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Woord vooraf 

Claudia Blankenstijn en Annette Scheper 

Het schrijven van een wetenschappelijk proefschrift is geen koud kunstje. Het is een 
waar gevecht op de vierkante millimeter omje eigen ideeën en resultaten en die van 
anderen zo helder mogelijk op te schrijven zonder dat lezers afhaken bij de 67" tabel 
of figuur en stoppen met lezen. Velen uit Oegstgeest wisten dat wij gingen 
promoveren. Deze hechte, kleine gemeenschap heeft ons enorm gesteund door een 
niet aflatende belangstelling en blijk van waardering. Wij zouden in het bijzonder de 
Ouderraad van de GDT -school willen bedanken voor hun meeleven. Annemarie 
Krens was onvermoeibaar tijdens de fase van het drukklaar maken van het 
manuscript. Wij bedanken haar voor de goede lay-out adviezen en het bekijken van 
teksten op esthetische onvolkomenheden. Wij bedanken Bert Jan Kooij voor zijn 
hulp bij het leren converteren naar PDF. Eindelijk ligt het binnen ieders bereik om 
een kijkje in de keuken te nemen. Daarom bedanken wij ook alle anderen die de 
moeite nemen om dit werk te lezen, dat met volle overgave door ons is geschreven. 

Dit kostbare project is financieel gesteund door het Amsterdam Center for Language 
and Communication (ACLC), het voormalige Instituut voor Functioneel Onderzoek 
van Taal en Taalgebruik (IFOTT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), door 
de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), door Zorg 
Onderzoek Nederland (ZON) (het voormalige Praeventiefonds), door de Stichting 
Kinderpostzegels Nederland (SKN) en de laatste paar jaar door onszelf. 

Wij ontmoetten elkaar bij het Instituut voor Algemene Taalwetenschap in 
Amsterdam toen wij samen op hoge poten bij Ron Prins aankwamen, omdat wij 
absoluut de gevorderde onderzoeksgroep over taalgebruik bij dementie niet wilden 
missen en in eerste instantie van hem niet mee mochten doen. Het bleek één van de 
leukste onderzoeksgroepen van onze studie te zijn en aanleiding voor Annette om 
als scriptieonderwerp te nemen. 
Verder leerden wij toen niet alleen Gerard Bol en Folkert Kuiken kennen, maar ook 
Gerard Hubers, Simon Dik, Rob Schoonen en Elly Borghesi. Andere bevriende 
collega's met wie wij onze liefde voor kindertaalontwikkeling(s-stoomissen) delen 
zijn Beppie van den Bogaerde, met wie Claudia haar scriptie schreef, Heleen Bos, 
Marijke Kienstra, Jane Coerts, Mieke Beers, Margriet Heim, Geertje Leemans, 
Maaike Verrips, Barbara Wegener-Sleeswijk en in het bijzonder Kino Jansonius, die 
met hun allen wellicht de Amsterdamse Kindertaal School vertegenwoordigen. 
Vooral Beppie van den Bogaerde willen wij heel erg bedanken voor haar 
waardevolle aanmerkingen en opmerkingen na het lezen van de voorlaatste tekst. 
Ook Ame Steenkamp willen we hartelijk bedanken voor zijn verbeteringen en 
suggesties van het voorwoord en de samenvatting. 

Toen dit project van start ging, hebben we nauw samengewerkt met Marja Roelofs. 
Het was een zeer intensieve periode, waarin we het codeboek hebben vormgegeven, 
ons een bepaalde manier van coderen hebben eigen gemaakt, samen lezingen hebben 
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gegeven, zoals op het Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS), en post
HBO cursussen Logopedie hebben verzorgd. Heftige discussies over ons vak en de 
nevenschikkende/onderschikkende conjuncties en de pragmatische ontwikkeling in 
het bijzonder, zorgden vaak voor de nodige turbulentie. Wij willen haar bedanken 
voor het aangaan van zulke gedachtenwisselingen, als ook voor het beschikbaar 
stellen van de door haar verzamelde gegevens en gecodeerde transcripten. 

