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Taaltip: getrouwd zijn / zijn getrouwd 
 

  

Zowel getrouwd zijn als zijn getrouwd is correct als naar de handeling van het trouwen wordt 

verwezen (dus als getrouwd werkwoordelijk gebruikt is), zoals in deze zin: 

 Omdat we een jaar geleden getrouwd zijn, gaan we uit eten. 

 Omdat we een jaar geleden zijn getrouwd, gaan we uit eten. 

Bij zo’n werkwoordelijk gezegde is de volgorde van de persoonsvorm (zijn) en het voltooid 

deelwoord (getrouwd) vrij. Vergelijk ‘Omdat we elkaar een jaar geleden ontmoet hebben / hebben 

ontmoet ...’, waarin ook beide woordvolgordes juist zijn. 

  

Getrouwd kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn. Het staat dan (in een bijzin) voor de 

persoonsvorm: ‘Omdat we een jaar getrouwd zijn, gaan we uit eten.’ Getrouwd zijn is hier een 

naamwoordelijk gezegde; getrouwd duidt nu een eigenschap of situatie aan (‘in de huwelijkse 

staat’). De volgorde zijn getrouwd is hier niet goed mogelijk, zoals je ook niet kunt zeggen ‘Omdat 

we een jaar zijn samen ...’ (waarin samen ook een bijvoeglijk naamwoord is). 
  

 

 

Meer uitleg op de website van 
Onze Taal 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Interview met Japke-d. Bouma: ‘In je kracht staan, hoe moet dat?’ (Reformatorisch Dagblad) 

  

>> Niet het Engels, maar het Duits is de voertaal op de binnenvaart. (de Gelderlander) 

  

>> Van ‘Veiligheid en Justitie’ naar ‘Justitie en Veiligheid’: hoeveel kost het om twee woorden om te 

wisselen? (de Volkskrant) 
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Weg met of leve de 

verengelsing van de 
universiteit? 

 

  

Hoogleraren, schrijvers en prominente 

Nederlanders roepen de Tweede Kamer in 

een open brief op om de verengelsing van 

het hoger onderwijs tegen te gaan. 

Columnist en schrijver Özcan Akyol blikt 

terug op zijn studie Nederlandse taal en 

cultuur, die nu helemaal afgeschaft is. 

 

Rudi Wester, oud-directeur van het 

Institut Néerlandais in Parijs, vindt dat we 

buitenlandse studenten gewoon 

Nederlands moeten laten leren. Maar 

cultuurhistoricus René Cuperus stelt dan 

weer dat Nederlandse jongeren na hun 

studie de best denkbare taalvaardigheid 

moeten hebben in zowel het Nederlands 

als het Engels: ‘Leve de verengelsing van 

de universiteit!’ 
  

 

 Meer informatie 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> De Bekvechten Battle is gewonnen door TV Beeld. Hij is de beste freestyle MC van Vlaanderen. 

(Red Bull) 

  

>> Het ‘Tijdschrift Over Taal’ herrijst uit zijn as als een gratis elektronisch tijdschrift over taal, tekst 

en communicatie. (Over Taal) 

  

>> 11 mei: Johan Hendrik van Daledictee in Sluis. (gemeente Sluis) 
  

  

  

 Onderzoek naar volgorde binnen vaste 
woordcombinaties 

 

  

Voor haar masterproef aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent doet Xenia Van den 

Brouck onderzoek naar de onomkeerbaarheid van vaste woordcombinaties met en, of, noch, enz. Ze 

nodigt u uit om mee te doen aan haar online-enquête. 

 

U bent er (hooguit) een kwartiertje zoet mee, maar de vragen zijn bijzonder boeiend. Twee 

voorbeelden: met horten en stoten - met stoten en horten; dat heeft kraak noch smaak - dat heeft 

smaak noch kraak. 
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 Naar de enquête 

  

 

 

 

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#woordweetje 

Onweer betekende oorspronkelijk 

‘slecht, onaangenaam weer’. Hetzelfde 

on- zit o.a. in onmens, ondier, onkruid 

en onkosten. Zie verder 

www.onzetaal.nl/onkosten. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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