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“OEH, DAT IS EEN KOEKJE” DE VERWERVING VAN DE 
REFERENTIELE FUNCTIES VAN LIDWOORDEN EN PRONOMINA  

Margot Rozendaal & Anne Baker, Amsterdam Center for Language and 
Communication, Universiteit van Amsterdam1

1 Inleiding 

Referentie is het gebruik van een linguïstische uiting om naar een entiteit te verwijzen 
of om deze te identificeren (Brown & Yule, 1983). Het is een gebied van de taalkunde 
dat zich op het snijvlak van morfosyntaxis en pragmatiek bevindt. De 
morfosyntactische vorm die sprekers kiezen om te refereren is immers afhankelijk van 
de pragmatische functie die zij willen uitdrukken en ook van de kennis die de luisteraar 
heeft over de referent. Daardoor worden bijvoorbeeld indefiniete lidwoorden en 
definiete lidwoorden maar ook nomina en pronomina niet in gelijke mate gebruikt voor 
pragmatische functies. Gedurende de taalverwerving moeten kinderen leren hoe 
morfosyntactische vormen aan pragmatische functies worden gekoppeld. In dit artikel 
wordt voor indefiniete en definiete lidwoorden en pronomina onderzocht hoe drie 
Nederlandstalige kinderen tijdens de taalverwerving de koppeling met pragmatische 
functies tot stand brengen. Er zal met name gekeken worden in hoeverre gedeelde 
kennis, discourse pragmatiek en specificiteit van de referent invloed uitoefenen op de 
vorm-functiekoppeling die kinderen maken. 

Eerst zal besproken worden hoe bovenstaande factoren van invloed zijn op 
(correcte) vorm-functiecombinaties in het Nederlands. Vervolgens wordt een korte 
beschrijving gegeven van bestaand onderzoek naar vorm-functiecombinaties door 
Nederlandstalige kinderen. Daarna worden de methode en resultaten van dit onderzoek 
gepresenteerd, gevolgd door een discussie van de resultaten. 

2 Vorm-functiecombinaties in het Nederlands 

Zoals hierboven al vermeld is, kunnen indefiniete lidwoorden, definiete lidwoorden 
en pronomina niet altijd in dezelfde pragmatische context gebruikt worden. De vorm 
die een spreker kiest om te verwijzen is onder andere afhankelijk van het type 
informatie (specifiek of niet-specifiek) dat een spreker wil uitdrukken en de mate van 
gedeelde kennis over de referent tussen spreker en hoorder. Tabel 1 geeft een overzicht 
van deze vorm-functie koppelingen voor de morfosyntactische vormen die in dit 
onderzoek centraal staan. 
                                                           
1 Wij willen Rob Schoonen bedanken voor zijn hulp bij de statistische analyse van de data.  
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Tabel 1: Relevante vorm-functiecombinaties in dit onderzoek 
 indefiniet 

lidwoord 
definiet 
lidwoord

pronomen 

Niet-specifieke referentie + + - 
Benoemen + + - 
Specifieke referentie    

geen ged. kennis, referent niet in niet-talige cx + - - 
ged. kennis, referent niet in niet-talige context + + - 

Intro 

ged. kennis, referent in niet-talige context + + + 
Behoud - - + 
Wisseling - + + 
NB. + = vorm is correct voor functie; - = vorm is niet correct voor functie; ged. kennis = gedeelde kennis. 
 

Met betrekking tot type informatie wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-
specifieke en specifieke referenties. Niet-specifieke referentie houdt in dat de spreker geen 
speciaal exemplaar van de benoemde klasse in gedachte heeft (Gundel, 1996; Lyons, 
1999). Daarom kan hierbij ieder individu van de benoemde klasse of de klasse als 
geheel bedoeld zijn (generiek gebruik). In het Nederlands wordt voor niet-specifieke 
referentie meestal het indefiniet lidwoord gebruikt (voorbeeld 1), alhoewel het definiet 
lidwoord ook  gebruikt kan worden (voorbeeld 2).  
 
