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Anotace 

 

Řešitelka v bakalářské práci rozebere problematiku používání „dan“ a „als“ po 

komparativu a positivu v nizozemštině. Teoretická část bude obsahovat především 

souhrn gramatických pravidel, která se tímto jevem zabývají. Následně, v části 

praktické bude představen výzkum užívání dvou výše uvedených spojek 

srovnávacích u rodilích mluvčích nizozemštiny. Budou představeny výsledky 

vyplývající z tohoto výzkumu a uvedeny do kontextu s teoretickou stránkou dané 

problematiky, jak byla uvedena v první teoretické části práce. 

Cílem této práce bude vyzkoumat rozdíly v používání srovnávácích spojek 

„dan‘“a „als“ podle gramatických pravidel a užívání těchto spojek u rodilích 

mluvčích.  

 

Anotatie 

 

In deze bacheloscriptie zal ik me met de problematiek van het gebruik van de 

voegwoorden van vergelijking bezighouden. In het eerste hoofdstuk worden de 

grammaticale regels met betrekking tot het gebruik van de voegwoorden dan en als 

aangeduid. Vervolgens, in het tweede hoofdstuk van de scriptie wordt het onderzoek 

naar het gebruik van de desbetreffende voegwoorden bij de moedertaalsprekers van 

het Nederlands gepresenteerd. Er worden de resultaten van dit onderzoek 

aangegeven en in context met de theoretische kant van de betreffende problematiek 

gebracht. 

De scriptie heeft als doelstelling om de verschillen in het gebruik van dan en als 

volgens de grammaticale regels van het Nederlands en het eigenlijk taalgebruik van 

de modertaalsprekers te onderzoeken. 
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Abstract 

 

In this bachelor thesis the problematics of usage of two conjunctions “dan” and 

“als” will be investigated. In de first chapter the grammar rules regarding the use of 

the above-stated conjuctions in comparative construction will be defined. 

Subsequently, in the second chapter the research survey on the usage of comparative 

conjunctions by the native speakers will be introduced. The final results of the survey 

will be presented and put in the context with the theoretical side of the problematics. 

This thesis has as general objective to explore and define the differences between 

the use of “dan” and “als” according to the grammar rules of Dutch and in actual 

usage by native speakers. 
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Inleiding 

 Zoals de taal verandert voortdurend onstaan er steeds nieuwe afwijkingen van de 

norm die in de loop der tijd tot de standaardtaal kunnen worden gerekend of 

integendeel uit de taalgebruik helemaal verdwijnen. Een van zulke taalvariaties 

betreft het gebruik van de voegwoorden van vergelijking. De dan en als-verwisseling 

is een soort kwestie waarbij altijd nieuwe vragen worden gesteld met betrekking tot 

hun juist gebruik en soms weten de taalgebruikers zelf niet meer wat de eigenlijk 

norm is.  

Een bekend voorbeeld van zulk problematisch taalverschijnsel is de 

woordverbinding groter als. Op alle taalkundige bloggen over het Nederlands wordt 

aangegeven dat de verdraaing van dan en als na een comparatief voor veel mensen 

irritant en eenduidig een fout is.  Jan Stroop, een taalkundige aan Universiteit van 

Amsterdam, noemt het gebruik van als in plaats van dan na de vergrotende trap ‘de 

nummer één onder de taalverschijnselen die ergernis veroorzaken’1. De grootste 

Nederlandse normatieve grammatica de ANS, de Algemene Nederlandse Spraakkunst,  

geef maar dit taalverschijnsel als aanvaardbaar aan.  

De taalergernis aan de verkeerde vergelijkingen is immers allerminst nieuw. De 

verwisseling van de twee voegwoorden van vergelijking is een kwestie waarmee de 

taalkundigen zich al voor eeuwen bezighouden. In 17de en 18de strijden de scrhijvers 

en taalkundigen tegen het gebruik van als na een comparatief. Bijvoorbeeld twee 

genoemde dichter uit de zeventiende eeuw, P.C. Hooft (1581-1647) en  Joost van den 

Vondel (1587-1679), hadden vanuit hedendaagse perspectief een groot invloed op het 

Nederlands gehad. Deze twee schrijvers gebruikten in hun vroegere werken na een 

comparatief aanvankelijk het voegwoord als, maar later na het jaar 1630 besloten ze 

om vooral dan na een comparatief te gebruiken. Bovendien hebben ze in alle 

herzieningen van hun oeuvre na een comparateif het voegwoord als naar dan 

                                                           
1 Stroop 2010: 26 
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veranderd.2 Tot de dag van vandaag wordt er de voorkeur aan het gebruik van dan 

na een comparatief gegeven. 

Het lijkt dus wel dat dit verschijnsel aan de ene kant voor vele mensen wel irritant 

is, maar aan de andere is het volgens meerdere taalautoriteiten wel toelaatbaar.  

Daardoor stel ik me de vraag hoe de moedertaalsprekers de voegwoorden van 

vergelijking eigenlijk gerbuiken? Deze scriptie heeft dus als doelstelling om te 

beoordelen welke varianten van het gebruik van de vergelijkings-voegwoorden dan 

en als in overeenkomst met de grammaticale regels van het Nederlands zijn en hoe 

worden deze voegwoorden in het taalgebruik van de moedertaalsprekers eigenlijk 

gebruikt. 

 

In het eerste hoofdstuk behandel ik deze kwestie vanuit het theoretische 

perspectief. In paragraaf 1.1. ga ik me bezighouden met de algemene grammaticale 

eigenschappen van beide woorden. In paragraaf 1. 2 ga ik aandacht besteden aan dan 

en als als de voegwoorden van vergelijking. Vervolgens, in paragraaf 1.3 zal ik de 

problemen die daarbij kunnen opstaan bespreken. 

In het tweede hoofdstuk is de dan/als-kwestie vanuit een praktisch perspectief 

nagaan. Om het gebruik van de voegwoorden van vergelijking te behandelen heb ik 

een onderzoek gehouden naar het eigen taalgebruik van dan en als bij de 

modertaalsprekers. In de respectievelijke paragrafen wordt het proces van het 

uitvoeren van het onderzoek beschreven: aanduiding van de onderzoeksvragen, 

samenstelling van het materiaal, beschrijving van de methode en waardering van de 

in de enquêtes gebruikte zinnen. Vervolgens worden de respondenten 

gecategoriseerd volgens de aangeduide variabelen en de resultaten gerepresenteerd 

en geïnterpreteerd. 

 

 

 

                                                           
2
 Schenkelveld-van der Dussen 1963 
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1 Theoretisch gedeelte 

In dit hoofdstuk zal ik de woorden dan en als als dergelijke nader aanduiden. De 

behandelde kwesties zijn verdeeld in drie paragrafen. In § 1.1 geef ik de 

grammaticale en lexicale functies van beide woorden aan. In § 1.2 zal ik mijn attentie 

richten op de woorden als en dan in de functie van voegwoorden van vergelijking, 

die ik zowel bij de gelijkheid als de ongelijkheid zal definiёren. Tot slot van dit 

hoofdstuk, in paragraaf 1.3, bespreek ik de constructies waarbij  een problematisch 

gebruik van desbetreffende voegwoorden kan voorkomen. 

 

1.1 Grammaticale eigenschappen van dan en als  

Inzake de traditionele woordsoortelijke onderverdeling kunnen de woorden dan 

en als zowel als bijwoorden als als voegwoorden in een zin functioneren. Beide 

woorden hebben meerdere grammaticale functies, die ik onder andere in dit 

paragraaf zal aantonen. Ten eerste ga ik beide woorden nader aanduiden en hun 

functies en mogelijke posities in de zin definiёren.   

De in deze paragraaf gebruikten voorbeelden komen meestal uit Groot 

Woordenboek der Nederlandse Taal Van Dale of uit De Geїntegreerde TaalBank die door de 

Instituut voor Nederlandse lexicologie verzameld is (INL GTB).3 In het tweede geval is in 

de tussenzin de afkorting van het woordenboek die ik citeer toegevoegd. Als er een 

voorbeeld uit de Google behaald werd, wordt de bron in de noot aangegeven. 

1.1.1 Als 

Het woord als kan in een zin zowel als het voegwoord als als een bijwoord 

verschenen.  

In (1) kan men wel opmerken dat het woord als meerdere grammaticale kan 

vervullen, met name als de inleider van een bijzin in functie van een voorwaardelijke 

                                                           
3 http://gtb.inl.nl/ 
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voegwoord dan als voegwoord van hoedanigheid, zelfstandige naamwoord en nog een keer 

als voegwoord van hoedanigheid met de beperkende functie. 

 

(1) Als een eenvoudig woord als als als voegwoord wordt misbruikt, word ik vals. 4 

 

Als kan maar ook als bijwoord voorkomen. Er bestaan bij beide categorieёn 

meerdere subtypen die moeten worden onderscheid die ik verder in de subparagraaf 

ga behandelen.  

 

Gezien het woord vanuit een etymologisch perspectief is als afkomstig uit het 

Oudnederlands. Het woord kwam naar het Nederlands in de 10de eeuw na Christus 

in de vorm also. In het Middelnederlands, dus in de periode tussen 1200 en 1500, 

verscheen het woord nog steeds in de vorm also en alsoo maar ‘meestal al [in] de 

verzwakte vorm alse en soms ook al de gesyncopeerde vorm als’. Als verscheen ook 

in het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands, de periode vanaf 1500 tot 

1700, als oude samenstelling uit alzoo, ‘waarbij al als versterking diende’.5 

 

1. Voegwoord 

Het woord als komt het meest in de zin als van een onderschikkend voegwoord 

voor. Voorbeeld (2)6 bevat als in de functie van een vergelijkend voegwoord, die zich uit 

de vorm alzoo, zoo ontwikkelde en die ‘een overeenkomst tussen twee met elkaar 

vergeleken zaken’7 aanwijst. In voorbeeld (3) en (4) is er sprake van een voegwoord 

van wijze waarin de wijze, waarop een persoon of een zaak wordt voorgesteld, wordt 

aangeduid. Voegwoord van wijze werkt op basis van de vergelijking waarmee de 

inhoud van de hoofdzin wordt vergeleken ‘om de wijze aan te duiden van de 

handeling of het voorval’8. De bijzin die door als ingeleid is heeft de functie van een 

                                                           
4 http://www.irritaal.nl/,ALS1, 21 maart 2013 
5 EWN 2003: 127 
6 Van Dale 1984: 167 
7 Van Dale: http://www.vandale.nl/ 
8 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003534&lemmodern=als 

http://www.irritaal.nl/
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bijwoordelijke bepaling. In zulk soort zinnen kan als worden verplaatst door of in de 

zin van indien (3)9, of ook als een samenstelling van deze twee - alsof (4).  

(2)   Hij liep als een haas. 

(3)  Wijs je werkgever op de risicos die hij loopt als (indien) hij niet betaalt. 

(4)  Hij ziet eruit als (alsof) hij door een zieke kat is uitgescheten. 

 

Voorbeelden (5) en (6)10 staan ter illustratie van een voegwoord van gestledheid11, die 

zowel als voegwoord van wijze ‘door vergelijking met het overeenkomstige kan 

worden aangeduid‘.12 In dit geval is als ‘voor een bijstelling geplaatst’13  en ingeleidt 

nooit een bijzin, steeds maard zinsconstituenten. Om deze reden wordt het 

voegwoord van gesteldheid bijvoorbeeld door Van Dale als voorzetsel aangeduid, 

want voorzetsels worden gevolgd door een naamwoordelijke of bjwoordelike 

constituenten terwijl voegwoorden functioneren als de inleiders van een bijzin of ze 

verbinden twee hoofdzinnen met elkaar. De traditionele opvatting om het woord een 

voegwoord noemen berust op het feit, dat de beknopte zin ingeleid door als kan 

worden geparafraseerd, wat zoals in zin (6b) werkt toch niet.14 Luif (2005) zegt erover 

dat hoewel als in dit geval een (bijwoordelijke) bepaling van vergelijking inleidt, 

wordt als toch als een (onderschikkend) voegwoord aangeduid. 

 

(5)       Hij regeert als een koning. 

               (6a)     Onze dokter bezoekt ons als vriend nogal eens. 

               (6b)  *Onze doker bezoekt ons als hij vriend is nogal eens. 

 

                                                           
9 http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=als&lang=nn 
10 Van Dale 1984: 167 
11 Voegwoord van gestedheid komt in de taaladviesboeken ook als voegwoord van hoedanigheid. Van Dale 

(http://www.vandale.nl) duid als-van hoeadanigheid aan de andere hand als een voorzetsel aan. Toch heb ik 

gekozen om de regels van de ANS  te  volgen en hier als een voegwoord van gesteldheid aanduiden. 
12 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003534&lemmodern=als 
13 Van Dale 1984: 167 
14 http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2007-0327-200309/AF.HTM 

http://www.vandale.nl/
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Als een verklarend voegwoord zien we als in voorbeeld (7) waarin een omschrijving 

is toegevoegd om een bepaalde hoedanigheid, waaarover een persoon of een zaak 

beschikt, te verklaren. In voorbeeld (8) staat als in de functie van voegwoord van tijd 

waarin ‘herhaaldelijk of gewoonlijk voorkomende gelijktijdigheid’ wordt 

uitgedrukt.15 Voorts kan als ook als voorwaardelijk voegwoord in een zin voorkomen, 

wat in (9)16 wordt geїllustreerd.  

 

(7)        Hij werd, als de waardigste, tot hoofdman gekozen 

(8)        Als de zon opgaat, sta ik op. 

(9)       We zullen het hem vragen als hij terugkomt. 

 

Voorts kan als worden gebruikt in verouderde zinnen of in de volkstaal, zie ter 

illustratie voorbeeld (10). En tot slot kan als voorkomen in vaste combinaties van 

voegwoorden zoals zowel...als of evenmin als. In de functie van een nevenschikkend 

voegwoord zien we als in voorbeeld (11). 

 

(10)        Hij schrijf mij, als dat hij ziek is. 17 

(11)        Geweld komt zowel binnen heteroseksuele als homoseksuele relaties voor. 

 

2. Bijwoord 

Als gezegd kan als ook als een bijwoord in een zin voorkomen. Ten eerste komt  

dat voor in de gevallen waarin als een bijwoordelijke bepaling van tijd inleidt. Dit 

geval heb ik echter al in de vorige subparagraaf behandeld en alhoewel wordt zulk 

geval soms als een bijwoord gezien, duid ik als in zulk gebruik aan als een 

onderschikkend (bijwoordelijke) voegwoord van tijd.   

                                                           
15 Van Dale 1984: 167 
16

 Van Dale 1984: 167 
17 Van Dale 1984: 167 



 

15 
 

Ten tweede kan als toch in het Nederlands in de functie van een bijwoord van graad 

voorkomen; namelijk in een verouderd taalgebruik - een geweestelijk vorm van al. 

Ter illustratie staat voorbeeld (12) die uit WNT overgenomen is18.  

 

 (12)   Dat het Parlament niet als te wel voorden Con. geintentionneert was. 

 

Ten slotte kan als in de verbinding alsmaar of steeds maar verschijnen, met name in 

de spreektaal of de gemeenzame uitdrukking al maar.19 

 

 (13)   Hij is als (maar) aan het schrijven.20 

 

1.1.2 Dan 

Een overeenkomstige situatie doet zich voor in het geval van de tweede 

behandelde woord: dan. Ook dit woord kan zowel als als de functie van een (zowel 

onderschikkend als nevenschikkend) voegwoord en bijwoord vervullen.  

Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) geeft aan dat het woord 

dan in de mening ‘op die tijd’, dus als een bijwoord, kwam naar het Oudnederlands 

in de 10de eeuw. Als bijwoord verscheen dan ook in het Middelnederlands in 

bedoeling van ‘op die tijd’ en ‘in dat geval’. Na een comparatief verscheen dan voor 

het eerst rond 1220. Het is dus duidelijk dat de ‘bijwordelijke functie van dan de 

oorspronkelijke’ is. Het EWN toevoegt dat ‘het gebruik van dan na een comparatief 

hieruit is gegroeid is onduidelijk’. Maar de onduidelijkheid bij de schriftelijke 

overlevering is typiek bij alle West-Germaanse Talen.21 

 

 

                                                           
18 C. HUYGENS Jr., Journ. 2, 567 [1696]. 

In:http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003532&lemmodern=als 
19 E-WNT: http://gtb.inl.nl/ 
20 Van Dale : http://www.vandale.nl/ 
21 EWN 2003: 518-519 

http://gtb.inl.nl/
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1. Voegwoord 

Als voegwoord kan dan na een comparatief staan, zoals laat de voorbeeld (14) zien. 

Na een ontkennende zin, zoals in voorbeeld (15), staat dan in betekenis van ‘behalve’. 

22Dan inleidt in de hier genoemde functie een beperking of een uitzondering.  

(14) Hij heelf meer geld dan ik. 

(15) Hij gaat nooit uit dan ’s zondags. 

 

Bovendien inleidt dan ook een bijwoordelijke bijzin van de graadaanduidend 

gevolg, zoals zien we in voorbeeld (16). In deze functie staat dan in een minder 

frequente voegwoordelijke uitdrukking; met name in te...dan dat. 

 

(16) Dat boek is te dik dan dat je het in één avond kunt uitlezen.23 

Voorts kan het nevenschikkende dan in een voegwoordelijke uitdrukking 

voorkomen; met name in dan wel, die wel tot het formeel Nederlands behoort. Verder 

is dan ook te vinden als een nevenschikkende voegwoord in een uitdrukking ja dan 

nee, in de betekenis ‘ja of nee’, of in een versteende taalvorm al dan niet, in de 

betekenis ‘al of niet’ of ‘wel of niet’. Zie ter illustratie voorbeelden (17) en (18), 24 

respectievelijk (19).25 

(17) Is uw oudste dan wel uw jongste broer executeur-testamentair? 

(18) Een vwo dan wel een andere school. 

(19) Je moet nu eindelijk eens beslissen of je al dan niet meedoet. 

 

Dan kan ook verschijnen in de betekenis van ‘echter’ of ‘doch’ als een beperkend 

tegenstellend voegwoord. Dit taalgebruik is echter wat verouderd.26 

 
                                                           
22 Van Dale 1984: 559 
23 E-ANS: http://ans.ruhosting.nl/e-ans/ 
24 E-Van Dale: http://www.vandale.nl/ 
25 E-ANS: http://ans.ruhosting.nl/e-ans/ 
26 Van Dale 1987: 559 
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2. Bijwoord 

Wat dan als een bijwoord betreft zijn er merkvaardig meer subtypen te 

onderscheiden dan bij als. Als een bijwoord van tijd staat het op dat ‘toekomstig 

tijdstip dat tevoren aangeduid is of uit het verband blijkt’. Bovendien kan dan in een 

zin staan in de betekenis van vervolgens en daarna of bovendien en daarbij. Ter 

illustratie van beide gevallen dienen volgende voorbeelden, (20) en (21) en (22)27: 

(20) Hij schreef mij, dat hij dan en dan zou komen.  

(21) Eerst werken, dan spelen. (vervolgens, daarna) 

(22) Hij bezit twee huizen in de stad en dan nog een lief buitentje. (bovendien)  

 

Voorts kan dan als een voegwoord van voorwaarde voorkomen, waar staat dan in een 

zin in de betekenis van ‘in dat geval’,  zie ter illustratie voorbeeld en (23) en (24).28  

 

(23) Dan is het geoorloofd. 

 (24) Hij is getrouwd en dan kan men niet doen wat men wil. 

 

Als een modaal bijwoord in gebiedende zin komt het voegwoord dan in (25) en (26). 

29 In dit geval komt dan vaak met toch voor. 

 

(25) Wees dan toch eindelijk eens stijl! 

(26) Ga dan toch weg! 

 

 

 

 

                                                           
27 Van Dale 1987: 559 
28 Van Dale 1987: 559 
29 E-Van Dale: http://www.vandale.nl/ 
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1.2  Dan en als bij vergelijking 

In paragraaf 1.1 heb ik zich beziggehouden met de verschillende grammaticale 

functies van dan en als.  Voor de doelen van mijn eindscriptie zal ik als en dan verder 

in de scriptie alleen bij de vergelijkingen nagaan. In deze paragraaf ga ik dus hun 

functie als voegwoorden van vergelijking behandelen.  

 

Dan en als zoals de voegwoorden van vergelijking staan in een zin ter beschikking 

van het vergeleken van twee enigheden - constituenten of zinnen. De vergelijking 

kan door middel van een bijvoeglijke naamwoord (hieronder in de (a)-zinnen) of een 

bijwoord (in de (b)-zinnen) in drie stappen voorkomen. De drie stappen van de 

vergelijking luiden als volgt: 

1. De stellende trap / het positief  

2. De vergrotende trap / het comparatief  

3. De overtreffende trap / het superlatief 

 

Ter illustratie dienen volgende voorbeelden: 

(27a)  Een mooi huis. 

(27b) Zij zingt mooi. 

(28a) Een mooier huis.  

 (28b) Zij zingt mooier. 

(29a) Het mooiste huis. 

(29b) Zij zingt het mooist. 

 

Als er sprake van de vergelijkingen is, wordt ermee de stellende en de 

vergrotende trap bedoeld. De vergelijking kan impliciet of expliciet zijn. In  (27) tot 

en met (29) staan  de voorbeelden ter illustratie van de impliciete vergelijking. Als de 

vergelijkingen expliciet zijn, wordt na een adjectief of een bijwoord een voegwoord 

van vergelijking - dan of als - gebruikt. Voorbeelden van de expliciete vergelijkingen 
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staat in (30) en (31) bij een positief en in (32) en (33) bij een comparatief. De (a)-zinnen 

zijn de voorbeelden met een adjectief terwijl de (b)-zinnen met een bijwoord. 

 

(30a) Het huis van Piet is even mooi als het huis van Joop. 

