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Samenvatting 
 
 
 
 

Deze dissertatie betreft een onderzoek naar weglating van directe objecten in 
het Nederlands van volwassenen en in Nederlandse kindertaal. We hebben 
gekeken naar de frequenties, distributie en ontwikkelingspatronen die 
verband houden met ‘object drop’ bij Nederlands sprekende kinderen die 
tussen de 16 en 37 maanden oud zijn. Object drop (of ‘objectweglating’) is 
een proces waardoor het direct object van een verplicht transitief werkwoord 
wordt weggelaten (1-2): 
 
(1) Arnold pakken   (2) nog zie 
 Arnold 2;08.01    Diederik 2;08.01  
 
We hebben dit verschijnsel bekeken vanuit twee, niet noodzakelijkerwijs 
concurrerende perspectieven op taalontwikkeling: syntactische ontwikkeling 
en cognitieve ontwikkeling.Voor de syntaxis hebben we de zwakke 
continuïteitsbenadering aangenomen, volgens dewelke het kind stap voor 
stap zijn/haar syntactische boom opbouwt op basis van de input. Onderzoek 
over cognitieve ontwikkeling geeft aan dat kinderen een uiterst egocentrisch 
perspectief hebben tot zij ongeveer drie jaar oud zijn, wanneer de ‘Theory of 
Mind’ begint op te komen. We hebben aangenomen dat Nederlandstalige 
kinderen vóór hun vierde levensjaar niet in staat zijn zich te verplaatsen in de 
zienswijze van degene die naar hen luistert. 
 Om te beginnen hebben we de rol van objectweglating in volwassen 
Nederlands onderzocht, om de doelgrammatica van het kind beter te 
begrijpen. Onze bevinding was dat objectweglating in volwassen Nederlands 
alleen in SpecCP-positie, met het werkwoord in C0, gelicentieerd wordt. 
D.w.z. directe objecten worden alleen in zinsintitiële positie weggelaten, 
zoals aangegeven in (3). Het direct object verschijnt hier als een lege 
topicoperator en wordt geïdentificeerd door een nul-topic dat aan de zin 
geadjugeerd is.  
 
(3) [Topic Øi ]  [CP  OPi   heeft [IP  Jan ti  weggegooid.]] 
 
Het weggelaten object moet ook aan strikte identificatiecriteria voldoen, 
d.w.z. het moet discourse-linked (aan de discourse gebonden) zijn. Ongeveer 
15% van alle getopicaliseerde directe objecten (d.w.z. objecten in SpecCP) 
worden in de conversaties van volwassenen weggelaten (Jansen 1981, Van 
Kampen 1997). Als kinderen Nederlands als eerste taal verwerven, moeten 
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zij niet alleen de syntactische licentiëring van objectweglating leren 
beheersen, maar moeten zij ook over het cognitieve vermogen beschikken 
om de correcte identificatiecriteria toe te passen. 
 We hebben ook crosslinguïstische data met betrekking tot 
objectweglating in kindertaal besproken, als ook verschillende theoretische 
voorstellen om ontbrekende objecten te verantwoorden. Crosslinguïstisch 
blijkt dat object drop een consistent, goedgedocumenteerd verschijnsel in 
kindertaal is, in tegenstelling tot wat vaak in de generatieve literatuur wordt 
aangenomen. Na de behandeling van de crosslinguïstische data hebben we 
drie verklaringen voor objectweglating in Nederlandse kindertaal besproken: 
de topic-drop-hypothese, de PRO-Adjunctie-hypothese en de 
perfectiviteitshypothese Op basis van deze theorieën en onze analyse van 
object drop in volwassen Nederlands hebben we zes onderzoeksvragen 
geformuleerd, die we stuk voor stuk in hoofdstuk 5 beantwoord hebben. 
 
Q1: Komt object drop in Nederlandse kindertaal voor met een frequentie 

die vergelijkbaar is met die van subject drop? 
 
