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Taaltip: voor iemand als ik/mij 

In de zin ‘Voor iemand als ik/mij is dit niet gemakkelijk’ is ik juist. De 

combinatie iemand als ik is te lezen als iemand als ik ben; daarin is als ik ben 

een (onvolledige) bijzin met ik als onderwerp. 

 

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld iemand als jij, mensen als zij en niemand 

zoals hij. Ook hier kan telkens een vorm van het werkwoord zijn aangevuld 

worden; binnen de bijzin die zo ontstaat, is jij/zij/hij het onderwerp. Nog 

enkele voorbeelden: 

 Iemand als ik heeft hier geen moeite mee. (‘iemand als ik ben’) 

 Iemand als jij zouden ze dankbaar mogen zijn. (‘iemand als jij bent’) 

 Mensen zoals zij kunnen we goed gebruiken. (‘mensen zoals zij zijn’) 

 Ik ken werkelijk niemand zoals hij. (‘niemand zoals hij is’) 

 

Het maakt dus geen verschil of het zinsdeel als geheel (iemand als ik, mensen 

zoals zij, enz.) het onderwerp van de zin is, of dat het bijvoorbeeld lijdend 

voorwerp of meewerkend voorwerp is of na een voorzetsel staat. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Centraal eindexamen (in Nederland) 

 Oud-schaatskampioen Gianni Romme vond het havo-examen Duits niet 

gemakkelijk: “Die stress is zo enorm herkenbaar.” (Tubantia) 

 Hoogleraren Nederlands vonden het vwo-examen Nederlands niet 

gemakkelijk: “Dit examen is een terugval.” (NRC) 

 Leerlingen vonden het vwo-examen Frans niet gemakkelijk: “Ik was 
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alleen op tijd klaar omdat ik af en toe gegokt heb.” (Nu.nl) 

 

  

  

  

Computers en taal 

 Achtergrondartikel over Google Duplex, de automatische assistent die 

een tafel in een restaurant zou kunnen reserveren. (Medium) 

 De prestaties van Google Duplex stellen teleur, vinden twee 

hoogleraren uit New York. (The New York Times) 

 De Amerikaanse staat Massachusetts overweegt opstellen 

van scholieren door een computer te laten nakijken. (Boston Globe) 

 

  

  

  

En verder 

 De Belgische justitie moet duidelijker spreken en schrijven, staat 

(denken wij) in dit tamelijk lastig te begrijpen persbericht. (Hoge Raad 

voor de Justitie) 

 Deze week trekt er een ‘DANA’ over delen van Spanje. (Spanje Vandaag) 

 

  

  

  

Onderzoek verkenning taalsector - doe mee! 

  

 In opdracht van de Taalunie voert De Taalstudio een verkenning uit van de 

taalsector in het Nederlandse taalgebied. Onze Taal werkt hier graag aan mee. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u aan dit onderzoek deelneemt door 

uiterlijk 25 mei een korte enquête in te vullen. 

Door de vragen in de enquête te beantwoorden (dit duurt ongeveer 10 
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minuten) draagt u direct bij aan de zichtbaarheid van het beroepsveld. Uw 

gegevens worden door De Taalstudio anoniem verwerkt en uitsluitend ten 

behoeve van dit onderzoek gebruikt. 

Naar de enquête 

 
 

 

  

  

  

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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