(1)  Arjen moet ook een koekje (Abel 3;0)2

(2)  De computer weerhoudt kinderen ervan lekker buiten te spelen 
 
In specifieke referentie wordt verwezen naar een bepaald exemplaar van de bedoelde klasse, 
zoals met het demonstratief voornaamwoord in voorbeeld (3). 
 
(3)  Een rooie koekje met een [/] een rooie snoepje. 
  Die wil ik. (Abel 3;0) 
  
Op het raakvlak tussen niet-specifieke en specifieke referentie wordt gevormd door de 
pragmatische functie van het benoemen. Deze komt vaak voor in kindertaal 
(Hickmann, 2003). Met een indefiniet of definiet lidwoord worden referenten in een 
klasse van gelijke entiteiten geplaatst (voorbeeld 4) of geïdentificeerd.  
 
(4)  Oeh, dat is een koekje (Abel 3;0) 
 
In het geval van specifieke referentie is verder de mate van gedeelde kennis over de referent 
bepalend voor de keuze van de morphosyntactische vorm. Gedeelde kennis kan onder 
andere tot stand komen doordat referent al eerder genoemd is in de discourse of door 
de aanwezigheid van de referent in de niet-talige context, waardoor deixis mogelijk is 
(Clark & Marshall, 1981; Brown & Yule, 1983; Ariel, 1996). Andere bronnen van 
gedeelde kennis zijn bijvoorbeeld kennis van de wereld en inferentie. Deze factoren 

                                                           
2 Deze uiting en volgende die met een naam en leeftijd aangeduid zijn, zijn afkomstig uit de CHILDES-
database. 
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worden niet specifiek onderzocht, maar zijn wel betrokken bij de vaststelling van 
gedeelde kennis in dit onderzoek. 

Op basis van de linguïstische context kunnen drie verschillende pragmatische 
functies onderscheiden worden (Aarssen, 1996; Roelofs, 1998; Blankenstijn & Scheper, 
2003). Als een referent voor het eerst in de conversatie genoemd wordt is deze nieuw. 
Dit wordt referent introductie genoemd. Als de spreker geen gedeelde kennis over de 
referent veronderstelt, wordt er in het Nederlands voor referentie een indefiniet 
lidwoord gebruikt (voorbeeld 5). Als de referent wel bekend kan worden verondersteld, 
omdat spreker en hoorder de referent bijvoorbeeld beide kennen, voldoet een definiet 
lidwoord (voorbeeld 6). Bij aanwezigheid in de niet-talige context is er al gedeelde 
kennis of deze kan gecreëerd worden door de aandacht van de luisteraar op de referent 
te vestigen. Om te introduceren kan de spreker dan deiktisch verwijzen met behulp van 
een pronomen.  
 
(5) Een hond, die Dobias (heet), die een bal in zijn mond heeft, zo. (Abel 3;3, tegen de 

onderzoeker die de hond niet kent) 
 
(6) Ik moet eigenlijk nog wel het kleine schaartje. (Sarah 3;0, tegen haar moeder) 
 
Een referent waarnaar terugverwezen wordt, is gegeven. Er wordt dan een onderscheid 
gemaakt tussen referentbehoud en referentwisseling. Referentbehoud is een terugverwijzing 
naar een entiteit die eveneens de onmiddellijk voorgaande referentie naar een persoon 
of object is (voorbeeld 7). Voor referentbehoud wordt in het Nederlands meestal een 
pronomen gebruikt. Een zelfstandig naamwoord met definiet lidwoord wordt minder 
correct geacht, omdat de referentie in dat geval eigenlijk onnodig expliciet is; een 
pronomen voldoet (Sperber & Wilson, 1995; Roelofs, 1998). Het indefiniet lidwoord is 
voor referentbehoud niet correct, omdat indefiniete lidwoorden niet naar gegeven 
referenten kunnen verwijzen. 
 
