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Samenvatting in het Nederlands 
(Summary in Dutch)

In interactie is het van cruciaal belang duidelijk te maken over wie of wat 

gecommuniceerd wordt. Het aanduiden van een persoon of object wordt 

referentie genoemd. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Als de 

referent in het hier-en-nu aanwezig is en ook zichtbaar, kan er bijvoorbeeld met 

de hand of vinger gewezen worden. Bij de bakker in het vakantieland waarvan 

men de taal niet spreekt, is het meestal het gemakkelijkst om, als antwoord op 

de vraag welke wilt u hebben?, het gewenste broodje aan te wijzen. Als de referent 

fysiek afwezig of anderszins niet-waarneembaar is, voldoet deze handelwijze 

meestal niet. Referentie door middel van taal biedt dan doorgaans de oplossing. 

De verwerving van talige referentie door kinderen is het onderwerp van dit 

proefschrift.

Rond de eerste verjaardag verschijnen bij veel kinderen de eerste woordjes. 

Aanvankelijk lijkt woordkennis voldoende om talige referentie tot stand te 

brengen. Met het woordje kat bijvoorbeeld, kan een kind verwijzen naar een 

harig huisdier dat spint, terwijl hond gebruikt kan worden voor een ander 

harig huisdier, namelijk een dier dat uitgelaten moet worden. Toch moeten 

kinderen meer leren om volwaardige talige referentie tot stand te brengen. 

Om naar het spinnende huisdier te verwijzen, zijn in de taal van volwassenen 

namelijk verschillende morfosyntactische vormen voorhanden. Een spreker 

kan kiezen voor een zelfstandig naamwoord gecombineerd met een lidwoord 

of voornaamwoord bijvoorbeeld de kat, een kat of die kat. Daarnaast kunnen 

voornaamwoorden ook zelfstandig gebruikt worden voor referentie, bijvoorbeeld 
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hij of die. Ook eigennamen, zoals Cleo, zijn mogelijk. Deze morfosyntactische 

vormen verschillen van elkaar in de contexten waarin ze gebruikt kunnen 

worden. Verwijzing met een eigennaam kan bijvoorbeeld succesvol plaatsvinden 

als de luisteraar weet dat de spreker een kat heeft die Cleo heet. Als dit niet het 

geval is, is de vorm mijn kat passender. Zelfstandig gebruikte voornaamwoorden 

worden meestal gebruikt als de referent al eerder genoemd is in het gesprek, 

zoals in de volgende, mogelijke opeenvolging van uitingen: Mijn kat heet Cleo. Ze 

is een lapjeskat. Herhaling van het zelfstandig naamwoord of de eigennaam klinkt 

een beetje vreemd: Mijn kat heet Cleo. Cleo is een lapjeskat. Cleo komt alleen in de 

achtertuin, want Cleo durft niet voor het huis te komen. Er ontstaat in de voorgaande 

zinnen een effect van te grote explicietheid. Zelfstandige naamwoorden en 

eigennamen worden daarom meestal vermeden als de referent in de voorgaande 

uitingen ook al het onderwerp van gesprek was. 

Voor referentie moeten kinderen dus niet alleen de juiste morfosyntactische 

vormen verwerven, maar ook leren in welke contexten ze deze vormen wel 

of juist niet kunnen gebruiken. De keuze van de een of andere referentiële, 

morfosyntactische vorm behoort tot het linguïstische deelgebied van de 

pragmatiek. Dit proefschrift behandelt de interactie tussen de morfosyntaxis en 

pragmatiek in de verwerving van referentie naar entiteiten in de derde persoon 

(personen en objecten) door kinderen tussen twee jaar (2;0) en drie jaar en 

drie maanden (3;3) die Nederlands, Engels of Frans verwerven. De rol van het 

taalaanbod in de verwerving van referentie krijgt door de crosslinguïstische 

benadering van dit onderzoek veel aandacht.