Ook Flip Treffers zouden wij willen bedanken voor zijn gastvrijheid en steun achter 
de schermen om dit project tot een goed einde te brengen. Wij bedanken ook de 
medewerkers op Curium van de afdeling diagnostiek, zoals Ellen, Sophie, Willem, 
en vele anderen, waaronder Yung Ho Tso, die ons begeleidde tijdens onze stage op 
Curium. We zijn ook heel blij geweest met de steun van Bart Siebelink die ons heel 
erg heeft geholpen met de praktische zaken rond de dataverzameling, van Willem 
die de computer weer aan de praat kreeg, van Amold die altijd cappuccino haalde, 
van Cisca die het honderduit gierde. Els, Lilian, Birgit en speciaal Julliette Lieber 
willen wij bedanken voor de belangstelling, collegialiteit en vriendschap. 

En dan is daar natuurlijk Anne Baker. Haar inspirerende literatuurtentamens, 
redeneerkunst en haar eigenzinnige manier om de meest essentiële weten
schappelijke vragen - hoe controversieel ook - te stellen, hebben ons geleerd om na 
te denken over de taalontwikkeling en de afwijkende patronen daarbinnen als 
kneedbare materie in relatie tot een groter geheel. Zij heeft dit enorme project in 
beginsel vormgegeven en heeft op het einde een grote rol gespeeld in 'the finishing 
touch'. Wij willen haar graag bedanken voor het vertrouwen en de enorme grote 
vrijheid van denken die zij ons heeft gegund in al die jaren. 

Claudia Blankenstijn 
In de vijfde klas van de lagere school kreeg ik ontleden volgens de methode 
Paardekoper van mevrouw Zocher, bij wie we verschillende zinsdelen moesten 
onderstrepen, onderkrullen, dubbel onderstrepen. Enig. Op het Gymnasium was het 
mijn leraar Latijn en Grieks, die mij inspireerde en die ik ook tijdens dit onderzoek 
vaak in mijn oor heb horen fluisteren: "En, Claudia.... wat is in deze schier 
onoverzichtelijke zin het praedicaat?". Op de logopedie-opleiding kwamen daar Ans 
Drubbel, Anneke Neijt, Nelleke den Boon en in het bijzonder Leen van der Dungen 
bij, die bij mij met hun lessen over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoomissen 
een enorme nieuwsgierigheid wakker hebben gemaakt. Tijdens een cursus STAP 
leerde ik in die tijd via Jeannette Verbeek en Leen van der Dungen, wijlen Margreet 
van Ierland kennen. Haar gedachtengoed heeft mij tot op de dag van vandaag 
buitengewoon geinspireerd. 

Als allereerste wil ik mijn paranimfen, Lieneke van Ginkel en Beppie van den 
Bogaerde, bedanken voor het aanvaarden van deze taak. Verder zou ik de familie 
van Itallie, Leopold, Olga, Mark en RoeI, en verder Gustave, Hans, Robbie, Mirjam, 
Anne en Robert-Jan, Lieneke en Luuk, Margriet en Chris, Dorine en Maarten, 
Winnifred en Luigi, en in het bijzonder Wilma van Klooster willen bedanken voor 
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hun liefde, vriendschap en in het bijzonder voor hun steun en toeverlaat in barre 
tijden. Dit is voor mij van onschatbare waarde geweest. 
Ook mijn poeziëclub zou ik willen bedanken voor de geweldige 101 die we samen 
hebben gehad bij het tot in alle uithoeken analyseren van literaire teksten van een zo 
wonderlijke schoonheid. Ook 'de wilde literatuuravonden', film, ballet, toneel en 
museumbezoekjes waren bijzonder boeiend en vormden de beste proefschrift
afleiding. Verder wil ik Sandra Leeksma bedanken voor haar vriendschap en 
gezellige borreluurtjes. In het aller-allerbijzonderst zou ik Bert Jan Kooij en vooral 
Annemarie Krens willen zeggen, dat ik heb genoten van de cognac en de rest, van de 
klei en de humor, de gesprekken over de schone kunsten en menselijke 
eigenaardigheden. Vooral de avondjes uit naar het Nederlands Dans Theater waren 
geweldig. 

En dan natuurlijk wil ik Annette bedanken, die met mij is opgetrokken vanaf het 
allereerste begin, die met mij alle perikelen van de afgelopen tien jaar heeft 
doorstaan, die met mij om de beurt of juist tegelijkertijd zwanger was, die ook de 
logopedie-praktijk, het onderzoek en jonge kinderen moest zien te combineren en 
die de lekkerste koffie zet van Oegstgeest. Ik dank haar ook voor haar inbreng in de 
praktische organisatie van dit project, de goede gesprekken over taal en wat dies 
meer zij in de auto van Leiden naar Amsterdam en weer terug, haar niet aflatende 
'morphological/syntactic' gedrevenheid van het laatste jaar, haar geestige kijk op de 
wereld en het vreselijk kunnen lachen samen met mij om details die anderen 
ontgaan. Ik bedank ook Jan voor zijn geduld als ik weer eens aan kwam zetten, voor 
zijn heerlijke maaltijden, voor zijn heen-en-weer-koerier-service op het laatst en 
voor zijn blijk van trots en bewondering, ook voor mij. Eva en Harmen bedank ik 
voor een zo mooi omslag, en voor hun nieuwsgierigheid over wat wij daar nou in dat 
kamertje in hun huis bij elkaar zaten te typen. 