(7) Moeder: Mag het kindjei niet mee? 
 Kind:  Hiji is ziek. Hiji heeft (moet) nog in bedje liggen. (Matthijs 3;0) 
 
Referentwisseling is een terugverwijzing naar een entiteit die al eerder genoemd is in de 
conversatie, maar deze is niet de persoon of het object waarnaar onmiddellijk 
voorafgaand is verwezen (voorbeeld 8). Een definiet lidwoord of pronomen is de meest 
gebruikelijke manier om een referentwisseling aan te duiden. Het indefiniete lidwoord is 
voor referentwisseling niet correct, omdat het niet naar gegeven referenten kan 
verwijzen. 
 
(8) Moeder: Jij heb(t) , uh , een appelj boven je bed hangen. 
 Kind:  Ja. Ik heb de appelj (g)ekleurd. (Sarah 2;9) 
 
Uit eerder onderzoek naar de morfosyntaxis en de pragmatiek van referentie blijkt dat 
de verwerving hiervan lang duurt, tot 8;0 (Aarssen, 1996; Roelofs, 1998).  

Jongere kinderen overschatten meestal de kennis van de luisteraar en verwijzen 
daardoor niet informatief genoeg. Deze eerdere onderzoeken beschrijven de verwerving 
van referentie tussen 4;0 en 10;0. Er is nauwelijks informatie over de verwerving van 
vorm-functiecombinaties voor de leeftijd van 4;0. Bol & Kuiken (1988) hebben 
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aangetoond dat de verwerving van lidwoorden en pronomina in het Nederlands 
doorgaans voor of rond 2;0 begint. Het is dus mogelijk de verwerving van vorm-
functiecombinaties vanaf deze leeftijd te analyseren, maar dit is nog niet gebeurd. Dit 
onderzoek beoogt deze leemte te vullen. Er zal gekeken worden in hoeverre gedeelde 
kennis, discourse pragmatiek en specificiteit van de referent invloed uitoefenen op de 
vorm-functiekoppeling die kinderen maken. Op basis van een tweetal eerdere studies 
kunnen hierover  verwachtingen worden uitgesproken.  

Roelofs (1998) vond dat vierjarige kinderen de vorm-functiekoppeling slechts 
gedeeltelijk maken op basis van de aan- of afwezigheid van gedeelde kennis. Maar voor 
referentbehoud kiezen ze wel vaker een pronomen dan een zelfstandig naamwoord 
hierbij een gevoeligheid tonend voor de voorgaande discourse. Dit ontwikkelt zich dus 
vóór het vierde jaar. Het is de verwachting dat kinderen van twee- en drie jaar vorm-
functiekoppelingen dus ook al gedeeltelijk op basis van discourse pragmatiek tot stand 
gaan brengen. Er is ook evidentie dat twee- en driejarigen onderscheid maken tussen 
niet-specifieke en specifieke referentie. Schaeffer & Matthewson (2005) hebben ontdekt 
dat twee- en driejarige Engelstalige kinderen indefiniete en definiete lidwoorden 
contrasterend gebruiken voor respectievelijk niet-specifieke en specifieke referentie. De 
verwachting is dat twee- en driejarige Nederlandstalige kinderen hetzelfde onderscheid 
zullen maken.  

Bovenstaande veronderstellingen worden onderzocht op basis van een vorm-
functieanalyse in kindertaal. Er zal ook gekeken worden welke incorrecte (zie Figuur 1) 
vorm-functiecombinaties de kinderen maken. Deze foutenanalyse kan vervolgens 
uitwijzen in hoeverre de vorm-functiecombinaties voor specifieke referentie beïnvloed 
worden door de bovengenoemde factoren.  

3 Methode 

3.1 Proefpersonen 

Dit onderzoek analyseert de pragmatische functies van lidwoorden en pronomina bij 
drie Nederlandstalige kinderen tussen 2;0 en 3;3 uit de CHILDES-database. Bij de 
dataselectie zijn de volgende criteria gebruikt. Allereerst moest er sprake zijn van een 
conversationeel taalsample, aangezien dit de mogelijkheid biedt na te gaan hoe kinderen 
lidwoorden en pronomina gebruiken om diverse pragmatische functies uit te drukken. 
Daarnaast moesten de transcripten voldoende informatie bevatten over de niet-
linguïstische context, om zodoende een goede interpretatie van de situatie en mogelijke 
antecedenten van linguïstische referentie mogelijk te maken. Uit de geselecteerde 
corpora zijn op zes leeftijdsmomenten data geanalyseerd (zie Tabel 2). De zes 
leeftijdmomenten liggen steeds drie maanden uit elkaar. Er zijn voor ieder kind dus data 
geanalyseerd op 2;0, 2;3, 2;6. 2;9, 3;0 en 3;3. 
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Tabel 2: Longitudinale data gebruikt in het onderzoek 
corpus kind leeftijd totaal aantal uitingen totaal aantal referenties 

