Franstalige variant krijgen. (Het Nieuwsblad) 

 De gemeente Amsterdam heeft een taalgids met ‘regenboogtaaltips’ 

uitgebracht voor haar ambtenaren. (Het Parool) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Vakantieleestips 

 

  

 

Welke boeken nemen de medewerkers van Onze Taal 

mee op vakantie? Misschien hebt u iets aan deze tips 

als u in uw vakantiekoffer nog plaats over hebt. 

 

We wensen u, of u nu op vakantie gaat of thuisblijft, 

in elk geval een fijne zomer toe! 

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

* In de maanden juli en augustus verschijnt Taalpost alleen op woensdag. *  

 

  

  

https://atlas.limsi.fr/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170718_02977854
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-tipt-alternatief-voor-geachte-dames-en-heren~a4508148/
http://onzetaal.nl/vakantieleestips
https://onzetaal.nl/vakantieleestips
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
http://onzetaal.nl/vakantieleestips
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https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