Nog dichter bij huis, zou ik mijn lieve, oude achtentachtigjarige oma willen 
bedanken die als een mater familias altijd een eindeloze liefde voor mij heeft 
gekoesterd en me heeft gesteund in alles wat ik ben. Ook mijn vader, haar zoon, die 
veel te vroeg en te plotseling in 1999 is gaan hemelen, zou ik willen bedanken voor 
de meest leerzame dialogen die wij na zijn dood regelmatig samen hebben gevoerd. 
Ook zijn bulderende, uitbundige lach hoor ik vaak nog van ver weg heel dichtbij. 
Natuurlijk wil ik ook mijn lieve moeder bedanken voor haar enorme inzet en 
inspanningen om mij alle kansen te geven om te groeien. In de voor haar zo 
moeilijke tijd van de afgelopen jaren, wil ik haar niet alleen bedanken voor haar 
gave om van niets iets te maken, voor haar heerlijke en feestelijke etentjes en 
gezellige samenzijn met onze kleine familie, maar ook voor haar praktische steun 
altijd en overal, haar enorme doorzettingsvermogen en humorvolle, verbazing
wekkende levenskracht. Ook mijn broer met zijn hond Beau zou ik willen bedanken 
voor zijn aanwezigheid en onze sporadische, maar diepgaande gesprekken over 
waarom wij hier zijn. 

Ame bedank ik voor die zalige dochters die wij hebben, voor de financiële, uiterst 
hoognodige steun in de afgelopen tijd, en voor de gezellige regelmatigheid zo elke 
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doordeweekse ochtend in de 'datsja-flat'. En dan natuurlijk, het meest dichtbij zijn 
daar mijn dochters Rosa en Marit, waarmee ik onbedaarlijk de slappe lach kan 
krijgen en samen eindeloos kan deddelen en die samen met mij slapen in 'het grote 
bed'. Mijn blauwogige tienjarige Rosa, mijn Kruukje, die afentoe zegt 'mam, doe 
nou eens rustig!' (en dat helpt!), die mijn schouders masseert, die mij kan troosten 
als geen ander, die voor mij heeft gekookt, die mijn liefde voor de nautilus 
pompilius deelt en die een 9.5 heeft voor ontleden. Rosa, ik bedankje met een dikke 
proefschriftkus. Mijn bruinogige zesjarige Marit, mijn Gungi-paardje, is een geval 
apart, dat altijd maar tekent en paardje speelt rennend in eindeloze galop 'in volle 
vaarden over de aarden' en die zo lekker ruikt tussen bovenlip en neus. Marit, ook jij 
krijgt een dikke proefschriftkus. Samen met jullie twee voel ik me helemaal op mijn 
gemak in dit leven, als we weer eens schoenen kopen, eten voor de tv, samen de 
leenhonden Bo en Floris uitlaten, op reis gaan naar Marokko of schelpjes zoeken, 
druipkastelen maken, en ik, even moe van al dat geschrijf, een dutje doe aan het 
strand. 

Annette Scheper 
Het worden vele woorden vooraf, maar ook ik wil natuurlijk afzonderlijk mijn zegje 
doen. Wetenschappelijk onderzoek daagt je uit de oplossing te zoeken voor een 
wetenschappelijke puzzel. En deze oplossing moet je zo helder en informatief 
mogelijk opschrijven. Je streeft hierbij naar ultieme perfectie, maar de 
onmogelijkheid hiervan is treffend door Pessoa verwoord: 

"Wij weten zeer wel dat ieder werk noodzakelijkerwijs onvolmaakt is en dat de 
minst zekere van onze esthetische beschouwingen die zal zijn van hetgeen we 
opschrijven. Maar onvolmaakt is alles; er is geen zonsondergang zo mooi dat hij niet 
nog mooier zou kunnen zijn, geen lichte bries die ons slaap geeft die ons niet een 
nog rustiger slaap zou kunnen geven. En zo zullen wij, die bergen en standbeelden 
op eendere wijze beschouwen, terwijl we van de dagen genieten als van boeken en 
alles dromen, vooral met de intentie om het om te vormen tot onze innerlijke 
substantie, tevens beschrijvingen en analyses vervaardigen die, eenmaal voltooid, 
dingen zullen worden die vreemd voor ons zijn" (Nederlandse vertaling van een 
passage van Femando Pessoa uit 'Het boek der rusteloosheid' (1990:8-9)). 