Groningen (Bol, 1995) Abel 2;0-3;3 3636 876 

Groningen (Bol, 1995) Matthijs 2;0-3;3 3600 1115 

Van Kampen (1994) Sarah 2;0–3;3 3600 1371 

 
De kinderen worden op basis van leeftijd met elkaar vergeleken, vanwege de mogelijke 
invloed van de cognitieve ontwikkeling op vorm-functiecombinaties. Er is getracht om 
voor ieder kind 600 uitingen per leeftijdsmoment te analyseren. Deze uitingen bevatten 
ook niet-analyseerbare uitingen, zoals minors (‘ja’, ‘nee’, delen van liedjes, zie Bol & 
Kuiken, 1988), fonologische (deels) onbegrijpelijke uitingen, niet-complete uitingen, 
uitingen zonder een relevante referentie (zie onder) en imitaties. In sommige gevallen 
was er echter geen opname beschikbaar op het gekozen leeftijdsmoment of waren er op 
dat moment niet genoeg uitingen aanwezig in de opname. In die gevallen is het sample 
aangevuld met data uit opnames die binnen een maand voor of na de doelleeftijd 
gemaakt zijn. In geen van de gevallen betrof de tijdsspanne tussen de gebruikte 
opnames van een kind voor een bepaald leeftijdsmoment meer dan vijf weken.  

Het talige niveau van deze drie kinderen is op basis van Gemiddelde Uitingslengte 
in woorden (MLUw) vergeleken met dat van een groep van 13 andere kinderen uit de 
CHILDES-database. De MLUw scores van de proefpersonen zijn omgezet naar z-
scores en vergeleken met de gemiddelde score van de 13 andere kinderen. Daaruit blijkt 
dat voor Abel en Sarah alle z-scores binnen 1 s.d. van het gemiddelde vallen. Matthijs is 
iets langzamer dan de twee andere kinderen; op twee meetmomenten (2;3 en 3;3) vallen 
zijn z-scores meer dan 1 s.d. onder het gemiddelde. Al met al kan toch geconcludeerd 
worden dat het taalniveau van de drie proefpersonen over het algemeen redelijk 
onderling vergelijkbaar is en overeenkomt met dat van andere Nederlandstalige 
kinderen van dezelfde leeftijd. Daarom zullen de data van de drie kinderen in de analyse 
en discussie van de resultaten in dit artikel per leeftijd worden samengevoegd. 

3.2 Analyse 

Dit onderzoek kijkt naar de pragmatische functies van referentie naar personen en 
objecten3. De referenties zijn zowel op morfosyntactisch als op pragmatisch niveau 
geanalyseerd. De morfosyntactische analyse betreft zelfstandig naamwoorden 
voorafgegaan door een indefiniet (een), definiet/demonstratief (de/het/die/dat) lidwoord4 
en pronomina (persoonlijke pronomina, demonstratieve pronomina, bezittelijke 