(31b) Marie zingt even mooi als Saskia. 

(32a) Het huis van Piet is mooier dan het huis van Joop. 

(33b) Marie zingt mooier dan Saskia. 

 

Bij een positief wordt de gelijkheid van twee elementen uitgedrukt, zoals in (30) 

met behulp van de gelijkheid-aanduidende constructie even...als. De zinnen met een 

comparatief uitdrukken de ongelijkheid, zoals in (32). 

Er onstaat maar een vraag in welke gevallen moet het voegwoord dan 

respectievelijk als wordt gebruikt. Deze kwestie ga ik in volgende subparagrafen 

behandelen. 

 

1.2.1. Gelijkheid 

Voor het uitdrukken van de gelijkheid of het overeenkomst van twee elementen 

gebruiken we het voegwoord als. Het Nederlands heeft enkele constructies die bij het 

stellende trap te gebruiken zijn; met name (net) zo ... als, precies zo... als, juist zo... als, 

even... als, niet zo als, in gelijke mate... als, dezelfde... als. In zulke gevallen kan nooit dan 

in plaats van als staat; zie de (b)-zinnen. 

(34a) Hij is juist zo oud als ik. 

(34b) *Hij is juist zo oud dan ik. 

(35a)  Ik ben niet zo groot als mijn zus. 

 (35b) *Ik ben niet zo groot dan mijn zus. 

(36a)  Jan is in gelijke mate ambitieus als ik. 

 (36b) *Jan is in gelijke mate ambitieus dan ik.  
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1.2.2. Ongelijkheid 

Voor het uitdrukken van de ongelijkheid van twee elementen na de vergrotende 

stap van een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord kan zowel het voegwoord dan 

als als worden gebruikt.  Vergeleek de zinnen in (37) en (38). 

(37) Jan is groter dan Piet. 

(38) Jan is groter als Piet. 

 

Alhoewel volgens de schoolregels alleen het voegwoord dan zal in zulke zin 

worden gebruikt, geven toch sommigen taaladviesboeken aan dat in de hierboven 

aangeduide functie kan ook het voegwoord als worden gebruikt.30 Bij voorbeeld 

volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (de ANS) kan zowel dan als als na een 

comparatief worden gebruikt. Hierme opstaat toch een problematische taalgebruik 

die ik verder (zie § 1.3.1) zal nog bespreken.  

Bovendien, wat de ongelijkheid betreft staat ook na de woorden ander, anders of na 

niemand en niets in de betekenis van anders altijd het voegwoord dan. In dit geval 

bevatten de zinnen maar geen vergrotende trap; toch wordt er de ongelijkheid 

uitgedrukt. 

 

(39) Jan is heel andere man dan hij was tien jaar geleden. 

(40) Jan denkt anders dan tien jaar geleden. 

 (41)  Niemand (anders) dan Piet begrijpt Jan zo goed. 

(42)  Piet heeft niets (anders) gedaan dan praat met hem. 

 

 

 

                                                           
30 Een overzicht van de adviezen over het gebruik van de voegwoorden dan en als na de vergrotende en stellende 

trap staan in de Bijlage 1. 
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1.3 Het problematische taalgebruik 

In de § 1.2 heb ik al sommige problemen die in het gebruik van de voegwoorden 

dan en als bij vergelijkingen kunnen onstaan geїntroduceerd. Er was al sprake onder 

andere over het gebruik van als na een comparatief of  de kwestie als er twee (of 

meer) als achter elkaar in een zin voorkomen. In deze subparagraaf wil ik daarbij 

stilstaan en de problematische aspecten aan het gebruik van dan en als nader 

aanduiden. 

Enige taalkwestie inzake het gebruik van de voegwoorden als en dan na behoort 

tot de categorie van taalverschijnselen die de ANS-redactie als ‘controversiёle 

gevallen’ noemt. Daarmee worden de taalverschijnselen ‘over de grammaticaliteit of 

aanvaardbaarheid waarvan de sprekers van het Nederlands onderling van mening 

verschillen’ 31 . Noch de taalgebruikers noch de taalkundigen kunnen heel vaak 

zeggen wat is het ‘juiste’ gebruik van de vergelijkings-voegwoorden als en dan. 

Hiermee komt de vraag op welke variante inzake het dan/als-woordgebruik valt 

binnen respectievelijk buiten de standaartdaal. De ANS-redactie definieert de 

Nederlandse standaardtaal als ‘de taal waarin geen elementen of structuren 

voorkomen die duidelijk opvallen als niet-algemeen.’32  

De kwestie waar ik in deze paragraaf een antwoord op ga zoeken is hoe bepaalde 

taalconstructies die de vergelijkings-voegwoorden bevatten kunnen worden 

aangeduid inzake de taalvariaties binnen de standaardtaal. 

 

Om zulk verschijnsel te illustreren maak ik gebruik van de onderstaande figuur 

die heb ik uit de ANS overgenomen, waaraan wordt aangegeven waar de 

taalvariaties staan  naar gelang van de norm.  

 

                                                           
31 ANS 1997: 16 
32 ANS 1997: 16 
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Fig 1.: Standaardtaal en soorten variatie33 

 

Enkele gevallen inzake het dan/als-woordgebruik behoren tot de innerlijk cirkel 

waarin geen variatie mogelijk is, met name de gevallen waarin de gelijkheid van 

twee taalelementen wordt uitgedrukt.  

Aan de andere kant komen er taalverschijnselen inzake de dan- en als-kwestie die 

binnen de middel cirkel vallen. Ze behoren nog in de standaardtaal maar er kunnen 

toch de verschillen in het taalgebruik voorkomen, namelijk bij het uitdrukken van de 

ongelijkheid van twee elementen. De ANS-redactie vermeldt erover: 

Men kan echter uiteraad van geval tot geval van mening verchillen over de 

vraag welke varianten binnen en welke buiten de standaardtaal te situeren 

zijn. Dat is een kwestie van keuze. 34 

De gevallen waarin de verschillen niet aanvaardbaar zijn en vallen dus buiten de 

standaardtaal komen bijvoorbeeld bij het gebruik van zogenaamde hyppercorrecte 

constructies.  

 

                                                           
33 ANS 1997: 21 
34 ANS 97: 23 
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In de komende subparagrafen ga ik de aanvaardbaarheid en grammaticaliteit van 

het taalgebruik inzake de voegwoorden dan en als aanduiden. Op basis van de 

bestudeerde literatuur heb ik beslist om dit problematisch taalgebruik behandelen  in 

vier categorieёn, ze luiden als volgt: 

1. Als en dan bij ongelijkheid 

2. Dan in plaats van gelijkheid-aanduidende als  

3. Gelijkheid binnen ongelijkheid  

4. Tweemaal als achter elkaar  

 

1.3.1 Als en dan bij ongelijkheid 

Een van de problematische constructies die in het Nederlands vaak voorkomen is 

het gebruik van de voegwoorden dan en als bij ongelijkheid. Veel taalgebruikers 

daarbij twijfelen of er na een comparatief dan of als eigenlijk zal staan. 

De redacteurs van de Algemene Nederlandse Spraakkunst aanduiden dat beide 

voegwoorden kunnen worden gebruikt voor het uitdrukken van de ongelijkheid 

tussen twee taaleinheden.  

 

Om de ongelijkheid van twee elementen aan te duiden na de vergrotende 

trap van een adjectief of bijwoord of na de woorden ander en anders, 

alsmede in de betekenis ‘behalve’ na ontkennende woorden als niemand en 

niets, worden de voegwoorden dan en als gebruikt.35 

 

Toch wordt er in de ANS toegegeven dat ‘in geschreven taal meestal dan 

[voorkomt]’ en ‘het voegwoord als in deze functie niet voor alle taalgebruikers 

aanvaardbaar [is]’.36  

Het ligt voor de hand om de beroemde problematische constructie groter als/dan 

bespreken. Zie ter illustratie voorbeelden (43a) en (43b): 

                                                           
35 E-ANS: http://ans.ruhosting.nl/e-ans/10/03/14/05/body.html 
36 idem 
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(43a) Hij is sterker als zijn broer. 

(43b) Hij is sterker dan zijn broer. 

 

De taaladviesboeken aangeven dat beide constructies, zowel groter dan als groter 

als, na een comparatief worden gebruikt. Maar bij elke auteur ligt er een verschil in 

hoeverre is het gebruik van als na een comparatief te rechtvaardigen. Ze aanduiden 

meestal dat het voegwoord dan vooral in de schrijftaal wordt gebruikt terwijl in de 

spreektaal komt er na een comparatief meestal het voegwoord als voor. Hierin 

komen de auteurs van de taaladviesboeken niet overeen. Sommige geven aan dat de 

vorm groter als aanvaardaar is en andere vermelden dat hoewel als na een 

comparatief in een spreektaal vaak voorkomt, is groter dan de enige aanvaardbare 

vorm.   

Renkema (2005) in zijn Schrijfwijzer aanduidde: ‘De oude schoolregels luidt als 

volgt: na een vergrotende trap komt nooit als’ maar toch ‘[zéggen] de meeste mensen 

wél groter als.’ Op Taaladvies.net, de website van de Nederlandse Taalunie, staat dat het 

correct gebruik is alleen groter dan en wordt toegevoegd: ‘hoewel groter als door velen 

niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in de 

schrijftaal.’37 Het WNT duidt aan dat beide voegwoorden historisch te rechtvaardigen 

en logisch te verklaren zijn. Echter geeft het WNT verder aan: ‘En werkelijk is dan 

bruikbarder en juister dan als. Als drukt het begrip van gelijkheid uit.’ 

 Integendeel schrijven de redacteurs in de Geschiedenis van de Nederlandse taal dat 

‘beide voegwoorden oude rechten [hebben], komen ook in de dialecten voor en het 

een is niet beter dan het ander.’38 Dezelfde rechten geven aan het voegwoord als ook 

Klein en Visscher (1999) in hun Handboek Verzorgd Nederlands. Ze vermelden dat als 

kan worden gebruikt ‘als we de ongelijkheid van twee elementen willen uitdrukken: 

groter als.’ Op Onze Taal, het podium voor de taalliefhebbers, werd een vraag gesteld 

of tegenwoordig naast groter dan ook groter als goed is? De antwoord erop was ‘ja’. 

                                                           
37 Taaladvies.net: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/354 
38 Van den Toorn en col. (red) 1997: 519 
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De taalkundigen beschouwen de vorm groter als als goed, maar ze toevoegen dat ‘in 

de praktijk kan toch het best voor groter dan gekozen worden, omdat groter als nog 

altijd veel weerstand oproept’.39 En het Groot Woordenboek Van Dale geeft aan dat als 

komt ook na een comparatief en na de woorden als ander, anders en niemand voor 

maar toevoegt dat ‘het gebruik van als na een comparatief echter niet algemeen [is].’40 

 

Paardekoper (1950, 1970) publiceerde in De Nieuwe Taalgids twee als/dan-artikelen 

waarin hij een wat vernieuwende hypothese gepresenteerd dat groter als de 

autochtone Nederlandse vorm is terwijl groter dan leek een germanisme te zijn. Hij 

kwam met twee argumenten om zijn betoog te ondersteunen  

Ten eerste rechtvaardigt hij het auto..eit van groter als aan de hand van de rol van 

de Nederlandse dialecten en de Duitse taalinvloed daarop. Hij vergelijkt het 

Nederlandse eendeling-systeem met het Duitse tweedeling-systeem. In de tijd 

kennen de Nederlandse dialecten maar één grammaticale categorie (groter als) terwijl 

het Duits kent er altijd twee (so gross wie - grösser als). Het probleem verscheen niet 

door de vervanging van het voegwoord als door dan, maar wel ‘in de splitsing van de 

autochone ene grammaticale categorie in twee delen’.41 Hieruit trekt Paardekooper 

conclusie dat groter dan met het Duitse grösser als verwant leek. Groter als bestempelt 

hij dan als de autochtone Nederlandse vorm.  

Ten tweede verdedigt Paardekooper zijn betoog aan de hand van ‘het traditionele 

hulpmiddel uit de dialectkunde: als het woord in kwestie enz. dialectisch sterk 

verbreid is, is het vrij zeker autochtoon-nederlands’42. De tweedeling-systeem is niet 

bekend in geen enkel dialect43 terwijl het eendeling-systeem met groter als is bekend 

in vrij alle nederlandse dialecten.  

 

                                                           
39 Onze Taal: http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/groter-als-groter-dan 
40 E-Van Dale 
41 Paardekooper 1950: 161 
42 Paardekooper 1970: 329 
43 Groter dan komt in de schrijftaal onder de invloed van het ABN. 
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Wat het gebruik van dan en als na de woorden ander en anders betreft, worden er in  

de taaladviesboeken niet zoveel vermeldingen gemaakt zoals bij het dan/als-

woordgebruik na een comparatief. 

(44a) De Nederlandse euro is nu al een andere als de Cypriotische. 

(44b) De Nederlandse euro is nu al een andere dan de Cypriotische. 

(45a) Dingen lopen altijd anders als gepland. 

(45b) Dingen lopen altijd anders dan gepland. 

 

Howel de ANS het gebruik van beide voegwoorden na ander en anders als 

aanvaardbaar toekent, is bijvoorbeeld voor het podium Onze Taal alleen het 

voegwoord dan aanvaardbaar.  

Een gelijke situatie komt ook bij de woorden niemand en niets voor. Ter illustratie 

van zulk taalgebruik zie voorbeelden (46) en (47): 

(46a) Niemand (anders) als jijzelf is verantwoordelijk voor jouw geluk. 

(46b) Niemand (anders) dan jijzelf is verantwoordelijk voor jouw geluk. 

(47a) Een horizon is niets (anders) als de grens van je blikveld. 

(47b) Een horizon is niets anders dan de grens van je blikveld. 

 

Alhowel wordt ook het voegwoord als volgens de ANS in zulk taalgebruik als 

aanvaardbaar aangeduid, zijn andere taaladviesboeken niet overeen. Klein en 

Visscher (1992) aangeven dat ‘ook na ander en anders schrijven we dan, en na niemand 

en niets, als daar anders gedacht worden.’44 

 

1.3.2 Dan in plaats van gelijkheid-aanduidende als 

Een andere type van dan/als-verwisseling komt voor als het gelijkheid-

aanduidende voegwoord als door dan vervangen wordt. Paardekooper (1950) 

vermeldt dat de overheersing van het voegwoord dan is, behalve het geval van al 
                                                           
44 Klein en Visscher 1992: 228 
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genoemde groter dan, in de gelijkheid-uitdrukkende constructies zoals even groot 

dan.45 Ter illustratie dienen voorbeelden (48) en (48). 

(48a) Het idee is even simpel als mooi. 

(48b) *Het idee is even simpel dan mooi. 

(49a) De Zweedse zomer is daar net zo warm als in Nederland. 

(49b) *De Zweedse zomer is daar net zo warm dan in Nederland. 

 

Het in de zin (48b) gebruikt constructie even simpel dan mooi is een voorbeeld van 

het hypercorrecte gebruik dat ‘ondubbelzinnig op een als-fobie [wijst]’ 46 . Wat 

Paardekooper een hypercorrecte gebruik noemt, wordt in de ANS als als-fobie 

aangeduid. Renkema (1995) en Stroop (2010) noemen dit verschijnsel als-angst, 

respectievelijk de hypercorrecte constructie. 

In elk geval duid de ANS het gebruik van dan in plaats van gelijkheid-aanduidend 

als aan als eendoudig tegen de grammaticale regels: 

In strijd met de regels wort dan ook wel gebruikt in plaats van het gelijkheid-

aanduidende als.47 

In de gelijkheid-aanduidende constructies zoals net zo...als of even...als komt 

uitluistend het voegwoord als voor: 

Als het voegwoord voorafgegaan wordt door (de stellende trap van) een 

adjectief, wordt alleen als gebruikt, terwijl het adjectief zelf gewoonlijk 

voorafgegaan wordt door net zo/ even (soms alleen zo).48 

 

Ten onrechte gebruiken immers de taalgebruikers in zodanige constructies het 

voegwoord dan. Zo schrijft Renkema (2005) zijn ‘sommige schrijvers [...] nu zo bang 

geworden voor de als-fout dat ze zijn gaan lijden aan als-angst. Daardoor gebruiken 

                                                           
45 Paardekooper 1950: 160 
46 idem 
47 ANS 97: 572 
48 ANS 97: 569 
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mensen soms dan in plaats van als elke keer als ze niet zeker zijn welke vorm 

werkelijk correct is.  

 

1.3.3 Gelijkheid binnen ongelijkheid 

Nog een geval van de hypercorrecte taalgebruik komt voor bij de ontkenning van 

de gelijkheid van twee elementen. In de voorbeelden (50a) en (50b) zien we het geval 

van de ‘gelijkheid binnen ongelijkheid’, de zinsconstituent ingeleidt door gelijkheid-

aanduidende zo...als wordt ontkent door het woord niet.  

(50a) Ik schrijf nog steeds niet zo snel als Hugo Claus. 

(50b)* Ik schrijf nog steeds niet zo snel dan Hugo Claus. 

 

In (50b) zien we een voorbeeld van een hypercorrecte taalgebruik. Zodanige 

constructies komen in het taalgebruik voor als gevolg van een grammaticale 

hulpmiddel die hebben veel mensen geleerd, namelijk dat het voegwoord dan bij de 

ongelijkheid terwijl het voegwoord als bij de gelijkheid worden gebruikt. Daardoor 

kiezen ze het voegwoord dan dat volgens deze oude schoolregel de juiste voegwoord 

is voor het uitdrukken van ongelijkheid, alhoewel het bij enkele constructies in strijd 

met de regels kan zijn. In gelijke geval gaat het maar niet om het uitdrukken van de 

ongelijkeid maar om het ontkennen van de gelijkheid waar alleen het voegwoord als 

kan worden gebruikt. De redactie van de ANS schreef erover: 

 

In strijd met de regels wort dan ook wel gebruikt in plaats van het gelijkheid-

aanduidende als. Dit gebeurt vooral als er een negatie in de zin voorkomt, 

waardoor ‘ongelijkheidsbetekenis’ onstaat. Bovendien kan het willen 

vermijden van als (wel ‘als-fobie’ genoemd) een rol spreken. 

Zulk hyppercorrect taalgebruik komt bij de gelijkheid-aanduidende constructies 

zoals zo ... als, zozeer ... als wel of even ... als die door middel van het woord niet 

worden ontkent.  
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(51a)  Is je werkritme niet zo hoog als dat van anderen? 

(51b) * Is je werkritme niet zo hoog dan dat van anderen? 

(52a) De ene literatuur verschilt van de andere niet zozeer door de tekst als wel door 

de manier waarop zij gelezen wordt. 

(52b) *De ene literatuur verschilt van de andere niet zozeer door de tekst dan wel 

door de manier waarop zij gelezen wordt. 

(53a) Werken is heus niet even leuk als winkelen. 

(53b) *Werken is heus niet even leuk dan winkelen. 

 

Een andere geval komt in de woordverbinding -maaal zo ... als en -keer zo ... als. 

Alhoewel deze constructies niet door een negatie worden ontkent, is er ook sprake 

van een gelijkheid binnen ongelijkheid. 

(54a) Uw huis is drie maal zo groot als het mijne. 

(54b) *Uw huis is drie maal zo groot dan het mijne. 

(55a) Mannen liegen drie keer zo vaak als vrouwen 

(55b) *Mannen liegen drie keer zo vaak dan vrouwen 

In het bijzonder komt dit problematisch taalgebruik in de constructie niet 

zoveel...als voor. Na deze gelijkheid-aanduide omschrijving kan alléén als staan, nooit 

dan. Toch staat dat soms in een zin verkeerd. Klein en Visscher (2005) behandelen dit 

problematisch woordgebruik met behulp van volgende voorbeelden: 

(56a) Ik heb ook zeker niet zoveel honger als vroeger.  

(56b) *Ik heb ook zeker niet zoveel honger dan vroeger. 

Klein en Visscher (1992) gev ;en aan dat het voegwoord als wordt in zodanig 

geval vervangen door dan want de taalgebruikers vatten soms niet zoveel op als 

minder, nadat dan werkelijk moet staan. Ter illustratie werkt voorbeeld (56c).49 

(56c)  Ik heb ook zeker minder honger dan vroeger. 

                                                           
49 Kleinen Visscher 1992: 229 
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1.3.4 Twee als achter elkaar  

De taalgebruikers kunnen ook in de woordkeuze tussen dan en als twijfelen als er 

in een zin twee als achter elkaar staan. Zulke taalverschijnsel is te vinden in de 

zinnen waarin bijvoorbeeld het voegwoord van vergelijking als en het als als 

voegwoord van gesteldheid in een zin voorkomen.  

In (57) inleidt het voegwoord als een bijwoordelijke bepaling van vergelijking ‘als 

een kind in een snoepwinkel’. In tegenstelling ermee staat in (58) een bepaling van 

gesteldheid ‘als kind’ die voorafgegaan door het voegwoord als is. Daarin treedt 

natuurlijk geen vergelijking op. 

(57)    Ik voelde me zo blij als een kind in een snoepwinkel. 

(58) Als kind was hij sportief en hij beoefende diverse sporten tot in zijn 

volwassenheid. 

 

Het probleem komt dus op als er als in één zin in twee verschillende syntactische 

functies voorkomt. Andere voorbeeld ter illustratie staan hieronder: 

 

(59a) Als kind sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een 

kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen 

eens kinds was. 

(59b) Toen ik een kind was, sprak ik zoals een kind, was ik gezind zoals een kind, 

overlegde ik zoals een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik 

te niet gedaan hetgeen eens kinds was. 

