
Test jezelf  1 – Uitwerking 
 
1  Foute voortzetting na beknopte bijzin (onderwerp verandert). 

Wie zat in de trein? Jitta, niet de wandeling. 
Na een uur in de trein gezeten te heben, vond Jitta de wandeling een verademing. 
(Vrijere versie) Na die lange treinreis vond Jitta het heerlijk om de benen te strekken. 

 
2  Congruentiefout: dit soort ... zal worden gemaakt. 
 
3  Contaminatie: heeft te maken met en de reden is. 

Bovendien: ‘de toegenomen onzekerheid’ lijkt eerder een oorzaak. 
Dat zij dit deed, had te maken met haar toegenomen onzekerheid. 

 
4  Onterechte samentrekking: met genoegen kan ik, niet: met genoegen hoop ik. 

U hebt/u zal: kiezen voor dezelfde beleefdheidsvorm, de 2e persoon enkelvoud (u hebt/u zult) 
Met genoegen kan ik u meedelen dat u de eerste prijs hebt gewonnen en ik hoop dat u bij de 
uitreiking aanwezig zult zijn. 
Liever nog: en vervangen door een puntkomma. 
Met genoegen kan ik u meedelen dat u de eerste prijs hebt gewonnen; ik hoop dat u bij de uitreiking 
aanwezig zult zijn. 

 
5  Spannender dan de verfilming kun je het boek echt niet noemen. 
 
6  Pleonasme: tot later uitstellen (dubbelop); hij/zij wilt: nooit doen. 

Volgens mij wil hij dat gesprek steeds uitstellen. 
 
7  Contaminatie: hij behoort tot en hij is een van de 

Hij behoort tot de architecten die aan dat project hebben gewerkt. (let op het meervoud) 
 
8  ‘Hun hebben’ is fout, heb ik van hen gehoord. (citaat blijft onveranderd) 
 
9  Verkeerde voortzetting van de zin: inversie in zin 1 is goed (heb ik), maar niet in zin 2 (zal ik). 

De dvd’s waar je om vroeg, heb ik gisteren gekocht en ik zal ze deze week nog naar je opsturen. 
Of met puntkomma: De dvd’s (...) gekocht; deze week nog zal ik ze naar je opsturen. 

 
10  Congruentiefout. Zij is een van de studenten die dit jaar naar Polen zijn geweest. 
 
11  Vreemde woordkeus: inhoud verdelen over genres. Komt voort uit slordig denkwerk (komt veel voor!). 

Hier moet je zelf het denkwerk afmaken/ invullen. 
Dit blad hanteert een aantal journalistieke genres. 

 
12  Slordige/ingeslikte zinsbouw: gaan over dat → gaan erover dat/gaan over het feit dat; zin te lang ; kroost: 

verkeerde woord (te jong); te formeel geformuleerd: laten kennismaken met alcohol als 
gezelligheidsdrankje dat er nu eenmaal bijhoort. (enigszins dubbelop) 



 
Bijna alle berichten over drankmisbruik bij jongeren vermelden dat ouders hun kinderen te 
gemakkelijk een biertje of een wijntje laten meedrinken ‘voor de gezelligheid’. 
Of: 
In bijna alle berichten over drankmisbruik bij jongeren staat één ding centraal: ouders laten hun 
kinderen te gemakkelijk ‘meedrinken’ omdat het zo gezellig is. 

 
13  Slordig denkwerk. Hoe invullen? Bijvoorbeeld: 

Onderzoek wees uit dat heteroseksuele stellen vaak een traditionele taakverdeling hanteren: alleen 
de man werkt buitenshuis. Bij homoseksuele stellen ligt dat uiteraard anders. 

 
14  Komma moet weg (beperkende bijzin); gebeurd 

Het gebeurt steeds vaker dat deze opleiding studenten die hun studie binnen vier jaar afronden, een 
reisje naar Londen cadeau doet. 

 
15  Omslachtig geformuleerd (wat is verderop in figuur 3.4? bevinden zich?); verkeerde volgorde uitgaven en 

inkomsten. 
Figuur 3.4 geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de werkende jeugd. 

 
16  Beroemde formulering in rouwadvertenties: kennisgeven dat . Hoe zeg je het dan? 

Ergens kennis van geven, ergens van in kennis stellen, kennisgeven van het feit dat, dit is een kennisgeving. 
Met grote verslagenheid stellen wij u ervan in kennis dat (...). Dat is wel een hele mond vol. Nieuwe 
zin beginnen bij: Hij hield (...). 
Met grote verslagenheid delen wij u mee dat onze broer is omgekomen. 
Hij hield van het leven, van zijn vrouw en (van) zijn dochters. 
(bij ongelijke delen van de opsomming: van herhalen) 

___________________________________________________________________________ 
 
Een uitgebreide beschrijving van de kwesties die in deze zinnen aan de orde komen, vind je in Gewoon goed 
Nederlands. 


