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Nederlandse samenvatting 
 

Vietnamese leerders van het Engels maken, evenals leerders die een andere 
Aziatische taal spreken als eerste taal, over het algemeen zeer veel fouten in 
het gebruik van lidwoorden. Hoewel deze fouten niet vaak leiden tot 
misverstanden, geven zij wel een minder professionele indruk in zakelijke 
en academische teksten. 

 In deze studie is getracht een methode te vinden voor Vietnamese 
leerders van het Engels om zich het Engelse lidwoordsysteem eigen te 
maken. Nadat is vastgesteld dat het gebruik van lidwoorden inderdaad een 
probleem is voor Vietnamese leerders en dat het aantal fouten niet 
vermindert naarmate de leerder het Engels beter beheerst, wordt het Engelse 
systeem besproken zoals het door verschillende taalkundige theorieën wordt 
beschreven. Er wordt een classificatie van het lidwoordsysteem voorgesteld, 
dat gebruikt wordt voor een uitgebreide foutenanalyse en als basis dient 
voor een aantal lessen. Om te achterhalen wat het Engelse lidwoordsysteem 
zo moeilijk maakt voor Vietnamese leerders, worden kort soortgelijke 
onderzoeken besproken en wordt het Vietnamese lidwoordsysteem 
vergeleken met het Engelse systeem. Dan wordt geanalyseerd hoe 
verschillende naslagwerken en studieboeken het Engelse lidwoordsysteem 
behandelen en wordt een methode voorgesteld op basis van inzichten uit de 
cognitieve linguïstiek. Tenslotte wordt in een aantal lessen aan de 
Universiteit van Cantho deze nieuwe methode vergeleken met een meer 
traditionele methode.  

Hoofdstuk 1 bespreekt de frequentie van de Engelse lidwoorden the, 
a en zero. Volgens de COBUILD (Collins Birmingham University 
International Language Database) is the het meest frequente woord in de 
Engelse taal en behoort ook a tot de vijf meest frequente woorden. Volgens 
Master (1997), die ook zero in zijn telling meenam, is zero nog frequenter 
dan the. Naast deze bespreking van de frequentie van de Engelse lidwoorden 
wordt ook de opzet van de rest van dissertatie beschreven. 

Hoofdstuk 2 heeft tot doel te bepalen in hoeverre het gebruik van 
lidwoorden een probleem is voor Vietnamese leerders van het Engels bij het 
schrijven van een Engelse tekst. Dit is getoetst met een schrijftaak en een 
proficiency test. Veertien derdejaars studenten Engels aan de Universiteit 
van Cantho schreven een opstel van ongeveer 200 woorden over een 
algemeen onderwerp. Een panel van docenten Engels van de Universiteit 
van Cantho en de Rijksuniversiteit Groningen beoordeelde deze opstellen 
globaal met een holistisch cijfer. Vervolgens werden de grammaticale 
fouten in de opstellen geanalyseerd en gecategoriseerd (noun phrase, verb 
phrase, clause, word use en mechanics). Het bleek dat het merendeel (33%) 
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van het totale aantal grammaticale fouten betrekking had op het gebruik van 
lidwoorden, maar dat het aantal lidwoordfouten geen effect had op het cijfer 
dat aan de tekst werd toegekend. Om dit gebrek aan effect nader te 
onderzoeken zijn vier opstellen--twee met de hoogste cijfers waarvan een 
met veel en een met weinig lidwoordfouten en twee met de laagste cijfers 
waarvan ook een met veel en een met weinig lidwoordfouten—gecorrigeerd 
op lidwoordfouten. Ook hier bleek dat het aantal lidwoordfouten geen effect 
had op de beoordeling. Omdat volgens Oller & Redding (1971) het aantal 
lidwoordfouten vermindert naarmate de leerder vaardiger wordt, is gekeken 
naar de relaties tussen de scores op de proficiency test en de lid 
xwoordfouten. De vaardigheidstoets bestond uit drie onderdelen: 
leesvaardigheid, vocabulaire en grammatica. Er bleek geen significante 
correlatie tussen het aantal lidwoordfouten en de vaardigheidstoets als 
geheel, maar wel met het grammaticale gedeelte van de toets.  

