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Hoofdstukk 2 

Tweetaligheidd en taalkeuze 
bijj horende kinderen 

Zoalss in hoofdstuk 1 al is aangegeven, wordt er hier van uitgegaan dat twee-
taligenn mensen zijn die regelmatig meer dan één taal gebruiken. Ze maken 
dann steeds een taalkeuze, die echter niet absoluut hoeft te zijn. Naar taalkeu-
zee is vooral bij horenden onderzoek gedaan. Daarom wordt er in dit hoofd-
stukk ingegaan op wat hierover bij deze groep bekend is. Aparte aandacht voor 
dovenn is er in hoofdstuk 3. Hier komt ten eerste (in 2.1) aan de orde welke 
factorenn de taalkeuze beïnvloeden. De focus is daarbij vooral gericht op de 
taalkeuzee van tweetalige kinderen. Vervolgens (in 2.2) is er aandacht voor de 
vraagg hoe een tweetalig taalproductiemodel er uit kan zien. In 2.3 staat de 
samenvattingg van dit hoofdstuk. 

2.11 Factoren die de taalkeuze beïnvloeden 

Tweetaligenn kunnen taalkeuzen maken, zo werd in 1.2 gesteld. Daar is ech-
terr niet aangegeven wat die taalkeuze en de vorm ervan bepaalt. Dat gebeurt 
inn deze paragraaf. Paragraaf 2.1.1 gaat in op factoren die de tweetalige zelf 
betreffen,, in paragraaf 2.1.2 volgt een bespreking van externe factoren. 

2.1.11 Interne factoren 

Eenn van de vragen die in onderzoek naar taalkeuze vaak wordt gesteld is of 
jongee tweetaligen al over de mogelijkheid beschikken om adequate taalkeu-
zenn te maken. Dat onderwerp komt aan de orde in 2.1.1.1. Vervolgens wordt 
ingegaann op de invloed van taaldominantie op de vorm van de taalkeuze 
(2.1.1.2). . 
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2.1.1.12.1.1.1 Taalsysteem en taalvaardigheid 

Sommigee onderzoekers gaan ervan uit dat jonge tweetalige taal verwervers1 

diee vanaf hun geboorte twee talen krijgen aangeboden, in eerste instantie 
geenn passende taalkeuze kunnen maken. De reden hiervoor zou zijn dat zij op 
datt moment over slechts één ongedifferentieerd taalsysteem beschikken. De 
betreffendee onderzoekers beschouwen codewisselen in het taalgebruik van 
jongee kinderen als evidentie voor zo'n nog ongedifferentieerd taalsysteem 
(onderr andere Hoffmann, 1985; Leopold, 1970 (lslc druk 1949); Saunders, 
1982;; Volterra & Taeschner, 1978). Hier volgt een voorbeeld van een uiting 
waarinn meer dan één taal is gebruikt. Het is afkomstig van Giulia (2;2), een 
vann de twee informanten van Volterra & Taeschner (1978). Het meisje kreeg 
zowell  Duits als Italiaans aangeboden. 

(1)) Giulia gemacht a casetta per a böse Wolf 

'Giuliaa maakte een huisje voor de boze wolf.' 

(Volterraa & Taeschner, 1978:319) 

Volterraa & Taeschner illustreren met dit voorbeeld dat Giulia nog niet echt 
beschiktt over een gedifferentieerd taalsysteem. In hun artikel geven zij de 
fasenn aan die een tweetalige taalverwerver volgens hen doorloopt in het pro-
cess van een ongedifferentieerd naar een gedifferentieerd taalsysteem. Kritiek 
heeftt echter duidelijk gemaakt dat de ontwikkelingsfasen van Volterra & 
Taeschnerr en - later - van Taeschner (1983) in twijfel moeten worden getrok-
ken.. De literatuur geeft daarvoor de volgende argumenten: (1) de data in 
Taeschnerr (1983) bestaan alleen uit gesprekken met de Duitssprekende moe-
derr en niet ook uit gesprekken met de Italiaanssprekende vader (Genesee, 
1989);; (2) de fasen zijn te vaag omschreven en vallen bovendien niet samen 
mett de gepresenteerde data (Meisel, 1989) en (3) het blijkt dat tweetalige 
taall  verwervers al veel eerder dan Volterra & Taeschner aangeven voor één 
conceptt woorden uit twee talen kennen (Pearson, Fernandez & Oiler, 1995; 
Quay,, 1995). Uiteraard weerlegt deze kritiek niet dat tweetalige taalverwer-
verss een proces van taaischeiding zouden kunnen doormaken, maar zij geeft 
well  aan dat de argumenten daarvoor vooralsnog niet overtuigend zijn. 

