
Beoordeling bachelorscriptie lvarra §rabalová: Het gebruik van áan en als bij de

twrgelijkingen cot?rpaťatieí en posilief in rle geschreveí, en gesproken taal. Praag ?013

{b*geleider: Zdenka F3r::čiřorá).

Onderzaek*objert €§ *yraag

Het onderzaeks*bjec.t van de onderhavige scnptie betrefi de voegwoorden van verge§jking dar?

en ais. §* vraag luidt: in hoeverre het gebruik van deze voegwoorden door moedertaalsprekers

in *vergenstemrrring is "{. } met de gr*mmaticale regels van het Nederlands {,.,).'" {pagina
1ů}. §it de tekt blrjkt echter dat de vraag (le!,ens?) is of en, zo ja" in hoeverre dit taalgebruik

de *crrn re§pe*tč*rt {zie o a. p. 31 i. l\at eeí} andersooríi,ge onderzoeksvraag is en dus een

andersoortig onderz*ek beke*. §eik* positie í:!É*Řř de karrdidaat in dezen in?

*l*thod*
ile scriptie van 89 pagina's bestaat uit 8 pagine"s r.*orit"*rlE S5 pegina's lopende tekst, 2

pagina's bibliografie en ]4 pagina's bijlage. De lopende tekst bestaat uit een zogenaamd

Theoretisch en Pra]rtisch gedeelte (resp. 21 en "t3 pagina's) en **n Conclusie {1 pagina}, ln het

Theoretisch gedeelte pťe§ente€rt de kandidaat ten eersle de algemene grammaticaie

eigenschappen van de voegwoorden a/.s endan, in te tlveede plaats de eigenschappen van als
en tlan als voegwoorden van vergetijking, en ten slotte rvordt er ingegaan op varia*e in het

gebruik van deze voegwoorden, zowel binnen als buiten de standaard. Binnen het Praktisch
gedeelte doet de trrandidaat verslag van een onderzoek naar het gebruik door
moedefiaalsprekers. Ze beschnjft nauwkeurig de proefopstelling, waarna da resultaten wordert

gepresenteerd, se§ategoriseerd, gekwantificeerd en geinterpreteerd, De data zijn vergaard met

behulp van intemet (googlei, Ze betreffen 64 zinsparen die waar nodig gemanipuleerd werden

teneinde de vraag onderzoekbaar te maken. De kandidaat onderscheidt vier catogoíiďn: ( l ) a/.s

endan bij ongelijkheid, (2) dax tnplaats yan gelrjkheid-aanduidend cls, {3) gelijkheid bin,nen

ongelijkheid,(4) twee maal cls achter elkaar. Er werd vervolgens een steekproef uitgevoerd op

rxn populatie van 38 proefoersón§n} geparametriseerd naar gxlacht, opleiding en leeftijd (p,

53),

Resultat*n
Het eente dat opvalt en dat zeer bevreerndend is, is dat nerg*ns in de lopende tekst referenťes

worden gebruikt. Als er vem/ezen wordt, gebeurt dit via voetnoten, hetgeen binnen de

taalwetenschap angebruikelijk is, Voor de taalkundige lezer werkt dit storend. Wat erger is, is
dat veel {de meesta?} titel§ uit de bibliografie in de gehele tekst niet voorkomen (ook niet in de

noten)" Dit is een vrij elementaire methodologische fout, omdat de uinpraken gebaseerd op de
vakliteratuur daannee niet meer controleerbaar zijn, rnet name in het Theoretisch gedeelte. Dit
neeínt echterniet weg dat de vakliteratuur redeiijk adequaat is weergegeven, niet door slaals de

bronnen te volgen, maar door kritische verwerking. Het Praktisch gedeelte is rijk en

veelomvattend. De kwantitatieve §€erg&vs is goed, De kandidaat constateart dat:



'i. na een canrparatief of na woorden die ongeliikheid uitdrukken" moedeťaalsprekers meestal
het voegwoo rď dan gebruiken;

2" na ge}ijkheid-aanduidende constructiss moedeítaalspreken uitsluitend het voegwoord als
gebruiken;

3. als in een zin een gelijkheid-aanduidende constructie wordt ontkend, moedertaalspreken
problemen hebben met de k€rrz* tus§en dan en a!s;
4, in ongelij}*reid-aanduidende constructies waarin twee maal a/s achter elkaar voorkornt,
moedertaalsprekers de vo*rkeur gev€n aan de constru*tie meer ďan c/s in plaats van meer aís
a/s

Het aníwoord §p de onderzoeksvraag (zie boven) luidt dat het taalgebruik vatl
moedertaalsprekers cver het algemeen de regels la* de Nedarlandse grammatica volgt zoals
neergelegd in de AN§. Desondanks is het teven§ duideiijk geworden dat er een aantal
vergelijking-uitdrukkende constructies bestaan waarbij mgedertaalsprekers geneigd zijn te
twijfrlen tussen dan en als.

Eindoordeel
Het Praktisch gedeelt* dat het eigenlijke onderzoek betreft, vormť bijna 5ť/o van het werkstuk
{43 rlan de 89 pagirra's), hetgeen an sich een zečť positievo indicatie i§ voor een scriptie op
bachelorniveau. Tevens is de rapporteur van mening dat de vakliterafuur op aanl-aardbare wijze
is weergegeven, zeker yooí g€n bachelorscriptie, Daar kcmt bij dat het Theoretisch gedeelte
rijk is aarr interessante observaties die messtál adequaat worden gepresenteerd en verwer&í.
Ten slatte moet de rapporteur van het hart dat het Nederlands beter gecontroleerd had moeten
worden door een nathle. Het i§ vaak beneden de maat, Gezien dit laa§te en de hierboven
genoemde elementaire methodologische foutjes kan het cijlbr niet hogerzijn dan 2.

Vragen:
1_ is dit een onderzoek naar n§finen {sociolinguistiek} of naar de grammatiea van het levende
Nederlarrds en waarom?;
2. het verschil tussen schrijf- en spreektaal st*at bij je sleutelwoorden, Hoe heb je dit venehil
getest?;

3. hoe verklaar je dat jongeren in onge}ijkheid-uitdrukkende constucties het voegwoord dar
aanzienlijk meer gebruiken dan de orrderen?;
4, denk je dat er verschillen bestaan tus§en Nocrd- en Zuid-Nederlands rn,b.t. het gebruik van
als en dan? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?;

5, is de verklaring van de alsdan-prablernatiek niet eerder aileen maar historisch te verklaren
(denk aan de periode van opbouw en zuivering van de sandaardtaal)?
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