Om de verwerving van referentie te kunnen onderzoeken, moet er eerst een 

duidelijk beeld bestaan van de interactie tussen de morfosyntaxis en pragmatiek 

van referentie in het Nederlands, Engels en Frans van volwassenen (hoofdstuk 

2). Veel van de morfosyntactische vormen voor referentie in deze talen vertonen 

overeenkomst. Zelfstandige naamwoorden kunnen in deze drie talen onder 

meer gecombineerd worden met een onbepaald of bepaald lidwoord of met een 

aanwijzend of bezittelijk voornaamwoord. Toch zijn er ook crosslinguïstische 

verschillen. Zelfstandige naamwoorden kunnen in het Nederlands en Engels 

zonder een lidwoord voorkomen, namelijk bij een onbepaald meervoud 

( jongens/boys) en in het gebruik van stofnamen (suiker/sugar). Dergelijke ‘naakte’ 

zelfstandige naamwoorden (bare nouns) komen in het Frans nauwelijks voor 

(des garçons/du sucre). Dit verschil leidt ertoe dat lidwoorden in het Franse 

taalaanbod frequenter zijn dan in het Nederlandse en Engelse taalaanbod. Dit 
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frequentieverschil in het taalaanbod is in dit proefschrift gerelateerd aan een 

snellere verwerving van het lidwoord in het Frans. 

Bij referentie is de keuze voor de een of andere morfosyntactische vorm 

afhankelijk van de ‘cognitieve status’ van de referent, ofwel, de veronderstelde 

aanwezigheid van de referent in het geheugen van de spreker en de luisteraar 

en de mate waarin die referent op het moment van spreken in het geheugen 

geactiveerd is. Er zijn verschillende pragmatische factoren die de cognitieve status 

van een referent kunnen beïnvloeden. Drie van deze factoren zijn onderzocht in 

dit proefschrift. In de eerste plaats is het van belang of de referent niet-specifiek 

of juist specifiek is. Een goed voorbeeld van niet-specifieke referentie is de uiting: 

Wil je een koekje? Hiermee biedt de spreker doorgaans een van de vele koekjes 

uit de trommel aan en niet zozeer een specifiek exemplaar. De cognitieve status 

van niet-specifieke referenten, die noch in het geheugen van de spreker noch in 

dat van de luisteraar aanwezig zijn, is lager dan die van specifieke referenten. In 

de tweede plaats wordt de cognitieve status van de referent beïnvloedt door het 

eerdere deel van het gesprek. De cognitieve status van referenten die al eerder 

genoemd, en dus ‘gegeven’, zijn in het gesprek, is hoger dan die van referenten 

die voor het eerst genoemd worden en daarom ‘nieuw’ in het gesprek zijn. In 

derde plaats – en deze factor heeft alleen betrekking op nieuwe referenten – is 

het van belang of de referent bekend is voor de luisteraar. Die bekendheid kan het 

gevolg zijn van gedeelde kennis tussen de spreker en de luisteraar (beiden kennen 

bijvoorbeeld meneer Jansen) of doordat de referent aanwezig is in het hier-en-nu. 

Deze drie pragmatische factoren, te weten (1) specificiteit, (2) nieuw/gegeven in 

het gesprek en (3) bekendheid met de referent, komen tot uiting in verschillende 

pragmatische functies van referenten. Een referent kan bijvoorbeeld de functie 

van ‘niet-specifieke referentie’ hebben of juist dienen om een referent waarover 

geen gedeelde kennis is als nieuw in het gesprek in te brengen. Labelling speelt 

als pragmatische functie ook een belangrijke rol in dit onderzoek, omdat deze in 

ouder-kind-interactie vaak voorkomt. Er wordt dan een naam of ‘label’ gegeven 

aan een persoon of object, zoals in de uiting: Dit is een kat.