Het hoofdstuk eindigt met de conclusie dat Vietnamese leerders van 
het Engels veel problemen hebben met het gebruik van lidwoorden, maar 
dat deze veel voorkomende fouten geen effect hebben op de beoordeling 
van een tekst. Ook blijken deze grammaticale fouten niet vanzelf minder te 
worden naarmate de leerder de taal beter beheerst. Wanneer dit veroorzaakt 
zou worden door een gebrek aan accuratesse, zal daar aandacht aan moeten 
worden besteed  

Het uiteindelijke doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een 
methode die Vietnamese leerders helpt bij het aanleren van het juiste 
gebruik van lidwoorden in het Engels. Om zo’n methode te ontwikkelen 
moet echter eerst worden vastgesteld hoe het Engelse lidwoordsysteem 
werkt (hoofdstuk 3 en 4) en welke fouten de Vietnamese leerders maken 
(hoofdstuk 5). Het in kaart brengen van het Engelse lidwoordsysteem is niet 
eenvoudig, gezien de verschillende, vaak tegenstrijdige theorieën en 
invalshoeken . Wel wordt algemeen aangenomen dat definietheid het 
kenmerkende aspect van lidwoordgebruik is. Als een Engels zelfstandig 
naamwoord (eigennamen vaak uitgezonderd) in een definiete zin wordt 
gebruikt, dan wordt het voorafgegaan door the.  

Hoofdstuk 3 geeft in vogelvlucht weer hoe definietheid in de formele 
logica, de pragmatiek, de traditionele grammatica en de cognitieve 
grammatica wordt gedefinieerd en waar de problemen liggen in deze 
verschillende benaderingen van definietheid. Geconcludeerd wordt dat de 
twee meest robuuste criteria voor definietheid “identificeerbaarheid” en 
“inclusiviteit” zijn, maar dat deze criteria niet los kunnen staan van de 
manier waarop spreker en hoorder in interactie in een bepaalde context een 
entiteit construeren. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat men in het 
Engels in een restaurant objectief gezien eenzelfde soort sandwich op twee 
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verschillende manieren kan bestellen: “I will have a tuna fish sandwich” of  
“I will have the tuna fish sandwich”. Het blijkt dat de definitiete zin vaker 
wordt gebruikt in duurdere restaurants waar de sandwich als meer uniek 
behandeld wordt.  

 Andere relevante concepten met betrekking tot lidwoordgebruik zijn 
"specificiteit" en "genericiteit". In de literatuur wordt vaak gesproken over 
lidwoordgebruik in geval van specificiteit, maar aangezien, zoals Langacker 
(1991) stelt,  in het Engels specificiteit niet gemarkeerd wordt, is het 
concept niet van belang voor het bepalen van het juiste gebruik van Engelse 
lidwoorden. Genericiteit kan in het Engels op drie verschillende manieren 
worden uitgedrukt zoals in “The lion is a mammal”, “A lion is a mammal” 
en “Lions are mammals”, maar het gebruik van de verschillende lidwoorden 
is niet willekeurig en wordt bepaald door de context. Het gebruik van deze 
vormen blijkt gerelateerd aan de kernbetekenis van deze vormen. Het is niet 
logisch om te zeggen “A lion is becoming extinct” omdat a lion suggereert 
dat één exemplaar als voorbeeld voor alle andere gebruikt wordt, terwijl 
“The lion is becoming extinct” mogelijk is omdat the lion staat voor de 
diersoort als geheel. Ook zegt men niet gauw “The lion eats 
warthogs”aangezien niet het hele diersoort wrattenzwijnen eet. Een 
generieke meervoudsvorm is vager dan een generiek enkelvoud, omdat een 
generiek meervoud zowel aan een totaal als aan een onbepaald aantal kan 
refereren. Zo hoeft “Lions eat warthogs” niet te betekenen dat alle 
exemplaren wrattenzijnen eten, terwijl in “Lions are becoming extinct” wel 
gerefereerd wordt aan alle exemplaren. 