 

In (59a) zien we een citaat uit 1 Korinthe 13:11 waarin het voegwoord als zowel als 

voegwoord van gesteldheid (in ‘als kind’) als als voegwoord van vergelijking (in 

‘sprak als een kind’ enz.) naast elkaar staan. Beide bepalingen zijn te herkennen want 

ze zijn te parafraseren met een bijzin respectievelijk een zin die door zoals 



 

31 
 

voorafgegaan is. Een voorbeeld ervan is te zien in (59b). Zulke parafrases gelden ter 

gunste van de vermijding van de herhalingen zoals in (59a). 

 

Twee als achter elkaar kunnen voorkomen in de zinnen die zowel ongelijkheid als 

gelijkheid uitdrukken. De ongelijkheid-uitdrukkende zinnen maken meestal voor de 

taalgebruikers geen probleem, want dit als-gebruik kan gemakkelijk met het 

voegwoord dan worden verwisseld. Beide mogelijke constructies zijn in dit geval 

aanvaardbaar. Meer problemen veroorzaaken echter de gelijkheid uitdrukkende 

zinnen waarin alleen het voegwoord dan kan worden gebruikt.  

Aan de hand van de volgende voorbeelden zien we dan wat gebeurd als er twee 

als naast elkaar in twee verschillende grammaticale functies staan: 

 (60a) Zowel als jonge meisje als als ouder vrouw is ze volledig geloofwaardig. 

(60b) * Zowel als jonge meisje dan als ouder vrouw is ze volledig geloofwaardig. 

 

In (60a) komt het voegwoord als in een gelijkheid-aanduidende constructie van 

vergelijking zowel...als en is omringd door twee naamwoordelijke constituenten die 

door het voegwoord als ingeleid zijn. Het eerste als in als jonge meisje veroorzaakt in 

het taalgebruik geen problemen, maar het tweede als in als ouder vrouw dat dezelfde 

grammaticale functie als het eerste als vervult is meestal voor de taalgebruikers heel 

problematisch. Ale er twee gelijke zinselementen naast elkaar in een zin voorkomen 

hebben mensen tendenties om een taaleinheid te vervangen door een synoniem of 

een andere woord met hetzelfde of gelijke betekenis. Het gaat dus hier meer om de 

stilistische dan grammaticale of syntactische redenen. In dit geval geven de 

taalgebruikers voorkeur aan het twede vergelijkings-voegwoord dan. De 

verwisseling van de voegwoorden van vergelijking is hier toch niet mogelijk.  
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2 Praktisch gedeelte 

In 2003 publiceerde Renée van Bezooijen in het tijdschrift Onze Taal haar 

onderzoek naar de irritantste taalverschijnselen die in het Nederlands voorkomen 

Daarvan werd een lijst van zeventien de meest irriterende verschijnselen opgesteld.50 

Hieruit volgt dat naast de taalfouten zoals de verwisseling van kennen en kunnen of 

de hun-ergernis, die op de eerste respectievelijk tweede plaats in het onderzoek 

voorkomen, wordt de dan/als-verwisseling bij de vergelijkingen als één van de meest 

storende taalverschijnselen beschouwd. Het gebruik van ‘dan in plaats van 

gelijkheid-aanduidend als’ wordt aangeduid als vijfste het irritantste taalverschijnsel 

en pas daarna staat in de lijst het taalverschijnsel ‘vergrotende trap met als’. 

Als er sprake over een taalfout is, is de woordverbinding groter als tussen de eerste 

taalverschijnselen waaraan meeste taalgebruikers zich herrinerren. Daardoor heb ik 

besloten om zich in het praktisch gedeelte van mijn scriptie te bezighouden met het 

bepalen hoe de moedertaalsprekers van het Nederlands de vergelijkings-

voegwoorden eigenlijk gebruiken. Bijgevolg voer ik een onderzoek naar het gebruik 

van de voegwoorden dan en als in de problematische constructies hoe heb ik al in 

paragraaf 1.3 van het theoretisch gedeelte aangeduid. Als de doelstelling heeft dit 

onderzoek om te beoordelen in welke van deze problematische constructies 

verwisselen de moedertaalspekers de voegwoorden van vergelijking het meest. Om 

dit te realiseren heb ik twee enquêtes samengesteld en aan de hand daarmee wil ik 

het taalgevoel van de moedertaalspreker van het Nederlands met betrekking tot het 

gebruik van de vergelijkings-voegwoorden onderzoeken. 

 

Ten eerste worden in § 2.1 de vragen opgesteld door middel waarvan het 

onderzoek zal worden uitgevoerd. In § 2.2 geef ik aan welk materiaal heb ik voor de 

enquête gebruikt. Vervolgens in § 2.3 beschrijf ik de methode volgens waarvan heb ik 

het onderzoek gehouden. In § 2.4 waardeert ik de in het onderzoek gebruikte zinnen 

                                                           
50 Voor de hele lijst van zeventien de meest irriterende verschijnselen zie Bijlage 2. 



 

33 
 

volgens de regels van de ANS. Voorts worden de respondenten die de enquêtes 

hebben ingevuld gecategoriseerd. Tot slot van het tweede hoofdstuk worden in § 2.6 

de  resultaten van het onderzoek besroken en in § 2.7 geïnterpreteerd. 

 

2.1 Onderzoeksvragen 

Om het onderzoek uit te voeren moest ik allereerst vaststellen waarnaar wil ik me 

precies richten, wat en hoe wil ik waarmee onderzoeken en wat verwacht ik van zulk 

onderzoek. Vanuit de bestudeerde literatuur heb ik gekozen om zich in het 

onderzoek te richten tot het gebruik van de voegwoorden van vergelijking dan en als 

in de meest problematische constructies. Met name wou ik beoordelen bij welke 

woordcombinaties, waarin deze twee voegwoorden worden gebruikt, verschilt het 

taalgebruik van de moedertaalsprekers van de grammaticale regels van het 

Nederlands het meest. 

 

Op basis van de bestudeerde literatuur heb ik een lijst van de meest 

problematische gevallen samengesteld waarin de voegwoorden dan en als in 

taaluitingen van de moedertaalsprekers kunnen verwisseld voorkomen (zie § 1.3). 

Daaruit kreeg ik vier categorieёen waarbij het woordgebruik van de vergelijkings-

vegwoorden zal worden nagegaan. De desbetreffende categorieёn luiden als volgt: 

 Als en dan bij ongelijkheid 

 Dan in plaats van gelijkheid-aanduidende als  

 Gelijkheid binnen ongelijkheid  

 Tweemaal als achter elkaar  

 

Ik heb besloten om een syntactisch onderzoek uit te voeren vanuit het synchrone 

perspectief. Als gezegd onderzoek ik het taalgevoel van een moedertaalspreker met 

betrekking tot de woordkeuze tussen de voegwoorden dan en als. Dit taalgevoel stel 

ik tegenover de grammaticale regels van het Nederlands. Daarvoor heb ik besloten 
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om de regels de Algemene Nederlandse Spraakkunst te volgen. De hoofdvraag die ik me 

voor dit onderzoek stelde luidt: 

 

Hoofdvraag:       In hoeverre weerspiegelt het gebruik van dan en als bij moedertaalsprekers 

de regels van de Algemene Nederlandse Spraakkunst? 

 

Onder de hoofdvraag die centraal van het odnerzoek staat verdeelt ik nog 

volgende subvragen: 

 

1. Bij welke categorie overeenkomt het taalgebruik het minst en het meest met de 

regels van de ANS? 

2. Welke respondenten naar gelang van de  aangeduidde factoren gebruiken de 

vergelijkings-voegwoorden het meest in overeenkomst met de regels van de ANS? 

  

Wat de eerste subvraag betreft heeft dit onderzoek als de doelstelling het 

beoordelen van het gebruik van de voegwoorden van vergelijking en het vaststellen 

van welke van de vier categorieёn corespondeert het het minst met de regels van de 

ANS. Mijn verwachtingen zijn dat het laatste categorie het meest problematisch en 

dubbelzinnig voor de taalgebruikers zal zijn. Aan de andere hand, de twee 

categorieёn waarin de hyppercorrecte constructies voorkomen zullen het 

eendoudigst zijn.  

De hypothesen in verband met de eerste subvraag luiden als volgt: 

Hypothese 1:     De voegwoorden dan en als zullen het meest onderling uitwisselbaar zijn in 

de eerste categorie waarbij een ongelijkheid geconstateerd wordt. 

Hypothese 2:   De woordkeuze tussen dan en als in de zinnen waarin twee als achter elkaar 

voorkomen zullen de meest problemen voor de moedertaalsprekers 

veroorzaken.  
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Vervolgens verwacht ik dat voornamelijk de vrouwen met de hogere opleiging 

zullen in hun taalgebruik komen het meest overeen met de regels van de ANS.  

Bovendien zijn de verwachtingen dat in het taalgebruik van de jongeren na een 

comparatief het voegwoord dan zal meer voorkomen dan bij de ouderen. Dat is te 

verwachten want de jongere generatie heeft aangeleerd dat bij het uitdrukken van de 

ongelijkheid wordt het gebruik van dan gemaakt. Zulke resultaten verwacht ik op 

basis van de bestudeerde artikelen en onderzoeken naar het taalgebruik. 

De tweede subvraag zal worden beantwoord met behulp van de volgende 

hypothesen: 

Hypothese 3:  De vrouwen met de hogere opleiding gebruiken de voegwoorden van 

vergelijking het meest in overeenkomst met de grammaticale regels. 

Hypothese 4:    De jongeren zullen na een comparatief het voegwoord dan meer gebruiken 

dan de ouderen.  

2.2 Materiaal 

Het materiaal bestaat uit 64 zinsparen die onder vier bovengenoemde categorieen 

verdeelt zijn. Om de vragenlijst samen te stellen moest ik allereerst de 

voorbeeldzinnen daarvoor kiezen. Als een niet-moedertaalspreker wilde ik echter het 

gebruik maken van de uitingen die een moedertaalspreker van het Nederlands 

werkelijk kon zeggen. Daarvoor heb ik het Internet als het middel gebruikt om de 

voorbeeldzinnen voor de enquête te vinden. Om de zinnen te vinden heb ik op 

Google gezocht naar bepaalde woordsverbindingen die ik in de vragenlijst wilde 

gebruiken. 

 

De voorbeeldzinnnen heb ik gekozen uit zowel min of meer formele als informele 

artikelen of tekstfragmenten. Als een informeel bron beschouw ik verschillende 

bloggen, forums, Twitter enzovoorts. Voorbeeld ervan is de blog 

http://sterkeremeiden.hyves.nl/# waarvan heb ik de zin (i) overgenomen. Een 

http://sterkeremeiden.hyves.nl/
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voorbeeld van een formele bron is een elektronische versie van de Nederlandse 

kranten zoals http://www.volkskrant.nl/ waaruit de zin in (ii) was overgenomen. 

 

(61) Meiden zijn veel sterker als jongens. 

(62) Zowel als jurist als als dominee zou hij beter moeten weten. 

 

Niet alle zinnen waren echter in staat om als dergelijke in de enquête worden 

gebruikt. Bijgevolg moet ik soms de zin of een zinsdeel veranderen om het geschikt 

voor de doelstellingen van het nderzoek te maken. Deze veranderingen waren altijd 

gemaakt op zulke wijze dat het betenenis of syntactische structuur van de zin waren 

niet afgebroken. 

In enkele zinnen heb ik alleenmaar één woord veranderd of weggelaten. Ten 

illustratie dienen de zinnen in (63) en (64). Bovendien heb ik enkele zinnen korter en 

juister gemaakt, want de oorspronkelijke zin te lang of onduidelijk leek. In (65a) en 

(65b) staat een voorbeeld van een te lange zin die ik voor de enquête korter heb 

gemaakt zonder dat de syntactische structuur of het boodschap van de zin wordt 

afgebroken. De (a)-zinnen hieronder zijn de oorspronkelijke zinnen zoals ze op het 

Internet staan. De (b)-zinnen representeren de voorbeeldzinnen die in de enquête 

staat.  

 

(63a) Gilbert is momenteel even sterk als vorig jaar in zijn beste periode. 

(63b) Hij is momenteel even sterk als/dan vorig jaar in zijn beste periode. 

(64a) De Occupy-beweging vertegenwoordigt niemand dan zichzelf. 

(64b) De beweging vertegenwoordigt niemand als/dan zichzelf. 

(65a) Naar verwachting worden de eerste tien jaar van de 21e eeuw duidelijk warmer 

dan het gemiddelde over 1961-1990 maar ongeveer net zo warm dan de zeer 

warme jaren negentig van de vorige eeuw. 

(65b) De eerste tien jaar van de 21e eeuw worden net zo warm als/dan de jaren 

negentig van de vorige eeuw. 

http://www.volkskrant.nl/


 

37 
 

 

Als een voorbeeld ter illustratie van de verandering van een onduidelijke zin dient 

de voorbeeldzin 6. In (66a) geef ik de oorspronkelijke uiting van 14 augustus 2008 

van een deelnemer aan de discussie op het website www.utrechtschaak.nl aan.  In 

(66b) geef ik dan aan hoe heb ik deze zin veranderd. Ik heb van het commentaar 

alleen één zin gemaakt die de door de deelnemer gebruikte woordsverbinding 

‘zowel als kampioen als als meester’  bevat.  

 

(66a)  het was iets met Meister hetgeen je zowel als kampioen als als meester kunt 

vertalen 

(66b)  Je  kunt hetgeen zowel als kampioen als als meester vertalen. 

 

Om de technische redenen verbonden met het instellen van de enquête op het 

website http://www.thesistools.com/ moest ik in een paar zinnen enkele 

veranderingen maken. Dat betrof de woorden waarin het accent circonflexe, het 

accent grave of het trema op een klinker voorkomt. Want de diakritische tekens op 

de klinkers zoals ï, ё, ê of è in een enquête op http://www.thesistools.com/ 

functioneren niet, moest ik in plaats daarvan gewone klinkers i en e gebruiken. 

Voorbeelden ervan zijn te vinden in (67) of (68). 

 

(67)  Nood, ellende en leed zijn niets als/dan een gevolg van het egoïsme. 

(68) Biologie is een precies bèta-vak, misschien niet even precies als fysica, maar wel 

dichter  bij onze wereld op menselijke schaal. 

 

 Niet alle zinnen heb ik doch veranderd; bij voorbeeld de zin in (69a), die heb ik 

van de rubriek ‘Dierentuin’ van de website  http://www.wtf.nl/ overgenomen, staat 

in het artikel in dezelfde vorm zoals in de vragenlijst (vergelijk (69a) en (69b) of zie 

Tabel 2). 

 

http://www.utrechtschaak.nl/
http://www.thesistools.com/
http://www.thesistools.com/
http://www.wtf.nl/
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(69a) Papegaaien zijn even slim als kinderen van drie jaar oud. 

(69b) Papegaaien zijn even slim als kinderen van drie jaar oud. 

Op de bovenbeschreven manier heb ik de hele lijst van de voorbeeldzinnen 

ontgewikkeld. Alle voorbeeldzinnen per categorie worden nader besproken in de 

onderstaande paragrafen. Onder meer worden er in de tabels 1 tot en met 5 de 

oorspronkelijke zinnen zo werden uit Google gehaald met de bronnen vermeld. 

 

2.2.1 Materiaal: Als en dan bij ongelijkheid  

Onder de categorie die de ongelijkheid uitdrukt heb ik nog drie subcategorieen 

aangeduid die daarbij volgens de ANS-redactie behoren. De subcategorieen waarna 

de voegwoorden als en dan kunnen voorkomen luiden als volgt: 

 

 comparatief van een adjectief of bijwoord  

 woorden ander en anders 

 woorden niemand en niets (in de betekenis ‘behalve’) 

 

In totaal zijn in de enquête 10 zinsparen gebruikt voor de categorie waarin de 

ongelijkheid van twee elementen wordt geconstateerd. Zes zinnen daarvan komen 

bij de eerste genoemde subcategorie voor, dus na een comparatief. Bij de tweede 

respectievelijk derde subcategorie, dus na de woorden ander, anders en niemand, niets 

staat er in het onderzoek één voorbeeldzin per bepaald woord.  

In de tabel hieronder staat een overzicht van de voorbeeldzinnen waarin de 

woordsverbinding in kwestie met rood is gemerkt. Daarnaast wordt nog de zin in 

zijn oorspronkelijk vorm hoe op het Internet staat en de website waarvan bepaald zin 

werd overgenomen aangegeven. De zinnen staan niet in de gelijke volgorde als in de 

enquêtes; daardoor wordt in de tweede kolom van de tabel aangeduid tot welke 

variante (A of B) bepaalde zin behoort en onder welke vraag is deze te vinden in de 

enquête. 
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Tabel 1: Dan/Als bij ongelijkheid - voorbeeldzin, oorpronkelijke zin en bron 

Zin 
nr. 

Var. 
Nr. 

Voorbeeldzin Oorspronkelijke zin Bron 

1. B14 Meiden zijn veel sterker als/dan 
jongens. 

Meiden zijn veel sterker als jongens. http://sterkeremeiden.hyve
s.nl/# 

2. A1 We staan een trapje hoger als/dan 
samenleving. 

We staan een trapje hoger als 
samenleving. 

http://www.standaard.be/c
nt/DQ3P8T68 

3. A8 Is sneller als/dan licht reizen 
theoretisch mogelijk? 

Is sneller als licht reizen theoretisch 
mogelijk? 

http://www.goeievraag.nl/ 
 

4. A12 De zoektocht was korter als/dan we 
gedacht hadden. 

Die zoektocht was korter als we 
gedacht hadden, (…). 

http://www.toptotaal.nl/ 
 

5. B6 Amerikanen sterven duidelijk 
vroeger als/dan mensen in andere 
westerse landen. 

Amerikanen sterven duidelijk vroeger 
dan mensen in andere westerse landen 

http://www.vandaag.be/ 
 

6. B10 De verhuiswens is groter als/dan 
ooit. 

De verhuiswens is groter dan ooit. http://www.nvm.nl/ 
 

7. A25 Financiële sector in andere als/dan 
ondersteunende rol is te risicovol. 

Financiële sector in andere dan 
ondersteunende rol te risicovol. 

http://www.mejudice.nl/ 
 

8. B18 Palestijnen zeggen dat holocaust 
totaal iets anders als/dan bezetting 
is. 

Palestijnen: Holocaust totaal iets 
anders als bezetting. 

http://israeltoday.nl/ 
 

9. B28 Nood, ellende en leed zijn niets 
als/dan een gevolg van het egoïsme. 

Nood, ellende en leed zijn niets anders 
als een gevolg van het egoïsme. 

http://ridzerdvandijk.wordp
ress.com/ 

10. A32 De beweging vertegenwoordigt 
niemand als/dan zichzelf. 

De Occupy-beweging vertegenwoordigt 
niemand dan zichzelf. 

http://www.dagelijksestand
aard.nl/ 

 

2.2.2 Materiaal: Dan in plaats van gelijkheid-aanduidende als  

In de tweede categorie staan de zinnen waarin het voegwoord dan wordt gebruikt  

in plaats van het gelijkheid aanduidende als. Deze zinnen bevatten twee typen 

constructies, namelijk:  

 

 even + adjectief + als  

 (net) zo + adjectief + als  

 

Zoals bij de eerste categorie zijn ook hier 10 zinsparen gebruikt om te bepalen hoe 

de moedertaalsprekers de vergelijkingsvoegwoorden gebruiken na de 

bovengenoemde constructies. Vijf zinnen daarvan bevatten de constructie even ... als 

terwijl andere vijf de constructie (net) zo ... als.  

Aangezien dat zulke hyppercorrecte constructies niet zo vaak in een geschreven 

taal worden gebruikt, heb ik op Google gezocht naar de woordsverbindingen die het 

gelijkheid-aanduidende als bevatten. Dat kan ook worden gezien in de 

oorspronkelijke zinnen die in de tabel hieronder worden vermeld. Net zoals bij de 

http://sterkeremeiden.hyves.nl/
http://sterkeremeiden.hyves.nl/
http://www.standaard.be/cnt/DQ3P8T68
http://www.standaard.be/cnt/DQ3P8T68
http://www.goeievraag.nl/
http://www.toptotaal.nl/
http://www.vandaag.be/
http://www.nvm.nl/
http://www.mejudice.nl/
http://israeltoday.nl/
http://ridzerdvandijk.wordpress.com/
http://ridzerdvandijk.wordpress.com/
http://www.dagelijksestandaard.nl/
http://www.dagelijksestandaard.nl/
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vorige tabel zijn ook hier alle voorbeeldzinnen die dergelijke gelijkheid-aanduidende 

constructies bevatten, de oorspronkelijke zinnen en de websites aangegeven. 

 

Tabel 2: Dan i.p.v. gelijkheid-aanduidende als - voorbeeldzin, oorpronkelijk zin en bron 

Zin 
nr. 

 Voorbeeldzin Oorspronkelijke zin Bron 

1. B20 Hij is momenteel even sterk 
als/dan vorig jaar in zijn beste 
periode. 

Gilbert is momenteel even sterk als 
vorig jaar in zijn beste periode. 

http://www.wielerzone.be/ 
 

2. A4 Papegaaien zijn even slim 
als/dan kinderen van drie jaar 
oud. 

Papegaaien zijn even slim als 
kinderen van drie jaar oud. 

http://www.wtf.nl/ 
 

3. A10 Een schuur is ons even lief 
als/dan een luxe woning. 

Een schuur is ons even lief als een 
luxe woning. 

http://www.renewubs.nl/ 
 

4. B24 Een Eerste Kamer zonder 
externe politieke bemoeienis is 
een even mooi als/dan 
onrealistisch doel. 

Een Eerste Kamer zonder externe 
politieke bemoeienis is een even 
mooi als onrealistisch doel. 

http://www.vanostaaijen.nl/ 
 

5. A16 De puurheid van het geluid is 
even bijzonder als/dan de 
eigengereidheid van de liedjes. 

De puurheid van het geluid is even 
bijzonder als de eigengereidheid van 
de liedjes. 

http://kickingthehabit.nl/ 
 
 
 

6. A20 Aan het begin van de jaren 
twintig bleven de rokken net zo 
kort als/dan tijdens de oorlog. 

Aan het begin van de jaren twintig 
bleven de rokken net zo kort als 
tijdens de oorlog, […]. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofd
pagina 
 

7. A22 Vaak zijn hun argumenten net zo 
vals als/dan die van de 
voorstanders. 

Vaak zijn hun argumenten net zo vals 
als die van de voorstanders. 

http://www.robfransman.nl/Home
.html 
 

8. B22 Voor Japanners is het snuiten in 
een zakdoek of tissue net zo raar 
als/dan in het openbaar plassen 
in een luier. 