11 In de literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen bilinguale eerste- en bilinguale 
/uwY/e-taalverwervingg (of simultane/vroege tweetaligheid en sequentiële tweetaligheid) (De 
Houwer,, 1987; 1995; Genesee, 1993; Grosjean, 1982; McLaughlin, 1984b). De grens tussen 
beidee vormen is onderwerp van discussie (De Houwer, 1987; Genesee, 1993; Meisel, 1989). 
Hierr wordt de neutrale term tweetalige taalverwerving gehanteerd. Waar nodig en mogelijk, 
zall  steeds vermeld worden op welke leeftijd proefpersonen of informanten in aanraking kwa-
menn met een tweede taal. 
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Opvallendd is dat ook de tegenstanders van een ongedifferentieerd taalsysteem 
hett voorkomen van codewisselen aanhalen, maar dan om juist aan te tonen 
datt er al wèl vanaf het prille begin sprake is van gedifferentieerde taalsyste-
menn (Genesee, Boivin & Nicoladis, 1996; De Houwer, 1987; 1997b; Lanza, 
1992;; Meisel, 1990; Paradis & Genesee, 1996; Pye, 1986). Deze onderzoe-
kerss gaan veelal zeer minutieus in op de tweetalige situatie waarin de proef-
persoonn opgroeit en op de manier waarop de data zijn verzameld. Die data 
bestaann uit gesprekken met verschillende personen, waardoor de onderzoe-
kerss een vergelijking kunnen maken tussen het taalgebruik in de verschillen-
dee situaties. Op basis van zo'n vergelijking trekken zij vervolgens conclusies 
overr het al dan niet maken van passende taalkeuzen door de proefpersoon. 
Daarbijj  is niet het aantal of het percentage uitingen in taal A of taal B van 
belang,, of het aantal uitingen met en zonder codewisselingen, maar of die 
uitingenn in een bepaald gesprek vaker voorkomen dan in een ander. Is dat 
namelijkk het geval dan concluderen de onderzoekers dat de proefpersoon 
adequatee taalkeuzen maakt en dat het taalsysteem - dus - voldoende gediffe-
rentieerdd is om taalkeuze mogelijk te maken. 
Onderzoekk dat op deze manier is uitgevoerd, heeft aangetoond dat jonge kin-
derenn met een nog zeer lage taalvaardigheid al adequate taalkeuzen laten 
zien.. De Houwer (1997a) constateerde op basis van gegevens van Quay 
(1995)) dat bij jonge kinderen een totale woordenschat van slechts 180 woor-
den,, waarvan er 50 gekend worden in beide talen, voldoende is om in ver-
schillendee situaties verschillende talen te gebruiken. Bij een MLU2 van een a 
tweee woorden beperken de keuzen zich meestal tot woorden uit de ene of de 
anderee taal. Voor keuzen op syntactisch niveau is uiteraard enige vaardigheid 
opp dat niveau vereist. Meisel (1989) concludeerde dat die vaardigheid echter 
niett groot hoeft te zijn. Hij verzamelde data bij twee tweejarigen met een 
MLUU van twee woorden. Zijn gegevens laten zien dat deze proefpersonen 
zodraa zij meer-woord-uitingen gingen gebruiken, verschillende woordvol-
gordenn hanteerden, afhankelijk van de volgorde in de taal van de gespreks-
partner.. Deze resultaten wijzen dus uit dat kinderen die nog maar net meer-
woord-uitingenn kunnen produceren, ook op syntactisch niveau persoonsge-
bondenn taalkeuzen kunnen maken. 
Datt kinderen al op jonge leeftijd tot het maken van een adequate taalkeuze in 
staatt zijn, wordt ondersteund door wat er bekend is over de perceptie van 
klanken.. Genesee (1989) noemt, evenals Clark & Clark (1977), namelijk 
diversee onderzoeken (Jusczyk, 1982; Trehub, 1973; Mehler e.a. 1978; 1986) 
waaruitt blijkt dat baby's van slechts enkele weken oud niet alleen hun moe-

22 Mean Length of Utterence, dat wil zeggen de gemiddelde "zinslengte" uitgedrukt in aantal 
lexicalee elementen, die hier verder met woorden aangeduid zal worden. 

21 1 



Hoofdstukk 2: Tweetaligheid en taalkeuze bij horende kinderen 

derss stem van die van anderen onderscheiden, maar dat zij (in geval van een-
taligheid)) ook hun moedertaal kunnen onderscheiden van andere talen. Deze 
onderzoekenn geven dus aan dat aan een voorwaarde om tot een adequate taal-
keuzee te komen, namelijk het kunnen onderscheiden van talen, al zeer vroeg 
voldaann wordt. 

Ookk kinderen die pas iets later in hun leven tweetalig worden, blijken al snel 
inn staat in adequate taalkeuzen te maken. Fantini (1985) geeft daarvan een 
sprekendd voorbeeld. Mario, Fantini's Spaanssprekende zoon, was nog maar 
nett (zo rond zijn tweede verjaardag) in aanraking gekomen met het Engels, 
toenn hij in een winkelcentrum in Texas de aandacht van een meisje probeer-
dee te vangen. Hij deed dat niet door Spaans te spreken, maar door allerlei 
bewegingenn te maken, gezichten te trekken en door de paar Engelse woorden 
diee hij kende te gebruiken: 'Hey! Look! Watch! Here! Come!' en (terwijl hij 
naarr een dichtbij gelegen fontein wees) 'Water!'. In deze Engelstalige omge-
vingg (zie 2.1.2.2) en met een potentiële gesprekspartner die er niet 
Spaanstaligg uitzag, koos Mario dus voor het Engels - zonder te codewisselen 
naarr het Spaans - ondanks het feit dat hij het Engels nauwelijks beheerste. 
McCluree (1981) geeft een ander voorbeeld. Zij onderzocht 47 kinderen tus-
senn drie en vijftien jaar oud die thuis voornamelijk Spaans spraken en Engels 
pass op school kregen aangeboden. McClures proefpersonen spraken, toen ze 
eenn maand op school waren, geen Spaans meer met hun Engelstalige leer-
krachtenn en klasgenoten. Engels beheersten ze echter nog niet en dus... hiel-
denn ze zoveel mogelijk hun mond! Dit voorbeeld laat zien dat niet vaardige 
taalgebruikerss wel over de competentie kunnen beschikken om passende taal-
keuzenn te maken, maar niet altijd over voldoende middelen om die taalkeuze 
vormm te geven. 