Na de beschouwing van de conceptuele basis van het Engelse 
lidwoordsysteem in hoofdstuk 3, wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het 
gebruik van lidwoorden. Het doel van dit hoofdstuk is het ontwikkelen van 
een classificatiesysteem waarmee de fouten geanalyseerd kunnen worden 
die leerders van het Engels maken in het gebruik van lidwoorden. Het is 
algemeen geaccepteerd dat het Engels drie lidwoorden kent: a,  the en zero 
zoals in “I read a book, I read the book, I read books”. Ook worden vaak 
some en null genoemd als lidwoorden. In dit hoofdstuk wordt ervoor gepleit 
om ook null te erkennen als lidwoord, voornamelijk omdat dit bij de 
foutenanalyses in hoofdstuk 5 van pas kan komen bij het onderscheiden van 
fouten bij eigennamen en andere zelfstandig naamwoorden.  

Het Engels kent naast eigennamen telbare en ontelbare zelfstandig 
naamwoorden. Een moeilijkheid bij de classificatie van zelfstandige 
naamwoorden ligt in het feit dat een zelfstandig naamwoord vaak op 
verschillende manieren gebruikt kan worden. Zo is London normaal 
gesproken een eigennaam, maar kan het ook gebruikt worden als een 
gewoon zelfstandig naamwoord in een een zin als “I like the London that 
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tourists see”. Een woord als cake is telbaar in een zin als “I bought a cake” 
maar ontelbaar in een zin als “I like cake”.  

Deze schijnbare tegenstrijdigheden kunnen verklaard worden vanuit 
Langacker’s inzicht dat een zelfstandig naamwoord niet an sich telbaar of 
ontelbaar is, maar dat een spreker één en dezelfde entiteit waarnaar een 
zelfstandig naamwoord verwijst, op alternatieve wijzen kan construeren. 
Cake kan bijvoorbeeld gezien worden als een bepaalde eetbare substantie 
zonder duidelijke omgrenzing of als een stuk gebak met een duidelijke vorm 
en omgrenzing. Het concept “omgrenzing” kan helpen bepalen welke 
naamwoorden telbaar zijn en welke niet.  

 Verder is het niet eenvoudig om aan leerders van het Engels uit te 
leggen waarom in “The lion is a mammal” the lion naar alle exemplaren 
verwijst. Langacker onderscheidt een naamwoord (zoals lion) en een 
nominaal (the stalking lion). Een naamwoord benoemt een soort (zoals 
sand) en een nominaal een concretisering van een soort (zoals The sand in 
the driveway). Hierbij kan een hiërarchie van soorten onderscheiden 
worden: animates > mammals > lions > mountain lions etc. In een zin als 
“The lion is a mammal” verwijst het naamwoord lion naar de hele soort in 
de hiërarchie—en is daarom definiet-- in plaats van naar een concreet 
exemplaar van een soort.  

 Het hoofdstuk eindigt met alle door Quirk et al (1985) genoemde 
gebruiken van Engelse lidwoorden, enigszins aangepast en geordend in een 
coherent schema dat gebaseerd is op inzichten van Langacker. Dit schema 
vormt de basis voor de foutenanalyse in hoofdstuk 5. 

Het doel van hoofdstuk 5 is inzicht te krijgen in de specifieke 
problemen die Vietnamese leerders hebben bij het leren van het Engelse 
lidwoordsysteem. Uit de literatuur blijkt dat the eerder geleerd wordt dan a 
en dat the vaak overgegeneraliseerd wordt. Het schijnt dat gevorderde 
leerders zich wel bewust zijn van het feit dat de context de vorm van het 
lidwoord bepaalt, maar desondanks niet tot de juiste vorm komen. Er blijkt 
geen duidelijke systematiek te zitten in de fouten die leerders van het Engels 
maken, zelfs niet wanneer de fouten van een homogene groep leerders 
bekeken worden.  

