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4.2 Objectvormen in subjectfunctie

4.2.1 Subject ‘hun’ in Nederland



hun = lastig pronomen

Hoezo?

Noteer Standaardnederlandse zinnen met object-hen en object-hun en 
beschrijf het standaardtalige gebruik van de vormen



Subject-hun = controversieel in Nederland:

https://www.youtube.com/watch?v=ahERo5iuel4, februari 2010: 

Hevige discussie tussen toenmalig minister van onderwijs Ronald 
Plasterk en Nijmeegs hoogleraar Helen De Hoop

Zie: 
Van Bergen, Geertje, Wessel Stoop, Jorrig Vogels & Helen de Hoop (2011) Leve hun! Waarom hun nog steeds hun zeggen. In: 
Nederlandse taalkunde 16/1, 2-29.



Taaladviesdienst ‘Onze Taal’



Groot bewustzijn rond stigmatisering subject-hun:

Uit: Van Bergen et al. 2011



MAAR: 
ondanks publieke afkeuring blijkt opgang subject-hun niet te stoppen? 

è TROEF?



Hun hebben gelijk – Zij/ze hebben gelijk

Hun staan op het plein– Zij/ze staan op het plein



Hun hebben gelijk – Zij/ze hebben gelijk

Hun staan op het plein– Zij/ze staan op het plein

*Hun hangen in de kast – Zij/ze hangen in de kast



Hun hebben gelijk – Zij/ze hebben gelijk

Hun staan op het plein– Zij/ze staan op het plein

*Hun hangen in de kast – Zij/ze hangen in de kast 

=> Niet vrij inwisselbaar



HUN als subject: 
altijd vervangbaar door ZIJ/ZE

ZIJ/ZE als subject: 
niet altijd vervangbaar door HUN



WANT ‘HUN ZIJN MENSEN’



WANT ‘HUN ZIJN MENSEN’ 
OF GELIEFDE DIEREN



Optimaliteitstheorie
(* = schending van een conditie – Van Bergen et al 2011: 26)

14



SLOTSOM:

§ ZIJ/ZE als subject zal niet verdwijnen
§ HUN als subject evenmin: betekenisspecificatie = troef

Gebruik van HUN als subject blijkt
efficiënt en functioneel



Zie ook:

https://www.neerlandistiek.nl/2019/10/sam-smith-en-hun-
voornaamwoorden/#comment-19932





4.2.2 Subject ‘hem’ in Vlaanderen

Produceer een reeks zinnen met subject-hem (als dit tenminste deel 
uitmaakt van je endogene (tussen)taalsysteem) en beschrijf het gebruik 
ervan. Vergelijk met het gebruik van subject-hun



Ik denk dat (h)em in de kast hangt
*(h)em hangt in de kast

èruimer qua semantische referentie dan subject-hun
èBeperkter in syntactisch gebruik: alleen (of meestal?) in 

onbeklemtoonde (enclitische) positie



• Voorbeelden uit corpus van informeel online taalgebruik 2007-2013:

• dan komtem terug
• dan weetem da nu wel :D
• ik vraag wel dattem het doorstuurt
• en zie is of em der iets van kent :p

• em mag blij zijn dattem mag kome!
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Chatdata De Decker: Vlaamse tieners 2007-2013



Subject-hem in het West-Vlaams: 

Compleet andere gebruikscondities!

Enig idee?