Bovenstaandee onderzoeken maken aannemelijk dat jonge kinderen in ver-
schillendee situaties verschillende talen kunnen gebruiken. Dit kan echter 
vaakk alleen maar zichtbaar gemaakt worden door hun taalgebruik in die ver-
schillendee situaties te onderzoeken en te vergelijken. 
Taalvaardigheidd lijk t geen (grote) invloed te hebben op de competentie om 
eenn taalkeuze te maken. Wel is het zo dat taalvaardigheid van invloed kan zijn 
opp de vorm van de taalkeuze. De volgende paragraaf, die taaldominantie tot 
onderwerpp heeft, besteedt daar aandacht aan. 

2.1.1.22.1.1.2 Taaidominantie 

Kinderenn die tweetalig opgroeien, krijgen de ene taal veelal vaker aangebo-
denn dan de andere (Celce-Murcia, 1978; DÖpke, 1992). Dit is bijvoorbeeld 
hett geval wanneer de ene ouder taal A gebruikt en de ander taal B en een van 
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dee twee de hele dag met het kind optrekt, terwijl de ander het kind slechts 's 
avondss ziet en in de weekeinden. Een ander voorbeeld van zo'n ongebalan-
ceerdd tweetalig aanbod is een situatie waar een kind thuis de ene taal krijgt 
aangebodenn en slechts een aantal keren per week (bijvoorbeeld op het kin-
derdagverblijf)) met de andere taal in aanraking komt. Tweetalig opgroeiende 
kinderenn ontwikkelen dan de ene taal sneller dan de andere (Pearson, 
Fernandezz & Oiler, 1997). Met andere woorden: een van hun beide talen is 
dominantt (Grosjean, 1982). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat taal-
dominantiee invloed heeft op de vorm van de taal die gekozen wordt. Lanza 
(1992;; 1993; 1997) gaat hier uitvoerig op in. Zij onderzocht twee kinderen, 
Sirii  en Tomas, beiden met een Amerikaanse moeder en een Noorse vader en 
beidenn woonachtig in Noorwegen. Siri's moeder sprak Engels met haar doch-
ter,, Siri's vader deed dat ook tot zij tien maanden was. Toen stapte hij - meest-
all  - over op het Noors. Tomas' moeder sprak zowel Engels als Noors met haar 
zoon,, zijn vader gebruikte alleen Noors. Het Noors was voor beide kinderen 
hunn dominante taal. Siri (2;0-2;7 jaar oud) paste zowel met haar Engelstalige 
moederr als met haar Noorstalige vader codewisseling toe. Bij haar moeder 
wass het percentage beurten met codewisseling echter veel hoger dan bij haar 
vader.. Bovendien bleek dat zij met haar moeder zowel op lexicaal als op 
grammaticaall  niveau codewisselde, terwijl dat bij haar vader alleen op lexi-
caall  niveau gebeurde3. Lanza interpreteert het codewisselen op zowel lexicaal 
alss grammaticaal niveau als de invloed van taaldominantie. Een zelfde 
invloedd van taaldominantie op de hoeveelheid en het type codewisselingen 
ziett zij bij de ongeveer even oude Tomas. Interessant is dat Lanza vermeldt 
datt er in de derde opname die zij van Tomas maakte geen verschillen in zijn 
taalgebruikk konden worden gevonden, terwijl dit in eerdere en latere opna-
menn wel het geval was. Deze bevinding maakt helder dat kinderen die per-
soonsgebondenn taalkeuzen kunnen maken, dit - om wat voor reden dan ook -
niett altijd daadwerkelijk doen. 
Ookk Döpke (1992) en Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) tonen aan dat 
taaldominantiee de mate waarin codewisseling voorkomt, beïnvloedt: de taal 
waarinn hun proefpersonen het minst vaardig zijn, bevat de grootste hoeveel-
heidd codewisselingen. Het is echter niet zo dat taaldominantie er toe leidt dat 
err voor slechts één taal, de dominante, gekozen wordt. 

33 Lanza verklaart dat vanuit de invloed van de gesprekspartner: de vader codewisselde 
namelijkk ook veel op lexicaal niveau (zie 2.1.2.1). 
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2.1.22 Externe factoren 

Inn deze pararaaf staan de gesprekspartner (2.1.2.1), de omgeving (2.1.2.2) en 
hett gespreksonderwerp (2.1.2.3) centraal. Nagegaan wordt welke aspecten de 
keuzee voor een bepaalde taal beïnvloeden en welke de vorm ervan. 

