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Samenvatting (summary in Dutch)  

Dit proefschrift behandelt de vraag in hoeverre begrenzingen aan taalvariatie in 
de talen van volwassenen en in stadia van eerste taalverwerving identiek zijn. 
Deze vraag wordt onderzocht binnen het semantische domein van tijd, 
modaliteit en aspect. Grammaticale uitdrukkingen van tijd, aspect en modaliteit 
(hierna TMA) verschillen in hun bereik, oftewel, het deel van een uiting dat ze 
modificeren. Deze verschillen in bereik leiden tot een hiërarchische ordening 
van grammaticale TMA-uitdrukkingen die naar verwachting gevolgen heeft 
voor de mogelijke variatie in TMA-systemen in talen van de wereld en in 
mogelijke stadia van kindertalen. De voorspellingen die uit de hiërarchie volgen 
worden getoetst in een typologisch onderzoek naar universele kenmerken van 
TMA-systemen en in een crosslinguïstisch onderzoek naar de 
verwervingsvolgorde van TMA-uitdrukkingen.  
Hoofdstuk 1 beschrijft de rol van taaluniversalia in typologisch onderzoek 

en taalverwervingsonderzoek. Veel universalia m.b.t. de talen van volwassenen 
zijn, binnen een bepaald linguïstisch domein, te beschrijven als implicationele 
hiërarchieën van eigenschappen. Zo’n hiërarchie heeft de vorm A ⊂ B ⊂ C, 
waarin de aanwezigheid van eigenschap C de aanwezigheid van eigenschap B 
impliceert, en de aanwezigheid van eigenschap B de aanwezigheid van 
eigenschap A, maar niet omgekeerd. Een eigenschap die meer naar rechts staat 
in de hiërarchie is meer gemarkeerd in de talen van de wereld. Binnen een taal 
impliceert de aanwezigheid van meer gemarkeerde eigenschappen de 
aanwezigheid van minder gemarkeerde eigenschappen. Binnen het functionele 
paradigma wordt ervan uitgegaan dat de gemarkeerdheid van talige 
eigenschappen bepaald wordt door hun cognitieve complexiteit en 
communicatieve relevantie.  

Kinderen hebben, net als volwassenen, beperkte cognitieve capaciteiten 
hebben en gebruiken taal, net als volwassenen, voor communicatieve doelen. 
Aangezien cognitieve capaciteiten en communicatieve behoeftes van grote 
invloed zijn op mogelijke taalsystemen, is het te verwachten dat de variatie in 
taalsystemen van kinderen en volwassenen op identieke wijze beperkt is. Dit 
betekent dat kinderen beginnen met de verwerving van de minst gemarkeerde 
eigenschappen, oftewel, de eigenschappen die cognitief het minst complex zijn 
en communicatief het meest relevant. Meer gemarkeerde eigenschappen 
worden alleen verworven als minder gemarkeerde eigenschappen aanwezig zijn 
in het taalsysteem van het kind. De hoofdvraag van dit proefschrift is of de 
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grenzen aan variatie in talen van de wereld identiek zijn aan de grenzen aan 
variatie in stadia van eerste taalverwerving. Met behulp van een implicationele 
hiërarchie wordt deze vraag onderzocht voor de grammaticale expressie van de 
semantische domeinen van tijd, aspect en modaliteit en de aanverwante 
domeinen van kwantificatie, irrealis en evidentialiteit. 

In deel I van dit proefschrift (hoofdstuk 2 t/m 5) wordt de theorie 
uiteengezet met betrekking tot TMA. Hierin wordt een implicationele 
hiërarchie opgesteld op basis van de benadering van TMA in Functionele 
Grammatica, de zogenaamde Bereikhiërarchie. In deel II wordt bekeken in 
hoeverre de Bereikhiërarchie juiste voorspellingen doet voor kenmerken van 
TMA-systemen in volwassen talen en in deel III voor de verwervingsvolgorde 
van TMA-uitdrukkingen. Beide delen bevatten een taalspecifiek en een 
crosslinguïstisch onderzoek. In deel IV volgen de conclusies en implicaties van 
deze dissertatie. 

DEEL I   THEORIE 

 
Hoofdstuk 2 zet de benadering uiteen van grammaticale expressie van TMA in 
de theorie van de Functionele Grammatica. In dit model worden grammaticale 
uitdrukkingen van TMA en aanverwante domeinen beschreven als operatoren 
die verschillende delen van een uiting modificeren. Het deel van de uiting dat 
gemodificeerd wordt ligt in het bereik van de operatoren. Op basis van het 
bereik van een operator zijn er drie belangrijke typen operatoren te 
onderscheiden, die aangeduid worden als π1-, π2- en π3-operatoren. Het eerste 
type, de π1-operatoren, heeft alleen het predikaat in zijn bereik. Het predikaat 
wordt uitgedrukt door het hoofdwerkwoord of door een niet-werkwoordelijk 
predikaat, zoals een nominale, adjectivische of adverbiale constituent. Het 
predikaat heeft als functie om de hoofdeigenschap of relatie te beschrijven die 
toegeschreven wordt aan de argumenten in de zin. π1-Operatoren specificeren 
deze eigenschap of relatie. Het tweede type operatoren, π2-operatoren, heeft de 
predikatie in zijn bereik. De predikatie wordt gevormd door het 
(gemodificeerde) predikaat, de argumenten en eventuele adjuncten en 
situeerteen gebeurtenis in de werkelijkheid of in een imaginaire wereld. π2-
Operatoren specificeren de situering van situering van deze gebeurtenis. Ze 
geven bijvoorbeeld de temporele locatie van de gebeurtenis aan, de 
werkelijkheidsstatus, of de frequentie van de gebeurtenis. Het derde type 
operatoren dat relevant is voor deze dissertatie zijn de π3-operatoren. Zij 
hebben de gehele propositie in hun bereik. De propositie fungeert als de 
inhoud van de uiting die de spreker overbrengt aan de luisteraar en wordt 
gevormd door de gemodificeerde predikatie. π3-Operatoren modificeren de 
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overdracht van de inhoud van spreker naar luisteraar: ze geven aan hoe 
betrouwbaar de inhoud wordt geacht door de spreker.  

