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Onderzoeksobject en onderzoeksvraag 

 

Deze scriptie beweegt zich op het gebied van de toegepaste taalkunde, afdeling 

vreemde-taalverwerving. Het object is de tussentaal van Tsjechische leerders van het 

Nederlands als vreemde taal. De onderzoeksvraag betreft de verwerving van de 

categorie lidwoord op twee niveaus van taalvaardigheid: eind eerstejaars- en eind 

derdejaarsniveau.  

 

 

Structuur 

 

Na een korte inleiding volgen vijf hoofdstukken: het theoretisch kader en de stand van 

het tussentaalonderzoek in het algemeen (hoofdstuk 1), de stand van de kennis 

betreffende het Nederlandse lidwoord, de markering van (on)bepaaldheid in het 

Tsjechisch en de stand van het verwervingsonderzoek van lidwoorden (hoofdstuk 2), 

de presentatie en de beschrijving van het corpus (hoofdstuk 3), de analyse van het 

corpus (hoofdstuk 4) en ten slotte de algemene conclusies (hoofdstuk 5). Het werkstuk 

wordt afgesloten met een bibliografie en twee bijlages. De scriptie telt 83 pagina’s, is 

uitstekend gestructureerd en adequaat vormgegeven. Het taalgebruik is niet perfect 

maar zonder meer acceptabel voor een masterniveau. De fouten betreffen vooral een 

aantal stilistische wendingen. 

 

 

Corpus 

 

Het gaat om een cross-sectioneel onderzoek. Dat wil zeggen dat de twee genoemde 

niveaus verschillende proefpersonen betreffen. Het corpus bestaat uit schrijfproducten 

van eerste- en derdejaars universitaire studenten die tot stand zijn gekomen naar 

aanleiding van twee geleide informele briefschrijfopdrachten (zie bijlages). Het corpus 

word zorgvuldig geobserveerd en rigoureus beschreven. De gemaakte keuzes worden 

op overtuigende wijze verantwoord. Op basis van de vakliteratuur en bestaande 

theorieën onderzoekt Ungermannová diverse parameters die het lidwoordgebruik 

zouden kunnen beïnvloeden: in ingebedde NP’s, in NP’s met een adjectief, in NP’s met 

een telwoord, in NP’s die naar een saillante referent verwijzen en in NP’s die vlakbij 

de eerste pool staan. Om de op deze basis geformuleerde hypotheses verder te kunnen 

ondersteunen of te weerleggen, voert ze tevens een foutenanalyse uit. Ze maakt ten 

slotte gebruik van een zogenaamd controlecorpus van informele brieven van 



moedertaalsprekers, gevonden op internet, teneinde te kunnen bepalen welke aspecten 

van de beschreven verschijnselen al dan niet eigen zijn aan de leerderstaal. 

 

 

Resultaten 

 

Ungermannová stelt vast dat fouten in het lidwoordgebruik relatief resistent lijken te 

zijn. Dit bevestigt bestaande inzichten. Het meest frequente foutentype bij beide 

groepen leerders is weglating van het lidwoord. Ze neemt aan dat hier negatieve 

transfer vanuit het Tsjechisch een belangrijke rol speelt. Misschien kan de kandidaat 

deze aanname tijdens de verdediging nog wat verder uitwerken. Waarom bijvoorbeeld 

zou hier geen sprake zijn van evitatie of van overgeneralisatie, gezien het feit dat het 

lidwoord ook in het Nederlands in diverse gevallen weggelaten kan worden? 

Ungermmanová stelt verder vast dat er sprake is van het bekende fenomeen ‘invloed 

van de instructie’. Ze stelt zelfs dat “Het thema van de opgave […] de resultaten veel 

meer beïnvloed [heeft ] dan eerder verwacht”. De vraag rijst dan wel waar deze 

aanvankelijke verwachting op was gebaseerd. De scriptie bevat nog diverse andere 

resultaten, bijvoorbeeld is er geen bewijs gevonden dat Tsjechische leerders sneller 

geneigd zijn lidwoorden weg te laten als ze naar een thematische referent verwijzen. 

Ook de aanwezigheid van een adjectivisch element voor de kern van een NP lijkt geen 

effect te hebben op het al dan niet gebruiken van lidwoorden. Verder onderstreept ze 

terecht dat de bestudeerde schriftelijke data slechts een partieel beeld geven van de 

lidwoordverwerving. Kan ze wellicht iets zeggen over mondelinge data? Verwacht ze 

een totaal ander beeld vanwege het meer spontane mondelinge taalgebruik, verwacht 

ze juist door dat spontane karakter een betrouwbaarder beeld te kunnen krijgen van de 

betreffende tussentaalstadia? Kortom, wat zijn de voor- en nadelen van zowel een 

schriftelijk als een mondeling tussentaalcorpus?  

 

 

Conclusie 

 

Het betreft hier een zeer interessant werkstuk dat in zekere zin pionierswerk is. Voor 

zover wij kunnen zien is deze problematiek nog nooit onderzocht. Ungermannová kon 

dus niet voortbouwen op bestaande kennis betreffende de Nederlandse 

lidwoordverwerving door natives van het Tsjechisch. Wat ook zeer te waarderen valt, 

is dat de nodige tellingen statistisch zijn onderbouwd en daarmee als betrouwbaar 

beschouwd mogen worden ondanks het relatief geringe aantal proefpersonen. Het cijfer 

is 1.  
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