2.1.2.12.1.2.1 Gesprekspartner 

Naarr aanleiding van het schema van Grosjean (1982; zie figuur 2 in hoofd-
stukk 1) is inmiddels duidelijk geworden dat de taal die de gesprekspartner 
spreekt,, veelal bepaalt welke taal de tweetalige kiest. In figuur 2 in hoofdstuk 
11 werd aangegeven dat een taalkeuze immers inhoudt dat een tweetalige in 
gesprekk met een eentalige persoon A taal A gebruikt en in gesprek met een 
eentaligee persoon B taal B. Wanneer de gesprekspartner echter tweetalig is, 
kann de betreffende persoon kiezen voor óf taal A - met of zonder codewisse-
lingg - óf taal B - met of zonder codewisseling. Wat dan, onder andere, van 
belangg blijkt te zijn, is de taalvaardigheid van de gesprekspartner. Fantini 
(1978;; 1985) schrijft dat zijn vierjarige zoon Mario van het Spaans op het 
Engelss overstapte wanneer hij zijn Spaanssprekende tweetalige gespreks-
partnerr niet vaardig genoeg in het Spaans vond. Wanneer de gesprekspartner 
daarentegenn vaardig was, was vooral van belang welke taal hij meestal met 
Marioo gebruikte. De Houwer (o.a. 1987, 1994, 1995) constateert eenzelfde 
gedrag.. Haar informant was Kate (2;7-3;4), een meisje dat vanaf haar geboor-
tee Engels en Nederlands kreeg aangeboden van haar ouders volgens de een-
persoon-een-taal-benaderingg (zie hoofdstuk 1). De Houwer geeft aan dat 
Katee haar ouders en alle andere personen in haar omgeving aansprak in de 
taall  die deze personen meestal met haar gebruikten. Dat deed ze echter niet 
altijd.. De Houwer (1994) geeft hiervoor wel een verklaring (Kate wist in de 
betreffendee gevallen dat haar gesprekspartner tweetalig was), maar geen 
reden.. Hoe dit ook zij, uit de bevinding van De Houwer wordt in elk geval 
duidelijkk dat kinderen die de taal van hun gesprekspartner kunnen kiezen, dit 
-- om wat voor reden dan ook - niet altijd ook daadwerkelijk doen. 

Dee gesprekspartner bepaalt dus in hoge mate welke taal er wordt gekozen. 
Geblekenn is dat hij bovendien invloed heeft op de vorm van het taalgebruik. 
Lanzaa (1997) en Deuchar & Quay (2000) noemen als belangrijke factor hier-
bijj  de taaihouding van de gesprekspartner. Deuchar & Quay onderzochten 
eenn meisje (1 ;7-l ;8 jaar) dat thuis - in Groot-Brittannië - Spaans van vooral 
haarr vader en Engels van vooral haar moeder kreeg aangeboden. De data 
werdenn in twee verschillende situaties verzameld: (1) een situatie waarin de 
tweetaligee moeder en de eentalige oma Engels spraken en (2) een situatie 
waarinn de beide tweetalige ouders Spaans spraken. Het meisje bleek meer 
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Engelsee dan Spaanse woorden te gebruiken in de Engelstalige gesprekken en 
meerr Spaanse dan Engelse in de Spaanstalige gesprekken. Ze maakte dus op 
grondd van de taal die haar gesprekspartners in het gesprek gebruikten een 
keuzee voor het Spaans of Engels. Opvallend is echter dat ze in de 
Spaanstaligee gesprekken (met haar tweetalige ouders) minder anderstalige 
woordenn gebruikte dan in de Engelstalige gesprekken (met haar eentalige 
omaa en haar tweetalige moeder). Deuchar & Quay verklaren dit verschil door 
dee taaihouding van de gesprekspartners. Het bleek namelijk dat de vader, 
meerr dan de moeder of de oma, een - zoals Deuchar & Quay het benoemen -
eentaligee gesprekssituatie creëerde. Als het meisje namelijk Engels met haar 
vaderr sprak of een Engels woord gebruikte, deed hij of hij haar niet verstond 
off  vroeg hij om het Spaanse woord. De moeder en de oma daarentegen cre-
ëerdenn een tweetalige situatie. Zij eisten niet dat het kind alleen maar Engels 
sprakk en zij deden niet net alsof ze het kind niet begrepen als het een Spaans 
woordd gebruikte. Dat gold zelfs voor de eentalige oma! Lanza (1997) vond 
eenn zelfde gedrag bij de eentalige oma van een van haar proefpersonen. 
Blijkbaarr is het dus zo dat een al dan niet eentalige houding van de - al dan 
niett eentalige - gesprekspartners invloed uitoefent op de mate waarin een 
kindd consequent voor een taal kiest. Deze bevindingen maken ook duidelijk 
datt het codewisselen van kinderen niet altijd uitsluitend gebeurt omdat hun 
taalvaardigheidd tekortschiet. 