Wetenschappelijk onderzoek is nooit volmaakt en altijd een momentopname. Toch 
hoop ik dat dit werk een stukje meer helderheid heeft gebracht in de relatie van LI 
(Language Impairment) en PI (Psychiatrie Impairment), wat zeker geen wiskundige 
termen zijn, maar 'onze' kinderen vertegenwoordigen, waar het in dit proefschrift 
allemaal om te doen is. 

Allereerst wil ik mijn paranimfen, Marisa Melchers en Geertje Leemans, bedanken 
voor hun enthousiasme waarmee ze deze taak op zich hebben genomen. 
Marisa bedank ik voor haar diepe vriendschap en belangstelling tijdens de afgelopen 
jaren. Tijdens onze etentjes kwam het 'boekje' (zoals Peter Jan het altijd luchtig 
verwoordde) als gespreksonderwerp altijd aan bod en leidde tot interessante 
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discussies. Ook de culturele uitstapjes en de bezoekjes met de kinderen ZIJn 
waardevolle herinneringen. 
Geertje bedank ik voor haar vriendschap, haar kennis over taal en de nooit aflatende 
nieuwsgierigheid naar de taalvaardigheid van LIPI-kinderen. De discussies over taal 
en gesprekken over de wezenlijke dingen van het leven vormden een goede 
afleiding. 

Marloes was een rots in de branding en ik bedank haar voor de zorg en gezelligheid 
die zij bracht voor ons en de kinderen op de vaste dinsdagmiddag, zodat ik een lange 
werkdag had om aan het proefschrift te werken. Ze stond het laatste jaar ook op 
andere momenten stand-by, als er weer eens een deadline voor een hoofdstuk was. 

Natuurlijk was de betrokkenheid van vele vrienden in de afgelopen jaren zeer 
waardevol, in het bijzonder van Gaby, Carla, Philomeen, Marga, Ingeborg, Saskia, 
Hans, Jolique, Edo, Jacqueline, Kees, Ellie, André, Louise, Hans-Erik, Jacqueline, 
Martin, Marjan, Hans, Judith en Wim, en zorgden voor de broodnodige afwisseling. 
Marieke wil ik extra bedanken voor haar vriendschap en voor haar rol als 'helpend 
handje' op kritieke momenten. Natuurlijk zorgden ook Elisabeth, Frank, Evert, 
Jorien, Jurriaan, Adèle, Bert en de vele buurvrienden uit de 'Nassaulaan' voor mooie 
en gezellige herinneringen buiten werktijd. 

Bovenal wil ik Claudia bedanken voor de bijzondere samenwerking in de afgelopen 
tien jaar. We wisten tien jaar geleden niet, wat er allemaal op ons pad zou komen. 
Achteraf was het veel meer dan we ooit konden vermoeden, maar onze vriendschap 
heeft de proefschrifttest doorstaan. Soms hadden we heftige discussies over taal, die 
nodig waren om tot de essentie van een idee te komen en die vaak waardevolle, 
nieuwe stappen in het proefschriftproces opleverden. Ook al zijn we verschillend en 
past zij à la wijlen Prof. Dr. Dumont meer bij de 'rekkelijken' en ik meer bij de 
'preciezen', waarschijnlijk ligt in die verscheidenheid juist onze kracht. 
Het was een intensieve tijd met als één van de vele hoogtepunten onze 
congresbezoeken van Mexico tot Madison, waarbij we samen, naast onze passie 
voor taal, konden genieten van schitterende architectuur en kunst die op ons pad 
kwam, of van spannende winkeltjes met exotische spulletjes, of samen erg moesten 
lachen tijdens wilde Mexicaanse taxiritten of bij het eten van te veel Spaanse 
garnalen. 
Rosa en Marit bedank ik voor de lol en gezelligheid, als zij samen met Eva en 
Harmen speelden, terwijl de moeders driftig doortypten, maar natuurlijk ook voor de 
schitterende tekeningen voor het omslag. 

