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Taaltip: een gehyp(e)te film, een getyp(e)te brief 
 

  

Correct zijn: ‘een gehypete film’ en ‘een getypte brief’. 

 

De werkwoorden hypen en typen lijken op schrift op elkaar, maar ze worden verschillend vervoegd. 

In de vervoeging van hypen staat steeds een e achter de p, in die van typen niet. Dat heeft te 

maken met de uitspraak. 

 

Hypen wordt uitgesproken als ‘haipen’; het is afgeleid van het Engelse leenwoord hype. Om de 

juiste uitspraak weer te geven, blijft de e van hype staan in de vervoeging: ik hype, hij hypet, hij 

heeft gehypet, een gehypete film. In de vervoeging van typen (uitspraak: ‘tiepen’, soms ook 

‘tijpen’) is de e niet nodig voor de uitspraak: het is ik typ, hij typt, typte, getypt, een getypte brief. 

 

Het voltooid deelwoord eindigt in beide gevallen op een t. Zowel bij hypen als bij typen eindigt de 

stam in de uitspraak namelijk op een p. Zie ook de pagina over vervoeging van aan het Engels 

ontleende werkwoorden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalradio 
 

  

>> Wilt u zich tijdig voorbereiden op het Groot Dictee der Nederlandse Taal? Het radioprogramma 

De Taalstaat zendt vanaf 22 juni een Zomerschool Groot Dictee uit. (NPO Radio 1) 

  

>> ‘Woordwaarde’ is een nieuwe podcast waarin Maria Punch met experts over taal en 

communicatie spreekt. De eerste aflevering gaat over framing. Te beluisteren via bnr.nl, in de BNR-

app en op Spotify en iTunes. (BNR) 

  

>> Radio Vaticaan zendt voortaan een wekelijks nieuwsoverzicht in het Latijn uit: ‘Hebdomada 

Papae, notitiae vaticanae latine redditae’. (Vatican News en de Volkskrant) 
  

 

 Taalmensen 
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>> De Spaanse benedictijn Pedro Ponce de León legde in de zestiende eeuw wellicht de basis voor 

gebarentaal. (Kerknet) 

  

>> De Peruaan Luis Miguel Rojas-Berscia promoveerde in de taalwetenschap aan de Radboud 

Universiteit en spreekt op zijn minst achttien talen. (de Gelderlander) 

  

>> Leonie Cornips stelt vast dat er nog nooit zo veel in streektalen geappt is als nu. (Friesch 

Dagblad) 
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S.P.E.L.-show 
 

  

De S.P.E.L.-show is terug, de taalquiz met 

Astrid Joosten die vorig jaar voor het eerst 

op tv was. Ook dit jaar heeft Onze Taal 

geholpen met de vragen. 

 

Lijkt het u leuk om op 15, 16, 29 of 30 

juni als publiek aanwezig te zijn bij de 

opnames in Hilversum? Geef u dan op via 

de site van BNNVARA. 

 

De show zoekt ook stand-ins: mensen die 

tijdens een proefopname van de show 

willen meehelpen om te kijken of alles 

werkt. Meer informatie vindt u hier. 
 

 

 
 

 

 

 En verder 
 

  

>> Code Oranje. (Trouw) 

  

>> De voltooide tijd van verblijven. (Neerlandistiek) 

  

>> 23 juni: Dialectfestival ‘Grenze(n)loos Plat(t)’ bij Erve Kots. (Elna) 
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Advertentie 

Vaderdag- 
cadeautip 
  

  

 

Wat zei vader als je met argwaan of 

walging naar je eten keek? ‘Wat je niet 

lust, slik je maar door.’ En als je uitgeput 

was na een lange fietstocht? ‘Als je aan 

het eind van je krachten bent, ben je aan 

het begin van je reserve.’ Of als je niet 

naar bed wilde? ‘Wie het eerst in slaap 

valt, mag nog een poosje opblijven.’  

 

Tekstschrijver, reclamemaker en taal-

liefhebber Jaap Toorenaar verzamelde 

wijze, grappige en ontroerende uitspraken 

van (vooral) vaders en grootvaders, die 

vaak alleen in kleine kring bekend zijn. 

Een ideaal cadeau voor Vaderdag! 

 

Prijs: € 10,–.  

 

Te bestellen in de webwinkel van 

Onze Taal. 
 

 

 

 Bestellen 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

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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