Doorr de talen die de gesprekspartner kent en (meestal) gebruikt, bepaalt hij 
niett alleen in hoge mate welke taal er in het gesprek wordt gekozen, maar hij 
bepaaltt door zijn taaihouding bovendien of er meer of minder gebruik 
gemaaktt wordt van codewisselen. Daarnaast noemt Fantini als mogelijke 
anderee beïnvloedingsfactoren de affectie die de gesprekspartner oproept en 
zijnn uiterlijk. Het is echter niet zo dat (een van) deze factoren de taalkeuze en 
dee vorm ervan dwingend kunnen voorspellen. Daarvoor spelen te veel ken-
merkenn van de gesprekspartner een rol. Deze interageren bovendien ook met 
nogg andere factoren (zie 2.1.2.2 en 2.1.2.3) 

2.1.2.22.1.2.2 Omgeving 

Somss is de omgeving van belang voor de uitkomst van de taalkeuze. Een dui-
delijkk voorbeeld staat in Grosjean (1982) die een onderzoek aanhaalt van 
Fergusonn uit 1971 over het taalgebruik op Haïti. Daar spreken veel mensen 
zowell  Frans als Haïtiaans-Creools. De keuze voor een van beide talen wordt 
err niet per se ingegeven door (de vaardigheid van) de taalgebruikers of door 
dee gesprekspartner, maar door de situatie: in min of meer formele situaties is 
dee taal Frans, in informele situaties Haïtiaans-Creools. Ook in Marokko is het 
onderscheidd formeel-informeel belangrijk voor taalkeuze. Daar worden in 
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informelee situaties vooral Marokkaans-Arabisch en Berbertalen gebruikt en 
neemtt het gebruik van Frans en klassiek Arabisch toe als de situatie formeler 
wordtt (Nortier, 1993). De omgeving bepaalt dus welke taal er wordt gekozen. 
Dee omgeving kan echter ook op een andere manier invloed uitoefenen. 
Burlingg (1978) geeft daarover naar aanleiding van de taalkeuzen van zijn 
zoonn Stephen een interessante uiteenzetting. Stephen ging met zijn 
Engelstaligee ouders in een streek in India wonen waar Garo wordt gesproken. 
Hijj  leerde deze taal van zijn ayiha (kindermeisje) en Garo werd zijn domi-
nantee taal. De taalkeuzen die Stephen (l;4-3;4) liet zien, lijken door meer 
bepaaldd te worden dan alleen de (taal van) degene met wie hij sprak. Zo sprak 
hijj  in een Garotalige omgeving vaak Garo met zijn vader, zelfs als zijn vader 
Engelss met hem sprak. Later echter, toen de thuissituatie meer Engelstalig 
werd,, ging Stephen in die omgeving steeds minder Garo met zijn vader spre-
ken,, zelfs als die daarom vroeg. Met anderen sprak Stephen nog wel Garo. 
Uiteindelijk,, weer terug in een eentalige Engelse omgeving, gebruikte 
Stephenn geen Garo meer, ook niet met zijn vader die hem deze taal nog wel 
aanbood.. Stephen verleerde het Garo geleidelijk aan en werd - weer - eenta-
lig.. Uit dit voorbeeld van Burling blijkt duidelijk dat het taalgebruik van de 
omgevingg zelfs bij jonge kinderen hun taalkeuze stuurt. Ook andere onder-
zoekerss geven hier voorbeelden en onderzoeksresultaten van (Cunningham-
Anderssonn & Andersson, 1999; Oksaar, 1976; Pfaff, 1994; Petitto e.a., 2001). 
Somss beperkt de omgevingsinvloed zich tot een keuze voor bepaalde woor-
denn (Ferguson (1983/1984), maar het kan ook zijn dat tweetaligen zich onder 
invloedd van de omgeving gaan gedragen als eentaligen: ze kiezen dan nog 
voorr slechts één taal (Petersen, 1988). De competentie om tot een adequate 
taalkeuzee te komen, kan aanwezig zijn, zoals bleek bij de hierboven genoem-
dee Stephen, maar in het taalgebruik niet altijd zichtbaar worden. 

Dee omgeving kan ook invloed uitoefenen op het codewisselen (zie bijvoor-
beeldd Fantini, 1978; 1985). Het eventueel voorkomen van codewisselen heeft 
namelijkk niet altijd zozeer van doen met het al dan niet kunnen maken van 
eenn consequente taalkeuze als wel met de houding die er in een bepaalde 
situatiee is ten opzichte van codewisselen. Wanneer codewisselen in een taal-
omgevingg min of meer geaccepteerd is, kan om een groot aantal redenen 
gecodewisseldd worden (Appel & Muysken; 1987). Genesee, Nicoladis & 
Paradiss (1995) geven aan dat zij niet altijd een directe relatie hebben gevon-
denn tussen de mate waarin ouders en waarin hun kinderen gebruik maken van 
codewisselen.. Volgens hen heeft taaldominantie (zie 2.1.1.2) een grotere 
invloedd op codewisselen dan het taalgebruik van de ouders. Petitto e.a. 
(2001)) wijzen daarentegen wel op een nauwe relatie tussen de mate van code-
wisselenn van de ouders (en andere gesprekspartners) en die van jonge kinde-
ren.. In veel onderzoek ontbreekt echter voldoende informatie over de input 
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vann de ouders om harde uitspraken te doen over een al dan niet aanwezige 
relatiee tussen de mate van codewisselen in de input en die van codewisselen 
vann jonge kinderen (De Houwer 1995). 

Diversee onderzoeken hebben aangetoond dat taalkeuze in hoge mate beïn-
vloedd kan worden door de omgeving. Soms is de invloed van de omgeving 
zelfss groter dan die van de gesprekspartner. Gesprekspartner en omgeving 
zijnn echter niet de enige factoren die de taalkeuze beïnvloeden. In de volgen-
dee paragraaf komt de invloed van het gespreksonderwerp aan de orde. 