Morfosyntactische vormen voor referentie verschillen in de cognitieve status 

die ze vertegenwoordigen. De vorm een kat geeft bijvoorbeeld een lagere cognitieve 

status weer, en daarmee een lager niveau van activering in het geheugen, dan 

de vorm mijn kat, welke weer een lagere cognitieve status weergeeft dan het 

voornaamwoord zij. Aangezien cognitieve status beïnvloed wordt door de drie 

pragmatische factoren die in dit proefschrift onderzocht worden, kunnen deze 
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factoren en hun pragmatische functies gekoppeld worden aan morfosyntactische 

vormen. Specificiteit is met name van belang in de keuze van een lidwoord 

(onbepaald/bepaald). Het onderscheid tussen nieuw/gegeven en de bekendheid 

van de referent voor de luisteraar beïnvloeden zowel de keuze van het lidwoord als 

de keuze van het voornaamwoord ten opzichte van een zelfstandige naamwoord 

of een eigennaam. In het algemeen kan gesteld worden dat een zelfstandig 

naamwoord met een bepaald lidwoord of aanwijzend voornaamwoord een hogere 

cognitieve status weergeeft, en dus meer bekendheid bij de luisteraar veronderstelt, 

dan een zelfstandige naamwoord met een onbepaald lidwoord. Het gebruik 

van een onbepaald lidwoord wordt in de taaltheorie daarom geassocieerd met 

niet-specifieke referentie en labelling. Daarnaast moet een onbepaald lidwoord 

vrijwel altijd gebruikt worden om referenten in het gesprek te introduceren, 

vooral als er geen gedeelde kennis is over deze nieuwe referenten, zoals in: Ik heb 

gisteren een vrouw op straat de weg gewezen. Het gebruik van het bepaald lidwoord 

de is merkwaardig als de luisteraar geen kennis van deze gebeurtenis heeft. Een 

zelfstandig naamwoord met een bepaald lidwoord of aanwijzend voornaamwoord 

kan alleen gebruikt worden voor nieuwe referenten die al bekend zijn bij de 

luisteraar, zoals in: Ik heb net de vrouw/die vrouw de weg gewezen en nu loopt ze toch 

de verkeerde kant op. Voor referenten die al gegeven zijn in het gesprek kan een 

onbepaald lidwoord juist weer niet gebruikt worden. Deze vorm geeft namelijk 

aan dat de luisteraar onbekend is met de referent, terwijl dat, op basis van het 

eerdere gesprek, niet het geval is. In de uiting ik heb net die vrouw de weg gewezen 

en nu loopt een vrouw toch de verkeerde kant op, kan de vorm een vrouw daarom niet 

verwijzen naar dezelfde vrouw als in het eerste deel van de uiting. Voor gegeven 

referenten dient het bepaald lidwoord of het aanwijzend voornaamwoord gebruikt 

te worden. Zelfstandig gebruikte voornaamwoorden (hij, die) veronderstellen 

een hogere cognitieve status dan zelfstandige naamwoorden en eigennamen. 

Voornaamwoorden worden om die reden sterk geassocieerd met referenten die 

in het gesprek al gegeven zijn. Als ze voor een nieuwe referent gebruikt worden, 

moet deze bekend zijn op grond van fysieke aanwezigheid. In dat geval kan er 

naar de referent gewezen worden ter identificatie. 

Er zijn in de hierbovengenoemde vorm-functiecombinaties enkele 

crosslinguïstische verschillen tussen het Nederlands, Engels en Frans. Volgens de 

taaltheorie maken sprekers van het Frans meer gebruik van het bepaald lidwoord 

voor niet-specifieke referentie dan sprekers van het Nederlands en het Engels. 

Bovendien maken sprekers van het Engels en het Frans vaker gebruik van een 
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persoonlijk voornaamwoord, waar sprekers van het Nederlands een aanwijzend 

voornaamwoord gebruiken. Als het taalaanbod van invloed is op de verwerving 

van referentie, zullen taalspecifieke patronen ook in de vroege kindertaal moeten 

terugkomen. 

