
TAALVERLOEDERING 





Taalverloedering..?

Dat of wat?

https://www.youtube.com/watch?v=GL_RGoJ7P
Sw





1.  Wij hebben hun het document toegestuurd. 
-> geconstrueerde regel, onderscheid verdwijnt 

2.  Waarom heeft/hebt u dit niet eerder aangekaart? 
-> een keuze (taalverschuiving)

3.  Tijdens het overleg kwam/kwamen een aantal collega’s 
binnenvallen. 
-> een keuze -> betekenisverschil

4.  Hij gaf mij een advies, wat ik zeer waardeerde. 

-> betekenisverschil, onderscheid verdwijnt

Hij gaf mij een advies dat (wat) ik zeer waardeerde.
-> betekenis + taalverschuiving in mondelinge taal

5.  Hij kan dat veel beter dan ik. 
-> geconstrueerde regel, nooit echt in spreektaal doorgedrongen



1.   Wij hebben hun het document toegestuurd.

hun: meewerkend voorwerp, hen: lijdend voorwerp

Geconstrueerde regel: stamt uit de 17e eeuw.
Zoals bij veel van die regels: nooit echt 
doorgedrongen in mondelinge taal, wel in formele 
schrijftaal.

Dit gaat ook op voor als/dan: onderscheid is door 
sommige grammatici nooit echt geaccepteerd. 



2.      
Waarom heeft/hebt u dit niet eerder aangekaart?

ik ben ik heb
jij bent jij hebt
hij / zij is hij heeft

u is / u bent u heeft / u hebt



3.     Tijdens het overleg kwam/kwamen 
een aantal collega’s binnenvallen.

• Een aantal collega’s kwam: als groepje, nadruk op 
‘een aantal’

• Een aantal collega’s kwamen: nadruk op de collega’s, 
enkele collega’s, wellicht niet tegelijk



Vaak hypercorrectie



4.    Hij gaf mij een advies, wat ik zeer waardeerde.
Hij gaf mij een advies dat ik zeer waardeerde.

Hij gaf mij een advies, wat ik zeer waardeerde.
Het geven van het advies werd gewaardeerd, 
ongeacht de kracht ervan. 

Hij gaf mij een advies dat ik zeer waardeerde.
Het advies werd gewaardeerd.

‘Dat’ is in de spreektaal nu vrijwel altijd ‘wat’: het 
onderscheid verdwijnt. 



5. Hij kan dat veel beter dan ik. 

• beter dan / even goed als: geconstrueerde 
regel

• Nooit ingeburgerd in de spreektaal

Luister naar Lubbers en Drs. Kipping...



Als/dan

https://www.youtube.com/watch?v=pWdsx9qn
HVM