Voor Japanners is het snuiten in een 
zakdoek of tissue net zo raar als in 
het openbaar plassen in een luier. 
 

http://shoestring.nl/ 
 

9. B4 De eerste tien jaar van de 21
e
 

eeuw worden net zo warm 
als/dan de jaren negentig van de 
vorige eeuw. 

Naar verwachting worden de eerste 
tien jaar van de 21e eeuw duidelijk 
warmer dan het gemiddelde over 
1961-1990 maar ongeveer net zo 
warm dan de zeer warme jaren 
negentig van de vorige eeuw. 

http://www.knmi.nl/cms/content/
24816/warmer_nederland 
 

10. B30 Premie was bijna net zo hoog 
als/dan aflossing. 

Premie was bijna net zo hoog dan 
aflossing. 

https://twitter.com/ton65jacobs/s
tatuses/170783244780974081 

 

 

2.2.3 Materiaal: Gelijkheid binnen ongelijkheid  

Als er een gelijkheid binnen ongelijkheid wordt geconstateerd, kan het gebruik 

worden gemaakt van vijf onderstaande constructies.  

 

 niet zo + adjectief + als  

 niet zoveel + substantief + als  

 niet zozeer + adjectief + als wel  

http://www.wielerzone.be/
http://www.wtf.nl/
http://www.renewubs.nl/
http://www.vanostaaijen.nl/
http://kickingthehabit.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://www.robfransman.nl/Home.html
http://www.robfransman.nl/Home.html
http://shoestring.nl/
http://www.knmi.nl/cms/content/24816/warmer_nederland
http://www.knmi.nl/cms/content/24816/warmer_nederland
https://twitter.com/ton65jacobs/statuses/170783244780974081
https://twitter.com/ton65jacobs/statuses/170783244780974081
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 niet even + adjectief + als  

 -maaal/-keer zo + adjectief + als 

 

Op verschillende manieren wordt daarmee een gelijkheid-aanduidende 

contstructie ontkent. De ontkenning kan gebeuren via het gebruik van het woord niet 

of via een woordsverbinding zoals  (drie-, vijf-) maal zo... als en (drie, vijf) keer zo ... als. 

Net als bij de eerste twee catgorieen komen ook hier 10 voorbeeldzinnen voor. 

Want er vijf bovengenoemde constructies onder deze categorie vallen, ligt het voor 

de hand dat er twee voorbeeldzinnen per elk subcategorie zijn gebruikt. Omdat het 

ook hier om de zogenaamde hyppercorrecties gaat, heb ik de woordsverbindingen 

die het gelijkheid-aanduidende als bevatten, gegoogeld. In tegenstelling tot de in de 

vorige subparagraaf behandelde kwestie, komen hier toch een subcategorie waarin 

het hyppercorrecte gebruikt voegwoord in de oorspronkelijke zinnen verscheen, 

namelijk gaat het om de laatste categorie met de constructies -maaal / -keer zo + 

adjectief + als.  

In de tabel hieronder staat een ovezicht van de voorbeeldzinnen in een logisch 

volgorde naar gelang van de bepaalde subcategorieen.  

 

Tabel 3: Gelijkheid binnen ongelijkheid - voorbeeldzin, oorpronkelijke zin en bron 

Zin 
nr. 

 Voorbeeldzin Oorspronkelijke zin Bron 

1. A6 Zij kent hem niet zo goed 
als/dan jou. 

Zij kent hem niet zo goed als jou. http://www.secretarypro.nl/ 
 

2. B2 Op Aarde zijn de verschillen in 
temperatuur tussen dag en 
nacht niet zo groot als/dan op 
Mars. 

Doordat de Aarde een dikke 
atmosfeer heeft zijn de verschillen 
in temperatuur tussen dag en 
nacht niet zo groot dan op Mars. 

http://marsonline.webs.com/mars
enaarde.htm 
 

3. A14 Joe heeft niet zoveel geluk 
als/dan jij. 

Joe heeft niet zoveel geluk als jij, 
Aditya. 

http://nl.glosbe.com/nl/ms/geluk 

4. B8 Die jongeren hebben nu 
eenmaal niet zoveel geld 
als/dan de meeste klagers. 

Die [Hillegomse jongeren] hebben 
nu eenmaal niet zoveel geld als de 
meeste klagers. 

http://vvvde.blogspot.cz/2006/10
/acties-in-
hillegom.html?showComment=13
70107604021 

5. A23 Het  was niet zozeer vals 
als/dan wel schel en hard. 

Idd, het was niet zozeer vals als 
wel schel en hard. 

http://forum.fok.nl/ 
 

6. B12 Het  nieuwe leren is niet zozeer 
nieuw als/dan wel effectief. 

Het  nieuwe leren zoals ik dat 
neerzette, is niet zozeer nieuw als 
wel effectief. 

http://www.hi-re.nl/ 
 

7. A27 De kwaliteit van een tweetalig 
onderwijs in China is niet even 
hoog als/dan die van een 
internationale school. 

Er zijn Chinese pre-schools die 
tweetalig onderwijs bieden. De 
kwaliteit is niet even hoog als die 
van een internationale school, […] 

http://www.nvshanghai.com/ 
 

http://www.secretarypro.nl/
http://marsonline.webs.com/marsenaarde.htm
http://marsonline.webs.com/marsenaarde.htm
http://nl.glosbe.com/nl/ms/geluk
http://vvvde.blogspot.cz/2006/10/acties-in-hillegom.html?showComment=1370107604021
http://vvvde.blogspot.cz/2006/10/acties-in-hillegom.html?showComment=1370107604021
http://vvvde.blogspot.cz/2006/10/acties-in-hillegom.html?showComment=1370107604021
http://vvvde.blogspot.cz/2006/10/acties-in-hillegom.html?showComment=1370107604021
http://forum.fok.nl/
http://www.hi-re.nl/
http://www.nvshanghai.com/
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8. B16 Biologie is een precies bèta-
vak, misschien niet even 
precies als/dan fysica, maar 
wel dichter bij onze wereld op 
menselijke schaal. 

Biologie is een precies bèta-vak, 
misschien niet even precies als 
fysica, maar wel dichter bij onze 
wereld op menselijke schaal. 

http://victacausa.blogspot.cz/ 
 

9. A30 De vraag daarnaar is twee- of 
driemaal zo hoog als/dan het 
aanbod 

De vraag daarnaar is twee- of 
driemaal zo hoog dan het aanbod 

http://breda.groenlinks.nl/ 
 

10. B26 Deze dienst is in Griekenland 
namelijk vijf keer zo duur 
als/dan in de rest van de EU. 

Deze dienst is in Griekenland 
namelijk vijf keer zo duur dan in de 
rest van de EU. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS
erv.do?uri=OJ:C:2004:78E:0218:02
19:NL:PDF 

 

2.2.4 Materiaal:  Twee als achter elkaar  

In tegenstelling tot de drie tot nu toe behandelde categorieen was het hele proces 

van het zoeken naar de voorbeeldzinnen bij deze categorie meer gecompliceerd. 

Want er in een zin drie voegwoorden (of als of dan) staan, onstaan er meer dan alleen 

twee mogelijke varianten van één zin. De methode van de instelling van de enquêtes 

in verband met deze categorie zal verder in § 2.3 worden bespreken. Voor de 

behoeftes van deze subparagraaf moet er toch worden geconstateerd dat in 

tegenstelling tot de andere drie categorieen waren bij deze categorie in totaal 34 

zinsparen gebruikt; 28 ervan bij de gelijkheid en 6 ervan bij ongelijkheid. 

Dit taalverschijnsel waarin twee als achter elkaar vookomen, kan veschijnen in de 

zinnen die zowel de gelijkheid als de ongelijkheid uitdrukken. Daardoor wordt 

hierbij een onderscheid gemaakt tussen twee subcategorieen: 

 

 Gelijkheid 

 Ongelijkheid 

 

Aangezien dat het materiaal bij elk subcategorie van elkaar verschilt behandel ik 

deze subcategorieen apart in de komende paragrafen. 

 

1. Gelijkheid 

In de voorbeeldzinnen in deze subcategorie worden de bepalingen van 

gesteldheid met elkaar vergeleken door middel van een gelijkheid-aanduidende 

woordverbinding zoals zowel als , evenveel als of even als. Zulke verschijnsel komt in 

http://victacausa.blogspot.cz/
http://breda.groenlinks.nl/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:78E:0218:0219:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:78E:0218:0219:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:78E:0218:0219:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:78E:0218:0219:NL:PDF
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het gewone Nederlands niet zo vaak voor. Daardoor was het zoeken naar de 

voorbeeldzinnen bevattende dergelijke woordconstrusties wat gecompliceerd.  

Ter illustratie neem ik de voorbeeldzin (70b) die ik uit het artikel ‘Een inktpot met 

de kleur van vochtig suiker‘ van het website  http://www.volkskrant.nl/ heb 

overgenomen (zie ook zin nr. 18 in de tabel 4). 

 

 (70a) Mijn karakter, zowel als schrijver als als persoon, ontwikkelde zich in de Sovjet-tijd 

en het was deze factor die de hele loop van mijn leven zou bepalen. 

(70b) Mijn karakter, zowel als schrijver als als persoon, ontwikkelde zich in de Sovjet-tijd. 

 

Om zulke zin te vinden heb ik de woordverbindingen “schrijver als als” of “als als 

schrijver” gegoogeld en gezocht naar een zin die voor het onderzoek geschikt is. 

Deze voorbeeldzin maakt een deel van een citatie. Naargelang zijn lengte heb ik de 

tweede nevenschikkende hoofdzin (zie (70a)) weggedaan en alleen één zin ervan 

gemaakt. 

De onderstaande tabel bevat alle in de enquêtes gebruikte voorbeeldzinnen, 

oorspronkelijke zinnen en hun bronnen.  

Tabel 4: Tweemaal als achter elkaar: Gelijkheid51 

Zin 
nr. 

 Voorbeeldzin Oorspronkelijke zin Bron 

1. A3 Van al deze sites kan je zowel als Belg 
als als Nederlander lid worden. 

Van al deze sites kan je zowel als Belg 
als als Nederlander lid worden. 

http://centjebijverdienen.w
eblinker.nl/ 

2. B5 Je bent nu, zowel als vrouw als als 
man, vrijer om te beslissen wat jij wil 
bijdragen in je relatie en in je gezin. 

Je bent nu, zowel als vrouw als als man, 
vrijer om te beslissen wat jij wil 
bijdragen in je relatie en in je gezin. 

http://www.opzij.nl/ 
 

3. A9 In de praktijk zowel als huisarts als 
als moeder herken ik het drukke 
gedrag van kinderen. 

In de praktijk zowel als huisarts als als 
moeder herken ik het drukke gedrag 
van kinderen. 

http://www.kindervoorlees
boekjes.nl/kindervoorleesb
oekjes/kindervoorleesboekj
es.nsf 

4. B1 Bij een eventuele stemming heeft hij 
als lid evenveel in te brengen als als 
voorzitter. 

Bij een eventuele stemming heeft hij 
als lid evenveel in te brengen als als 
voorzitter. 

http://rodajcfans.nl/index.p
hp?module=home& 
 

5. A26 Zowel als jurist als als dominee zou 
hij beter moeten weten. 

Zowel als jurist als als dominee zou hij 
beter moeten weten. 

http://www.volkskrant.nl/ 
 

6. B11 Ik heb over het algemeen goede 
ervaringen met marktplaats, zowel 
als verkoper als als koper. 

Ook ik heb over het algemeen goede 
ervaringen met marktplaats, zowel als 
verkoper als als koper. 

www.yunomi.nl 
 

7. A31 Ik werk zowel als kok als als zadel- en Ik werk zowel als kok als als zadel en http://gkzpat.smulweb.nl/ 

                                                           
51 Om de praktische redenen zijn in de tabel niet beide voegwoorden aangegeven elke tijd als ze in een zin 

voorkomen. In plaats daarvan staat er atijd het voegwoord als die in dit geval in overeenkomst met de ANS is. 

http://www.volkskrant.nl/
http://centjebijverdienen.weblinker.nl/
http://centjebijverdienen.weblinker.nl/
http://www.opzij.nl/
http://www.kindervoorleesboekjes.nl/kindervoorleesboekjes/kindervoorleesboekjes.nsf
http://www.kindervoorleesboekjes.nl/kindervoorleesboekjes/kindervoorleesboekjes.nsf
http://www.kindervoorleesboekjes.nl/kindervoorleesboekjes/kindervoorleesboekjes.nsf
http://www.kindervoorleesboekjes.nl/kindervoorleesboekjes/kindervoorleesboekjes.nsf
http://rodajcfans.nl/index.php?module=home&
http://rodajcfans.nl/index.php?module=home&
http://www.volkskrant.nl/
http://www.yunomi.nl/
http://gkzpat.smulweb.nl/
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 tuigmaker. tuigmaker. 

8. B19 Hij had zowel als renner als als 
ijshockeyspeler een schitterende 
sportcarrière opgebouwd. 

Goris had zowel als renner als als 
ijshockeyspeler een schitterende 
sportcarrière opgebouwd. 

http://sportmagazine.knack
.be/sport/ 
 

9. A13 Het gebied wordt bestuurd door het 
Saksische geslacht, waarvan enkelen 
zowel als graaf als als hertog 
optreden. 

Het gebied wordt bestuurd door het 
machtige Saksische geslacht der 
Brunharingen, waarvan enkelen zowel 
als graaf als als hertog optreden. 

http://www.genealogieonli
ne.nl/ 
 

10. B25 Hij was een belangrijke voorstander, 
zowel als een militaire commandant 
als als een beheerder. 

Hij was een belangrijke voorstander en 
de loyaale vriend van Gaius Julius 
Caesar, zowel als een militaire 
commandant als als een beheerder. 

www.monoatomicwhitepo
wderormusgold.com 
 

11. B21 Misschien hebben we zowel als arts 
als als patiënt op dit punt nog iets te 
leren. 

Misschien hebben we zowel als arts als 
als patiënt op dit punt nog iets te leren. 

www.liesbethoerlemans.co
m 
 

12. B7 Terugkijkend op de casus merk ik dat 
het me verrijkt heeft, zowel als mens 
als als arts. 

Terugkijkend op de casus merk ik dat 
het me verrijkt heeft, zowel als mens 
als als arts. 

www.netwerkpalliatievezor
g.nl 
 

13. A17 Ik wil Hugo Hurts noemen, die ik 
zowel als ambtenaar als als visionair 
heb leren kennen. 

Hierbij wil graag de naam noemen van 
Hugo Hurts, die ik zowel als ambtenaar 
als als visionair heb leren kennen. 

www.lareb.nl 
 

14. B23 Je  kunt hetgeen zowel als kampioen 
als als meester vertalen. 

het was iets met Meister hetgeen je 
zowel als kampioen als als meester 
kunt vertalen 

www.utrechtschaak.nl 
 

15. A5 Je zie hem nu dus zowel als advocaat 
als als koning voorbij komen. 

Op zijn twintigste was hij hier mee 
klaar, zo zie je hem nu dus zowel als 
advocaat als als koning voorbij komen. 

http://www.girlscene.nl/ 
 
 

16. B32 Zowel als prinses als als Koningin 
heeft zij vele malen de gemeente een 
bezoek vereerd. 

Zowel als prinses als als Koningin heeft 
zij vele malen de gemeente een bezoek 
vereerd, […]  

www.nieuwsbank.nl 
 

17. A11 Ik ben even produktief als schilder als 
als schrijver. 

Ik ben even produktief als schilder als 
als schrijver. 

www.edu-actief.nl 
 

18. B29 Mijn karakter, zowel als schrijver als 
als persoon, ontwikkelde zich in de 
Sovjet-tijd 

Mijn karakter, zowel als schrijver als als 
persoon, ontwikkelde zich in de Sovjet-
tijd, […] 

http://www.volkskrant.nl/ 
 

19. B27 Zowel als fotografe als als vrouw 
heeft zij lang hard moeten vechten 
voor erkenning in de kunstwereld. 

Zowel als fotografe, als als vrouw, heeft 
zij lang hard moeten vechten voor 
erkenning in de kunstwereld. 

http://nl.wikipedia.org/wiki
/Hoofdpagina 
 

20. A7 Ik heb vroeger zowel als maat als als 
schipper gevaren op de bruine vloot. 

Heb vroeger zowel als maat als als 
schipper gevaren op de bruine vloot. 

http://melchiormeijer.word
press.com/ 

21. A15 Bereid je voor zowel als sollicitant als 
als eventueel toekomstige 
werkgever. 

Bereid je voor zowel als sollicitant als 
als eventueel toekomstige werkgever. 

www.intranetmbc.nl 
 

22. A21 Sinds de Middeleeuwen worden 
engelen zowel als man als als vrouw 
afgebeeld. 

Sinds de Middeleeuwen worden 
engelen zowel als man als als vrouw 
afgebeeld. 

www.holyhome.nl 
 

23. B9 Zowel als dichter als als novellist en 
romancier heeft Keller een grote 
reputatie 

Zowel als dichter als als novellist en 
romancier heeft Keller, de Zwitserse 
Goethe, een grote reputatie. 

http://nl.wikipedia.org/wiki
/Hoofdpagina 
 

24. B15 Zowel als voetballer als als coach was 
hij werkzaam in Madrid. 

Zowel als voetballer als als coach was 
Aragonés werkzaam bij Atlético de 
Madrid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki
/Luis_Aragon%C3%A9s 
 

25. A19 Hij was zowel als trainer als als speler 
enorm professioneel en 
gedisciplineerd. 

Hij was zowel als trainer als als speler 
enorm professioneel en 
gedisciplineerd. 

www.eskabee.be 
 

26. A28 Sinds twee jaar werk ik veel, zowel 
als model als als actrice. 

In het begin was het niet gemakkelijk 
maar sinds twee jaar werk ik veel, 
zowel als model als als actrice. 

http://www.adversus.nl/ 
 

27. A24 Ik heb zowel als student als als 
docent ervaring met het nieuwe 
leren. 

Ik heb zowel als student als als docent, 
in totaal zo'n 25 jaar, ervaring met het 
nieuwe leren. 

www.beteronderwijsnederl
and.nl 
 

28. B17 Zowel als zelfzekere drugshandelaar Zowel als zelfzekere drugshandelaar als http://www.moviegids.be/i

http://sportmagazine.knack.be/sport/
http://sportmagazine.knack.be/sport/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.monoatomicwhitepowderormusgold.com/
http://www.monoatomicwhitepowderormusgold.com/
http://www.liesbethoerlemans.com/
http://www.liesbethoerlemans.com/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/
http://www.lareb.nl/
http://www.utrechtschaak.nl/
http://www.girlscene.nl/
http://www.nieuwsbank.nl/
http://www.edu-actief.nl/
http://www.volkskrant.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://melchiormeijer.wordpress.com/
http://melchiormeijer.wordpress.com/
http://www.intranetmbc.nl/
http://www.holyhome.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luis_Aragon%C3%A9s
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luis_Aragon%C3%A9s
http://www.eskabee.be/
http://www.adversus.nl/
http://www.beteronderwijsnederland.nl/
http://www.beteronderwijsnederland.nl/
http://www.moviegids.be/index.cfm
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als als minnaar geeft hij genoeg 
vuurwerk 

als minnaar geeft hij genoeg vuurwerk, 
[…] 

ndex.cfm 
 

 

2. Ongelijkheid 

Net zoals bij de eerstgenoemde subcategorie worden ook hier de bepalingen van 

gesteldheid met elkaar vergeleken, in dit geval gebeurt dat echter door middel van 

het gebruik van een comparatief. 

Op gelijke wijze als heb ik in bovenstaande alinea beschreven heb ik deze keer 

gezocht naar de woordsverbindingen die een comparatief met het voegwoord dan en 

een bapaling van gesteldheid bevatten. Want na een comparatief beide vergelijkings-

voegwoorden kunnen voorkomen was het wat makkelijker om dergelijke zinnen te 

vinden. Zie ter illustratie voorbeeld (71): 

 

(71a) Maar in dromen ben je vaak slimmer dan als je wakker bent, dus ik liep voor de 

zekerheid even door naar de laatste wagon en keek terug, het spoor af. 

(71b) In dromen ben je vaak slimmer als als je wakker bent. 

 

In dit geval heb ik een woordverbinding “slimmer als als” en “slimmer dan als” 

gegoogeld en de zin (71b) op de website http://www.hetkanwel.net/ gevonden. In 

deze zin wordt een bepaling van gesteldheid tijdens de handeling die door een 

voorzetselconstituent uitgedrukt is (‘in dromen’) vergeleken met de bepaling van 

gestelheid ingeleidt door het voegwoord als (‘als je wakker bent’). Net als bij de 

eerste subcategorie heb ik ook hier de zin korter gemaakt. 

De tabel hieronder bevat allle zes voorbeeldzinnen, hun oorspronkelijke vorm en 

de bronnen waarvan ze waren overgenomen. 

 

Tabel 5: Tweemaal als achter elkaar: Ongelijkheid  

Zin 
nr. 