In eerder taalverwervingsonderzoek is aandacht besteed aan de verwerving 

van morfosyntactische vormen, de verwerving van sociaal-cognitieve voorlopers 

van pragmatische functies en de verwerving van vorm-functiecombinaties 

(hoofdstuk 3). In het Nederlands, Engels en Frans gebruiken kinderen rond de 

tweede verjaardag zowel voornaamwoorden als lidwoorden. Onderzoek naar vorm-

functiegebruik in referentie kan dus op deze leeftijd aanvangen. Voorlopers van de 

pragmatische kant van referentie lijken, op basis van niet-talig, sociaal-cognitief 

onderzoek ook al aanwezig bij kinderen van twee jaar. Ze kunnen bijvoorbeeld 

al nieuw van gegeven onderscheiden. Deze vaardigheid is niet alleen onmisbaar 

om het onderscheid te maken tussen nieuw en gegeven in het gesprek, maar ook 

onmisbaar om niet-specifiek (nieuw voor de spreker en de luisteraar) van specifiek 

(in ieder geval gegeven voor de spreker) te onderscheiden. Het is niet duidelijk 

in hoeverre kinderen deze sociaal-cognitieve vaardigheden tot uitdrukking 

kunnen laten komen in meer talige, pragmatische vereisten voor referentie. Op 

tweejarige leeftijd moet er op sociaal-cognitief gebied ook nog veel ontwikkeling 

plaatsvinden. Twee- en driejarige kinderen kunnen namelijk niet goed bepalen 

hoeveel kennis de luisteraar al heeft over een referent. Het belangrijkste resultaat 

van eerder onderzoek naar de verwerving van vorm-functiecombinaties is 

gerelateerd aan deze ontwikkeling. Tot een jaar of zes maken kinderen vaak de 

fout een zelfstandig naamwoord met een bepaald lidwoord te gebruiken voor 

nieuwe referenten die voor de luisteraar niet bekend zijn. Ondanks de eerdere 

onderzoeken blijven er toch nog veel vragen onbeantwoord. In dit proefschrift 

krijgen drie kwesties in de verwerving van referentie speciale aandacht. Deze 

kwesties vormen de basis voor de onderzoeksvragen die aan het einde van het 

derde hoofdstuk uiteengezet zijn. 

Referentie is tot op heden meestal onderzocht door kinderen vanaf een jaar 

of vier een verhaal te laten vertellen naar aanleiding van plaatjes. Het is dan ook 

nog steeds onduidelijk hoe kinderen in spontane conversaties refereren en welke 

referentiële vaardigheden ze voor het vierde jaar verwerven. De ontwikkeling 

van de interactie tussen de morfosyntaxis en pragmatiek van referentie is 

in dit proefschrift daarom onderzocht bij kinderen tussen 2;0 en 3;3. In deze 

leeftijdsperiode vindt een groot deel van de verwerving van de morfosyntactische 
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vormen plaats. In samenhang hiermee is onderzocht in hoeverre de verwerving 

van de morfosyntactische vorm de verwerving van de (juiste) pragmatische 

toepassing van die vorm op sleeptouw neemt. Een dergelijke bevinding zou 

ondersteuning opleveren voor niet-modulaire taalverwervingstheorieën, waarin 

immers aangenomen wordt dat de morfosyntaxis en pragmatiek zich niet los van 

elkaar ontwikkelen maar elkaar juist beïnvloeden. 

In eerder onderzoek is de rol van het taalaanbod in de verwerving van referentie 

niet tot nauwelijks aan de orde gekomen. In dit proefschrift wordt hieraan juist 

ruim aandacht besteedt. Tussen het Nederlands, Engels en Frans bestaan 

kleine verschillen in de manier waarop sommige morfosyntactische vormen 

gebruikt worden voor pragmatische functies (zie boven). Er is onderzocht of deze 

taalspecifieke patronen ook al in de taal van jonge kinderen voorkomen. Bovendien 

is onderzocht of de frequentie en consistentie van vorm-functiecombinaties in 

het taalaanbod het verwervingspatroon in kindertaal beïnvloeden. 

Ter beantwoording van de derde kwestie is een vergelijking gemaakt tussen de 

ontwikkeling van pragmatiek in het gebruik van lidwoorden met de ontwikkeling 

van pragmatiek in het gebruik van zelfstandig gebruikte voornaamwoorden. 

De pragmatische factor nieuw/gegeven in het gesprek speelt namelijk een rol 

in de keuze van zowel het onbepaald/bepaald lidwoord als in de keuze van 

voornaamwoorden ten opzichte van zelfstandige naamwoorden en eigennamen. 