Er bestaat een hiërarchische relatie tussen de drie typen operatoren. π1-
Operatoren vallen binnen het bereik van π2-operatoren en π2-operatoren 
vallen op hun beurt binnen het bereik van π3-operatoren. Het bereik van π1-
operatoren betreft dus een minder complexe eenheid dan het bereik van π2-
operatoren en die betreft een minder complexe eenheid dan die van π3-
operatoren. De functie van π1-operatoren (beschrijving van een eigenschap) 
kan beschouwd worden als cognitief minder abstract en communicatief 
relevanter dan de functie van π2-operatoren (situering van een gebeurtenis) of 
van π3-operatoren (overdracht van inhoud). Een groter bereik leidt dus tot een 
toename in gemarkeerdheid. Dit is samengevat in de Bereikhiërarchie:  

 
π1-operatoren ⊂ π2-operatoren ⊂ π3-operatoren, 
 

waarin wordt uitgedrukt dat π3-operatoren meer gemarkeerd zijn dan π2-
operatoren, en die zijn op hun beurt meer gemarkeerd dan π1-operatoren. Naar 
verwachting heeft de Bereikhiërarchie invloed op de mogelijke variatie in TMA-
systemen van volwassenen en kinderen. 

In de hoofdstukken 3 en 4 worden de verschillende semantische domeinen 
van TMA besproken. Wat wordt precies verstaan onder aspect, tijd, modaliteit, 
kwantificering, evidentialiteit en irrealis en tot welk type operatoren behoren de 
specifieke semantische functies binnen deze domeinen?  
Hoofdstuk 3 behandelt de domeinen van aspect, tijd en kwantificering. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de notie van topic time: dit is het 
tijdsinterval waarop de uiting van de spreker betrekking heeft.  

Grammaticale uitdrukkingen van aspect selecteren dat deel van de temporele 
structuur van een eigenschap of relatie dat relevant is voor de topic time. Een 
voorbeeld hiervan zijn de betekenisonderscheidingen tussen is about to jump, is 
jumping en keeps jumping. De temporele structuur van een eigenschap of relatie 
kan verdeeld worden in verschillende fasen of intervallen: er is een beginpunt 
en een eindpunt, een fase tussen deze punten in waarin de eigenschap van 
kracht is, en een fase voor en na de eigenschap: de prefase leidt tot de 
eigenschap of relatie en de postfase is het gevolg van de eigenschap of relatie. 
Aspectuele uitdrukkingen selecteren een van deze fasen of combinaties daarvan. 
Aspect geeft dus precies aan welk deel van de temporele structuur van de 
eigenschap betrekking heeft op het argument. Het draagt bij aan wat er precies 
geprediceerd wordt van de argumenten en fungeert dus als π1-operator.  

Grammaticale uitdrukkingen van tijd plaatsen het deel van een gebeurtenis 
dat relevant is voor de conversatie (topic time) op de tijdslijn in relatie tot een 
referentietijd, in het algemeen de spreektijd. Een voorbeeld is het onderscheid 
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tussen he is jumping en he was jumping. Mogelijke onderscheidingen zijn verleden 
tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd of combinaties daarvan, zoals 
verleden tijd tegenover niet-verleden tijd. Ook zijn er talen die binnen de 
verleden en/of toekomende tijd onderscheidingen maken tussen het verre of 
nabije verleden of de verre of nabije toekomst en talen die tijd helemaal niet 
grammaticaal uitdrukken. Het plaatsen van de gebeurtenis in de tijd betreft de 
gebeurtenis zoals die wordt beschreven door de argumenten, het 
(gemodificeerde) predikaat en eventuele adjuncten. Uitdrukkingen van tijd 
hebben dus de predikatie in hun bereik en fungeren als π2-operatoren.  

Grammaticale uitdrukkingen van kwantificatie, ten slotte, kunnen 
verschillende betekenisveranderingen teweeg brengen. Er zijn kwantificerende 
uitdrukkingen die aangeven dat een bepaalde eigenschap of relatie zich 
herhalend voordeed of in intense mate, vergelijkbaar met het betekenisverschil 
tussen he jumped (once) of he jumped up and down. In dat geval is het bereik van de 
uitdrukking alleen het predikaat en fungeert als een π1-operator. Deze 
uitdrukkingen zijn gedefinieerd als predikaat-kwantificatie. Er zijn ook 
kwantificerende uitdrukkingen die aangeven dat er gerefereerd wordt aan een 
gebeurtenis die zich voordeed op meerdere momenten in de tijd, zoals he was 
jumping every day of he used to jump. In dit tweede geval is het bereik van de 
uitdrukkingen de hele predikatie omdat de kwantificering van de complete 
gebeurtenis wordt uitgedrukt: deze uitdrukkingen fungeren als π2-operatoren. 
Deze vorm van kwantificering wordt gebeurtenis-kwantificatie genoemd. 

Concluderend zijn uitdrukkingen van aspect en predikaat-kwantificatie 
geanalyseerd als π1-operatoren, met bereik over het predikaat, en uitdrukkingen 
van tijd en gebeurtenis-kwantificatie als π2-operatoren, met bereik over de 
predikatie. 
Hoofdstuk 4 behandelt het domein van modaliteit en aanverwante 

domeinen als evidentialiteit en irrealis. Modaliteit wordt geanalyseerd volgens 
drie parameters: betekenis, bereik en bron. Ten eerste voegt een modale 
uitdrukking een algemene betekenis toe, namelijk mogelijkheid (bijvoorbeeld 
can of may) of noodzakelijkheid (must, have to), of een betekenis tussen deze twee 
uitersten, zoals neiging (want, would) of gematigde noodzakelijkheid (should, ought 
to). De betekenis van modale uitdrukkingen kan betrekking hebben op 
verschillende delen van de uiting, oftewel, het bereik van modale uitdrukkingen 
is variabel. Als de modale uitdrukking alleen het predikaat in zijn bereik heeft, 
fungeert de uitdrukking als een π1-operator en drukt uit dat de eigenschap 
beschreven door het predikaat noodzakelijk of mogelijk betrekking heeft op het 
argument. Als de modale uitdrukking de predikatie in zijn bereik heeft dan 
fungeert de uitdrukking als een π2-operator en drukt uit dat de gebeurtenis 
noodzakelijk of mogelijk realiteit is. Als de modale uitdrukking de propositie in 
zijn bereik heeft, dan fungeert de uitdrukking als een π3-operator en drukt uit 
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dat de spreker de propositie noodzakelijk of mogelijk voor waar houdt. De 
derde parameter is de bron van de modaliteit: De noodzakelijkheid, 
mogelijkheid of neiging kan veroorzaakt worden door intrinsieke factoren van 
de participant (het argument), door externe factoren, of door epistemische 
(kennis). Er is geen een-op-een relatie tussen bron en bereik. De spreker kan 
epistemische modaliteit bijvoorbeeld presenteren als objectieve algemene 
kennis van de wereld (een π2-operator) of als subjectieve kennis van de spreker 
zelf (π3-operator).  