Omdat aangenomen wordt dat ook de eerste taal een rol speelt bij het 
leren van een tweede taal, worden eerst de overeenkomsten en verschillen 
tussen het Vietnamees en het Engels in kaart gebracht. Er blijken een aantal 
grote verschillen tussen de systemen te bestaan. In de eerste plaats kent het 
Vietnamees een zogenaamd 'classifier' systeem. Dit betekent dat de meeste 
telbare naamwoorden in het Engels ontelbaar zijn in het Vietnamees. Een 
entiteit als “cow” in het Engels heeft bijvoorbeeld een equivalent in het 
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Vietnamees dat op “beef” lijkt en een zin zoals Bo an lua (= COW EAT RICE) 
kan vertaald worden met A cow eats rice, Cows eat rice, Cows are eating 
rice, My cow eats rice en The cow eats rice.  

Als een ontelbaar naamwoord telbaar wordt gemaakt, dan komt er in 
het Vietnamees een classifier voor die lijkt op een partitieve constructie in 
het Engels, zoals heads of en loaves of in “three heads of beef” en “two 
loaves of bread”. Door dit verschil moet het moeilijk zijn voor Vietnamese 
leerders om vast te stellen wanneer een naamwoord telbaar is of niet. In het 
Vietnamees is het merendeel van de naamwoorden ontelbaar, terwijl in het 
Engels veel meer naamwoorden telbaar zijn.  

Bovendien moet een telbaar naamwoord in het Engels altijd 
voorafgegaan worden door een lidwoord – a of the – terwijl dat in het 
Vietnamees niet nodig is. In het Engels geeft het lidwoord aan of een 
naamwoord definiet is of niet; in het Vietnamees zijn er een aantal 
lidwoorden, zoals mot, die vooral aangeven of een entitieit specifiek is. Het 
Vietnamees kent ook een zero of null vorm van het lidwoord, en net zoals in 
het Engels wordt null voorbehouden aan zeer definiete entiteiten: namen van 
personen (e.g. “mother” in plaats van “a/the mother”). Het grote verschil is 
dat juist wanneer in het Engels the gebruikt moet worden, null meer voor de 
hand ligt in het Vietnamees.  

Verder zijn er in het Vietnamees twee lidwoorden die in het 
meervoud worden gebruikt (nhung en cac). Tussen deze lidwoorden bestaat 
een conceptueel verschil dat in het Engels niet bestaat. In het Engels kan een 
meervoudsvorm vaag zijn wat betreft het aantal. Het kan verwijzen naar alle 
exemplaren zoals in “Beavers (= all beavers) are going to be extinct” of naar 
een onbepaald aantal zoals in “Beavers (most/some) are dangerous”. Cac 
wordt gebruikt om “alle” aan te duiden en ngung om aan te duiden dat het 
niet om alle exemplaren gaat.   

Deze contrastieve analyse laat zien dat de Vietnamese leerder 
waarschijnlijk moeite heeft om (a) te weten wanneer een naamwoord telbaar 
is of niet omdat er veel meer ontelbare naamwoorden in het Vietnamees zijn 
dan in het Engels en (b) wanneer een naamwoord definiet is of niet omdat 
dit niet gemarkeerd hoeft te worden in het Vietnamees. Ook lijkt de kans 
groot dat de leerder specificiteit verwart met definietheid.  

 De literatuurstudie en de contrastieve analyse leiden tot een aantal 
hypothesen voor de foutenanalyse van deze studie: (1) Het aantal fouten met 
the zal het grootst zijn. (2) De leerders in een homogene groep zullen 
gelijksoortige fouten maken. (3) Leerders zullen de meeste moeite hebben 
met uitzonderingen van lidwoordgebruik. Een voorbeeld hiervan is dat een 
eigennaam meestal geen lidwoord heeft (e.g. Mary Peters), maar een klein 
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aantal eigennamen zoals the Netherlands en the Huong River wel . (4) 
Leerders zullen meer problemen hebben met meervoudsvormen dan met 
mass nouns in het Engels omdat het Vietnamees geen meervoudsvormen 
kent. De analyse in deze studie van lidwoordfouten van 156 leerders 
bevestigt de hypothesen 1 en 3, maar 2 en 4 niet.  