Er is onderzocht of de verwerving van de pragmatiek in lidwoordgebruik gelijke 

tred houdt met de verwerving van de pragmatiek in voornaamwoordgebruik. 

Indien dit het geval is, zouden kinderen zodra ze het pragmatisch onderscheid 

tussen nieuw/gegeven verworven hebben, dit in gelijke mate moeten kunnen 

toepassen op deze twee verschillende morfosyntactische vormen. Indien dit 

niet het geval is, ontwikkelt de pragmatiek zich niet evenwichtig in het gebruik 

van lidwoorden en zelfstandig gebruikte voornaamwoorden. Een mogelijke 

verklaring voor ongelijke ontwikkeling zou uit de frequentie en consistentie van 

vorm-functiecombinaties in het taalaanbod kunnen komen. 

De verwerving van referentie is onderzocht bij drie Nederlandse, drie 

Amerikaans-Engelse en vier Franse kinderen tussen 2;0 en 3;3 (hoofdstuk 4). 

De onderzochte kinderen zijn representatief voor wat de verwerving van deze 

talen betreft. Het taalniveau van de onderzochte kinderen is vergeleken met dat 

van een grotere groep kinderen per taal en wijkt daar niet significant van af. De 

data bestaan uit spontane-taalsamples (childes) van 600 kinduitingen om de 

drie maanden. Op 2;3 en 3;3 zijn uit de data van ieder kind 300 uitingen van het 
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taalaanbod van een ouder of onderzoeker onderzocht. Uit de 600 kinduitingen en 

300 uitingen van volwassenen zijn vervolgens alle referenties naar een persoon of 

object geselecteerd en gecodeerd voor morfosyntactische vorm en pragmatische 

functie. Voor de pragmatische factoren specificiteit, nieuw/gegeven en bekendheid 

op basis van gedeelde kennis is de analyse met name gericht op het gebruik van 

zelfstandige naamwoorden met een onbepaald lidwoord ten opzichte van een 

bepaald lidwoord en een aanwijzend voornaamwoord. Daarnaast is onderzocht 

of kinderen in het gebruik van voornaamwoorden ten opzichte van zelfstandige 

naamwoorden en eigennamen door de pragmatiek van referentie geleid worden. 

Deze analyse richt zich op het onderscheid tussen nieuwe en gegeven referenten 

en op bekendheid voor de luisteraar op basis van fysieke aanwezigheid. 

Voordat de verwerving van vorm-functiecombinaties onderzocht kan 

worden, moet worden vastgesteld of de kinderen de relevante morfosyntactische 

vormen al verworven hebben (hoofdstuk 5). Gebleken is dat de kinderen op 

tweejarige leeftijd de belangrijkste voornaamwoorden, namelijk persoonlijke 

en aanwijzende, en ook eigennamen productief kunnen gebruiken. Dit houdt 

in dat deze vormen in verschillende syntactische contexten voorkomen. Er zijn 

hierin geen grote verschillen gevonden tussen de kinderen die Nederlands, 

Engels of Frans verwerven. Op het gebied van lidwoordverwerving zijn die 

crosslinguïstische verschillen wel aanwezig. Hoewel de kinderen, ongeacht hun 

moedertaal, zelfstandige naamwoorden met een onbepaald of bepaald lidwoord 

en aanwijzend of bezittelijk voornaamwoord productief gebruiken tussen 2;0 

en 2;6, zijn er verschillen in de gebruiksfrequentie aangetroffen. De Franse 

kinderen gebruiken meer lidwoorden en voornaamwoorden in combinatie met 

zelfstandige naamwoorden dan de Engelse kinderen, die op hun beurt weer meer 

lidwoorden en voornaamwoorden gebruiken dan de Nederlandse. Dit verschil 

was op basis van eerder verwervingsonderzoek te verwachten. In dit proefschrift 

is echter aangetoond dat dit verschil gerelateerd kan worden aan de frequentie 

van lidwoorden en voornaamwoorden in het taalaanbod. Het Engels en in nog 

sterkere mate het Nederlands bevat zelfstandige naamwoorden zonder lidwoord 

of voornaamwoord, bijvoorbeeld bij stofnamen en in het onbepaald meervoud. In 

het Frans is dit niet of nauwelijks het geval. Kinderen kunnen de noodzakelijkheid 