Een aan modaliteit verwant domein, evidentialiteit, drukt uit hoe de spreker 
de informatie in de propositie heeft verworven. Dit kan bijvoorbeeld zijn door 
zintuiglijke waarneming, door deductie, of door van-horen-zeggen. Operatoren 
van evidentialiteit hebben de hele propositie in hun bereik en zijn dus π3-
operatoren. 

Het domein van irrealis tenslotte, is ook nauw verwant aan dat van 
modaliteit. Een uitdrukking van irrealis presenteert een bepaalde gebeurtenis als 
niet-feitelijk; de gebeurtenis is hypothetisch. Omdat het een objectieve 
presentatie van de realiteitsstatus van de gebeurtenis betreft behoort deze 
betekenis tot de π2-operatoren. 

Concluderend kan gesteld worden dat modale uitdrukkingen fungeren als 
π1-, π2- of π3-operator, evidentiële uitdrukkingen als π3-operator en 
uitdrukkingen van irrealis als π2-operator. 

In hoofdstuk 5 worden uit de Bereikhiërarchie specifieke hypothesen 
afgeleid voor TMA-systemen in talen van volwassenen en kinderen. De eerste 
hypothese betreft de diachrone ontwikkeling van grammaticale TMA-
uitdrukkingen. In het proces van grammaticalisatie vertoont de betekenis van 
een element altijd een toename en nooit een afname in abstractie, algemeenheid 
en interpersoonlijkheid. Omdat operatoren met een groter bereik een 
abstractere, algemenere en meer interpersoonlijke betekenis hebben dan 
operatoren met een kleiner bereik is de hypothese dat een specifieke 
uitdrukking in de diachrone ontwikkeling wel een groter bereik kan krijgen, 
maar niet een kleiner bereik (Hypothese 1). 

De tweede hypothese betreft de frequentie van operatoren. Hierbij zijn twee 
factoren van belang. Ten eerste is de uitdrukking van operatoren met een groter 
bereik communicatief minder gemotiveerd dan de uitdrukking van operatoren 
met een kleiner bereik. Ten tweede sterven met name uitdrukkingen met 
algemenere betekenissen (= groter bereik) uit door diachrone competitie. Om 
deze twee redenen is de verwachting (i) dat binnen een taal de token-frequentie 
van operatoren met een kleiner bereik groter is dan van operatoren met een 
groter bereik (Hypothese 2a); (ii) dat de klasse van operatoren met een kleiner 
bereik meer leden heeft dan de klasse van operatoren met een groter bereik 
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(Hypothese 2b) en (iii) dat operatoren met een kleiner bereik crosslinguïstisch 
vaker voorkomen dan operatoren met een groter bereik (Hypothese 2c). 

De derde hypothese betreft de mogelijke synchrone configuraties van 
operatoren in een taal. Die worden direct bepaald door de Bereikhiërarchie die 
uitdrukt dat meer gemarkeerde operatoren alleen voorkomen in een taal 
wanneer de minder gemarkeerde operatoren ook voorkomen. Er zouden dus 
talen bestaan met alleen π1-operatoren, talen met π1- en π2-operatoren en talen 
met π1-, π2-, en π3-operatoren. Andere configuraties zijn naar verwachting niet 
mogelijk (Hypothese 3a). Een tweede hypothese met betrekking tot synchrone 
configuraties betreft de functies van polyseme en portmanteau uitdrukkingen. 
Er is evidentie dat de verandering van betekenissen bepaald wordt door 
universele conceptuele continua. Een bepaalde uitdrukking zal naar 
verwachting alleen gerelateerde velden van zo’n continuüm uit kunnen drukken. 
Met betrekking tot het bereik is de verwachting dat verschillende semantische 
functies van een uitdrukking altijd hetzelfde of een aangrenzend bereik hebben. 
Wat niet voor kan komen is een polyseme of portmanteau uitdrukking die wel 
fungeert als π1- en π3-operator, maar niet als π2-operator (Hypothese 3b). 

De vierde hypothese betreft de expressievorm van operatoren. Tijdens het 
grammaticalisatieproces verandert niet alleen de betekenis van een element, 
maar ook de expressievorm: die raakt meer gebonden, wordt fonologisch 
gereduceerd en verliest kenmerken van de oorspronkelijke lexicale categorie. 
Uit de verwachting dat operatoren met een groter bereik verder liggen op 
diachrone ontwikkelingspaden (zie hypothese 1), volgt ook de verwachting dat 
operatoren met een groter bereik een hogere graad van formele 
grammaticalisatie vertonen dan operatoren met een kleiner bereik (Hypothese 
4). In het algemeen kan inflectie beschouwd worden als de meest 
gegrammaticaliseerde expressievorm, vervolgens partikels, dan 
hulpwerkwoorden en ten slotte perifrastische uitdrukkingen. 

De vijfde hypothese betreft de volgorde van uitdrukking van operatoren in 
volwassen talen. Aangezien taalgebruikers de neiging hebben om de semantiek 
iconisch in de syntaxis tot uitdrukking te brengen kan voorspeld worden dat 
operatoren met een kleiner bereik dichter bij het predikaat worden uitgedrukt 
dan operatoren met een groter bereik (Hypothese 5). 

De hypotheses met betrekking tot stadia van taalverwerving zijn een 
toespitsing van hypotheses 3a en 3b. Aangezien iedere fase van kindertaal te 
beschouwen is als een mogelijk taalsysteem is hypothese 3a ook voor kindertaal 
van kracht. Met betrekking tot de verwervingsvolgorde van TMA-
uitdrukkingen houdt dat in dat kinderen de Bereikhiërarchie volgen: ze 
verwerven eerst π1-operatoren, tegelijkertijd daarmee of daarna π2-operatoren 
en tegelijkertijd daarmee of daarna π3-operatoren (Hypothese 6). Alleen in deze 
volgorde van verwerving voldoet ieder taalstadium aan de mogelijke 
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configuraties. Bovendien zullen polyseme en portmanteau uitdrukkingen in 
kindertaal net als in volwassen taal betekenissen hebben die hetzelfde bereik of 
een aangrenzend bereik hebben (Hypothese 7).  

DEEL II  TYPOLOGIE 

 
In hoofdstuk 6 worden hypothese 1 tot en met 5 getoetst met betrekking tot 
het Engels. Eerst wordt een overzicht gegeven van de verschillende TMA- 
uitdrukkingen in het Engels. Op basis van corpusonderzoek worden de 
verschillende specifieke semantische functies besproken.  