Object drop komt in vroege Nederlandse kindertaal iets minder vaak voor 
dan subject drop. 
 
Q2: Komt object drop met vergelijkbare frequenties voor bij verplicht en 

optioneel transitieve werkwoorden? 
 
Object drop komt bij verplicht transitieve werkwoorden minder vaak voor 
dan bij optioneel transitieve werkwoorden. 
 
Q3: In welke positie doet object drop zich het meeste voor in vroege 

Nederlandse kindertaal? 
 
Welhaast alle object drop doet zich in vroege Nederlandse kindertaal voor in 
zinsinterne positie. 
  
Q4: Gehoorzaamt object drop in Nederlandse kindertaal aan discourse-

linking? 
 
Onze conclusie is dat object drop bij kinderen van deze leeftijd (d.w.z. vóór 
3;00) ten gevolge van beperkingen op de cognitieve ontwikkeling niet aan 
discourse-linking zal gehoorzamen. 
 
Q5: Is er enig verband tussen object drop en finietheid? 
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Object drop houdt lichtelijk verband met infinitivale werkwoordsvormen. 
 
Q6: Komt object drop vaker voor in non-perfectieve zinnen?1 
 
Object drop komt minder vaak voor in non-perfectieve zinnen. Daarentegen 
is er een hoge graad van geconstateerd in perfectieve zinnen. 
 

Bij nadere beschouwing hebben we vastgesteld dat het verband tussen 
perfectiviteit en object drop sterker is dan dat tussen object drop en 
finietheid. We hebben ook vastgesteld dat perfectiviteit en finietheid sterk 
verband met elkaar houden. Verder hebben we vastgesteld dat in de groep 
van de perfectieve zinnen de overgrote meerderheid partikelwerkwoorden 
betreft en niet zinnen met een voltooid deelwoord. Aangezien de meeste van 
deze partikelwerkwoorden gemarkeerd zijn voor teliciteit (wat de 
oorspronkelijke reden was om ze samen te voegen met de zinnen met een 
voltooid deelwoord), hebben we beargumenteerd dat de significante 
verbanden die tussen object drop en teliciteit en tussen teliciteit en finietheid 
betreffen.2 We hebben ook opgemerkt dat deze verbanden niet op alle 
ontwikkelingsniveaus aanwezig zijn. In de vroegste stadia bestaat er geen 
verband tussen object drop en teliciteit, of object drop en finietheid. De 
frequenties van object drop zijn in deze stadia zeer hoog. Naarmate teliciteit 
geassocieerd begint te worden met object drop, nemen de frequenties voor 
object drop af. Gedurende de latere stadia die in deze studie onderzocht zijn, 
komt object drop met lage frequenties voor en is niet langer geassocieerd 
met teliciteit. Deze patronen konden niet verklaard worden met welke van de 
theorieën dan ook die we in hoofdstuk 3 besproken hebben, wat ons 
noodzaakte om op zoek te gaan naar een andere verklaring voor de 
distributie van object drop in Nederlandse kindertaal. 

In hoofdstuk 6 hebben we een poging gedaan om de 
ontwikkelingspatronen die wij in ons onderzoek ontdekt hebben, te 
verantwoorden. De resultaten daarvan namen de vorm aan van drie vragen, 
die we hieronder stuk voor stuk zullen behandelen. 
 
Q7: Waarom is object drop significant frequenter in telische zinnen? 
 
We hebben de Aspect Phrase-hypothese voorgesteld om de syntactische 
distributie van object drop in Nederlandse kindertaal te verantwoorden. 
Volgens de AspP-hypothese verschilt directobject-weglating in Nederlandse 
                                                 
1Perfectiviteit wordt hier gedefinieerd als de aanwezigheid van een (intern of extern) eindpunt 
in de gebeuren-structuur van een predikaat.  
2Teliciteit is de aanwezigheid van een intern eindpunt in de gebeuren-structuur van een 
predikaat. 
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kindertaal niet noemenswaardig van object drop in volwassen Nederlands. 
Het belangrijkste verschil is dat het licentiërende verband tussen het 
werkwoord en het direct object zich voordoet in AspP, niet in CP, die nog 
niet beschikbaar is in de zich ontwikkelende grammatica van het kind. De 
lege directobjects-variabele wordt geïdentificeerd door een lege, aan de zin 
geadjugeerde topicoperator (4). 
 