Deze resultaten geven aanleiding om na te gaan wat de leerders 
precies fout doen. Hiertoe worden de gegevens van 20 leerders op 
detailniveau bekeken. Het lijkt erop dat leerders wel gemotiveerde keuzes 
maken, gezien bijvoorbeeld het feit dat bij eigennamen hoofdzakelijk the 
met null verward wordt, maar dat leerders niet goed kunnen inschatten 
wanneer een naamwoord definiet is of niet en wanneer een naamwoord als 
telbaar of ontelbaar naamwoord wordt gebruikt. Ook blijkt dat deze vrij 
homogene groep als groep weinig systematiek vertoont in het soort fouten 
dat gemaakt wordt, wat doet vermoeden dat leerders verschillende 
hypothesen of systemen in hun interlanguage hebben ontwikkeld. Er wordt 
daarom geconcludeerd dat de verschillen tussen het Vietnamese en het 
Engelse lidwoordensysteem enorme verwarring veroorzaken bij de leerders 
en dat de Vietnamese leerders weinig idee hebben van de algemene 
principes die een rol spelen bij het gebruik van lidwoorden in het Engels. 

De leerders in deze studie hebben allen hun opleiding in Vietnam 
genoten en daarbij gelijksoortige studieboeken gebruikt. Ondanks het feit 
dat men in de toegepaste taalwetenschap er niet zeker van is of expliciet 
grammatica-onderwijs überhaupt effectief kan zijn, wordt er in Vietnam 
veel gebruik van gemaakt. In hoofdstuk 6 wordt daarom nagegaan hoe 
toegepast taalkundigen denken dat het lidwoord behandeld zou moeten 
worden, hoe engelse grammatica naslagwerken het lidwoord behandelen en 
hoe gangbare studieboeken het lidwoord aan de leerders presenteren. Aan de 
hand van deze literatuuranalyse, de hierboven beschreven analyse van het 
Engelse lidwoordsysteem, en de contrastieve analyse van de fouten van 
Vietnamese leerders, zullen aan aantal principes voorgesteld worden die als 
basis kunnen dienen voor een effectieve uitleg van het Engelse 
lidwoordsysteem.  

Hoewel de experts het erover eens zijn dat de regels zo simpel 
mogelijk gehouden moeten worden en dat de begrippen definietheid en 
telbaarheid voor moeilijkheden kunnen zorgen, blijken deze inzichten niet 
hun weg te vinden naar de studieboeken. Daarin wordt veel expliciete 
aandacht aan lidwoorden geschonken maar vaak in de vorm van een 
incoherente reeks van onduidelijk geformuleerde, vage of 
oververeenvoudigde regels die bovendien veelal pertinent onjuist zijn. Een 
veel voorkomende onjuiste regel is het zogenaamde “second-
mention”principe: als een naamwoord eerder genoemd is, dan wordt bij een 
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volgende keer the gebruikt. Deze regel zou tot de conclusie kunnen leiden 
dat je in het Engels  “I like cake and I would like the cake” zegt als je 
bedoelt “and I would like some cake”. 