2.1.2.32.1.2.3 Gespreksonderwerp 

Hett gespreksonderwerp kan volgens Fantini (1978; 1985) invloed uitoefenen 
opp de te maken taalkeuze. Het is echter wel zo dat het gespreksonderwerp pas 
invloedd op de taalkeuze bleek te hebben toen Fantini's informant (zijn zoon) 
tienn jaar oud was. Wel waren er daarvoor al bepaalde onderwerpen die meer 
codewisselingg opriepen dan andere, vooral wanneer die onderwerpen cul-
tuurgebondenn woorden vereisten, aldus Fantini. 
Dee taalkeuze kan onder andere beïnvloed worden door het gebruik van de 
directee rede, rollenspel, verhalen vertellen, vertalen, spelletjes, de doelen 
(amuseren,, shockeren, anderen binnen- of buitensluiten, nadruk geven, inti-
miteitt benadrukken) (Bentahila & Davies, 1994; Fantini, 1978; 1985; 
McClure,, 1981; Saunders, 1988), kracht bijzetten van argumenten (onder 
anderee Oksaar 1976), autoriteit uitstralen, (McClure, 1981), aandacht vragen 
(Kwan-Terry,, 1992). Meestal geven de onderzoekers overigens slechts voor-
beeldenn van hun informanten, maar geen kwantitatieve gegevens. 
Datt is anders in Ekmekci (1994). Ekmekci onderzocht een jongetje, Serkan, 
datt in Turkije opgroeide bij zijn Britse moeder en Turkse vader. Serkans 
dominantee taal was het Turks. Ekmekci onderzocht Serkan in acht verschil-
lendee situaties. De situaties verschilden op de volgende twee variabelen: (1) 
gesprekspartnerr (eentalig in het Engels, eentalig in het Turks, tweetalig met 
eenn betere beheersing van het Engels en tweetalig met een betere beheersing 
vann het Turks) en (2) materiaal (een Engels en een Turks prentenboek). Hoe 
oudd Serkan was toen het onderzoek plaats vond, vermeldt Ekmekci niet. 
Alss Serkan met de eentalige gesprekspartners communiceerde naar aanlei-
dingg van een boek gebruikte hij, ongeacht het prentenboek, altijd de taal van 
zijnn gesprekspartner. Er was echter één uitzondering: in gesprek met de 
Engelsee eentalige en met een Turks boek gebruikte hij maar 86%4 Engels. Het 
lijk tt er dus op dat Serkan in zijn niet-dominante taal codewisselde onder 

44 Ekmekci vermeldt niet wat deze percentages precies betekenen. 
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invloedd van een boek in zijn dominante taal. In het gesprek met de tweetali-
gee die het meest vaardig was in het Turks en naar aanleiding van een Turks 
boekk sprak Serkan altijd Turks. Werd met die zelfde gesprekspartner een 
Engelss boek gebruikt, dan gebruikt hij 90% Turks. Met de tweetalige die het 
vaardigstt was in het Engels gebruikte hij bij een Engels boek 89% Engels, 
maarr als het boek Turks was, liep dit terug tot 57%. Deze resultaten geven 
aann dat Serkan zich in zijn taalkeuze vooral liet leiden door zijn gespreks-
partner.. Over de invloed van het materiaal - de boeken - doet Ekmekci geen 
uitspraak,, maar de data suggereren dat er wel degelijk sprake was van enige 
invloed:: zeker wanneer de niet-dominante taal (zie 2.1.1.2), het Engels, in het 
gedingg was, kon het boek leiden tot een hoger percentage codewisselingen. 

Onderzoekenn naar de invloed van het gespreksonderwerp op de taalkeuze van 
kinderenn zijn schaars. Desondanks lijk t het erop dat er situaties zijn waarin 
hett gespreksonderwerp (mede) bepaalt welke taal er wordt gekozen. 
Bovendienn lijk t het de mate van codewisselen te kunnen beïnvloeden. Die 
invloedd is echter meestal ondergeschikt aan die van de gesprekspartner. 

2.22 Een tweetalig taalproductiemodel 

Nuu is aangegeven welke factoren een rol spelen bij het maken van een taalkeu-
zee (2.1), is het interessant na te gaan hoe het complexe taalgedrag van een twee-
taligee psycholinguïstisch verklaard kan worden. Daarom wordt hier stilgestaan 
bijj  een mogelijk taalproductiemodel voor tweetaligen. De aandacht richt zich 
noodzakelijkerwijzee vooral op een taalproductiemodel van volwassen tweeta-
ligen:: voor tweetalige taalverwervers is nog geen model voorhanden. 
Dee Bot (1992) noemt een aantal eisen waaraan een tweetalig productiemodel 
moett voldoen. In het kader van dit onderzoek is de belangrijkste eis wel dat 
zo'nn model moet kunnen verantwoorden waarom twee talen zowel absoluut 
gescheidenn kunnen voorkomen als gemengd. Het model moet met andere 
woordenn processen verantwoorden die niet alleen het gebruik van enkel taal 
AA of taal B verklaren maar ook het gebruik van taal A of taal B waarin meer 
off  meer minder codewisselingen voorkomen. 