Om hypothese 1 te testen is van alle TMA-uitdrukkingen de diachrone 
ontwikkeling onderzocht op basis van bestaande literatuur. Alle bekende 
ontwikkelingspaden ondersteunen de hypothese dat het bereik van operatoren 
groter wordt en niet kleiner. 

Om hypothese 2a te testen is de frequentie van de verschillende operatoren 
(N = 2502) bestudeerd in spontane conversatie van acht sprekers van het 
Amerikaans Engels uit het Santa Barbara Corpus of Spoken American English 
(SBCSAE). Hieruit blijkt dat π2-operatoren in het Engels verreweg het 
frequentst zijn. Ze vormen 83% van alle operatoren, terwijl π1-operatoren 16% 
vormen en π3-operatoren 1%. Dit gaat tegen de hypothese in. Een verklaring 
hiervoor ligt in de verplichting om tijd uit te drukken in het Engels. Het 
overgrote deel van de π2-operatoren bestaat uit tijdsuitdrukkingen, terwijl de 
andere categorieën heel marginaal voorkomen. Wanneer alleen de modale 
uitdrukkingen (N = 228) worden vergeleken, die geen van allen verplicht 
worden uitgedrukt, dan blijkt de token-frequentie van π1-operatoren  (67%) 
wel groter te zijn dan van π2-operatoren (20%), en is de frequentie van π3-
operatoren (13%) het kleinst. Dit suggereert dat bereik weliswaar een factor van 
betekenis is in de token-frequentie, maar dat de verplichting van uitdrukken van 
grotere invloed is. Hypothese 2b wordt voor het Engels deels bevestigd: de 
klasse van π3-operatoren is veel kleiner dan van π1- en π2-operatoren. Echter, 
de klasse van π2-operatoren is net iets groter dan van π1-operatoren, wat niet 
in overeenstemming is met de hypothese. Dit suggereert dat π1- en π2-
operatoren niet veel verschillen in gemarkeerdheid. In het crosslinguïstisch 
onderzoek in hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan. 

Hypothese 3a en 3b worden beide ondersteund door het Engels: ten eerste 
blijkt de configuratie van aanwezige operatoren in overeenstemming met de 
voorspelde mogelijke configuraties. Er zijn namelijk π1-, π2- en π3-operatoren. 
Deze hypothese behoeft echter verdere ondersteuning in crosslinguïstisch 
onderzoek (hoofdstuk 7). Ten tweede blijkt dat de polyseme en portmanteau 
elementen in het Engels hypothese 3b ondersteunen: de verschillende 
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betekenissen van een bepaalde uitdrukking hebben steeds hetzelfde bereik of 
een aangrenzend bereik, bijvoorbeeld de past habitual used to is tegelijkertijd een 
operator van verleden tijd (π2) en van habitualiteit (π2) en het modale 
hulpwerkwoord can fungeert als π1-, π2- en π3-operator. 

Hypothese 4 is getoetst door de expressievormen van TMA-uitdrukkingen, 
inflectie, hulpwerkwoord of perifrase, te vergelijken met hun bereik. De relatie 
blijkt niet geheel in overeenstemming met de hypothese. Tijd wordt (π2) 
bijvoorbeeld uitgedrukt door inflectie, maar de meeste π3-operatoren door 
middel van hulpwerkwoorden, die een lagere graad van formele 
grammaticalisatie hebben. Een alternatieve analyse laat zien dat er een veel 
sterker verband is tussen de leeftijd van de uitdrukking en de formele 
grammaticalisatie: hoe ouder de uitdrukking, hoe hoger de graad van formele 
grammaticalisatie. Er lijkt dus alleen een indirecte relatie te bestaan tussen 
bereik en expressievorm, omdat operatoren met een kleiner bereik vaak, maar 
niet per definitie, jonger zijn. 

Hypothese 5 is getoetst door TMA-uitdrukkingen met verschillend bereik 
met elkaar te combineren. Hieruit blijkt dat de verschillende operatoren 
geplaatst worden conform de hypothese: operatoren met een kleiner bereik 
worden dichter bij het predikaat uitgedrukt dan operatoren met een groter 
bereik. Bijvoorbeeld in he is going to read staat de markering van aspect going to 
(π1) dichter bij het predikaat read dan de markering van tegenwoordige tijd  is 
(π2) 

Concluderend kan gesteld worden dat de Bereikhiërarchie in het Engels tot 
uiting komt in de diachrone ontwikkeling, in de synchrone configuratie en in de 
expressievolgorde. Verder is er een correlatie gevonden tussen een groter bereik 
en een lagere token-frequentie, maar blijkt de verplichting van uitdrukking van 
een bepaalde categorie van grotere invloed op de token-frequentie dan het 
bereik. De grootte van de klasse van operatoren ondersteunt de hypothese 
deels: er zijn veel minder π3-operatoren, maar het aantal π1- en π2-operatoren 
is vergelijkbaar. Ten slotte is er alleen evidentie gevonden voor een indirecte 
relatie tussen bereik en expressievorm. Een groter bereik correleert deels met 
de leeftijd van uitdrukkingen en de leeftijd correleert sterk met de 
expressievorm.   

In hoofdstuk 7 worden hypotheses 1 tot en met 5 crosslinguïstisch getoetst. 
Hypothese 1 wordt getoetst aan de hand van literatuuronderzoek. De 
crosslinguïstische studies van Bybee (1985), Dahl (1985) en Bybee et al. (1994) 
hebben diverse universele diachrone ontwikkelingen aangetoond in 
betekenissen van morfemen. Deze grammaticalisatieroutes of semantische 
paden zijn universeel omdat ze voorkomen in sterk uiteenlopende talen. 
Voorbeelden hiervan zijn: i) een progressief of continuatief krijgt geleidelijk de 
betekenis van imperfectief of tegenwoordige tijd; ii) perfect of completief 
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aspect ontwikkelt naar perfectief aspect en vervolgens naar verleden tijd; iii) een 
modale uitdrukking van wil ontwikkelt de betekenis van toekomende tijd. Het 
blijkt dat de betekenissen in de semantische paden ontwikkelen van operatoren 
met een klein bereik naar operatoren met een groter bereik en niet andersom. 
Aspectuele betekenissen (π1) ontwikkelen zich bijvoorbeeld tot tijd (π2), en 
modale betekenissen met alleen het predikaat in hun bereik (π1) kunnen zich 
ontwikkelen tot een modale uitdrukking met de predikatie (π2) en later de 
propositie (π3) in hun bereik. Dit ondersteunt hypothese 1. Een onverwachte 
ontwikkeling, hoewel niet strijdig met de hypothese, is die van perfect aspect 
(π1) naar een evidentiële uitdrukking (π3). Het bereik van de uitdrukking 
verandert dan dus direct van het predikaat naar de gehele propositie, zonder dat 
er noodzakelijk een stadium is waarin de predikatie het bereik van de 
uitdrukking vormt.  