 Voorbeeldzin Oorspronkelijke zin Bron 

1. A2 Dit bedrag is een stuk hoger als/dan 
als ik bij een bank een berekening 
doe. 

Dit bedrag is een stuk hoger dan als ik bij 
een bank een berekening doe. 

www.hypotheekberekenen.nl 
 

2. A18 Wat is er mooier als/dan als je eigen 
doelen  op één lijn liggen? 

Wat is er mooier dan als je eigen doelen, 
die van je leidinggevende en die van de 

www.fooqus.nl 
 

http://www.moviegids.be/index.cfm
http://www.hetkanwel.net/
http://www.hypotheekberekenen.nl/
http://www.fooqus.nl/
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organisatie op één lijn liggen? 

3. B3 Ik voel me in de functie van 
hoofdtrainer prettiger als/dan als 
technisch directeur 

Ik voel me in de functie van hoofdtrainer 
prettiger dan als technisch directeur 

www.ad.nl 
 

4.  B13 Kittens zijn echt een stuk wilder dan 
als ze wat ouder zijn. 

Ik denk dat het eerder de leeftijd zal zijn, 
kittens zijn echt een stuk wilder dan als ze 
wat ouder zijn. 

www.zwangerschapspagina.nl 
 

5. A29 Met teamwork bereik je meer 
als/dan als individu. 

Met teamwork bereik je meer dan als 
individu. 

https://www.justgiving.nl/ 
 

6. B31 In dromen ben je vaak slimmer 
als/dan als je wakker bent. 

Maar in dromen ben je vaak slimmer dan 
als je wakker bent, […] 

www.hetkanwel.net 
 

 

 

2.3 Methode 

Zoals was al in vorige paragraaf vermeld bestaat het materiaal uit 64 zinsparen. 

Aangezien het hoge aantal vragen heb ik het materiaal in twee delen gedeelt en het 

onderzoek werd dus uitgevoerd door middel van twee enquêtes: variante A en 

variante B (zie de hele variante A en B in Bijlage 3 respectievelijk 4). De 

voorbeeldzinnen waren per categorie logisch en gelijkwaardig onder de variante A 

en B verdeelt. Hieronder staat de tabel die de verdeling van het materiaal in twee 

varianten illustreert. Achter de naam van de subcategorie staat tussen haakjes een 

nummer dat het totaal aantal voorbeeldzinnen per bepaalde subcategorie 

representeert. In totaal maken ze 32 voorbeeldzinnen per variante. 

 

Tabel 6: Verdeling van het materiaal onder twee enquêtes 

VARIANTE A VARIANTE B 

1. Als/dan bij ongelijkheid 

 comparatief (3) 

 ander (1) 

 niemand (1) 

1. Als/dan bij ongelijkheid 

 comparatief (3) 

 anders (1) 

 niets (1) 

2. Dan i.p.v. gelijkheid-aanduidende als 

 even ... als (3) 

 net (zo) ... als (2) 

2. Dan i.p.v. gelijkheid-aanduidende als 

 even ... als (2) 

 net (zo) ... als (3) 

3. Gelijkheid binnen ongelijkheid 

 niet zo ... als  (1) 

 niet zoveel ... als (1) 

 niet zozeer ... als (1) 

 niet even ... als (1) 

 -maal zo ... als (1) 

3. Gelijkheid binnen ongelijkheid 

 niet zo ... als  (1) 

 niet zoveel ... als (1) 

 niet zozeer ... als (1) 

 niet even ... als (1) 

 -keer zo ... als (1) 

4. Twee als achter elkaar 4. Twee als achter elkaar 

http://www.ad.nl/
http://www.zwangerschapspagina.nl/
https://www.justgiving.nl/
http://www.hetkanwel.net/
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 Gelijkheid (14) 

 Ongelijkheid (3) 

 Gelijkheid (14) 

 Ongelijkheid (3) 

In totaal: 32 In totaal: 32 

 

Naast het samenstellen van het materiaal voor de enquêtes stelde ik aan de ordre 

welke variabele belangrijk voor zijn uitvoering zijn. Daarhalve gaf ik dan aan 

volgens welke criteria  wil ik de resultaten classificeren en welke informatie moet ik 

bijgevolg uit de respondenten behalen. Dadelijk in het begin heb ik beslist dat net in 

de eerste vraag van de enquête de respondenten moeten worden gevraagd of ze 

werkelijk de moedertaalsprekers van het Nederlands zijn. Als hier de respondent op 

het antwoord ‘Nee’ klikt, wordt hij/zij direct doorverwijzen naar de laatste pagina 

van de enquête. Alles in aanmerking nemend heb ik besloten dat het geslacht, de 

leeftijd en de opleiding de primaire factoren voor zulk taalkundig onderzoek zijn. De 

resultaten zullen worden gepresenteerd aan de hand van de verdeling volgens de 

betrokken variabelen.  

 

Elke variante bevat 36 vragen die logisch in twee delen zijn verdeelt: de algemene 

vragen en de vragen die het taalgebruik omgaan. Elk logisch deel van de enquête 

wordt ingeleidt door een korte beschrijving van wat vóór de respondent staat: 

 

Algemene vragen:    Eerst stel ik een paar persoonlijke vragen die nodig voor de verwerking 

van dit onderzoek zijn. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en 

vertrouwelijk behandeld. 

 

Taalgebruik:         Bij de onderstaande vragen kiest u één tussen twee zinnen. Welke variante 

vindt u het best? 

 

Het eerste deel is samengesteld uit vier algemene vragen die de persoonlijke 

situatie van de respondent betreffen. De eerste twee vragen zijn door middel van een 

dichotome vraag gemaakt; de respondent moet dus slechts uit twee 

antwoordmogelijkheden kiezen. Allereerst moet de respondent bevestigen dat zij/hij 
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werkelijk een moedertaalspreker van het Nederlands is en vervolgens zijn/haar 

geslacht vaststellen. De derde vraag is door middel van een open tekstregel gemaakt 

en daarin wordt de respondent naar zijn/haar geboortejaar gevraagd. De laatste 

algemene vraag is een half-open meerkeuzevraag waarin de respondent geeft aan 

wat zijn/haar hoogste genoten opleiding is.  

Deze zinnen staan allemaal op de eerste pagina van de enquête en na het 

beantwooorden klikt de respondent op ‘verder’ om naar het twede deel over het 

taalgebruik te gaan.  

 

Het tweede deel van de enquête bestaat uit 32 vragen waarin het eigen onderzoek 

is gehouden naar het gebruik van de voegwoorden dan en als bij de vier 

bovenaangeduide categorieёn.  

Bij elke categorie heb ik voorbeeldzinnen gekozen (zo is in § 2.2. beschreven) en de 

respondenten werden gevraagd om te kiezen welke zin vinden ze de beste. Dit deel 

van de vragenlijst werd gedaan aan de hand van de dichotome gesloten vragen 

waarbij de respondent uit twee antwoordmogelijkheiden er slechts één moet te 

kiezen. Elke vraag staat bovendien per één pagina ten einde te voorkomen dat de 

respondent toegang kan krijgen tot de al beantwoorde vragen. Ter illustratie zie 

onderstaande figuur waarin de vraag 8 variante A als voorbeeld staat: 

 

Fig.2: Voorbeeldvraag: categorie 1 t/m 3 

Vraag 8: Wat is de beste zin? 

 Is sneller als licht reizen theoretisch mogelijk? 

 Is sneller dan licht reizen theoretisch mogelijk? 

 

 
 

De doelstelling van de enquêtes is het onderzoeken van het taalgevoel van de 

moedertaalspreker; anders gezegd, wat beschouwt de respondent als het best in een 

bepaald moment. Daardoor is het niet wenselijk om de respondenten laten erover 
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veel na te denken en de logica van het systeem van de vier categorieёn te ontdekken. 

Om deze redenen heb ik alle zinsparen tussen elkaar vermengd en ze staan dus in 

een toevallige volgorde.   

 

Bij de eerste drie categorieёn staan de zinnen binnen bepaalde vraag in een vaste 

volgorde: in de eerste plaats een als-bevattende zin en in de tweede plaats een dan-

bevattende zin. De volgorde hangt dus niet van de grammaticale correctheid van het 

woordgebruik af. Om de geloofwaardigheid van het onderzoek zeker te stellen was 

het opgesteld dat bij elke van deze drie categorieёn tien zinsparen aan de 

respondenten moeten worden aangeboden.  

 

Bij de laatste categorie was het proces inzake het aantal zinsparen en de volgorde 

van de zinnen binnen een zinspaar meer gecompliceerd. Bovendien diferentieert zich 

deze catogorie tegenover de andere drie ook op het niveau van de subcategorieёn: 

gelijkheid- of ongelijkheid-uitdrukkende zinnen. Terwijl bij de eerste drie categorieёn 

alleen tussen twee mogelijke varianten kan een keuze worden gemaakt, bestaan er bij 

de laatste categorie 8 respectivelijk 4 mogelijke zinscombinaties.  

In de onderstaande tabel staan alle mogelijke combinaties van de voegwoorden 

dan en als zo kunnen in één gelijkheid-uitdrukkende zin voorkomen. 

 

Tabel 7: Voegwoordcombinaties: Gelijkheid 

 Voegwoord Voegwoord Voegwoord 

1. ALS DAN ALS 

2. ALS ALS ALS 

3. ALS ALS DAN 

4. ALS DAN DAN 

5. DAN DAN ALS 

6. DAN ALS ALS 

7. DAN ALS DAN 

8. DAN DAN DAN 

 

Als er alle bovenaangeduide combinaties met elkaar worden vergeleken in de 

dichotome vragen, kreeg men dan 28 zinsparen die voor het onderzoeken van deze 
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subcategorie nodig zijn. In tegenstelling tot de eerste drie categorieёn staan de zinnen 

binnen elke zinspaar niet in een vaste volgorde zo was in vorige paragrafen 

aangeduid. Voor het onderzoeken van dit taalverschijnsel heb ik een systeem 

gebruikt om alle mogelijke combinaties met elkaar vergeleken en de mogelijkheiden 

uitrekenen. 

Ter illustratie dient de volgende zinspaar uit de vraag 5 variante A waarin de 

combintaie 3 (als – als – dan) en 4 (dan – dan – als) met elkaar worden vergeleken: 

Fig.3: Voorbeeldvraag categorie 4: Gelijkheid 

Vraag 5: Wat is de beste zin? 

 Je zie hem nu dus zowel als advocaat als dan koning voorbij komen. 

 Je zie hem nu dus zowel als advocaat dan dan koning voorbij komen. 

 

 
 

Dezelfde princiep geldt ook voor de tweede subcategorie onder de categorie 

‘Twee als achter elkaar’. In de ongelijkheid-uitdrukkende zinnen waarin twee als 

achter elkaar kunnen staan, wordt het gebruik het vaakst gemaakt van slechts twee 

voegwoorden (als of dan).  

Onderstaande tabel laat zien hoe de voegwoorden in dergelijke zinnen kunnen 

worden met elkaar gecombineerd. 

 

Tabel 8: Voegwoordcombinaties: ongelijkheid 

 Voegwoord Voegwoord 

1. DAN ALS 

2. ALS ALS 

3. ALS DAN 

4. DAN DAN 

 

Ook hier wordt het gebruik gemaakt van de methode van de uitrekening van alle 

mogelijke combinaties die in de bovenstaande tabel zijn aangegeven. Zo was al in § 

2.2 aangegeven worden daardoor bij deze subcategorie 6 zinsparen gebruikt. 

 



 

51 
 

In de onderstaande figuur staat een voorbeeld van de vergelijking van combinatie 

2 (als – als) en 3 (als – dan) die onder de vraag 29 in variante A voorkomt. 

 

Fig.4: Voorbeeldvraag categorie 4: Ongelijkheid 

Vraag 29: Wat is de beste zin? 

 Met teamwork bereik je meer als als individu. 

 Met teamwork bereik je meer als dan individu. 

 

 

Tot slot heb ik de enquêtes online geplaatst op http://www.thesistools.com/ en 

vervolgens aan mijn vrienden en kenissen in Nederland verstuurd, die ik ook 

gevraagd heb om de enquêtes aan zo veel mogelijke moedertaalspreker door te 

sturen. 

 

 

2.4 Waardering van voorbeeldzinnen 

 

In het beoordeing van het taalgebruik bij alle vier categorieёn volg ik de regels van 

de Algemene Nederlandse Spraakkunst zo was al vroeger in § 1.3 aangeduid. 

Duidelijkshalve geef ik in de onderstaande tabel een overzicht van de gebruikte 

voegwoorden van vergelijking (zie kolom 2 en 4) bij de eerste drie categorieёn aan. 

Daarnaast (zie kolom 3 en 5) staat de door de ANS-redactie aangeduide status met 

betrekking tot de grammaticaliteit of aanvaardbaarheid van  het gebruik van bepaald 

voegwoord. 

 

Tabel 9: Waardering van het gebruik van vergelijkings-voegwoorden volgens de ANS 

Categorie Voegwoord Status Voegwoord Status 

Als en dan bij 

ongelijkheid 

ALS aanvaardbaar DAN voorkeur vooral 

in geschreven taal 

Dan i.p.v. 

gelijkheid-

ALS in overeenkomst 

met de regels 

DAN uitgesloten  

(‘hyppercorrecte 

http://www.thesistools.com/
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aanduidende 

als 

constructie’) 

Gelijkheid 

binnen 

ongelijkheid 

ALS in overeenkomst 

met de regels 

DAN uitgesloten 

(‘hyppercorrecte 

constructie’) 

 

De vierde categorie heb ik apart gezet want de waardering van het gebruik van 

behandelde voegwoorden is niet zo eenduidig aan te duiden zoals bij de andere drie 

categorieёn. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gelijkheid- en 

ongelijkheid uitdrukkende zinnen omdat de voegwoorden als en dan bij elke 

subcategorie verschillende status hebben. In de tabel hieronder staat een overzicht 

van de in de laatste categorie gebruikte vergelijkings-voegwoorden die nog in twee 

subcategorieёn verdeelt is. Net als bij de tabel hierboven staan ook hier de 

vergelijkings-voegwoorden (zie kolom 2 en 4) waarbij hun status wat de 

grammaticaliteit of aanvaardbaarheid betreft is aangegeven (zie kolom 3 en 5). In 

tegenstelling tot de eerste tabel moet hier het voegwoord van hoedanigheid met zijn 

status worden toegevoegd (zie kolom 6 respectievelijk 7). Alhoewel gaat het niet om 

het voegwoord van vergelijking maakt het een ondubbelzinning deel in de 

problematiek van de voorkomende woordverbindingen behandelde in deze 

categorie. Want de bepaling van hoedanigheid kent alleen één voegwoord, namelijk 

het voegwoord als, wordt het voegwoord dan in de tabel niet omgevat. 

 

Tabel 10: Waardering van het gebruik van vergelijkings-voegwoorden volgens de ANS 

Twee als 

achter elkaar 

Vergel. 

vgw  

Status Vergel. 

vgw 

Status Vgw 

van 

hoed. 

Status 

Gelijkheid ALS in 

overeenkomst 

met de regels 

DAN uitgesloten  

(‘hyppercorrecte 

constructie’) 

ALS enige 

mogelijke 

vgw 

Ongelijkheid ALS aanvaardbaar DAN voorkeur vooral 

in geschreven 

taal 

ALS enige 

mogelijke 

vgw 
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2.5 Respondenten 

In deze paragraaf ga ik de respondenten die de enquêtes hebben ingevuld 

presenteren. De twee varianten ga ik apart bespreken want de respondenten moeten 

niet in beiden enquêtes overlappen. In dit onderzoek werk ik alleen met de 

respondenten die de moedertaalsprekers van het Nederlands zijn, dus als er een niet-

moedertaalsprekers van het Nederlands de enquête heeft ingevuld wordt hij/zij niet 

tot de resultaten van het onderzoek meegerekend. 

Aan de hand van de tabel hieronder wordt de verdeling van de respondenten in 

twee varianten en onder de drie bovenaangeduide factoren geïlustreerd. 

Tabel 11: Respondenten: verdeling 

 VARIANTE A VARIANTE B 

 aantal respondenten percentage aantal respondenten percentage 

In totaal: 38 100 % 37 100 % 

GESLACHT 

 mannen 

 vrouwen 

 

19 

19 

 

50 % 

50 % 

 

17 

20 

 

45,95 % 

54, 05 % 

OPLEIDING 

 lagere 

 hogere 

 

17 

21 

 

44,74 % 

55,26 % 

 

18 

19 

 

48,65 % 

51,35 % 

LEEFTIJD 

 jongeren 

 ouderen 

 

19 

19 

mediaan: 1984,5 

50 % 

50 % 

 

18 

19 

mediaan: 1987,00 

48,65 % 

51,35 % 

 

Variante A 

De enquête A werd in totaal door 38 respondenten ingevuld; negentien 

respondenten ervan waren vrouwen (50 %) en andere negentien mannen (50 %).  

De mederheid van de deelnemers aan de enquête genoten van de hogere 

opleiding; zeventien respondenten behoren tot de categorie ‘lagere opleiding’ terwijl 

één-en-twintig tot de ‘hogere opleiding’. 52 

                                                           
52 Tot de kategorie ‘lagere opeliding’ worden gerekenen volgenden soorten opleiding uit de enquête: geen / lager- 

of basisonderwijs, VMBO, MBO, HAVO en VWO. Tot de ‘hogere opleiding’ reek ik HBO en WO  mee. 
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Wat de verdeling volgens de leeftijd betreft werden de respondenten door middel 

van de Mediaan-methode geanalyseerd. Bij de variante A was de mediaan 1984,50. 

Bijgevolg werden de respondenten onder twee delen verdeelt; alle respondenten 

geboren vóór het jaar 1985 behoren dus tot de ‘ouderen’ terwijl de respondenten 

geboren na 1984 zijn in dit onderzoek als ‘jongeren’ aangeduid.53 De leeftijd van de 

respondenten varieerde tussen  negentien en éénenzestig jaar. 

 

Variante B 

De enquête B werd in totaal door 37 respondenten ingevuld terwijl de mederheid 

ervan de vrouwen maken; met name twintig vrouwen (45,95 %) en zeventien 

mannen (54, 05 %) maken deel aan de enquête variante B.  

Bij de twee anderen variabelen, de opleiding en de leeftijd, was de verhouding 

tussen lagere en hogere opleiding respectievelijk jongeren en ouderen dezelfde. 

Achtien respondenten (48,65 %) genieten van de lagere en negentien (51,35 %) van de 

hogere opleiding. 

Bij de variante B was de mediaan 1987,00. Achtien respondenten (48,65 %) waren 

vóór 1987 geboren en negentien (51,35 %) tijdens of na het jaar 1987. Zowel als bij de 

variante A varieerde de leeftijd van de respondenten tussen negentien en éénenzestig 

jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 De mediaanwaarde wordt tot de kategorie van  ‘ouderen’ toegerekend. 
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2.6 Resultaten 

 

De resultaten van het onderzoek dat naar het beoordelen van het gebruik van de 

voegwoorden dan en als werd gedaan, zullen in de vier al tevoren aangeduide 

problematische gevallen worden gepresenteerd. De analyse van deze resultaten 

verdeel ik in de subparagrafen naar gelang van de vier categorieёn.  

In volgende subparagrafen worden de eindresultaten per elk categorie 

aangegeven; de hele overzicht van de statistieken staat op de cd die bij deze scriptie  

als een bijlage is toegevoegd (zie Bijlage 5). 

Ten eerste zijn de resultaten in elke subparagraaf verdeelt per de variabele 

geslacht, opleiding en leeftijd en verdeelt altijd in twee delen. De variabelen en de 

codering luidt als volg:54 

 

Geslacht: mannen = 1; vrouwen =2 

Opleiding: lagere = 1; hogere = 2 

Leeftijd: jongeren = 1; ouderen = 2 

 

Ten tweede worden de resultaten verdeelt in acht groepen per de onderling 

verhouding tussen de variabelen. De groepen luiden als volgt: 

 

Tabel 12: Verdeling per variabele 

Code Geslacht Leeftijd Opleiding 

111 Mannen Jongeren Lagere 

112 Mannen Ouderen Lagere 

121 Mannen Jongeren Hogere 

122 Mannen Ouderen Hogere 

211 Vrouwen Jongeren Lagere 

212 Vrouwen Ouderen Lagere 

221 Vrouwen Jongeren Hogere 

                                                           
54 De codering van de varicele staan in dezelfde wijze ook op de cd 
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222 Vrouwen Ouderen Hogere 

 

 

2.6.1 Resultaten: Als en dan bij ongelijkheid 

Ten eerste wordt het gebruik van vergelijkings-voegwoorden in de constructies 

die de ongelijkheid van taaleinheden uitdrukken behandelt.  

De nummer in de regel ‘aantal’ representeert het totale aantal gevallen wanneer 

het bepaald voegwoord werd in de hele enquête gekozen. Ter illustratie neem ik de 

groep die volgens het geslacht wordt verdeelt. De mannen hebben in totaal zeven 

keer (7,37%) het voegwoord als en achtentachtig keer (92,63%) het voegwoord dan 

gekozen in de zinnen waarin de ongelijkheid van twee elementen wordt uitgedrukt. 

De vrouwen, aan de andere hand, hebben het voegwoord als vijf keer (5,32%) en het 

voegwoord dan negenentachtig keer (92,63%) gekozen. De standaarddeviatie 

representeert de spreiding van een verdeling - in dit geval de keuze tussen het 

voegwoord dan en als. Het geef dus aan de mate waarin deze waarden van elkaar 

verschillen. 