(4) [Topic Øi  ] [TP  madam     [AspP  eci  toedoen         [VP …]]]   
          mevrouw                 dichtdoen-INF   
 Arnold 2;06.22 (4.31) 
 
Deze analyse biedt een verklaring voor de vraag waarom de frequentie van 
object drop hoog  is bij telische predikaten: de formele licentieer-relatie die 
voor object drop nodig is, treedt op in AspP.  
 
Q8: Waarom  komt object drop niet zins-initieel voor? 

Object drop is niet zins-initieel omdat object drop alleen in AspP 
gelicentieerd wordt, wat een zins-interne functionele projectie is. 
 
Q9: Waarom is object drop significant hoger in niet-finiete zinnen dan in 

finiete zinnen? 
 
Hier hebben we beargumenteerd dat de hoge frequentie van object drop in 
niet-finiete zinnen een epifenomeen is, dat verband houdt met de typen 
werkwoorden die in hun infinitivale vorm geproduceerd worden. Niet-
finietheid en object drop houden verband met elkaar omdat object drop 
gelicentieerd wordt in zinnen waar het werkwoord niet verder omhoog gaat 
dan Asp0 (d.w.z. niet-finiet). Het verband is zodoende niet direct maar is in 
plaats daarvan gerelateerd aan  de tendens bij een bepaalde klasse van 
werkwoorden (d.w.z. eventieve werkwoorden) om in hun niet-finiete vorm 
te verschijnen. 
 
 We hebben verder beargumenteerd dat – terwijl syntaxis een directe 
rol speelt bij het formeel licentiëren van object drop (d.w.z. qua positie en 
distributie binnen de clausale structuur) – de cognitieve ontwikkeling 
gevolgen heeft voor de identificatiestrategie van het kind.  In volwassen 
Nederlands  kunnen alleen discourse-gebonden  directe objecten uit 
conversationele spraak weggelaten worden. Het vermogen om te herkennen 
wat discourse-gebonden, wederzijds bekend aan spreker en hoorder,  is, 
vereist een ‘Theory of Mind’. We weten op grond van ander onderzoek, dat 
kinderen die jonger dan drie jaar zijn, nog niet een Theory of Mind 
ontwikkeld hebben. Daarom kunnen we bij hen niet verwachten  dat ze het 
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discourse-linking-criterium toepassen. Aangezien kinderen in dit stadium 
een hoogst egocentrische kijk op de wereld hebben, nemen zij aan dat hun 
perspectief het enige is. Talige elementen worden met hogere frequentie 
weggelaten, omdat deze elementen vanuit dit perspectief makkelijk 
terugvindbaar zijn. De cognitieve ontwikkeling heeft directe invloed op de 
frequenties van object drop tot het kind een Theory of Mind begint te 
ontwikkelingen. 
 Het doel van onze studie was om de distributiepatronen van object 
drop in Nederlandse kindertaal vast te stellen. We hebben een analyse 
voorgesteld die verschilt van de typisch generatieve benadering. In plaats 
van op zoek te gaan naar een zuiver syntactische verklaring hebben we wat 
er bekend is  over cognitieve ontwikkeling, ook toegepast op onze 
gegevens.We zijn van mening dat dit een meer omvattend beeld verschaft 
van wat er bij taalontwikkeling plaats vindt. Terwijl UG een taal-
leermechanisme moge verschaffen, hebben andere ontwikkelingsfactoren 
een directe impact op het taalgebruik van het kind, in het bijzonder op het 
raakvlak van syntaxis en pragmatiek. 
 
 