                                                           
3  Abstracte begrippen, zoals ‘een droom’, algemene plaatsaanduidingen zoals ‘in het park’ en nomina die 
onderdeel zijn van een vaste verbale constructies zoals ‘naar bed gaan’ zijn uitgesloten van analyse. De 
redenen hiervoor zijn zowel morfosyntactische als pragmatische van aard. De nomina in vaste verbale 
constructies bevatten vaak geen lidwoord. Daarnaast is de gedeelde kennis tussen spreker en hoorder over 
algemene plaatsaanduidingen en abstracte begrippen niet relevant. 
4 Definiete lidwoorden en bijvoeglijk gebruikte demonstratieve voornaamwoorden zijn samengevoegd 
aangezien deze twee vormen in het Nederlands van volwassenen op dezelfde manier gebruikt kunnen worden 
en door de kinderen in dit onderzoek ook zodanig worden toegepast. In dit artikel wordt daarom de term 
definiet  lidwoord gebruikt. om de combinatie van beide aan te duiden. 
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pronomina, telwoorden, relatieve pronomina en reflexieve pronomina). Er is 
onderzocht hoe de kinderen deze vormen aan pragmatische functies koppelen. De 
geanalyseerde pragmatische functies zijn niet-specifieke referentie, benoemen, referent 
introductie, referentbehoud en referentwisseling. Door middel van een foutenanalyse is 
vervolgens gekeken of de kinderen in hun vorm-functiekoppeling rekening houden met 
de discourse status van de referent en/of de kennis van de luisteraar. Er is onderscheid 
gemaakt tussen wel en geen gedeelde kennis tussen kind en luisteraar over de referent 
en tussen wel en geen aanwezigheid van de referent in de niet-talige context. Alle data 
zijn gecodeerd door de eerste auteur. De statistische analyse heeft plaatsgevonden met 
een loglineair model voor drie variabelen (vorm*functie*leeftijd). Het doel van een 
loglineaire analyse is te bepalen welke interacties tussen variabelen de waargenomen 
frequenties het best verklaren. Chi-kwadraattoetsen worden gebruikt om de 
overeenstemming tussen data en model te beoordelen. Het model dat de voorkeur 
heeft, verschilt niet significant van de data en bevat de minste significante interacties. 

4 Resultaten 

4.1 Lidwoorden en pronomina voor pragmatische functies 

De Figuren 1 en 2 geven een beeld van de omvang van het gebruik van indefiniete en 
definiete lidwoorden om elk van de vijf pragmatische functies uit te drukken. Op 2;6 
gebruiken de kinderen dus voor 24% van de niet-specifieke referenties een indefiniet 
lidwoord en in 76% een andere nominale vorm. In het begin, op 2;0 en 2;3, worden 
beide typen lidwoorden nog niet vaak gebruikt. Toch is er dan al een duidelijk verschil 
in de pragmatische gebruikscontext tussen de twee typen lidwoorden. Het indefiniet 
lidwoord wordt gebruikt om niet-specifiek te verwijzen en te benoemen, terwijl het 
definiet lidwoord vaker gebruikt wordt voor referentintroductie, referentbehoud en 
referentwisseling.  
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Figuur 1: Frequentie van gebruik van indefiniete lidwoorden per pragmatische functie 
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Figuur 2: Frequentie van gebruik van definiete/demonstratieve lidwoorden per pragmatische functie 
 
Vanaf 2;6 gaan de kinderen lidwoorden systematischer toepassen in hun taalproductie. 
Het pragmatisch verschillend gebruik van indefiniete en definiete lidwoorden blijft 
bestaan. Hoewel indefiniete lidwoorden vanaf 2;6 vaker worden gebruikt om specifieke 
referenten te introduceren, blijven kinderen in deze context de voorkeur geven aan een 
definiet lidwoord. Het verschillend gebruik van de twee typen lidwoorden wordt 
bevestigd door de loglineaire analyse. De data kunnen het best verklaard kunnen 
worden op basis van significante interacties tussen vorm*functie (X2(4)=360,29; 
p<001) en leeftijd*functie (X2(20)=39.21; p<.001). De significante vorm-functie 
interactie houdt in dat de kinderen indefiniete en definiete lidwoorden significant 
verschillend gebruiken voor pragmatische functies. Zoals uit de grafieken afgelezen kan 
worden, gebruiken de kinderen ndefiniete lidwoorden vaker voor niet-specifieke 
referentie en benoemen (voorbeeld 9), terwijl definiete lidwoorden vaker gebruikt 
worden voor  introducties, behoud en wisseling (voorbeeld 10). 
 