Het testen van de overige hypotheses is gebaseerd op een sample van 76 
talen, het zogenaamde GRAMCATS sample (Bybee et al. 1994). Dit sample is 
samengesteld uit talen die geografisch en genetisch niet gerelateerd. Voor 
hypothese 2 en 3 is op basis van descriptieve grammatica’s van alle talen in het 
sample een inventarisatie gemaakt van de aanwezige TMA-uitdrukkingen. Het 
blijkt dat alle talen (N = 76) uitdrukkingen hebben die als π1-operator 
fungeren, vrijwel alle talen (N = 73) π2-operatoren hebben en dat ongeveer de 
helft (N = 37) π3-operatoren heeft. Dit ondersteunt hypothese 2c. Vervolgens 
is de grootte van de klassen van operatoren onderzocht. In het sample is het 
totale aantal uitdrukkingen dat als π1-operator fungeert (N = 451) groter dan 
het aantal uitdrukkingen dat als π2-operator fungeert (N = 413) en het aantal 
π3-operatoren (N = 89) is verreweg het kleinst. Verder blijkt dat in veel, maar 
niet in alle talen de klasse van π1-operatoren groter is dan of even groot als de 
klasse van π2-operatoren (59%) en dat in het merendeel van de talen de klasse 
van π3-operatoren kleiner is dan van π1-operatoren (96%) en van π2-
operatoren (99%). Dit ondersteunt deels hypothese 2b: net als in het Engels 
blijkt het verschil tussen π1- en π2-operatoren minimaal terwijl er een duidelijk 
verschil is tussen deze twee klassen enerzijds en π3-operatoren anderzijds. 

Hypothese 3a wordt volkomen ondersteunt door de configuraties in de talen 
van het sample. Er zijn drie talen met alleen π1-operatoren, 36 talen met π1- en 
π2-operatoren en 37 talen met alle drie typen operatoren. Er is dus geen enkele 
taal met een configuratie die in strijd is met de hypothese, zoals bijvoorbeeld 
talen met alleen π2- of alleen π3-operatoren, of met π2- en π3-operatoren, 
maar geen π1-operatoren. Hypothese 3b wordt ook in hoge mate ondersteund 
door het sample: de verschillende betekenissen van polyseme en portmanteau 
uitdrukkingen hebben steeds hetzelfde of een aangrenzend bereik. De enige 
uitzondering hierop wordt gevormd door uitdrukkingen die zowel voor perfect 
aspect (π1) als voor evidentialiteit (π3) gebruikt worden. In deze configuratie 
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komt semantische ontwikkeling dus niet overeen met een gestage uitbreiding 
van bereik.  

Hypothese 4 voorspelt dat operatoren met een groter bereik een hogere mate 
van formele grammaticalisatie vertonen. Na verschillende analyses blijkt dat er 
niet direct een verband bestaat tussen bereik en graad van formele 
grammaticalisatie, maar juist tussen bepaalde semantische functies en 
expressievormen. Talen met alleen ongebonden vormen hebben bijvoorbeeld 
relatief vaak modale betekenissen met een klein bereik (π1) terwijl talen waarin 
alleen inflectie wordt gebruikt relatief vaak tijd (π2) en evidentialiteit (π3) 
uitdrukken. Talen met verschillende uitdrukkingsvormen drukken relatief vaak 
aspect (π1) uit. Het morfologisch type van talen lijkt dus invloed te hebben op 
het soort betekenissen dat gemakkelijk grammaticaliseert.  

Hypothese 5 tenslotte is getoetst door de volgorde van operatoren te 
bekijken in de talen. Voor 22 talen werd informatie gevonden over de 
uitdrukkingsvolgorde die de hypothese ondersteunt: π1-operatoren worden 
dichter bij het predikaat uitgedrukt dan π2-operatoren en die worden dichter bij 
het predikaat uitgedrukt dan π3-operatoren. Er zijn echter 9 talen waarin een of 
meer volgordes mogelijk zijn die strijdig zijn met de hypothese. De conclusie is 
dan ook dat er weliswaar een tendens bestaat dat bereik iconisch wordt 
uitgedrukt, maar dat dit niet de enige factor is die een rol speelt. De 
expressievorm van operatoren lijkt bijvoorbeeld ook van grote invloed te zijn.  

Samengevat levert de Bereikhiërarchie juiste voorspellingen op voor de 
diachronie, de mogelijke configuraties van operatoren en de mogelijke 
betekenissen van polyseme elementen en portmanteau uitdrukkingen. Met 
betrekking tot de crosslinguïstische frequentie, de grootte van de klassen van 
operatoren en de expressievolgorde speelt het bereik van operatoren een rol, 
maar andere factoren blijken eveneens van belang. Er is geen evidentie dat de 
expressievorm samenhangt met bereik: de specifieke semantische functies zijn 
van grotere betekenis.  

DEEL III TAALVERWERVING 

 
In hoofdstuk 8 wordt onderzocht hoe kinderen de grammaticale uitdrukkingen 
van TMA in het Engels verwerven. Daarvoor zijn de longitudinale data 
onderzocht van acht kinderen met het Amerikaans-Engels als moedertaal, in de 
leeftijd tussen 1;6 en 7;6 (CHILDES database). De onderzochte data bestaan 
uit samples van 750 kinduitingen om de drie (tot 2;6) of zes maanden (vanaf 
2;6). Hierin zijn alle TMA-uitdrukkingen die de kinderen gebruiken gecodeerd 
naar semantische functie en bereik. Hypothese 6 voorspelt dat kinderen 
operatoren met een kleiner bereik eerder zullen verwerven dan operatoren met 
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een groter bereik; alleen in dat geval komt hun TMA-systeem in iedere fase 
overeen met de Bereik hiërarchie. 