Voorr het opzetten van een model dat het taalgebruik van tweetaligen ver-
klaart,, kan volgens De Bot (1992; 2001) het beste het taalproductiemodel' 
vann Levelt (1989) als uitgangspunt dienen (zie de bijlage bij hoofdstuk 2). In 
ditt model is er vooral aandacht voor de taaiproductie. Deze vindt plaats in 
driee stadia. Eerst bereid een spreker de boodschap die hij wil overbrengen 
voor.. In het model vindt deze voorbereiding plaats in de conceptualisator. De 
preverbalee boodschap die wordt voortgebracht door de conceptualisator 
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wordtt de input van deformulator waar de conceptuele structuur van de bood-
schapp wordt omgezet in een talige structuur. Het eindproduct van de formu-
latorr gaat naar de articulator. De articulator produceert in Levelts model de 
spraak.. Hoewel Levelts model is opgezet om de taaiproductie van eentalige 
volwassenenvolwassenen te verklaren, kan het volgens De Bot ook gebruikt worden om 
dee taaiproductie van tweetaligen in kaart te brengen. De aanpassingen die 
daarvoorr nodig zijn, betreffen volgens De Bot (1992; 2001) vooral twee 
onderwerpen:: (1) de plaats in hett model waar de taalkeuze moet worden gesi-
tueerdd en (2) de organisatie van het mentale lexicon. 
Tenn aanzien van het eerste onderwerp sluit De Bot aan bij wat Levelt (1989) 
opmerktt over de keuze van het taalregister. Onder register verstaat Levelt een 
"varietyy of the language which may have characteristic syntactic, lexical and 
phonologicall  properties" (Levelt, 1989:368). De keuze voor een bepaald 
registerr plaatst Levelt in de conceptualisator, de plaats waar de boodschap 
wordtt gegenereerd. De Bot stelt dat Levelts definitie van register niet alleen 
betrekkingg kan hebben op variëteiten binnen een taal, maar ook op verschil-
lendee talen. De Bot (1992) neemt dan ook aan dat een deel van de conceptu-
alisatorr wel en een ander deel niet taalspecifiek is. Het niet-taalspecifieke 
deell  is dan dat deel waar de macroplanning plaatsvindt, dat wil zeggen waar 
dee intentie wordt geformuleerd, de communicatieve doelen en het ophalen 
vann informatie. Het taalspecifieke deel hoort thuis in de microplanning. Daar 
wordtt bepaald welke expressie de communicatieve doelen kan realiseren: 
welkee taal daarvoor geschikt is. Deze preverbale boodschap bevat dus infor-
matiee over welke taal een tweetalige moet kiezen. De Bot (2001) nuanceert 
dezee optie door er op te wijzen dat het kiezen van een taal niet absoluut hoeft 
tee zijn. Een spreker kan bijvoorbeeld vooral de intentie hebben zijn boosheid 
duidelijkk te maken. Wanneer hij dit wil doen in een gesprek met een eentali-
gee spreker van taal A, zal zijn taalkeuze taal A zijn, maar wanneer zijn taal B 
hemm daartoe meer mogelijkheden biedt, ontstaat er een spanningsveld tussen 
hett kiezen van de taal van de gesprekspartner en het kiezen van de taal die 
hett meest geschikt is voor het uitdragen van de intentie. De Bot stelt dan ook 
datt in de microplanning het kenmerk 'taal A' of het kenmerk 'taal B' slechts 
eenn van de vele kenmerken is die van belang zijn voor de uiteindelijke taai-
productiee en dat kenmerken meer of minder belangrijk kunnen zijn en hoger 
off  lager in de hiërarchie kunnen staan in de lijst vereisten in de preverbale 
boodschap. . 

Inn Levelts model wordt met name aandacht besteed aan de taa\prociuctie. Vandaar dat 
Leveltss model vooral wordt aangehaald als spraakproductie model (De Bot, 1992; Maassen 
&&  Bastiaanse, 1996). Hier wordt gekozen voor de term too/productiemodel om de mogelijk-
heidd open te laten het model ook op gebruikers van gebarentalen van toepassing te laten zijn 
{ziee 3.2). 
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Dee Bot stelt dus een uitbreiding van Levelts model voor waarbij op basis van 
kenmerkenn in de preverbale boodschap lexicale elementen op taal geselec-
teerdd kunnen gaan worden. De preverbale boodschap bevat niet zo zeer een 
lijstt met concepten die in lexicale elementen moeten worden omgezet, als 
well  een reeks vereisten. De selectie van de lexicale elementen vindt plaats in 
hett mentale lexicon. Daarmee zijn we bij het tweede onderwerp aangekomen: 
dee organisatie van dit mentale lexicon. Voor wat betreft de vraag hoe dit bij 
tweetaligenn is georganiseerd zijn er in principe twee opties: óf de lexicons 
vann beide talen zijn volledig van elkaar gescheiden óf ze zijn dat niet. In 
navolgingg van Paradis (1987) kiest De Bot voor de subset-hypothese, een 
keuzee die aansluit bij wat Levelt schrijft over hoe hij de organisatie van het 
lexiconn ziet en die bovendien het voorkomen van een taalkeuze met en zon-
derr codewisselen kan verklaren. In de subset-hypothese is namelijk het uit-
gangspuntt dat het lexicon weliswaar één grote opslag is, maar dat daarin 
labelss aangeven tot welke taal een item behoort. De banden tussen de ver-
schillendee elementen in dat lexicon kunnen door regelmatig gebruik versterkt 
wordenn waardoor er subsets binnen het lexicon worden gevormd. Elementen 
vann taal A kunnen zo een aparte subset binnen het lexicon gaan vormen en 
afzonderlijkk opgeroepen worden. De activering van lemma's uit de andere 
subsett - taal B - wordt dan (geheel of gedeeltelijk) onderdrukf. Iemand die 
slechtss een paar woorden van een taal kent, zal hier geen apart systeem voor 
hebben,, zo stelt De Bot. Zijn eentalige taalsysteem is flexibel genoeg om een 
beperktt aantal vreemde elementen op te nemen. Hoe de ontwikkeling naar 
eenn grotere taalvaardigheid in een tweede taal verloopt is vooralsnog ondui-
delijk.. Onderzoek van Weber (2001) heeft laten zien dat Nederlandstalige 
studentenn die gemiddeld ruim zeven jaar Engels hadden geleerd, niet in staat 
warenn in een Engelstalige testsituatie hun Nederlandstalige lexicon te deacti-
veren.. Van vaardige, gebalanceerde tweetaligen is echter bekend dat zij wel 
overr een gescheiden opslag beschikken (Kerkman & De Bot, 1989). Wanneer 
echterr een spreker veelvuldig gebruikmaakt van codewisselen en in een 
omgevingg leeft waar codewisselen een gangbare vorm van taalgebruik is, 
kunnenn er ook sterke banden bestaan tussen elementen uit beide talen. 