 

Tabel 13: Resultaten categorie 1 
 VARIANTE A VARIANTE B 

 ALS DAN ALS DAN 

IN TOTAAL 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
12 
6,35 
                  7,48 

 
177 
93,65 
 

 
14 
7,69 
                   7,97 

 
168 
92,31 

GESLACHT 
 
Mannen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Vrouwen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
7 
7,37 
                   5,70 
 
5 
5,32 
                  4,84 

 
 
 
88 
92,63 
 
 
89 
94,68 

 
 
 
8 
9,41 
                   6,02 
 
6 
6,19 
                   5,22 

 
 
 
77 
90,59 
 
 
91 
93,81 

OPLEIDING 
 
Lagere 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Hogere 

 aantal 

 
 
 
9 
10,59 
                  6,34 
 
3 

 
 
 
76 
89,41 
 
 
101 

 
 
 
14 
15,91 
                   7,59 
 
0 

 
 
 
74 
84,09 
 
 
94 
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 percentage 

 standaarddeviatie 

2,88 
                  3,80 

97,12 0 
                      0 

100 

LEEFTIJD 
 
Jongeren 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Ouderen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
4 
4,26 
                   4,35 
 
8 
8,42 
                   6,05 

 
 
 
90 
95,74 
 
 
87 
91,57895 

 
 
 
4 
4,60 
                    4,29 
 
10 
10,53 
                    6,69 

 
 
 
83 
95,40 
 
 
85 
89,47 

 

Wat het gebruik van vergelijkings-voegwoorden in de ongelijkheid-uitdrukkende 

zinnen betreft kan in het algemeen worden gezegd dat de respondenten de voorkeur 

aan het voegwoord dan geven. In beide varianten  heeft meer dan 90% respondenten 

(93,65% en 92,31%) het voegwoord dan gekozen alsmede alleen 6,35% en 7,69% het 

voegwoord als.  

De vrouwen gebruiken het voegwoord dan in de ongelijkheid-uitdrukkende 

zinnen vaker dan de mannen. De vrouwen hebben het voegwoord als gekozen alleen 

5 keer uit de totale 94 (variante A), respectievelijk 6 keer uit totale de 97 (variante B).  

Uit de tabel volgt dat bij de respondenten met de lagere opleiding was de 

onderling verhouding in de keuze tussen dan en als het meest variabel van alle 

onderzochte factoren. In variante A werd het voegwoord als 9 keer uit 85 gekozen en 

in variante B 14 keer uit totale 74. Integendeel, de respondenten met de hogere 

opleiding gaven eenduidig de voorkeur aan het gebruik van dan. In variante A werd 

het voegwoord als alleen 3 keer uit 104 gekozen en in variante B was het zelfs nooit 

gekozen.  

Wat de verdeling naar gelang van de leeftijd van respondenten betreft hebben de 

jongeren eenduidig voorkeur aan dan gegeven. In beide enquêtes werd het 

voegwoord als alleen vier 4 keer uit 90 respectievelijk 83 uit 87 gekozen. Bij de 

ouderen was het verschil wat groter, maar ook hier werd in ongeveer 90% van de 

gevallen het voegwoord dan gekozen. 
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In de tabel hieronder zijn de resultaten verdeelt onder de groepen volgens de drie 

factoren  in hun onderlinge verhoudingen. Alle mogelijke combinaties zijn in de tabel 

omgevat en zijn met elkaar te vergelijken. 

Tabel 14: Resultaten categorie 1: groepen 
 VARIANTE A VARIANTE B 

GROEP ALS DAN ALS DAN 

Mannen – Jongeren – Lagere opl.  111     

aantal 1 19 3 17 

pecentage 5 95 15 85 

standaarddeviatie 2,18  3,57  

Mannen – Jongeren – Hogere opl. 112     

aantal 0 25 0 25 

pecentage 0 100 0 100 

standaarddeviatie 0  0  

Mannen – Ouderen – Lagere opl.   
121 

    

aantal 6 19 5 15 

pecentage 24,00 76 25,00 75 

standaarddeviatie 4,77  4,33  

 Mannen – Ouderen – Hogere opl.  
122 

    

aantal 0 25 0 20 

pecentage 0 100 0 100 

standaarddeviatie 0  0  

Vrouwen – Jongeren – Lagere opl.  
211 

    

aantal 2 18 1 22 

pecentage 10,00 90,00 4,35 95,65 

standaarddeviatie 3  2,10  

Vrouwen – Jongeren – Hogere opl. 
212 

    

aantal 1 28 0 19 

pecentage 3,45 96,55 0 100 

standaarddeviatie 2,16  0  

Vrouwen- Ouderen – Lagere opl.   
221 

    

aantal 0 20 5 20 

pecentage 0 100 20 80 

standaarddeviatie 0  4,47  

Vrouwen – Ouderen – Hogere opl.  
222 

    

aantal 2 23 0 30 

pecentage 8 92 0 100 

standaarddeviatie 3,03  0  
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Vanuit de resultaten in de bovenstaande tabel wil ik de volgende resultaten 

onderstrepen: zowel jongere als oudere mannen met hogere opleiding hebben in 

beide enquêtes in 100% gevallen het voegwoord dan gekozen. Ook zowel jongere als 

oudere vrouwen hebben in meer dan 90% gevallen dan gekozen. 

Wat het gebruik van als betreft was dit voegwoord het meest bij de oudere 

mannen met de lagere opleiding gekozen, met name in 24% respectievelijk 25% 

gevallen. 

 

Uit de in deze paragraaf  gerepresenteerde resultaten volgt dat het voegwoord dan 

heeft in het gebruik bij de ongelijkheid-uitdrukkende zinnen eenduidig de voorkeur 

voor het voegwoord als. Zo is in de ANS aageduid, alhowel het voegwoord als wel 

aanvaardbaar is in het gebruik na een comparatief of na de woorden ander, anders, 

niemand en niets, komt toch in het taalgebruik meestal het voegwoord dan voor. 

 

 

2.6.2 Resultaten: Dan in plaats van gelijkheid-aanduidende als  

In de tabel hieronder staan de resultaten met betrekking tot het gebruik van de 

voegwoorden van vergelijking in de gelijkheid-aanduidende constructies. De 

verdeling per variabele is dezelfde als in de vorige paragraaf. 

Tabel 15: Resultaten categorie 2 
 VARIANTE A VARIANTE B 

 ALS DAN ALS DAN 

IN TOTAAL 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
189 
100 
                0 

 
0 
0 
 

 
182 
98,91 
                    3,14 

 
2 
1,09 

GESLACHT 
 
Mannen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Vrouwen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
95 
100 
                0 
 
94 
100 
                0 

 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

 
 
 
84 
98,82 
                    2,22 
 
98 
98,99                                                             

2,21 

 
 
 
1 
1,18 
 
 
1 
1,01 

OPLEIDING     
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Lagere 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Hogere 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
84 
100 
0 
 
105 
100 
                0 

 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

 
 
88 
98,88                 

2,21 
 
94 
98,95                    

2,22 

 
 
1 
1,12 
 
 
1 
1,05 

LEEFTIJD 
 
Jongeren 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Ouderen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
94 
100 
0 
 
95 
100 
                0 

 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 

 
 
 
88 
98,88               
2,21 
 
94 
98,95            
                   2,22 

 
 
 
1 
1,12 
 
 
1 
1,053 

 

Uit de tabel volgt ondubbelzinnig dat de hyppercorrecte constructies helemaal 

niet een vaak verschijnsel in het Nederlands zijn. Alleen in twee gevallen in het hele 

onderzoek werd het voegwoord dan na een gelijkheid-uitdrukkende constructie 

gebruikt. Beide gevallen voorkomen in de variante B. Het overzicht van de resultaten 

in de onderstaande tabel geef aan dat één keer werd het voegwoord dan in 

betreffende constructie gekozen door een oudere man met hogere opleiding en één 

keer door een jongere vrouw met lagere opleiding.  

Tabel 16: Resultaten categorie 2: groepen 
 VARIANTE A VARIANTE B 

GROEP ALS DAN ALS DAN 

Mannen – Jongeren – Lagere opl.  111         

aantal 20 0 20 0 

pecentage 100 0 100 0 

standaarddeviatie                    0   0   

Mannen – Jongeren – Hogere opl. 112         

aantal 25 0 25 0 

pecentage 100 0 100 0 

standaarddeviatie 0   0   

Mannen – Ouderen – Lagere opl.   121         

aantal 25 0 20 0 

pecentage 100 0 100 0 

standaarddeviatie 0   0   

 Mannen – Ouderen – Hogere opl.  122         
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aantal 25 0 19 1 

pecentage 100 0 95 5 

standaarddeviatie 0   2,179449   

Vrouwen – Jongeren – Lagere opl.  211         

aantal 19 0 23 1 

pecentage 100 0 95,83333 4,166667 

standaarddeviatie 0   2,144761   

Vrouwen – Jongeren – Hogere opl.  
212 

        

aantal 30 0 20 0 

pecentage 100 0 100 0 

standaarddeviatie 0   0   

Vrouwen- Ouderen – Lagere opl.   221         

aantal 20 0 25 0 

pecentage 100 0 100 0 

standaarddeviatie 0   0   

Vrouwen – Ouderen – Hogere opl.  
222 

        

aantal 25 0 30 0 

pecentage 100 0 100 0 

standaarddeviatie 0   0   

 

Deze resultaten laten zien dan de zogenaamd als-fobie niet zo merkwaardig is. In 

de gelijheid-aanduidende constructies gebruiken de moedertaalsprekers uitsluitend 

het voegwoord als. 

 

2.6.3 Resultaten: Gelijkheid binnen ongelijkheid  

In de derde categorie waarin de gelijkheid van taaleinheden wordt op 

verschillende wijzen ontkent is de kloof in het gebruik tussen dan en als niet zo groot 

als bij de vorige categorie.  In totaal werd het voegwoord als in 86,32% respectievelijk 

79,45% van de gevallen gekozen terwijl het voegwoord als in 13,68% en 20,56% van 

de gevallen. 

In de tabel hieronder zijn alle resultaten (aantal, percentage en 

standaardafwijking) per elk variabele gepresenteerd.  

 

Tabel 17: Resultaten categorie 3 
 VARIANTE A VARIANTE B 

 ALS DAN ALS DAN 

IN TOTAAL     
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 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

164 
86,32                           

10,59 

26 
13,68 

148 
79,45 
                12,17 

37 
20,56 

GESLACHT 
 
Mannen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Vrouwen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
80 
84,21 
                     7,95 
 
84 
88,42 
                     6,97 

 
 
 
15 
15,79 
 
 
11 
11,58 

 
 
 
63 
74,12 
                  9,03 
 
85 
85,00 
                  7,98 

 
 
 
22 
25,88 
 
 
15 
15,00 

OPLEIDING 
 
Lagere 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Hogere 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
65 
76,47 
                      8,74 
 
99 
94,29                            

5,32 

 
 
 
20 
23,53 
 
 
6 
5,71 

 
 
 
59 
65,56 
                   10,08 
 
89 
93,68 
                     5,30 

 
 
 
31 
34,45 
 
 
6 
6,32 

LEEFTIJD 
 
Jongeren 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 
Ouderen 

 aantal 

 percentage 

 standaarddeviatie 

 
 
 
84 
88,42            
                       6,97 
 
80 
84,21 
                       7,95 

 
 
 
11 
11,58 
 
 
15 
15,79 

 
 
 
71 
78,89 
                    8,66 
 
77 
81,05 
                     8,54 

 
 
 
19 
21,11 
 
 
18 
18,95 

 

Uit de tabel volgt dat bij de variabelen geslacht en leeftijd werd in beide verdelingen 

het voegwoord dan in meer dan 10% gekozen. De resultaten van de variante B laten 

zien dat de respondenten met de lagere opleiding hebben in 34,45% van de gevallen 

het voegwoord dan gekozen. Aan de ander hand volgt uit de tabel dat de 

respondenten met hogere opleiding (variante A en B), de vrouwen en de jongeren 

(allemaal uit variante A) zijn de groepen waarin het voegwoord dan het minst werd 

gekozen. 

In de onderstaande tabel staan de resultaten in de bovenaangeduide groepen 

volgens de onderlinge samenhang van de variabelen. 
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Tabel 18: Resultaten categorie 3: groepen 
 VARIANTE A VARIANTE B 

GROEP ALS DAN ALS DAN 

   Mannen – Jongeren – Lagere opl. 111     

aantal 15 5 12 8 

pecentage 75 25 60 40 

standaarddeviatie 4,33  4,90  

Mannen – Jongeren – Hogere opl. 112     

aantal 25 0 22 3 

pecentage 100 0 88 12 

standaarddeviatie 0  3,63  

Mannen – Ouderen – Lagere opl.   121     

aantal 16 9 11 9 

pecentage 64 36 55 45 

standaarddeviatie 5,37  4,97  

 Mannen – Ouderen – Hogere opl.    122     

aantal 24 1 18 2 

pecentage 96 4 90 10 

standaarddeviatie 2,19  3  

Vrouwen – Jongeren – Lagere opl.  211     

aantal 17 3 18 7 

pecentage 85 15 72 28 

standaarddeviatie 3,57  5,02  

Vrouwen – Jongeren – Hogere opl.  212     

aantal 27 3 19 1 

pecentage 90 10 95 5 

standaarddeviatie 3,67  2,18  

Vrouwen- Ouderen – Lagere opl.   221     

aantal 17 3 18 7 

pecentage 85 15 72 28 

standaarddeviatie 3,57  5,02  

Vrouwen – Ouderen – Hogere opl.  222     

aantal 23 2 30 0 

pecentage 92 8 100 0 

standaarddeviatie 3,033  0  

 

Uit de tabel volgt dat zowel oudere mannen als oudere vrouwen met hogere 

opleiding hebben het voegwoord dan gekozen in gevallen waarin een gelijkheid-

aanduidende constructie wordt ontkent. In beide varianten hebben ze niet meer dan 

twee keer het voegwoord dan gekozen. Aand de andere hand volgt uit de resultaten 
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dat de kloof in de keuze tussen dan en als was het kleinst bij de oudere mannnen met 

lagere opleiding. 

 

2. 6. 4 Resultaten: Tweemaal als achter elkaar  

Zo was al in vorige paragrafen vermeldt wordt voor de analyse van deze categorie 

een andere methode gebruikt. Er waren de zinnen met alle mogelijke combinaties 

van de voegwoorden dan en als in de enquêtes gebruikt. Daardoor stonden in de 

enquêtes ook constructies die in het taalgebruik helemaal niet voorkomen. De gevolg 

hiervan is dat op deze wijze kunnen de meest en de minst gebruikte combinaties 

worden uitgerekenen.  

De resultaten worden in de eerste plaats besproken bij de subcategorie 

‘ongelijkheid’ en in de tweede plaats bij ‘gelijkheid’. 

 

1. Ongelijkheid 

Een overzicht van de resultaten vanuit beide enquêtes worden gepresenteerd in de 

ondertaande tabel. In de tweede regel staat de nummer van de vraag en de variante 

waarin bepaald combinatie verscheen. Voorts in de regel drie wordt de combinatie 

die in bepaald zin werd gebruikt aangegeven. In de regels eronder staan in 

respectievelijk volgorde het aantal respondenten die hebben desbetreffende 

mogelijkheid gekozen, het percentage en de standaarddeviatie die de variabiliteit 

van de antwoorden aangeeft. De resultaten worden samengesteld per logische 

groepen. Ten eerste staan in de tabel de resultaten in totaal en voorts in de verdeling 

volgens de variabelen: het geslacht,  de opleiding en de leeftid.  

 

Tabel 19: Categorie 4: Ongelijkheid 

 1 2 3 4 5 6 

variante, vraag A2 A18 A29 B3 B13 B31 

combinatie dan 
als 

als 
als 

dan 
als 

dan 
dan 

als 
als 

als 
dan 

dan 
als 

als 
dan 

als 
als 

dan 
dan 

als 
dan 

dan 
dan 

IN TOTAAL 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 

 
37 
97,34 
0,99 

 
1 
2,63 

 
38 
100 
0 

 
0 
0 

 
32 
82,05 
2,43 

 
7 
17,95 

 
36 
97,2
3 

 
1 
2,70 

 
34 
91,89 
1,66 

 
3 
78,3
8 

 
29 
78,38 
2,50 

 
8 
21,62 
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0,99 

GESLACHT 
 
Mannen 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 
Vrouwen 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 

 
 
 
19 
100 
0 
 
 
18 
94,74 
0,97 

 
 
 
0 
0 
 
 
 
1 
5,26 

 
 
 
19 
100 
0 
 
 
19 
100 
0 

 
 
 
0 
0 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
16 
84,21 
1,59 
 
 
15 
78,95 
1,78 

 
 
 
3 
15,79 
 
 
 
4 
21,05 

 
 
 
17 
100 
0 
 
 
19 
95,0
0 
0,97 

 
 
 
0 
0 
 
 
 
1 
5 

 
 
 
16 
94,12 
0,97 
 
 
18 
90,00 
1,34 
 

 
 
 
1 
5,88 
 
 
 
2 
10 

 
 
 
13 
76,47 
 
 
 
16 
80,00 
1,79 

 
 
 
4 
23,53 
 
 
 
4 
20,00 

OPLEIDING 
 
Lagere 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 
Hogere 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 

 
 
 
16 
94,12 
0,97 
 
 
21 
100 
0 

 
 
 
1 
5,88 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
17 
100 
0 
 
 
21 
100 
0 

 
 
 
0 
0 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
11 
64,71 
1,97 
 
 
20 
95,24 
0,98 

 
 
 
6 
35,29 
 
 
 
1 
4,76 

 
 
 
17 
94,4
4 
0,97 
 
19 
100 
0 

 
 
 
1 
5,56 
 
0 
0 

 
 
 
16 
88,89 
1,33 
 
18 
94,74 
0,97 

 
 
 
2 
11,1
1 
 
1 
5,26 

 
 
 
13 
72,22 
1,90 
 
16 
84,21 
1,59 

 
 
 
5 
27,78 
 
 
3 
15,79 

LEEFTIJD 
 
Jongeren 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 
Ouderen 
 aantal 
 percentage 
 standaarddeviatie 

 
 
 
18 
94,74 
0,97 
 
 
19 
100 
0 

 
 
 
1 
5,26 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
19 
100 
0 
 
 
19 
100 
0 

 
 
 
0 
0 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
16 
84,21 
1,59 
 
 
15 
78,95 
1,78 

 
 
 
3 
15,79 
 
 
 
4 
21,05 

 
 
 
18 
100 
0 
 
18 
94,7
4 
0,97 

 
 
 
0 
0 
 
 
1 
5,26 

 
 
 
16 
88,89 
1,33 
 
18 
94,74 
0,97 

 
 
 
2 
11,1
1 
 
1 
5,26 

 
 
 
13 
72,22 
1,90 
 
16 
84,21 
1,59 

 
 
 
5 
27,77 
 
 
3 
15,79 

 

Uit de tabel volgt dan de combinatie van voegwoorden dan als ondubbelzinning 

overheerst andere combinaties. In vraag A2 werd deze combinatie in 97,34% gekozen 

voor de combinatie als als die toch volgens de ANS aanvaardbaar is. In vraag A18 

werd de combinatie dan als in 100% gekozen voor dan dan. Ten slotte, in vraag B3 

werd dan als in 97,2% gekozen voor de combinatie als dan. 

De respondenten geven in 82,02% voorkeur aan de combinatie als als voor als dan, 

die in 17,95% van de gevallen werd gekozen. In vergelijking met de combinatie dan 

dan werd als als in 91,89% van de gevallen gekozen. 

De combinatie dan dan komt uit de enquêtes als één van de minst gebruikte 

combinaties. Daarnaast staat ook de combinatie als dan waaraan werd de voorkeur 

gegeven voor dan dan, maar toch in vergelijking met de andere combinaties werd in 

aanzienlijk weinig gevallen gekozen. Het meest onduidelijk lijkt de vergelijking 
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tussen de combinaties als dan en dan dan, waarin de eerste in 78,38% en de tweede 

genoemde in 21,62% werd gekozen. 

In de tabel hieronder kunnen de resultaten worden gezien in de verdeling per elk 

variabele. 

Tabel 20: Resultaten categorie 4: Ongelijkheid groepen 

variante, vraag nummer A2 A18 A29 B3 B13 B31 

combinatie dan 
als 

als 
als 

dan 
als 

dan 
dan 

als 
als 

als 
dan 

dan 
als 

als 
dan 

als als dan 
dan 

als 
dan 

dan 
dan 

Mannen – Jongeren – Lagere 
opl. 111 

                        

aantal 4 0 4 0 3 1 4 0 4 0 3 1 

percentage 100 0 100 0 75 25 100 0 100 0 75 25 

standaarddeviatie 0   0   0,866   0   0   0,87   

Mannen – Jongeren – Hogere 
opl 112 

                        

aantal 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 1 

percentage 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 80 20 

standaarddeviatie 0   0   0   0   0   0,89   

Mannen – Ouderen – Lagere 
opl.   121 

                        

aantal 5 0 5 0 3 2 4 0 4 0 3 1 

percentage 100 0 100 0 60 40 100 0 100 0 75 25 

standaarddeviatie 0   0   1,095   0   0   0,87   

Mannen – Ouderen – Hogere 
opl.122 

                        

aantal 5 0 5 0 5 0 4 0 3 1 3 1 

percentage 100 0 100 0 100 0 100 0 75 25 75 25 

standaarddeviatie 0   0   0   0   0,866   0,87   

Vrouwen – Jongeren – Lagere 
opl. 211 

                        

aantal 3 1 4 0 3 1 5 0 3 2 3 2 

percentage 75 25 100 0 75 25 100 0 60 40 60 40 

standaarddeviatie 0,866   0   0,866   0   1,0954   1,1   

Vrouwen – Jongeren – Hogere 
opl. 212 

                        

aantal 6 0 6 0 5 1 4 0 4 0 3 1 

percentage 100 0 100 0 83,33 16,667 100 0 100 0 75 25 

standaarddeviatie 0   0   0,913   0   0   0,87   

Vrouwen- Ouderen – Lagere 
opl. 221 

                        

aantal 4 0 4 0 2 2 4 1 5 0 4 1 

percentage 100 0 100 0 50 50 80 20 100 0 80 20 

standaarddeviatie 0   0   1   0,89   0   0,89   

Vrouwen – Ouderen – Hogere 
opl.  222 

                        

aantal 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 

percentage 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 0   0   0   0   0   0   
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De verdeling per variabele laat ons zien dat de combinatie dan als werd bij zowel 

oudere als jongere mannen en vrouwen met hogere opleiding werd in aanzienlijke 

mederheid (bijna altijd 100%) gekozen. Ook aan de aanvaarbare combinatie als als 

werd bij deze groepen een voorkeur gegeven voor de andere combinaties. 