Het blijkt dat de snelheid waarmee kinderen de uitdrukkingen verwerven 
sterk uiteenloopt met verschillen tot meer dan een jaar. De kwalitatieve 
ontwikkeling vertoont echter grote overeenkomsten. De verwerving van TMA-
uitdrukkingen kan globaal verdeeld worden in drie fasen. In de eerste fase, die 
begint tussen 1;6 en 2;3 (MLU < 2.5), gebruiken kinderen de Progressive –ing 
(progressief, π1) al productief en daarnaast veel vaste constructies waarin 
copula’s voorkomen in de tegenwoordige tijd (π2), zoals where’s X, what’s this, 
that’s X. De copula’s in deze constructies lijken echter nog geen markeerders 
van tijd, omdat de constructies waarschijnlijk ongeanalyseerde vormen zijn voor 
de kinderen. Verder maken ze sporadisch gebruik van modale 
hulpwerkwoorden als wanna of can’t (modaliteit, π1), prospectief aspect 
gonna/going to (π1) en tegenwoordige- en verledentijdsvormen (π2) zoals I like X, 
I have X, I did it, I fell down, die gebruikt worden om respectievelijk toestanden te 
beschrijven die relevant zijn op het moment van spreken of gebeurtenissen die 
zojuist zijn gebeurd. In de tweede fase, die begint tussen 2;0 en 3;0 (MLU 2.5-
3.5) worden de sporadische vormen uit fase 1 productief. Kinderen gebruiken 
nu soms de tegenwoordige tijd ook om algemene standen van zaken te 
beschrijven, de verleden tijd om te verwijzen naar gebeurtenissen in een verder 
verleden, copula’s in de verleden tijd om een toestand in het nabije verleden te 
beschrijven, en de vormen will of ’ll. Deze laatste vormen worden met name 
gecombineerd met de eerste persoon, en drukken dan ook eerder intentie uit 
dan toekomende tijd. In de derde fase, die tussen 3;0 en 4;0 begint, worden de 
nieuwe vormen uit fase 2 productief. De toekomende tijd wordt nu vaker 
gebruikt om naar de toekomst te verwijzen. Verder verschijnen er geleidelijk 
nieuwe TMA uitdrukkingen: de hypothetische if-clause (π2), have –ed voor 
perfect aspect (π1), used to voor habitualiteit (π2), en modale hulpwerkwoorden 
met een groter bereik (π2 en π3).  Al deze uitdrukkingen hebben een lage 
frequentie in het Engels van volwassenen. In de laatste samples van het 
onderzoek, tussen 5;0 en 7;6, is het gebruik van TMA-uitdrukkingen nog niet 
hetzelfde als in het volwassen stadium. Met name de laatst verworven vormen 
zijn minder frequent in kindertaal. Het algemene beeld laat zien dat π1-
operatoren al vanaf zeer jong aanwezig zijn, en snel gevolgd worden door π2-
operatoren. De specifieke semantische functies van deze uitdrukkingen zijn 
progressief en prospectief aspect (π1), participant-georiënteerde modaliteit (π1) 
en verleden en tegenwoordige tijd (π2). In een latere fase neemt het aantal 
functies van π2-operatoren toe met habitualiteit, gebeurtenis-georiënteerde 
modaliteit en irrealis. Dan verschijnen ook voor het eerst uitdrukkingen voor 
propositie-georiënteerde modaliteit (π3). 
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Om de precieze verwervingsvolgorde van TMA-uitdrukkingen vast te stellen 
is het noodzakelijk precieze criteria te hanteren voor verworvenheid: wanneer is 
een uitdrukking werkelijk verworven? Het eerste criterium dat hiervoor gebruikt 
wordt is de relatieve frequentie van typen operatoren in de samples van de 
kinderen, vergeleken met het volwassen stadium van het Engels en de input. 
Hiervoor is de frequentie van operatoren bepaald in de samples van de acht 
kinderen, in de uitingen van volwassenen gericht tot drie van de acht kinderen 
en in spontane conversaties tussen volwassenen onderling (acht volwassen 
moedertaalsprekers van het Amerikaans Engels, zie hoofdstuk 6). Het blijkt dat 
de relatieve frequentie van π1-operatoren in kindertaal vergeleken met het 
volwassen stadium significant hoger is, terwijl de relatieve frequentie van π2-
operatoren significant lager is tot ongeveer 3;0 of zelfs 4;0 jaar. De relatieve 
frequentie van π3-operatoren in kindertaal is lager dan in volwassentaal tot in 
de laatst beschikbare samples, maar aangezien het aandeel van π3-operatoren 
op het totale aantal operatoren extreem klein is (circa 1%) leidt dit vaak niet tot 
significante verschillen. Ten tweede blijkt dat de distributie van operatoren in 
de input op een zelfde manier afwijkt als in de kindertaal.  De verschillen met 
het volwassen stadium zijn echter minder groot. Terwijl π1-operatoren in 
kinduitingen een relatief groter aandeel uitmaken tot 3;0 jaar of ouder, is dit bij 
de ouders slechts het geval tot de kinderen ongeveer 2;6 jaar oud zijn. De 
relatieve frequentie van π3-operatoren blijft laag tot in de laatste samples, maar 
ook hier kan geen statistische significantie aangetoond worden. Op grond van 
deze resultaten moet hypothese 6 enigszins aangepast worden. Het is niet 
noodzakelijkerwijs het geval dat kinderen π1-operatoren eerder verwerven dan 
π2-operatoren: vaak beginnen ze tegelijkertijd beide typen operatoren te 
gebruiken, maar de verwerving van π1-operatoren verloopt vlugger dan van π2-
operatoren.  De verwerving van π3-operatoren begint wel duidelijk later.  

Het tweede criterium om de verworvenheid vast te stellen van TMA-
uitdrukkingen betreft het productieve gebruik. Op het moment dat een kind 
een bepaald TMA-morfeem met vijf verschillende predikaten heeft gebruikt, 
wordt het beschouwd als verworven. Hieruit blijkt dat kinderen de inflectionele 
morfemen (-ing, -ed, -s, -ø) eerder verwerven dan de hulpwerkwoorden (can, 
could, wanna, will, would, have to, etcetera). Alle kinderen verwerven de Progressive 
–ing (π1) eerder dan of tegelijk met de Simple past en Simple present inflecties 
(π2). Binnen de groep van hulpwerkwoorden worden hulpwerkwoorden die als 
π1-operator fungeren verworven voor of tegelijk met hulpwerkwoorden die als 
π2-operator fungeren. Het aantal π1-operatoren dat kinderen verworven 
hebben groeit sneller dan het aantal π2-operatoren. Er zijn vrijwel geen π3-
operatoren in de samples die productief zijn volgens dit criterium. Slechts één 
van de kinderen gebruikt met 4;0 jaar will met vijf verschillende predikaten om 
voorspelling uit te drukken (een π3-operator). 
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Het derde criterium om het moment van verwerving van TMA-
uitdrukkingen vast te stellen betreft het contrastieve gebruik van uitdrukkingen 
met een zelfde bereik (operatoren van dezelfde klasse): wanneer een kind twee 
TMA-uitdrukkingen met een zelfde bereik combineert met hetzelfde predikaat 
heeft het beide uitdrukkingen contrastief gebruikt. In alle beschikbare data van 
de kinderen in CHILDES is onderzocht welke contrasten de kinderen maken 
en hoe vaak: contrasteren ze vooral π1-operatoren of juist π2-operatoren? De 
eerste 50 contrastieve gebruiken zijn hiervoor onderzocht. Uit deze analyse 
blijkt dat kinderen gelijktijdig beginnen met contrastief gebruik van π1- en π2-
operatoren, maar dat ze wel veel vaker contrasten maken met π1-operatoren. In 
de onderzochte data maken de kinderen geen enkel contrastief gebruik van π3-
operatoren. Dit bevestigt de gegevens uit de eerdere analyses. De algemene 
conclusie van hoofdstuk 8 is dat kinderen π1-operatoren eerder of gelijktijdig 
met π2-operatoren beginnen te gebruiken, maar dat ze verschillende π1-
operatoren in een hoger tempo verwerven dan π2-operatoren. π3-Operatoren 
worden duidelijk als laatste verworven. 