van een lidwoord of voornaamwoord voor het zelfstandig naamwoord in het 

Frans daardoor waarschijnlijk sneller oppikken dan in de andere twee talen. In 

dit proefschrift wordt het verwervingsverschil gebruikt om te onderzoeken of 

eerdere verwerving van het lidwoord en voornaamwoord in het Frans ook een 
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eerder, correct pragmatisch gebruik van deze vorm met zich meebrengt. 

De pragmatische functies, die van de drie pragmatische factoren specificiteit, 

nieuw/gegeven en bekendheid afgeleid zijn, komen in de ouder-kindconversaties 

in de data vanaf 2;0 voor (hoofdstuk 6). Percentueel zijn er in de frequentie 

van deze pragmatische functies grote verschillen. De verklaring voor deze 

verschillen moet gedeeltelijk worden gezocht in het onderwerp van gesprek 

of in de verschillende activiteiten in de data. Het lezen van een boekje leidt 

bijvoorbeeld tot meer referenties als label dan het spelen met een trein. Twee 

pragmatische functies komen zowel in de kindertaaldata als in het taalaanbod 

niet of nauwelijks voor. Er wordt weinig verwezen naar nieuwe referenten die 

niet fysiek aanwezig zijn en vrijwel nooit naar nieuwe referenten waarover geen 

gedeelde kennis bestaat. Gesprekken tussen volwassenen en kinderen zijn vooral 

gericht op het hier-en-nu. Als frequentie in het taalaanbod van invloed is op het 

verwervingspatroon – wat in dit onderzoek verondersteld wordt – dan zullen 

de kinderen hoogstwaarschijnlijk meer tijd nodig hebben om te leren welke 

morfosyntactische vormen passend zijn om te verwijzen naar referenten die nieuw 

in het gesprek zijn en voor de luisteraar onbekend of fysiek niet aanwezig. 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn gelegen in het gebruik 

van morfosyntactische vormen voor pragmatische functies door de kinderen 

tussen 2;0 en 3;3 en door de volwassenen in het taalaanbod (hoofdstukken 7 en 

8). Deze resultaten tonen aan in hoeverre de kinderen op die leeftijd al rekening 

houden met de pragmatische factoren specificiteit, nieuw/gegeven in het gesprek 

en bekendheid voor de luisteraar. Bovendien wordt aangegeven of de snelheid 

waarmee een vorm verworven wordt en het taalaanbod de verwerving van 

referentie beïnvloeden. 

In hoofdstuk 7 is de aandacht gericht op referentie door middel van zelfstandige 

naamwoorden met een onbepaald lidwoord ten opzichte van zelfstandige 

naamwoorden met een bepaald lidwoord of aanwijzend voornaamwoord. Op 

tweejarige leeftijd laten kinderen vaak lidwoorden weg waar die in de taal van 

volwassenen wel gebruikt worden. In tegenstelling tot wat in de literatuur wel 

beweerd wordt, heeft dit onderzoek uitgewezen dat lidwoordweglating geen 

pragmatische oorzaak heeft. Kinderen laten bijvoorbeeld het lidwoord niet vaker 

weg als de referent al eerder in het gesprek genoemd is. Op deze leeftijd zijn 

kinderen echter wél gevoelig voor pragmatische factoren in het gebruik van 

zelfstandige naamwoorden mét een lidwoord of voornaamwoord. In alle drie de 

talen speelt allereerst de specificiteit van de referent een rol in het gebruik van 
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morfosyntactische vormen door de kinderen. Net als in het taalaanbod gebruiken 

ze het onbepaald lidwoord vaker voor niet-specifieke referenten, zoals in ik wil 

een poes, en het bepaald lidwoord of aanwijzend voornaamwoord voor specifieke 

referenten, zoals in die poes is lief. Bovendien worden kinderen in het gebruik van 

lidwoorden en voornaamwoorden geleid door het onderscheid tussen wat nieuw 

en gegeven is in het gesprek. Ze gebruiken het onbepaald lidwoord vaker voor 

nieuwe referenten en niet of nauwelijks voor gegeven referenten. De resultaten in 

dit proefschrift tonen aan dat de kinderen, vanaf het moment dat ze lidwoorden 

produceren (ongeacht hun leeftijd op dat moment) deze ook op een grotendeels 

correcte pragmatische manier gebruiken, tenminste, wat specificiteit en het 

onderscheid tussen nieuw/gegeven betreft.