(9)  Dat is een paddestoel (Sarah 2;3) 
(10) Moeder: Wat doe je nou met je handen tegen je oren? 
  Kind: Doe op, de hand. (Abel 2;3) 
 
De leeftijd*functie-interactie kan verklaard worden doordat de frequentie van 
pragmatische functie afhankelijk is van de conversationele context die met leeftijd 
verandert. Als moeder en kind bijvoorbeeld een boekje lezen,  zal de functie benoemen 
erg frequent zijn. 
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Figuur 3: Frequentie van gebruik van pronomina per pragmatische functie 
 
Figuur 3 geeft het gebruik van pronomina voor specifieke referentie weer. Dus, op 2;0 
gebruiken de kinderen voor 33% van de introducties een pronomen en in 67% een 
andere vorm (zelfstandig naamwoord of eigennaam). Het gebruik van pronomina  voor 
introducties is tamelijk frequent en blijft tussen 2;0 en 3;3, min of meer gelijk. Voor 
referentbehoud en referentwisseling is er een duidelijke toename in het gebruik van 
pronomina waarneembaar. Deze toename blijkt ook uit de loglineaire analyse voor de 
interactie tussen het gebruik van pronomina, pragmatische functies en leeftijd. Er is een 
significante driewegs-interactie gevonden tussen vorm*functie*leeftijd (X2(10)=59,39; 
p<001). Dit resultaat houdt allereerst een tweewegs-interactie tussen vorm*functie in. 
Daaruit blijkt dat pronomina verschillend gebruikt wordt over functies; er worden 
bijvoorbeeld vaker pronomina gebruikt voor referentbehoud dan voor introducties. De 
driewegsinteractie met leeftijd geeft vervolgens aan dat de vorm-functie interactie 
verandert als het kind ouder wordt. Het gebruik van pronomina voor referentbehoud 
en –wisseling neemt toe. Deze toename hangt samen met een groter gebruik van 
pronomina door met name de verwerving van het persoonlijk voornaamwoord (hij, zij 
etc) naast het demonstratief voornaamwoord (Rozendaal, 2005). 

4.2 Foutenanalyse 

In paragraaf 2 is aangetoond hoe vorm-functiecombinaties voor specifieke referentie 
(referentintroductie, -behoud en –wisseling) afhankelijk zijn van gedeelde kennis en de 
aanwezigheid van de referent in de niet-talige context of voorgaande discourse (zie 
Tabel 1). In deze paragraaf zal gekeken worden of deze factoren ook een rol spelen in 
de vorm-functiekoppelingen die de kinderen in dit onderzoek maken. Hiertoe zullen 
niet-correcte vorm-functiekoppelingen in de taalproductie van de kinderen onderzocht 
worden. Vervolgens wordt bekeken of deze incorrecte vorm-functiecombinaties te 
herleiden zijn tot het wel of niet rekening houden met gedeelde kennis of de 
aanwezigheid van de referent in de discourse of de niet-talige context.  

Voor introducties geldt, dat als er geen gedeelde kennis is, alléén het indefiniet 
lidwoord correct is om te introduceren. Zelfstandige naamwoorden met een definiet 
lidwoord, zonder lidwoord of eigen namen zijn niet correct als er geen gedeelde kennis 
is. Pronomina kunnen in introducties alleen (deiktisch) gebruikt worden als de referent 
aanwezig is in de niet-talige context. Tabel 3 laat zien in hoeverre de kinderen in de 
keuze van de morfosyntactische vormen voor introducties deze twee factoren al dan 
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niet uit het oog verliezen. Als de referent niet in de niet-talige context aanwezig is en er 
een pronomen gebruikt wordt, is er geen onderscheid gemaakt tussen wel/geen 
gedeelde kennis, aangezien dit door de codeerder niet gemaakt kan worden op basis van 
alleen de transcripten. 
 
Tabel 3: Percentages foutieve referenties in introducties 
 2;0 2;3 2;6 2;9 3;0 3;3 
geen gedeelde kennis 
(lidwoordfout, eigennamen) 

100% 
9/9 

77% 
10/13 

64% 
7/11 

62% 
13/21 

44% 
10/23 

45% 
9/20 

referent niet in niet-talige 
context (pronomina) 

0% 
0/17 

3% 
1/30 

4% 
1/23 

5% 
2/42 

8% 
5/60 

8%  
3/38 

NB. Onder de percentages staat het aantal foutieve vormen op het aantal mogelijkheden om de fout te maken. 
 