Mett inachtneming van het voorgaande kan er op basis van wat De Bot over 
hett lexicon stelt, iets gezegd worden over een mogelijk taalproductiemodel 
vann tweetalige taal verwervers. De Bot (1992) stelt voor het lexicon van vol-

hh Problemen die tweetalige afasiepatiënten met het maken van taalkeuzen kunnen hebben, 
verklarenn Niewold & Prins (1997) door er op te wijzen dat normaal gesproken een hele sub-
sett (met lemma's uit taal A) geactiveerd kan worden, terwijl de andere subset (met lemma's 
uitt taal B) op non-actief wordt gezet. Bij afasiepatiënten zou dat op non-actief zetten ver-
stoordd zijn, waardoor interferentie (zie 1.1) op kan treden. 
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wassenn tweetaligen te zien als één grote bergplaats waar lemma's in subafde-
lingenn kunnen zijn opgeslagen. Subafdelingen ontstaan doordat banden tus-
senn lemma's verstevigd worden door veelvuldig gebruik. Bij uitbreiding van 
ditt model van volwassen tweetaligen naar jonge kinderen, ligt het voor de 
handd te veronderstellen dat bij tweetalige taalverwervers die net leren spre-
kenn de banden tussen de lemma's van een taal in eerste instantie nog niet erg 
sterkk zijn. De in 2.1.1.1 aangehaalde onderzoeken naar het taalkeuzegedrag 
vann zeer jonge kinderen lijken echter uit te wijzen dat subsets toch al vroeg 
ontstaan.. Dit zou kunnen betekenen dat een taalproductiemodel van jonge 
tweetaligee taalverwervers op dit onderdeel grote overeenkomsten heeft met 
datt van volwassen tweetaligen. 

2.33 Samenvatting 

Onderzoekk naar de taalkeuze van tweetaligen richt zich op een aantal thema's. 
Eenn daarvan is of jonge tweetalige taalverwervers al in staat zijn passende 
taalkeuzenn te maken. Hoewel veel onderzoek naar het taalkeuzegedrag van 
tweetaligee taalverwervers beschrijvend van aard is, wordt het steeds aanne-
melijkerr dat jonge kinderen daar inderdaad toe in staat zijn. Blijkbaar is hun 
taalsysteemm al op zeer jonge leeftijd voldoende gedifferentieerd om passende 
taalkeuzenn mogelijk te maken. Ook kinderen bij wie een van de twee talen 
dominantt is, waardoor ze in de andere taal minder vaardig zijn, kunnen pas-
sendee taalkeuzen maken. Taalvaardigheid lijk t dus van weinig belang voor de 
vaardigheidd om een taalkeuze te maken. Taalvaardigheid heeft wel invloed 
opp de vorm van de taalkeuze. Bij een MLU van slechts een a twee woorden 
beperkenn de keuzen zich vooral tot het woordniveau. Pas als er enige syntac-
tischee vaardigheid is ontwikkeld - zij het al bij een MLU van twee woorden 
-- worden ook op syntactisch niveau adequate taalkeuzen gemaakt. Bij een 
lagee taalvaardigheid kan veel codewisselen optreden. Soms lijk t het hierdoor 
datt er geen passende taalkeuzen worden gemaakt. Een nauwkeurige vergelij-
kingg van verschillende situaties maakt veelal zichtbaar dat er wèl sprake is 
vann adequate taalkeuzen. 
Eenn andere belangrijke vraag in onderzoek naar taalkeuze is wat nu bepaalt 
welkee taal er gekozen wordt. Daarbij blijkt met name de gesprekspartner van 
belangg te zijn: de taal of talen die deze kent en (meestal) gebruikt. De omge-
vingg kan echter ook de richting van de taalkeuze dwingend sturen. 
Hett complexe taalgedrag van tweetaligen kan worden weergegeven in een 
taalproductiemodell  waarin het lexicon georganiseerd is in subsets. Dit model 
verklaartt niet alleen hoe taalkeuzen gemaakt worden, maar ook dat tweetali-
genn al dan niet gebruik kunnen maken van codewisselen. 
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