De vragen met combinaties als dan en dan dan waren bij elk groep het meest 

variabel. Interessant lijk de laatste groep van oudere vrouwem met hogere opleiding 

waarbij de verhouding tussen de twee keuzemogelijkheden was altijd 100% tegen 0. 

Ook in 100% geven ze voorkeur aan als dan voor twee dan die achter elkaar 

voorkomen. 

 

2. Gelijkheid 

In deze paragraaf waarin de subcategorie ‘twee als achter elkaar in gelijkheid-

aanduidende constructies’ wordt behandelt, zal ik nader beschreven alleen de 

combinatie van voegwoorden als als als in vergelijking met zeven andere 

combinaties. Om de praktische redenen (vooral om een groot aantal statitsche 

gegevens) heb ik besloten om in deze subparagraaf het gebruik maken alleen van 

onderlinge verhouding van de combinatie als als als met de rest ervan. 

De onderlinge verhouding van de combinaties die in de tabels hieronder niet 

omgevat zijn , is bij de volgende combinaties: 

als dan als; als als dan; als dan dan; dan dan als; dan als als; dan als dan; dan dan dan 

Geen van deze combinaties komt echter in het gewoon taalgebruik. Alle resultaten 

staan immers in de lijsten 4 GENDER, 4 EDUCATION en 4 AGE in de documenten 

Variante A en Variante B op de cd (zie Bijlage 5). 

In de tabel hieronder staan dus de onderlinge vergelijkingen van de combinatie als 

als als met alle mogelijke combinaties die kunnen verschenen. Zoals bij de 
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bovenstaande categorieёn zijn ook hier de resultaten gepresenteerd in de verdeling 

per de variabelen. 

Tabel 21: Resultaten categorie 4 
 
vraag nummer A3 

 
A13 

 
A17 

 
B19 

 
B21 

 
B23 

 
B25 

 

keuzemogelijkheid als 
dan 
als 

als 
als 
als 

als 
als 
als 

als 
dan 
dan 

als als 
als 

dan 
als 
dan 

als als 
als 

als als 
dan 

als 
als 
als 

dan 
als 
als 

als 
als 
als 

dan 
dan 
dan 

als 
als 
als 

dan 
dan 
als 

IN TOTAAL               

aantal 11 27 38 0 36 1 34 4 36 0 37 0 37 0 

percentage 28,95 71,05 100 0 97,297 2,703 89,474 10,526 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 2,796   0   0,9733   1,9172   0   0   0   

MANNEN                             

aantal 6 13 19 0 17 1 15 2 17 0 17 0 17 0 

percentage 31,58 68,42 100 0 94,444 5,556 88,235 11,765 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 2,026   0   0,9459   1,3284   0   0   0   

VROUWEN                             

aantal 5 14 19 0 19 0 18 2 19 0 20 0 20 0 

percentage 26,32 73,68 100 0 100 0 90 10 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 1,919   0   0   1,3416   0   0   0   

LAGERE                             

aantal 8 11 17 0 16 1 14 4 18 0 18 0 18 0 

percentage 42,11 57,89 100 0 94,118 5,882 77,778 22,222 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 2,275   0   0,9701   1,7638   0   0   0   

HOGERE                             

aantal 3 18 21 0 20 0 19 0 18 0 19 0 19 0 

percentage 14,29 85,71 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 1,604   0   0   0   0   0   0   

JONGEREN                             

aantal 3 16 19 0 19 0 16 2 17 0 18 0 18 0 

percentage 15,79 84,21 100 0 100 0 88,889 11,111 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 1,589   0   0   1,3333   0   0   0   

OUDEREN                             

aantal 8 11 19 0 17 1 17 2 19 0 19 0 19 0 

percentage 42,11 57,89 100 0 94,444 5,556 89,474 10,526 100 0 100 0 100 0 

standaarddeviatie 2,152   0   0,9459   1,3377   0   0   0   

 

Uit de resultaten volgt dat in alle gevallen de voorkeur werd gegeven aan de 

combinatie van voegwoorden als als als. In vergelijking met de combinaties als dan 

dan, dan als als, dan dan dan en dan dan als werd betreffende combinatie als als als in 
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100% van de gevallen gekozen. Combinatie als als als werd gekozen in 97,3% voor 

dan als dan en in 89,47% voor als als dan. De kleinste kloof is tussen de combinaties als 

als als en als dan als. De respondenten geven in dit geval de voorkeur aan als als als 

in 71,1% van de gevallen. Dat kan een gevolg zijn van het feit dat veel taalgebruikers 

vinden het wat raar als er twee als achter elkaar voorkomen. De andere combinaties 

gebruikte in deze gelijkheid-uitdrukkende constructies lijken hoogst 

onwaarschijnlijk, voornamelijk die die met het voegwoord dan beginnen. Als na een 

gelijkheid aanduidende zowel komt het voegwoordt dan voor, lijkt zulk taalgebruik 

niet in overeenkomst met de grammaticale  regels. 

In de tabel hieronder worden de drie vragen aangegeven waarin er niet in 100% 

voor de combinatie als als als werd gekozen. Ze worden verdeelt in de groepen 

volgens de onderlinge verhuding tussen de variabelen. De gegevens zijn aangegeven 

allen bij de groepen waarin de keuze was niet 100%.   

Tabel 22: Resultaten categorie 4: Gelijkheid groepen 

vraag nummer A3 
 

A17 
 

B19 

keuzemogelijkheid als dan als als als als als als als dan als dan als als als als als dan 

Mannen . Jongeren - Lagere       

aantal - - - - 3 1 

percentage - - - - 75 25 

standaarddeviatie - - - - 0,87  

Mannen – Ouderen - Lagere           

aantal 4 1 4 1 3 1 

percentage 80 20 80 20 75 25 

standaarddeviatie 0,89   0,89   0,87  

Mannen – Ouderen - Hogere           

aantal 2 3 - - - - 

percentage 40 60 - - - - 

standaarddeviatie 1,1   - - - - 

Vrouwen – Jongeren - Lagere         

aantal 2 2 - - 4 1 

percentage 50 50 - - 80 20 

standaarddeviatie 1   - - 0,87  

Vrouwen – Jongeren- Hogere         

aantal 1 5 - - - - 

percentage 16,7 83,33 - - - - 

standaarddeviatie 0,91   - - - - 
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Vrouwen – Ouderen - Lagere           

aantal 2 2 - - 4 1 

percentage 50 50 - - 80 20 

standaarddeviatie 1   - - 0,87  

 

Uit de tabel volgt dat de oudere mannen met de lagere opleiding hebben als enige 

groep per elke vraag ook andere combinatie dan als als als gekozen. Bovendien gaven 

ze in 80% de voorkeur aan de combinaties als dan als voor als als als. In andere twee 

vragen gaven ze in 80% respectievelijk 75% voorkeur aan als als als. 

Zowel jongere als oudere vrouwen met lagere opleiding hebben bij twee vragen 

(A3 en B19) ook andere combinatie dan als als als gekozen. Bij beide groepen werd in 

de keuze tussen als als als en als dan als elk mogelijkheid in 50% gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

2.7 Interpretatie 

In de paragraaf 2.6 hebben we de resultaten per bepaalde categorie gezien. Ten 

eerste hebben we aan de hand van de statistieken aangeduid dat na een comparatief 

of na de woorden die de ongelijkheid uitdrukken de moedertaalsprekers in 

principieel mederheid het voegwoord dan gebruiken. Alhoewel wordt het gebruik 

van als in zulke constructies aanvaardbaar, komt het vooral in de geschreven taal niet 

vaak voor.  

Ten tweede werd vastgesteld dat na de gelijkheid-aanduidende constructies 

gebruiken de moedertaalsprekers uitsluitend het voegwoord als. Alhoewel de 

zogenaamde hyppercorrecties in het Nederlands kunnen voorkomen, maken ze geen 

principieel deel van moedertaalsprekers taalgebruik.  

Ten derde volgt uit de resultaten dat als er in een zin een gelijkheid-aanduidende 

constructie wordt ontkent, kunnen de moedertaalsprekers problemen hebben met de 

keuze tussen dan en als.  De ANS-redactie zegt over zulke gevallen dat alleen het 

gebruik van als in overeenkomst met de regels is.  

Ten slotte werd gezien dat in de ongelijkheid-aanduidende constructies waarin 

twee als achter elkaar voorkomen geven de moedertaalsprekers de voorkeur aan de 

constructie type ‘meer dan als’ voor ‘meer als als’. De laatste genoemde is volgens de 

ANS-redactie wel aanvaardbaar maar het is niet een vaak voorkomende 

taalverschijnsel. De resultaten hebben tot klaarheid gebracht dat de 

moedertaalsprekers de neiging hebben om het gebruik van twee als achter elkaar te 

voorkomen. In de gelijkheid-uitdrukkende constructies waarin twee als achter elkaar 

voorkomen hebben de meeste respondenten de constructie type ‘zowel als mannen 

als als vrouwen’ gekozen; toch werd er in aanzienlijk aantal gevallen de constructie 

type ‘zowel als mannen dan als vrouwen’ door de moedertaalsprekers gekozen. Deze 

resultaten laten ons zien dat meeste taalgebruikers de combinatie als als als die in 

overeenkomst met de regels van het Nederlands is zullen gekozen. Toch worden er 

de resultaten van de vorige subcategorie verdedigen; de moedertaalsprekers hebben 
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tendenties om zich in hun taalgebruik van de constructies waarin twee als achter 

elkaar voorkomen vermijden. 

Wat de verdeling volgens de drie in de enquêtes gebruikte variabelen betreft volgt 

uit de resultaten dat voornamelijk bij de variabele opleiding komen er verschillen voor 

in het taalgebruik tussen de respondenten met lagere en hogere opleiding. De 

mensen met de hogere opleiding gebruiken in de ongelijkheid-uitdrukkende zinnen 

het voegwoord dan meer dan de mensen met de lagere opeleiding. Eraan kan de 

invloed van de schoolregels die tegen het gebruik van als na een comparatief strijden 

worden opgemerkt. De verschillen bij de variabelen geslacht en leeftijd waren niet zo 

merkwaardig als bij de eerst genoemde. Toch kan hier worden vermeldt dat de 

jongeren in de ongelijkheid-uitdrukkende constructies het voegwoord dan aanzienlijk 

meer gebruiken dan de ouderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Conclusie 

In deze scriptie heb ik geprobeerd om vast te stellen hoe het gebruik van de 

vergelijkings-voegwoorden bij de moedertaalsprekers overeenkomst met de 

grammaticale regels van het Nederlands. 

Ten eerste heb ik op basis van de betreffende vakkundige literatuur de 

grammaticale regels inzake het gebruik van dan en als aangeduid. Vervolgens heb ik 

aan de hand van de bestudeerde artikelen over de dan/als-kwestie een lijst van de 

meest problematische gevallen samengesteld en de taalconstructies waarin de 

voegwoorden dan en als kunnen worden verwisseld besproken. Het gebruik van de 

vergelijkings-voegwoorden in deze constructies heb ik tegenover de grammaticale 

regels van de Algemene Nederlandse Spraakkunst gesteld. 

Ten tweede heb ik op basis van de in het eerste hoofdstuk aangeduide 

problematische taalverschijnselen de enquêtes ontgewikkeld. Door middel ervan heb 

ik het taalgebruik van de moedertaalsprekers Nederlands inzake de vergelijkings-

voegwoorden onderzocht. In het algemeen volgde eruit dat het taalgebruik van de 

moedertaalsprekers met de regels van de ANS overeenkomt. Toch werd uit de 

resultaten van het onderzoek gevolgd dat in het Nederlands enkele vergelijking-

uitdrukkende constructies bestaan waarbij de moedertaalsprekers kunnen in de 

keuze tussen dan en als twijfelen. 
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BIJLAGE 1: TAALADVIEZEN OVER HET GEBRUIK VAN DAN EN ALS BIJ DE 

VERGELIJKINGEN 

 

Elektronische ANS (1997) 

Om de ongelijkheid van twee elementen aan te duiden na de vergrotende trap van 

een adjectief of bijwoord of na de woorden ander en anders, alsmede in de betekenis 

‘behalve’ na ontkennende woorden als niemand, niets, worden de voegwoorden dan 

en als gebruikt. Ze kunnen constituenten en bijzinnen inleiden. In geschreven taal 

komt meestal dan voor, het heeft in ieder geval de voorkeur als herhaling van als 

erdoor voorkomen wordt, waarin ook een voegwoord van hoedanigheid voorkomt. 

Het voegwoord als is in deze functie niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar . 

Voor velen is dan zelfs een sjibbolet voor correct Nederlands. Wie moeilijkheden op 

dit gebied wil vermijden, kan zich daarom beter van het gebruik van ongelijkheid-

aanduidend als - waar op zichzelf beschouwd geen enkel bezwaar tegen bestaat - 

onthouden. 

In strijd met de regels wordt dan ook wel gebruikt in plaats van het gelijkheid-

aanduidende als. Dit gebeurd vooral als en een negatie in de zin voorkomt, waardoor 

‘ongelijkheidsbetekenis’ onstaat. Bovendien kan het willen vermijden van als (wel 

‘als-fobie’ genoemd) een rol spelen. 

Van Dale 14 (2005) 

Dan wordt gebruik na de vergrotende trap (en na de woorden ander en anders) ter 

uitdrukking van ongelijkheid. Als wordt gebruikt bij een vergelijking waarin een 

woord staat als zo, even, de- of hetzelfde. Als kan echter ook voorkomen na een 

comparatief (en na woorden als ander, anders en niemand). Het gebruik van als na een 

comparatief is echter niet algemeen. 
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Onze Taal 

Is naast groter dan tegenwoordig groter als ook goed?  

Ja, zeggen taalkundigen. Maar in de praktijk kan toch het best voor groter dan 

gekozen worden, omdat groter als nog altijd veel weerstand oproept – en dat zal nog 

wel een tijdje zo blijven.In het Middelnederlands was groter dan de gewone vorm; in 

de zestiende en zeventiende eeuw werd, mogelijk vanuit het oosten, groter als 

gebruikelijker. Maar omdat gerenommeerde schrijvers ergens in de zeventiende 

eeuw besloten dat groter dan beter was, is dat sindsdien de norm. Die norm leeft nog 

sterk, maar heeft desondanks weinig invloed op de gesproken taal. Daarin is groter 

als waarschijnlijk het gebruikelijkst. 

 

Taaladviessite van de Nederlandse Taalunie (http://taaladvies.net/) 

Volgens de traditionele schoolregels komt er na een vergrotende trap dan (groter dan, 

liever dan). Dan duidt erop dat we bij een vergelijking een ongelijkheid vaststellen. 

Als wordt gebruikt wanneer er in een vergelijking sprake is van gelijkheid. U 

gebruikt als ook indien er sprake is van 'gelijkheid binnen ongelijkheid'. Overigens 

wordt in de praktijk ook bij ongelijkheid vaak als gebruikt in plaats van dan, zeker in 

de spreektaal. Toch is groter als zeker niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar; veel 

mensen zien het correcte gebruik van dan zelfs als een onderscheidend kenmerk voor 

correct en verzorgd taalgebruik. Om kritiek te vermijden, is het aan te raden om dan 

en als volgens de bovengenoemde regels te gebruiken. 

 

Klein en Visscher (1992) Handboek Verzorgd Nederlands  

Zoals vaak bij keuzemogelijkheden in een taal is ook hier een norm onstaan, volgens 

welke dan te prefereren is boven als. Zij die deze norm voorstaan [...], menen zelfs dat 

dan in dit geval de enig juiste vorm is. Dit lijkt on zowel uit historisch oogpunt [...] als 

op grond van het feitelijke taalgebruik onjuist. Hoe dan ook, in schriftelijke taalgebruik 
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kan men het beste dan gebruiken na een vergrotende trap , al was het maar omdat 

veel taalgebruikers menen dat groter als fout is. 

Jan Renkema (1995) Schrijfwijzer. 

De oude schoolregels luidt als volgt: na een vergrotende trap komt nooit als. Deze 

regel heeft ervoor gezorgd dat het schrijven van groter als, enz. als zware fout wordt 

aangemerkt. Dit is heel merkwaardig, want de meeste mensen zéggen wél groter als. 

Maar de schoolregel heeft zoveel invloed uitgeoefend dat de volgende afspraak het 

handigst is: wij schrijven groter dan, en bij het spreken hebben we de keuze tussen 

dan en als. 

J. Luif (2005) In verband met de zin. 

Vermeldenswaard is nog dat dan en als niet alleen onderschikkend voewoord zijn als 

ze een bijzin van vergelijking inleiden, maar ook als ze een bepaling van vergelijking 

inleiden. 
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BIJLAGE 2: De ergernissen-top-zeventien, Van Bezooijen (2003)  

 

1. Kennen i.p.v. kunnen (1,94) 

- Ken jij dat even doen? 

- Ze Kenin morgen niet komen. 

 

2. Kunnen i.p.v. kennen (1,92) 

- Ik weet zeker dat ik hem ergens van kan. 

- Kon jij die vrouw die door fietste? 

 

3. Hun als onderwerpsvorm (1,74) 

- Toen hebben hun een suikerspin gekocht. 

- Hun zijn maandag naar de kermis geweest.  

 

4. Omschrijvend doen (1,56) 

- Doe ji jeven de aardappelen achillen? 

- Wat doen we eten vanavond? 

 

5. Dan i.p.v. gelijkheid-aanduidend als (1,44) 

- Mijn nichtje is even groot dan mijn zusje. 

- Onze hond is even oud dan het konijn van de buren. 

 

6. Vergrotende trap met als (1,29) 

- Een flat in hoger als een huis. 

- Hij heeft horder gelopen als zijn buurman. 

 

7. Dubbele ontkenning (1,23) 

- Je heft nooit geen geld bij je. 

- Jullie hebben nooit nergens zin in. 

 

8. Hun na voorzetsel (0,93) 

- Ik wil niet met hun samenwerken. 

- Hij heft een bos břemen voor hun gekocht. 

 

9. Wat i.p.v. betrekkelijk voornaamwoord dat 

(0,93) 

- De docent vond het verslag wat ik geschreven had niet 

goed. 

- Het beleid wat de gemeente voert. 

 

 

10. Verbuiging van versterkende bijwoorden (0,76) 

- We hadden een erge leuke dag in het pretpark. 

- In de etalage staan hele mooie schopen. 

 

11. Overtreffende trap met meest (0,75) 

- Deze leeformgeving is voor kikkers het meest natuurlijk. 

- Dat is het meest mooie schilderij van de hele 

tentoonstelling. 

 

12. Hen als meewerkend voorwerp (0,73) 

- De leraar gaf hen niet veel huiswerk. 

- Waarom heb je hen niet naar hun mening gevraagd? 

 

13. Lidwoord bij namen van bedrijven (0,64) 

- Morgen is het koopavond bij de C&A. 

- Ik doe altijd boodschappen bij de Albert Heijn (in 

Vlaanderen: de Delhaize) 

 

14. Meewerkend voorwerp als onderwerp van 

passive zin (0,62) 

- De bewoners worden gevraagd het pand te ontruimen. 

- De verraders Arden het zwijgen opgelegd. 

 

15. Een aantal + meervoudige persoonsvorm (0,61) 

- Er komen een aantal mensen niet op min feestje. 

- Een aantal mensen waren getuige van de inbraak. 

 

16. Zo minimaal/optimaal mogelijk (0,44) 

- De overlost moet zo minimaal mogelijk gehouden 

worden. 

- Het voetbalteam met zo optimaal mogelijk sesteren. 

 

17. Een van de + meervoudig woord + die + 

enkelvoudige persoonsvorm (0,43) 

- Het gaat om een van de jongens die goed kan voetballen. 

- Vanochtend werd een van de mensen die hier werkt, 

ontslagen. 
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BIJLAGE 3: DE VRAGENLIJST - Variante A 
 

 

Hallo! 

 

Ik ben een studente neerlandistiek aan de Karelsuniversiteit in Praag, Tsjechische Republiek.  Voor mijn scriptie 

voer ik een onderzoek naar het gebruik van de voegwoorden van vergelijking ‘dan ‘ en ‘als’ in het hedendaagse 

Nederlands.  

 

Ik wil u dus graag vragen om mijn vragenlijst  in te vullen. De vragenlijst bestaat uit enkele vragen over uw 

persoonlijke situatie en dan uit vragen over het taalgebruik zelf. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren. 

 

Deze vragenlijst is alleen voor de moedertaalsprekers van het Nederlands bedoeld.  

 

De vragen zullen anoniem worden verwerkt en de in deze vragenlijst behaalde informatie zal uitsluitend voor de 

uitvoering van mijn bachelorscriptie worden gebruikt. 

 

Alvast bedankt voor uw deelname! 

 

 

Eerst stel ik een paar persoonlijke vragen die nodig voor de verwerking van dit onderzoek zijn. Deze informatie 

wordt anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

 

Bent u een moedertaalspreker van het Nederlands? 

 Ja 

 Nee 

Wat is uw geslacht? 

 Man  

 Vrouw 

Wat is uw geboortejaar? 

.... 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

 Geen / lager- of basisonderwijs 

 VMBO 

 MBO 

 HAVO 

 VWO 

 HBO 

 WO  

 Anders .... 