Als er geen gedeelde kennis is, gebruiken de kinderen in meer dan 44% van de gevallen 
een foutieve vorm om de referent te introduceren. Ze gebruiken dan bijvoorbeeld het 
definiet lidwoord, zoals in voorbeeld (11). Tot 2;6 zouden deze fouten verklaard 
kunnen worden doordat de kinderen tot die leeftijd sowieso weinig indefiniete 
lidwoorden gebruiken. De indefinieten die ze gebruiken zijn voornamelijk met 
specifieke referentie verbonden (zie paragraaf 4.1). Vanaf 2;6 komen indefiniete 
lidwoorden ook voor introducties frequenter voor in de taalproductie. Maar ook dan 
houden de kinderen in hun keuze van de morfosyntactische vorm nauwelijks rekening 
met de kennis van de luisteraar. Het foutenpercentage ligt rond de 50%; de kinderen 
gebruiken indefinieten voor introducties op of rond kansniveau zonder rekening te 
houden met de kennis van de luisteraar. 
 
(11) Onderzoeker: He, he, maar vertel eens even van die bibliotheek. 

 Kind:   Eh zijn allemaal boekjes. 
  Kind:  En  van Flipper. 
  Kind:  Toen ging de jongens slapen. (Abel 3;3) 
 
Als de referent niet aanwezig is in de niet-talige context, is het aantal foutief gebruikte 
pronomina voor introducties beperkt (voorbeeld 12). Het lijkt wel toe te nemen tot 3;3.  
De kleine aantallen maken het lastig deze toename op waarde te schatten. Bovendien 
zou de toename samen kunnen hangen met een algemeen toenemend gebruik van 
pronomina tussen 2;0 en 3;3 (zie paragraaf 4.1). 
 
(12) Kind:  Dit hier over. (Matthijs 3;0) 
  Onderzoeker: Wat? Moet je even iets duidelijker # uitleggen, want ik snap 

het geloof ik niet. 
 
De linguïstische context speelt ook een rol in vorm-functiecombinaties. Indefiniete 
lidwoorden zijn niet correct om referentbehoud of –wisseling aan te duiden, terwijl een 
pronomen de voorkeur verdient boven het definiet lidwoord in referentbehoud. Tabel 
4 laat zien in hoeverre de kinderen hiermee rekening houden. 
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Tabel 4: Percentages foutieve referenties in referentbehoud en referentwisseling.  
 2;0 2;3 2;6 2;9 3;0 3;3 
behoud/wisseling 
met indefiniet lidwoord 

0% 
0/149 

0.4% 
1/232 

2% 
4/236 

1% 
4/310 

3% 
9/323 

2% 
6/272 

behoud zonder pronomen 65% 
33/51 

64% 
52/81 

37% 
32/87 

32% 
39/124 

25% 
25/99 

21% 
17/81 

NB. Onder de percentages staat het aantal foutieve vormen op het aantal mogelijkheden om de fout te maken. 

Tussen 2;0 en 3;3 houden de kinderen steeds meer rekening met de voorgaande 
discourse in de keuze van de referentiële vorm voor referentbehoud. Het percentage 
referentbehoud waarvoor geen pronomen wordt gebruikt (overexpliciet, voorbeeld 13) 
neemt af van 65% tot 21%. Tegelijkertijd is het gebruik van indefiniete lidwoorden 
voor gegeven referenten (behoud en wisseling) gedurende de gehele leeftijdsperiode 
vrijwel nihil.  
 