In hoofdstuk 9 wordt onderzocht of kinderen de inflectionele TMA-
uitdrukkingen in het Engels met dezelfde semantische functies gebruiken als 
volwassenen. Daarvoor wordt bekeken met welke gebeurtenistypen tijd- en 
aspectvormen gecombineerd worden. Crosslinguïstisch is er vaak een relatie 
gevonden tussen (i) progressief of imperfectief aspect en dynamische, atelische 
gebeurtenissen, (ii) tegenwoordige tijd of imperfectief aspect en statische 
gebeurtenissen en (iii) de verleden tijd en telische (en punctuele) gebeurtenissen. 
In de data van drie van de kinderen uit hoofdstuk 8 is onderzocht hoe sterk de 
associatie is tussen de Progressive –ing en dynamische gebeurtenissen, tussen de 
Simple present –s en –ø en statische gebeurtenissen en tussen de Simple past –ed 
en telische gebeurtenissen. Vervolgens wordt onderzocht of deze associatie 
sterker is dan in de taal van volwassenen onderling en in de input aan de 
kinderen, de taal van volwassenen gericht tot kinderen. Hiervoor worden 
opnieuw de data van het SBCSAE gebruikt en ook de uitingen van de ouders in 
de samples van twee van de acht kinderen. 

Uit deze analyses blijkt dat de associatie in het Engels van volwassenen 
onderling zeer sterk is: 75% van alle Simple present-vormen wordt gebruikt in 
combinatie met statische gebeurtenissen, 60% van alle Progressives met 
dynamische, niet-telische gebeurtenissen, en 59% van alle Simple past-vormen 
met telische gebeurtenissen. In de kindertaaldata is de associatie tussen Simple 
present en statische gebeurtenissen significant sterker dan in de taal van 
volwassenen onderling (tot meer dan 90%); ook is de associatie tussen Simple 
past en telische gebeurtenissen sterker in kindertaal tot circa 2;6. De associatie 
tussen Progressive en dynamische, niet-telische gebeurtenissen blijkt echter 
even sterk als in de taal van volwassenen. Ten slotte blijkt dat in de input de 
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associaties in dezelfde richting afwijken van het volwassen stadium maar in 
minder sterke mate dan in de kindertaaldata.  

In de literatuur zijn verschillende verklaringen geopperd voor de sterke 
associaties tussen tijd en aspect enerzijds en gebeurtenistype anderzijds: die 
verklaringen gaan vaak uit van een afwijkende semantische representatie van de 
morfemen bij de kinderen, namelijk, dat deze geen tijd of aspect uitdrukken, 
maar het gebeurtenistype (zoals in de Aspect-before-tense hypothese en de Prototype 
Account). Echter, deze benaderingen geven geen verklaring voor verschillende 
associaties in de taal van volwassenen onderling en in de input. Een alternatieve 
verklaring wordt hier gezocht in een verschil in gespreksonderwerpen tussen 
kinderen en volwassenen. In conversaties die gericht zijn op het hier-en-nu, 
zoals de meeste uitingen van jonge kinderen, zijn de ongemarkeerde 
combinaties van tijd/aspect en gebeurtenistype over het algemeen de relevante 
taalvormen. Bij meer abstracte gespreksonderwerpen, zoals gebeurtenissen in 
het verleden en de wereld in het algemeen, is het gebruik van meer gemarkeerde 
combinaties noodzakelijk. Aangezien volwassenen onderling veel vaker over 
deze onderwerpen praten dan kinderen, maken ze meer gebruik van de 
gemarkeerde combinaties. Volwassenen die met kinderen praten passen echter 
hun gespreksonderwerpen aan de belevingswereld van het kind aan en daarom 
gebruiken ze de gemarkeerde combinaties minder dan volwassenen onderling. 
Doordat ze kinderen met hun hulp proberen te laten vertellen over 
onderwerpen buiten het hier-en-nu gebruiken ze de gemarkeerde combinaties 
echter wel vaker dan hun kinderen. Er is dus geen evidentie voor een 
alternatieve semantische representatie bij kinderen: de verschillen in 
gespreksonderwerp verklaren de mate van associatie. 

In hoofdstuk 10 wordt onderzocht of het verwervingspatroon in het Engels 
taalspecifiek is of universeel. Uit de bestaande literatuur zijn gegevens 
verzameld over de verwerving van tijd, aspect en modaliteit in 24 talen uit 13 
taalfamilies. Hieruit blijkt dat er formeel gezien verschillen bestaan tussen de 
verwervingsvolgordes: in sommige talen gebruiken kinderen als een van de 
eerste TMA-uitdrukkingen tegenwoordige en verleden tijd (bijvoorbeeld Fins), 
in andere juist prospectief en perfect aspect (bijvoorbeeld West Greenlandic) of 
combinaties van tijd en aspect, zoals perfectief verleden tijd en imperfectief 
tegenwoordige tijd (bijvoorbeeld Pools). Wanneer echter de functies van deze 
vroege TMA-uitdrukkingen worden bekeken, de contexten waarin deze vormen 
worden gebruikt, en de betekeniscontrasten die ze aangeven, dan zijn er 
opmerkelijke overeenkomsten. Het blijkt dat in al deze talen de vroege TMA-
uitdrukkingen gebruikt worden om het onderscheid te markeren tussen 
gebeurtenissen die aan de gang zijn en gebeurtenissen die net gebeurd zijn of 
een duidelijk resultaat hebben opgeleverd. De vormen die gebruikt worden 
voor gebeurtenissen die aan de gang zijn, zijn, afhankelijk van de taal, 
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imperfectief of progressief aspect, tegenwoordige tijd of een gecombineerde 
vorm van imperfectieve of progressieve tegenwoordige tijd. De vormen die 
gebruikt worden voor gebeurtenissen die net gebeurd zijn, zijn, afhankelijk van 
de taal, perfectief of perfect aspect, (nabije) verleden tijd of een gecombineerde 
vorm van perfectief verleden tijd. Een derde betekenis wordt vaak iets later 
uitgedrukt, namelijk de markering van gebeurtenissen die op het punt staan te 
gebeuren, omdat het kind de intentie heeft ze uit te gaan voeren. Talige vormen 
die hiervoor gebruikt worden zijn, afhankelijk van de taal, prospectief aspect, 
modale uitdrukkingen van wil of intentie, of (nabije) toekomende tijd.  