Hoofdstuk 6 eindigt met een voorstel voor een aantal algemene 
principes die gebruikt kunnen worden in lessen over het gebruik van het 
Engelse lidwoordsysteem. Leerders moeten weten onder welke 
omstandigheden sprekers van het Engels een entiteit als definiet of niet-
definiet beschouwen en dat alle definiete naamwoorden (behalve 
eigennamen, die per definitie definiet zijn) the krijgen en dat niet-definiete 
naamwoorden a of zero krijgen. Enkelvoudige telbare naamwoorden krijgen 
a en meervoudige telbare naamwoorden of mass nouns krijgen zero. Daarna 
is het zaak om uit te leggen waarom een naamwoord wel of niet als definiet 
beschouwd wordt en dat dat vooral te maken heeft met de context waarin 
spreker en hoorder zich bevinden. Ook conventionele definieten zoals the 
park en the supermarket moeten worden behandeld. Dan moet er uitgelegd 
worden hoe in het Engels bepaald wordt of een naamwoord telbaar is of niet 
en onder welke omstandigheden een telbaar naamwoord ontelbaar kan 
worden en vice versa. De gedachte hierachter is dat als leerders begrijpen 
waarom een keuze gemaakt wordt, ze deze ook beter kunnen onthouden. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een experiment waarin lessen worden 
uitgeprobeerd die gebaseerd zijn op de in hoofdstuk 6 ontwikkelde 
principes. 67 vierdejaars leerders van het Engels aan de Universiteit van 
Cantho werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Eén groep kreeg een 
serie lessen over het gebruik van lidwoorden op basis van een gangbaar 
studieboek met een “functionele” aanpak; de andere groep volgde een 
lessenreeks met een “cognitieve” aanpak die gebaseerd was op de inzichten 
die besproken zijn in de vorige hoofdstukken. Omdat het in de Vietnamese 
cultuur heel gewoon is boeken en informatie met elkaar te delen en het niet 
te voorkomen zou zijn dat leerders dit zouden doen gedurende het 
experiment, is gekozen voor een seriële opzet van ongeveer 17 weken: een 
controle periode, functionele lessen en cognitieve lessen. De leerders 
werden als hun eigen controlegroep gebruikt door hen in week 1 een pretest 
voor te leggen en deze twee weken later te herhalen. Gedurende deze eerste 
twee weken waren er geen lidwoordlessen, maar werd de leerders wel 
gevraagd zelf aandacht te besteden aan het gebruik van lidwoorden. In week 
3 begon de serie van 6 lessen over 6 weken voor de functionele groep. Aan 
het eind van deze zes weken werd een eerste posttest bij de functionele 
groep afgenomen, en twee weken later een tweede. De cognitieve groep 
begon haar serie lessen pas toen de lessen van de functionele groep 
afgelopen waren. Ook deze leerders kregen een posttest aan het eind van de 
lessenserie en twee weken later een tweede posttest. Er is gekozen voor deze 
volgorde, omdat aangenomen werd dat de informatie uit de functionele 
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lessenserie toch al algemeen bekend en ruim beschikbaar was, maar de 
informatie uit de cognitieve lessen niet. De pre- en posttoetsen hadden 
verschillende items  om toetsleereffecten te voorkomen, maar hadden wel 
gelijke aantallen van gelijksoortige items. De hypothese was dat leerders die 
bloot gesteld waren aan de cognitieve methode de lidwoorden beter zouden 
leren beheersen.  

De resultaten waren echter teleurstellend. Op korte termijn was er 
wel een significant verschil tussen de cognitieve en functionele groep, maar 
dit effect was na twee weken weer verdwenen. Dit teleurstellende resultaat 
kan tal van oorzaken hebben gehad. Het kan zijn dat de cognitieve methode 
zoals die nu geschreven is, niet beter is dan de functionele. Het kan ook zijn 
dat de leerders, die jarenlang met traditionele en functionele methodes 
hebben gewerkt, niet genoeg tijd hebben gehad om te oefenen met de 
nieuwe principes en deze in te prenten en daarom terugvielen op oude 
gewoontes. Desondanks hebben wij het idee dat er zoveel meer inzicht is 
verkregen in het gebruik van Engelse lidwoorden en de problemen die 
Vietnamese leerders ondervinden bij het aanleren van het Engelse systeem 
dat een meer cognitieve aanpak die leerders de conceptuele verschillen laat 
zien tussen de systemen, niet moet worden afgeschreven en zeker nogmaals 
uitgeprobeerd moet worden.  
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