 

Bij de onderstaande vragen kiest u één tussen twee zinnen. Welke variante vindt u het best? 

 

1. Wat is de beste zin?  

 We staan een trapje hoger als samenleving. 

 We staan een trapje hoger dan samenleving. 

 

2. Wat is de beste zin?  

 Dit bedrag is een stuk hoger dan als ik bij een bank een berekening doe. 

 Dit bedrag is een stuk hoger als als ik bij een bank een berekening doe. 
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3. Wat is de beste zin?  

 Van al deze sites kan je zowel als Belg dan als Nederlander lid worden. 

 Van al deze sites kan je zowel als Belg als als Nederlander lid worden. 

 

4. Wat is de beste zin?  

 Papegaaien zijn even slim als  kinderen van drie jaar oud. 

 Papegaaien zijn even slim dan kinderen van drie jaar oud. 

 

5. Wat is de beste zin?  

 Je zie hem nu dus zowel als advocaat als dan koning voorbij komen. 

 Je zie hem nu dus zowel als advocaat dan dan koning voorbij komen. 

 

6. Wat is de beste zin?  

 Zij kent hem niet zo goed als jou. 

 Zij kent hem niet zo goed dan jou. 

 

7. Wat is de beste zin?  

 Ik heb vroeger zowel als maat als dan schipper gevaren op de bruine vloot. 

 Ik heb vroeger zowel dan maat dan dan schipper gevaren op de bruine vloot. 

 

8. Wat is de beste zin? 

 Is sneller als licht reizen theoretisch mogelijk? 

 Is sneller dan licht reizen theoretisch mogelijk? 

 

9. Wat is de beste zin? 

 In de praktijk zowel als huisarts dan als moeder herken ik het drukke gedrag van kinderen. 

 In de praktijk zowel als huisarts dan dan moeder herken ik het drukke gedrag van kinderen. 

 

10. Wat is de beste zin? 

 Een schuur is ons even lief als een luxe woning. 

 Een schuur is ons even lief dan een luxe woning. 

 

11. Wat is de beste zin? 

 Ik ben even produktief als schilder als dan schrijver. 

 Ik ben even produktief dan schilder dan als schrijver. 

 

12. Wat is de beste zin? 

 De zoektocht was korter als we gedacht hadden. 

 De zoektocht was korter dan we gedacht hadden. 

 

13. Wat is de beste zin? 

 Het gebied wordt bestuurd door het Saksische geslacht, waarvan enkelen zowel als graaf als als hertog 

optreden. 

 Het gebied wordt bestuurd door het Saksische geslacht, waarvan enkelen zowel als graaf dan dan hertog 

optreden. 

 

14. Wat is de beste zin? 

 Joe heeft niet zoveel geluk als jij. 

 Joe heeft niet zoveel geluk dan jij. 

 

15. Wat is de beste zin? 

 Bereid je voor zowel als sollicitant dan dan eventueel toekomstige werkgever. 

 Bereid je voor zowel dan sollicitant dan als eventueel toekomstige werkgever. 

 

16. Wat is de beste zin? 

 De puurheid van het geluid is even bijzonder als de eigengereidheid van de liedjes. 

 De puurheid van het geluid is even bijzonder dan de eigengereidheid van de liedjes. 
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17. Wat is de beste zin? 

 Ik wil Hugo Hurts noemen, die ik zowel als ambtenaar als als visionair heb leren kennen. 

 Ik wil Hugo Hurts noemen, die ik zowel dan ambtenaar als dan visionair heb leren kennen. 

 

18. Wat is de beste zin? 

 Wat is er mooier dan als je eigen doelen  op één lijn liggen? 

 Wat is er mooier dan dan je eigen doelen  op één lijn liggen? 

 

19. Wat is de beste zin? 

 Hij was zowel dan trainer dan als speler enorm professioneel en gedisciplineerd. 

 Hij was zowel dan trainer als als speler enorm professioneel en gedisciplineerd. 

 

20. Wat is de beste zin? 

 Aan het begin van de jaren twintig bleven de rokken net zo kort als tijdens de oorlog. 

 Aan het begin van de jaren twintig bleven de rokken net zo kort dan tijdens de oorlog. 

 

21. Wat is de beste zin? 

 Sinds de Middeleeuwen worden engelen zowel als man dan dan vrouw afgebeeld. 

 Sinds de Middeleeuwen worden engelen zowel dan man als dan vrouw afgebeeld. 

 

22. Wat is de beste zin? 

 Vaak zijn hun argumenten net zo vals als die van de voorstanders. 

 Vaak zijn hun argumenten net zo vals dan die van de voorstanders. 

 

23. Wat is de beste zin? 

 Het  was niet zozeer vals als wel schel en hard. 

 Het  was niet zozeer vals dan wel schel en hard. 

 

24. Wat is de beste zin? 

 Ik heb zowel dan student als als docent ervaring met het nieuwe leren. 

 Ik heb zowel dan student als dan docent ervaring met het nieuwe leren. 

 

25. Wat is de beste zin? 

 Financiële sector in andere als ondersteunende rol is te risicovol. 

 Financiële sector in andere dan ondersteunende rol is te risicovol. 

 

26. Wat is de beste zin? 

 Zowel als jurist dan als dominee zou hij beter moeten weten. 

 Zowel dan jurist als als dominee zou hij beter moeten weten. 

 

27. Wat is de beste zin? 

 De kwaliteit van een tweetalig onderwijs in China is niet even hoog als die van een internationale school. 

 De kwaliteit van een tweetalig onderwijs in China is niet even hoog dan die van een internationale 

school. 

 

28. Wat is de beste zin? 

 Sinds twee jaar werk ik veel, zowel dan model dan als actrice. 

 Sinds twee jaar werk ik veel, zowel dan model dan dan actrice. 

 

29. Wat is de beste zin? 

 Met teamwork bereik je meer als als individu. 

 Met teamwork bereik je meer als dan individu. 

 

30. Wat is de beste zin? 

 De vraag daarnaar is twee- of driemaal zo hoog als  het aanbod 

 De vraag daarnaar is twee- of driemaal zo hoog dan het aanbod. 
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31. Wat is de beste zin?  

 Ik werk zowel als kok dan als zadel- en tuigmaker. 

 Ik werk zowel dan kok dan dan zadel- en tuigmaker. 

 

32. Wat is de beste zin?  

 De beweging vertegenwoordigt niemand als zichzelf. 

 De beweging vertegenwoordigt niemand dan zichzelf. 

 

 

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek! 
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BIJLAGE 4: DE VRAGENLIJST – Variante B 
 

Hallo! 

 

Ik ben een studente neerlandistiek aan de Karelsuniversiteit in Praag, Tsjechische Republiek.  Voor mijn scriptie 

voer ik een onderzoek naar het gebruik van de voegwoorden van vergelijking ‘dan ‘ en ‘als’ in het hedendaagse 

Nederlands.  

 

Ik wil u dus graag vragen om mijn vragenlijst  in te vullen. De vragenlijst bestaat uit enkele vragen over uw 

persoonlijke situatie en dan uit vragen over het taalgebruik zelf. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren. 

 

Deze vragenlijst is alleen voor de moedertaalsprekers van het Nederlands bedoeld.  

 

De vragen zullen anoniem worden verwerkt en de in deze vragenlijst behaalde informatie zal uitsluitend voor de 

uitvoering van mijn bachelorscriptie worden gebruikt. 

 

Alvast bedankt voor uw deelname! 

 

 

Eerst stel ik een paar persoonlijke vragen die nodig voor de verwerking van dit onderzoek zijn. Deze informatie 

wordt anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

 

Bent u een moedertaalspreker van het Nederlands? 

 Ja 

 Nee 

 

Wat is uw geslacht? 

 Man  

 Vrouw 

Wat is uw geboortejaar? 

.... 

Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

 Geen / lager- of basisonderwijs 

 VMBO 

 MBO 

 HAVO 

 VWO 

 HBO 

 WO  

 Anders .... 

 

Bij de onderstaande vragen kiest u één tussen twee zinnen. Welke variante vindt u het best? 

1. Wat is de beste zin? 

 Bij een eventuele stemming heeft hij als lid evenveel in te brengen dan als voorzitter. 

 Bij een eventuele stemming heeft hij dan lid evenveel in te brengen dan als voorzitter. 

 

2. Wat is de beste zin? 

 Op Aarde zijn de verschillen in temperatuur tussen dag en nacht niet zo groot als op Mars. 

 Op Aarde zijn de verschillen in temperatuur tussen dag en nacht niet zo groot dan op Mars. 

 

3. Wat is de beste zin? 
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 Ik voel me in de functie van hoofdtrainer prettiger dan als technisch directeur. 

 Ik voel me in de functie van hoofdtrainer prettiger als dan technisch directeur. 

 

4. Wat is de beste zin? 

 De eerste tien jaar van de 21e eeuw worden net zo warm als de jaren negentig van de vorige eeuw. 

 De eerste tien jaar van de 21e eeuw worden net zo warm dan de jaren negentig van de vorige eeuw. 

 

5. Wat is de beste zin? 

 Je bent nu, zowel als vrouw dan als man, vrijer om te beslissen wat jij wil bijdragen in je relatie en in je 

gezin. 

 Je bent nu, zowel als vrouw als dan man, vrijer om te beslissen wat jij wil bijdragen in je relatie en in je 

gezin. 

 

6. Wat is de beste zin? 

 Amerikanen sterven duidelijk vroeger als mensen in andere westerse landen. 

 Amerikanen sterven duidelijk vroeger dan mensen in andere westerse landen. 

 

 

7. Wat is de beste zin? 

 Terugkijkend op de casus merk ik dat het me verrijkt heeft, zowel als mens dan dan arts. 

 Terugkijkend op de casus merk ik dat het me verrijkt heeft, zowel dan mens als als arts. 

 

 

8. Wat is de beste zin? 

 Die jongeren hebben nu eenmaal niet zoveel geld als de meeste klagers. 

 Die jongeren hebben nu eenmaal niet zoveel geld dan de meeste klagers. 

 

9. Wat is de beste zin? 

 Zowel als dichter dan dan novellist en romancier heeft Keller een grote reputatie. 

 Zowel dan dichter dan dan novellist en romancier heeft Keller een grote reputatie. 

 

10. Wat is de beste zin? 

 De verhuiswens is groter als ooit. 

 De verhuiswens is groter dan ooit. 

 

11. Wat is de beste zin? 

 Ik heb over het algemeen goede ervaringen met marktplaats, zowel als verkoper dan als koper.  

 Ik heb over het algemeen goede ervaringen met marktplaats, zowel dan verkoper als dan koper. 

 

12. Wat is de beste zin? 

 Het  nieuwe leren is niet zozeer nieuw als wel effectief. 

 Het  nieuwe leren is niet zozeer nieuw dan wel effectief. 

 

13. Wat is de beste zin? 

 Kittens zijn echt een stuk wilder als als ze wat ouder zijn. 

 Kittens zijn echt een stuk wilder dan dan ze wat ouder zijn. 

 

14. Wat is de beste zin? 

 Meiden zijn veel sterker als jongens. 

 Meiden zijn veel sterker dan jongens. 

 

15. Wat is de beste zin? 

 Zowel dan voetballer dan als coach was hij werkzaam in Madrid. 

 Zowel dan voetballer als dan coach was hij werkzaam in Madrid. 

 

16. Wat is de beste zin? 

 Biologie is een precies bèta-vak, misschien niet even precies als fysica, maar wel dichter bij onze wereld 

op menselijke schaal. 
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 Biologie is een precies bèta-vak, misschien niet even precies dan fysica, maar wel dichter bij onze wereld 

op menselijke schaal. 

 

17. Wat is de beste zin? 

 Zowel dan zelfzekere drugshandelaar als als minnaar geeft hij genoeg vuurwerk 

 Zowel dan zelfzekere drugshandelaar dan dan minnaar geeft hij genoeg vuurwerk 

 

18. Wat is de beste zin? 

 Palestijnen zeggen, dat holocaust totaal iets anders als bezetting is. 

 Palestijnen zeggen, dat holocaust totaal iets anders dan bezetting is. 

 

19. Wat is de beste zin? 

 Hij had zowel als renner als als ijshockeyspeler een schitterende sportcarrière opgebouwd. 

 Hij had zowel als renner als dan ijshockeyspeler een schitterende sportcarrière opgebouwd. 

 

20. Wat is de beste zin? 

 Hij is momenteel even sterk als vorig jaar in zijn beste periode. 

 Hij is momenteel even sterk dan vorig jaar in zijn beste periode. 

 

21. Wat is de beste zin?¨ 

 Misschien hebben we zowel als arts als als patiënt op dit punt nog iets te leren. 

 Misschien hebben we zowel dan arts als als patiënt op dit punt nog iets te leren. 

 

22. Wat is de beste zin? 

 Voor Japanners is het snuiten in een zakdoek of tissue net zo raar als in het openbaar plassen in een luier. 

 Voor Japanners is het snuiten in een zakdoek of tissue net zo raar dan in het openbaar plassen in een 

luier. 

 

23. Wat is de beste zin? 

 Je  kunt hetgeen zowel als kampioen als als meester vertalen. 

 Je  kunt hetgeen zowel dan kampioen dan dan meester vertalen. 

 

 

24. Wat is de beste zin? 

 Een Eerste Kamer zonder externe politieke bemoeienis is een even mooi als onrealistisch doel. 

 Een Eerste Kamer zonder externe politieke bemoeienis is een even mooi dan onrealistisch doel. 

 

25. Wat is de beste zin? 

 Hij was een belangrijke voorstander, zowel als een militaire commandant als als een beheerder. 

 Hij was een belangrijke voorstander, zowel dan een militaire commandant dan als een beheerder. 

 

26. Wat is de beste zin? 

 Deze dienst is in Griekenland namelijk vijf keer zo duur als in de rest van de EU. 

 Deze dienst is in Griekenland namelijk vijf keer zo duur dan in de rest van de EU. 

 

27. Wat is de beste zin? 

 Zowel dan fotografe als dan vrouw heeft zij lang hard moeten vechten voor erkenning in de kunstwereld. 

 Zowel dan fotografe dan dan vrouw heeft zij lang hard moeten vechten voor erkenning in de 

kunstwereld. 

 

28. Wat is de beste zin? 

 Nood, ellende en leed zijn niets als een gevolg van het egoïsme. 

 Nood, ellende en leed zijn niets dan een gevolg van het egoïsme. 

 

29. Wat is de beste zin? 

 Mijn karakter, zowel als schrijver als dan persoon, ontwikkelde zich in de Sovjet-tijd. 

 Mijn karakter, zowel dan schrijver als dan persoon, ontwikkelde zich in de Sovjet-tijd. 
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30. Wat is de beste zin? 

 Premie was bijna net zo hoog als aflossing. 

 Premie was bijna net zo hoog dan aflossing. 

 

31. Wat is de beste zin? 

 In dromen ben je vaak slimmer als dan je wakker bent. 

 In dromen ben je vaak slimmer dan dan je wakker bent. 

 

32. Wat is de beste zin? 

 Zowel als prinses als dan Koningin heeft zij vele malen de gemeente een bezoek vereerd. 

 Zowel dan prinses als als Koningin heeft zij vele malen de gemeente een bezoek vereerd. 

 

 

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek! 

 

Bijlage 5: De cd 

De cd met alle statistieken wordt in een zak toegevoegd. 

 

Bijlage 6: De lijst van de Google-voorbeeldzinnen 

 

§  Voorbeeldzin Oorspronkelijke zin Bron  

1.1.1 verg. Hij loopt als een paard van een 

daalder. 

Hij loopt als een paard van een 

daalder. 

http://spreekwoorde

n-gezegden.nl/ 

 indien Wijs je werkgever op de risicos die 

hij loopt als hij niet betaalt. 

Wijs je werkgever op de risicos 

die hij loopt als hij niet betaalt. 

http://rechtenforum.n

l/forum/ 

 

 alsof Hij ziet eruit als hij door een zieke 

kat is uitgescheten. 

…;hij ziet eruit als hij door een 

zieke kat is uitgescheten. 

http://bashers.nl/ 

 

 gesteld

heid 

Als vijand gaat hij Jeruzalem uit, 

en als vriend treedt hij Damascus 

binnen. 

Als vijand gaat hij Jeruzalem uit, 

en als vriend treedt hij Damascus 

binnen. 

http://books.google.c

z/books?hl=cs 

 

 tijd Als de avond valt, zijn de 

verlichte straten op hun mooist. 

Als de avond valt, zijn de 

verlichte straten op hun mooist. 

http://www.bndeste

m.nl/ 

 

 verklar

end 

Hij kwam, als de geschikste 

stuurman, het eerst in de haven. 

(Hij) kwam, als de geschikste 

stuurman, het eerst in de haven. 

http://everyoneweb.c

om/ 

 

1.1.2  Liegen kost meer tijd dan 

waarheid spreken 

Liegen kost meer tijd dan 

waarheid spreken 

http://www.hln.be/ 

 

1.3.1 comp. Hij is sterker als/dan zijn broer. hij is sterker als zijn broer http://users.telenet.be

/burdaisview/ 

 ander De Nederlandse euro is nu al een 

andere als/dan de Cypriotische. 

De Nederlandse euro is nu al een 

andere dan de Cypriotische. 

http://www.volkskra

nt.nl/ 

 

 anders Dingen lopen altijd anders als/dan 

gepland. 

Dingen lopen altijd anders dan 

gepland. 

http://www.ncrv.nl/ 

 

 nieman

d 

Niemand (anders) als/dan jijzelf is 

verantwoordelijk voor jouw 

geluk. 

Niemand anders dan jijzelf is 

verantwoordelijk voor jouw 

geluk. 

http://www.womeni

nc.nl/ 
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http://everyoneweb.com/
http://www.hln.be/
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 niets Een horizon is niets (anders) 

als/dan de grens van je blikveld. 

Een horizon is niets anders dan 

de grens van je blikveld. 

http://www.zonmw.

nl/nl/ 

 

1.3.2 net zo 

als 

De Zweedse zomer is daar net zo 

warm als/dan in Nederland. 

De Zweedse zomer is daar net zo 

warm als in Nederland. 

http://www.sweeds.c

om/ 

 even 

als 

Het idee is even simpel als /dan 

mooi 

Het idee is even simpel als mooi http://www.pb-

online.be/  

1.3.3 niet 

zoveel.

..als 

De maand januari heeft sinds 1985 

niet zo veel ijsdagen gehad 

als/dan deze maand. 

De maand januari heeft sinds 

1985 niet zo veel ijsdagen gehad 

als deze maand. 

http://www.nationale

recreatiegids.nl/recre

atienieuws 

 niet 

zo...als 

Is je werkritme niet zo hoog 

als/dan dat van anderen? 

Is je werkritme niet zo hoog dan 

dat van anderen? 

http://www.arbeidsz

orglimburg.be/ 

G! 

 niet 

zo...als 

Ik schrijf nog steeds niet zo snel 

als /dan Hugo Claus. 

Ik schrijf nog steeds niet zo snel 

als Hugo Claus. 

http://www.dbnl.org/

tekst/_lit003198601_0

1/_lit003198601_01_0

051.php 

 niet 

zoveel.

.als 

Ik heb ook zeker niet zoveel 

honger als/dan vroeger. 

Ik heb ook zeker niet zoveel 

honger als vroeger, maar ik kijk 

nog altijd wel uit naar de 

maaltijden. 

http://www.gastric-

bypass.be/viewtopic.

php?p=273831 

 niet 

zozeer.

..als 

De ene literatuur verschilt van de 

andere niet zozeer door de tekst 

dan wel door de manier waarop 

zij gelezen wordt. 

De ene literatuur verschilt van de 

andere niet zozeer door de tekst 

dan wel door de manier waarop 

zij gelezen wordt.  

http://quotationsboo

k.com/ 

 

 niet 

even...

als 

Werken is heus niet even leuk als 

winkelen. 

Werken is heus niet even leuk als 

winkelen. 

http://www.hyves.nl/ 

 

 -

keer...z

o..als 

Mannen liegen drie keer zo vaak 

als vrouwen 

Mannen liegen drie keer zo vaak 

als vrouwen 

http://www.nu.nl/ 

 

 -maal 

zo..als 

Uw huis is drie maal zo groot als 

het mijne. 

Uw huis is drie maal zo groot als 

het mijne. 

http://tatoeba.org/en

g/home  

1.3.4 verg. 

vgw. 

Ik voelde me zo blij als een kind in 

een snoepwinkel. 

Ik voelde me zo blij als een kind 

in een snoepwinkel! 

http://www.mamapl

aats.nl/  

 vgw.ge

steld. 

Als kind was hij sportief en hij 

beoefende diverse sporten tot in 

zijn volwassenheid. 

Als kind was hij sportief en hij 

beoefende diverse sporten tot in 

zijn volwassenheid. 

http://nl.wikipedia.or

g/wiki/Paus_Johanne

s_Paulus_II 

 verg. 

Vgw.  

+  

vgw. 

Gestel

d. 

Toen ik een kind was, sprak ik als 

een kind, was ik gezind als een 

kind, overlegde ik als een kind; 

maar wanneer ik een man 

geworden ben, zo heb ik te niet 

gedaan hetgeen eens kinds was. 

Toen ik een kind was, sprak ik als 

een kind, was ik gezind als een 

kind, overlegde ik als een kind; 

maar wanneer ik een man 

geworden ben, zo heb ik te niet 

gedaan hetgeen eens kinds was. 

Psalm 

Op vijf 1 Korinthe 

13:11 

 

http://www.puntuit.

nl/ 

 

 zowel 

... als 

Zowel als jonge meisje als als 

ouder vrouw is ze volledig 

geloofwaardig. 

 

Zowel als jonge meisje als als 

ouder vrouw is ze volledig 

geloofwaardig. 

 

www.moviemeter.nl 
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