Dit eerste contrast dat kinderen maken lijkt primair een aspectueel 
onderscheid uit te drukken. De gebeurtenissen waarover kinderen praten 
vinden in deze fase altijd plaats in het hier-en-nu (de topic time). Kinderen 
markeren welke fase van een gebeurtenis relevant is voor het hier-en-nu: de 
postfase, het interval in het midden of de prefase. Pas wanneer kinderen 
spontaan over het verleden gaan vertellen en de topic time in het verleden ligt, 
wordt het zinvol te spreken over het relateren van gebeurtenissen in de tijd ten 
opzichte van het spreekmoment, dus echte markering van tijd. In talen waarin 
de vroege TMA-uitdrukkingen tijdsvormen zijn, worden deze dus in eerste 
instantie als aspectmarkeerder gebruikt. De betekenis van tijd ontwikkelt zich 
uit het gebruik als aspectmarkeerder: een perfectieve betekenis impliceert vaak 
verleden tijd, een imperfectieve betekenis vaak tegenwoordige tijd. In de 
context kan het kind de vormen interpreteren met een groter bereik en 
zodoende de betekenis van tijd afleiden als basisbetekenis. De crosslinguïstische 
gegevens ondersteunen dus hypothese 6. Het eerste contrast dat kinderen 
maken is aspectueel (π1) en pas later wordt tijd (π2) linguïstisch gemarkeerd.  

DEEL IV  CONCLUSIES EN IMPLICATIES 

 
In hoofdstuk 11 worden de conclusies en implicaties van het onderzoek 
besproken. De benadering vanuit FG is zeer vruchtbaar gebleken: de analyse 
van TMA-uitdrukkingen op het abstracte niveau van bereik heeft 
voorspellingen opgeleverd over kenmerken van TMA-systemen in talen van de 
wereld en in stadia van eerste taalverwerving die in hoge mate ondersteund zijn 
door de data. Opmerkelijk is dat grammaticale uitdrukkingen van TMA in alle 
talen van het sample voorkomen en ook al zeer vroeg aanwezig zijn in 
kindertaal. De vraag waarom juist deze betekenissen zo belangrijk zijn in taal 
verdient nader onderzoek. Verder is gebleken dat operatoren met een groter 
bereik alleen voor kunnen komen in een taal als er ook operatoren met een 
kleiner bereik zijn. In dit proefschrift is aangenomen dat dit veroorzaakt wordt 
door cognitieve capaciteiten en communicatieve behoeften van taalgebruikers. 
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De precieze relaties tussen bereik en cognitie en tussen bereik en communicatie 
zouden echter verder onderzocht moeten worden. 

Het theoretisch onderzoek heeft een verfijnde definitie opgeleverd voor het 
domein tijd: tijd localiseert het relevante deel van een gebeurtenis in de tijd ten 
opzichte van een referentiepunt. Ook is er een nieuwe classificatie gemaakt van 
modaliteit, op basis van de parameters betekenis, bereik en bron. Dit heeft 
geleid tot een voorlopig ontwerp van een conceptuele ruimte van modaliteit.  

Het typologisch onderzoek heeft aangetoond dat er relaties bestaan tussen 
morfologisch taaltype, expressievorm en de aanwezige TMA-categorieën. Dit is 
een belangrijk terrein voor verder onderzoek. Het zou kunnen leiden tot een 
groter begrip van grammaticalisatieprocessen: welke betekenissen en 
constructies zullen waarschijnlijk grammaticaliseren in een specifieke taal? 

In het taalverwervingsonderzoek is aangetoond dat het van groot belang is 
om de stadia van taalverwerving steeds te vergelijken met inputdata en data van 
conversaties van volwassenen onderling. Alleen dan wordt duidelijk wat 
specifiek is voor kindertaal. Verder is gebleken dat het algemene 
gespreksonderwerp (hier-en-nu, gebeurtenissen in het verleden, of de wereld in 
het algemeen) van grote invloed  is op de gebruikte taalvormen: er zou 
nauwkeuriger onderzocht moeten worden welke taalvormen samenhangen met 
welke gespreksonderwerpen en wat de precieze verschillen zijn tussen de 
gespreksonderwerpen van kinderen en van volwassenen. Ten slotte is gebleken 
dat het belangrijk is om crosslinguïstisch onderzoek niet te beperken tot 
formele categorieën. Juist de functies van die categorieën in de kindertaal 
blijken universele kenmerken te vertonen.  

De vergelijking van typologische gegevens en taalverwervingsdata heeft 
aangetoond dat er universele relaties bestaan tussen bepaalde betekenissen. 
Zowel in de diachrone ontwikkeling, in combinaties van betekenissen in 
polyseme uitdrukkingen en in kindertaalontwikkeling bestaan er verbanden 
tussen: i) resultatief, perfect, perfectief en verleden tijd; ii) progressief, 
imperfectief en tegenwoordige tijd; iii) participant-georiënteerde modaliteit, 
prospectief, intentie en toekomende tijd; iv) irrealis, toekomende tijd en 
epistemische modaliteit; v) modaliteit met verschillende bereiken. Deze 
semantische relaties reflecteren universele conceptuele relaties. 

Al met al ondersteunt het onderzoek de hypothese dat implicationele 
hiërarchieën niet alleen de grenzen beschrijven aan mogelijke variatie in talen 
van de wereld, maar ook in stadia van eerste taalverwerving. Een grotere 
samenwerking tussen de subdisciplines van taaltypologisch en 
psycholinguïstisch onderzoek zou dan ook tot een beter begrip kunnen leiden 
van taal en taalgebruikers. 