(13) Vader: Waar is de kapper? 
  Kind: Hier is de kapper. (Matthijs 2;6) 

5 Discussie en conclusie 

In dit onderzoek is nagegaan hoe drie Nederlandstalige kinderen tussen 2;0 en 3;3 
indefiniete lidwoorden, definiete lidwoorden en pronomina koppelen aan pragmatische 
functies. Op basis van de vorm-functieanalyse kan geconcludeerd worden dat 
indefiniete lidwoorden voornamelijk gebruikt worden om te benoemen en te verwijzen 
naar niet-specifieke referenten. Vanaf 2;6 wordt het indefiniet lidwoord ook gebruikt 
om specifieke referenten te introduceren, hoewel referentie naar specifieke entiteiten 
meestal met een definiet lidwoord gebeurt. Het verschillend gebruik van indefiniete en 
definiete lidwoorden op basis van specificiteit op deze jonge leeftijd komt overeen met 
de bevindingen van Schaeffer & Matthewson (2005) voor het Engels.  

Pronomina worden in eerste instantie even vaak gebruikt voor referentintroductie 
als voor referentbehoud. Vanaf 2;6 wordt referentbehoud vaker uitgedrukt met een 
pronomen dan referentintroductie en referentwisseling. De kinderen verkiezen dan in 
meer dan 50% van de gevallen een pronomen boven een zelfstandig naamwoord om 
referentbehoud uit te drukken.  

De foutenanalyse geeft inzicht in de factoren die de vorm-functiecombinaties van 
specifieke referenties beïnvloeden. Zoals verwacht stemmen de kinderen het gebruik 
van het indefiniet lidwoord nog niet goed af op de mate waarin de luisteraar kennis 
heeft van de referent. Als er geen gedeelde kennis is, kiezen de kinderen in meer dan 
40% van de gevallen een andere vorm dan het indefiniet lidwoord. Het gebruik van 
pronomina lijkt beter afgestemd te zijn op de mogelijkheid van de luisteraar om de 
referent te identificeren. Pronomina worden namelijk in minder dan 8% van de gevallen 
gebruikt om referenten te introduceren die niet in de niet-talige context aanwezig zijn. 
Dit lagere percentage fouten is in tegenspraak met het hoge percentage foutief gebruik 
van lidwoorden en eigennamen er totaal geen gedeelde kennis is. Het gebruikspatroon 
van pronomina kan anders verklaard worden, namelijk ze worden door de kinderen 
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deiktisch gebruikt. De kinderen gebruiken een pronomen vooral als de referent voor 
henzelf zichtbaar of anderszins waarneembaar is in de niet-talige context.  

Uit de foutenanalyse is verder naar voren gekomen dat tweejarige kinderen al een 
gevoeligheid ontwikkelen voor de aanwezigheid van de referent in de voorgaande 
discourse. Vanaf 2;6 gebruiken ze voor referentbehoud steeds vaker een pronomen en 
minder vaak een zelfstandig naamwoord. Bovendien worden indefiniete lidwoorden 
bijna niet gebruikt voor referentbehoud en referentwisseling. Het blijkt dus dat de 
gevoeligheid voor de voorgaande discourse die Roelofs (1998) bij vierjarigen opmerkte, 
zich al op tweejarige leeftijd begint te ontwikkelen.  

Voor zowel lidwoorden als pronomina is een ontwikkeling in vorm-
functiecombinaties waargenomen. Beide soorten morfosyntactische vormen worden 
allereerst voornamelijk toegepast op een semantisch beperkte manier: lidwoorden op 
basis van specificiteit en pronomina op basis van deiktische verwijzing. Vanaf 2;6 wordt 
het gebruik van zowel lidwoorden als pronomina ook afhankelijk van de pragmatische 
functie van de referentie in de discourse. Pronomina worden gebruikt voor gegeven 
referenten terwijl indefiniete lidwoorden wel naar nieuwe, maar niet naar gegeven 
referenten verwijzen. De achtergrond van deze allereerst beperkte toepassing van de 
vormen is nog niet duidelijk. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig dat op dit 
moment uitgevoerd wordt (Rozendaal, in voorbereiding; Rozendaal & Baker, in 
voorbereiding). Hierin worden vorm-functiecombinaties in Engelse en Franse 
kindertaal en het taalaanbod geanalyseerd. Er wordt bestudeerd in hoeverre de 
structuur van de doeltaal en het taalaanbod de vorm-functiecombinaties van kinderen 
beïnvloeden. 
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