Verder wil ik, Pam, Jans moeder, bedanken voor haar zorg, steun en gastvrijheid 
tijdens de afgelopen jaren. Zij stond altijd klaar voor ons en de kinderen als ik weg 
moest om ergens resultaten te presenteren en Jan ook niet onbeperkt vakantie kon 
opnemen. Ook wees ze me vaak op een interessant artikel of programma over taal en 
stelde belangstellende vragen over het onderzoek. Ik weet dat ze liever op de 
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achtergrond blijft en alles vanzelfsprekend vindt, maar ze hoort echt hier te staan. 
Ook de betrokkenheid van Jolien, Erik, Perijn, Dick, Barbara, Bart, Lieke en Gijs 
was waardevol. 

En dan is er mijn zus Janine, die ik bedank voor haar liefde en vriendschap en die 
mij altijd omringt waar ik ook ben. Zij weet als geen ander hoe een tekst je letterlijk 
in zijn greep kan houden. Ook bedank ik mijn twee 'broertjes', Maarten en Gert-Jan, 
voor hun liefde, humor en verhalen over hun onvergetelijke kwajongensstreken, die 
bij Harmen en Eva bovenaan in hun verhaal top-tien staan. 

Mijn lieve vader en moeder bedank ik voor de onvoorwaardelijke liefde en warmte, 
waarmee ik een leven verder kan. Ik heb altijd alle kansen gekregen om mijzelf te 
ontwikkelen. Ik dank hen beiden voor de steun, belangstelling en het vertrouwen dat 
er is bij alles wat ik onderneem. In de afgelopen twee moeilijke jaren, waarin 
gezondheid een nieuwe dimensie kreeg, zijn we alleen nog maar dichter bij elkaar 
gekomen. Ik grijp deze kans aan om het mooiste liedje dat ik ken, 'The moon over 
Mtatsminda' van de Georgische zanger Jansug Kakhidze, aan hun op te dragen. Het 
lied ontroert en maakt zo'n ongelofelijke warmte en liefde vrij, zodat het hun kracht 
en tijd geeft om samen te genieten van het leven. 

Als laatste dank ik mijn drie-eenheid, Jan-Eva-Harmen. Het papier dwingt een 
volgorde af, maar het liefst zou ik mijn grote liefdes hier tegelijk in 'opgestapelde' 
letters willen bedanken, wat helaas tot een onleesbaar resultaat zou leiden. Daarom 
begin ik met mijn dochter, Eva, en mijn zoon, Harmen, die de tijd waarin dit boek 
geschreven werd uitkozen om ter wereld te komen. Zij hielpen mij door er 
simpelweg te zijn. Zij lieten mij af en toe ontsnappen uit de ivoren toren van de 
wetenschap, als ze onverwacht mijn 'studiekast' binnenstormden met Harry Potters 
toverspreuk "amnesia completa". Natuurlijk moest ik dan wel alles vergeten en het 
proefschrift het proefschrift laten. Ik bedank spring-in-het-veld Eva voor haar 
creativiteit en levenslust, waardoor ik vaak weer met beide benen op de grond terug 
kom, letterlijk en figuurlijk. Het relativeert enorm als zij zegt dat het niet altijd zo 
perfect hoeft te zijn. Onze kleine-grote-man Harmen bedank ik voor zijn grapjes, 
nieuwsgierigheid en belangstelling voor de werking der dingen. Hij was het, die mij 
kwam waarschuwen dat al dat getyp zou leiden tot een heel dik telefoonboek en of 
dat nou wel echt de bedoeling was. Lieve Eva en lieve Harmen, de tijd breekt weer 
aan dat we samen brandnetelsoep en eigengemaakte pasta gaan maken en samen de 
wereld gaan ontdekken op elk vrij moment. En natuurlijk is daar nog een grote liefde 
en mijn beste vriend, die eigenlijk niet genoemd wil worden: Jan. Al die 
belangstelling is niets voor hem, maar zonder zijn niet-aflatende steun en hulp op 
kritieke en andere momenten was het niet gelukt om dit boek drukklaar te krijgen. 
Hij zorgde voor gezelligheid en afleiding in huis en daarbuiten, als ik soms te moe 
was om plannen te maken. We hebben te vaak apart van elkaar moeten leven, vooral 
de laatste periode, maar na het intypen van deze allerlaatste letters begint weer als 
vanouds 'la dolce vita' voor ons viertjes. 




