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Taaltip: zowel jij als hij bent / is / zijn 
 

  

De juiste vorm is ‘Zowel jij als hij zijn nu op de hoogte.’ 

  

Bij een zin met zowel en als in het onderwerp ontstaat weleens twijfel over de persoonsvorm. In 

een geval als ‘Zowel de koning als de minister is/zijn op de hoogte’, met na zowel én na als een 

derde persoon enkelvoud, zijn is en zijn beide mogelijk. Als je het enkelvoud gebruikt, krijgen de 

twee personen afzonderlijk nadruk; bij het meervoud gaat het meer om de twee personen samen. 

  

Soms horen bij de twee delen verschillende werkwoordsvormen, zoals in de zin bovenaan: het is ‘jij 

bent’ en ‘hij is’, en dat is niet goed te combineren in een formulering met zowel ... als. In dat 

geval valt de keus op een meervoudige persoonsvorm: ‘Zowel jij als hij zijn nu op de hoogte.’ 

Dat  geldt ook als het ene deel meervoud is en het andere enkelvoud: ‘Zowel de koning als de 

ministers zijn nu op de hoogte’, ‘Zowel de minister als haar ambtenaren zijn geïnformeerd.’ 
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Woorden en verkiezingen 
 

  >> Respektrente is het Duitse woord van het jaar. (Duitsland Instituut) 

  >> Het Huus van de Taol zoekt het mooiste Drentse woord. (RTV Drenthe) 

 >> Kies de slechtste slogan van 2019. (Sloganverkiezing.nl) 
  

 

 Taalnieuws 
 

  

>> Inburgerende Nederlanders leren pistolets eten en mazout drinken in Antwerpen. (Het Laatste 

Nieuws) 

 >> De Statenvertaling diende niet als basis voor de Nederlandse eenheidstaal. (Reformatorisch 

Dagblad). 
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>> De Britse oud-journalist John Richards zet ontgoocheld een punt achter de Apostrophe 

Protection Society. (NRC) 

  

>> Een weerman van de BBC wordt tijdens zijn weerpraatje gecorrigeerd door de spraakassistent 

in zijn horloge. (One More Thing) 
  

  

 

Onderwijs 
 

  >> Scholieren zijn maar matig geïnteresseerd in het vak Nederlands. (Trouw) 

  

>> Unieke opleidingen, zoals Nederlandse taal- en letterkunde, moeten overeind blijven, vindt 

minister Ingrid van Engelshoven. (Punt) 

  >> De Vrije Universiteit in Amsterdam krijgt een hoogleraar Nederlandse letterkunde. (NOS) 
  

 

 

Winnaars ‘Rot zelf lekker op’ 
 

  

In Taalpost 2156 beloofden we vijf exemplaren weg te geven van Rot zelf lekker op, het nieuwe 

boek van Piet van Sterkenburg. Dit zijn de winnaars: Anthoinette van Winkoop uit Zoetermeer, 

André De Coene uit Melle, Machteld Stilting uit Amersfoort, Hetty Hermes uit Soest en Olga 

Vagevuur uit Wormer. Veel leesplezier gewenst!  
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‘Ben je soms in de kerk geboren?’: 

waarom zeggen we dat zo? 

Op onze website leggen we het uit: 

www.onzetaal.nl/indekerkgeboren. 
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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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