Rekening houden met de kennis van de luisteraar vormt wel een probleem 

voor deze jonge kinderen. Tussen 2;0 en 3;3 gebruiken ze vaak een zelfstandig 

naamwoord met een bepaald lidwoord in plaats van een onbepaald lidwoord 

voor nieuwe referenten die bij de luisteraar niet bekend zijn. Dit patroon was 

te verwachten, aangezien uit eerder verwervingsonderzoek is gebleken dat zelfs 

zesjarige kinderen deze fout nog maken. De meest gangbare verklaring voor deze 

bevinding is, dat kinderen pas vanaf een jaar of vier over een volledig inzicht 

beschikken dat de gedachten en gevoelens van een ander niet gelijk zijn aan die 

van henzelf (‘Theory of Mind’). Dit inzicht is noodzakelijk voor het zich correct 

een beeld kunnen vormen van de kennis van de luisteraar. 

Toch speelt de bekendheid met de referent al wel een, zij het kleine, rol in 

het referentiepatroon van de twee- en driejarige Franse kinderen. Vanaf 2;6 

gebruiken ze vaker een zelfstandig naamwoord met een onbepaald lidwoord voor 

referenten die nieuw zijn in het gesprek en onbekend bij de luisteraar dan voor 

referenten die ook nieuw zijn, maar bekend kunnen worden veronderstelt. De 

gevoeligheid voor de kennis van de luisteraar is zich dus al aan het ontwikkelen bij 

deze jonge kinderen. Bij de Engelstalige kinderen is dit, hoewel in mindere mate 

dan bij de Franse kinderen, ook het geval. De Nederlandse kinderen gebruiken 

lidwoorden nog niet op een contrasterende manier in deze twee contexten. In 

dit proefschrift is het crosslinguïstische verschil in gevoeligheid voor de kennis 

van de luisteraar gekoppeld aan de snellere lidwoordverwerving in het Frans. 

Eerdere verwerving van de vorm lijkt te leiden tot eerder, correct pragmatisch 

gebruik van die vorm. Dit betekent dat de verwerving van de morfosyntactische 

vorm de pragmatiek inderdaad op sleeptouw neemt en dat vorm en functie sterk 

met elkaar verbonden zijn in taalverwerving. Deze conclusie past in een niet-
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modulaire theorie van taalontwikkeling, waarbinnen verschillende aspecten van 

taal, zoals morfosyntaxis en pragmatiek, niet los van elkaar ontwikkelen maar 

elkaar juist kunnen beïnvloeden.

Het taalaanbod speelt op twee manieren een rol in de verwerving van referentie. 

Allereerst maken de kinderen van jongs af aan (2;3) vorm-functiecombinaties die 

terug te voeren zijn op het taalspecifieke aanbod dat ze ontvangen. De Franse 

volwassenen gebruiken bijvoorbeeld meer zelfstandige naamwoorden met een 

bepaald lidwoord voor niet-specifieke referentie en labelling dan de Nederlandse 

en Engelse volwassenen. Dit verschil is ook in de kindertaal gevonden. 

Daarnaast zijn de frequentie van vorm-functiecombinaties in het taalaanbod 

en ook de consistentie waarmee dit geschiedt van belang bij verwerving. In 

het taalaanbod is referentie naar gegeven referenten bijvoorbeeld erg frequent 

en het vormgebruik voor deze pragmatische functie is consistent: volwassenen 

gebruiken vrijwel altijd een zelfstandig naamwoord met een bepaald lidwoord, 

terwijl onbepaalde lidwoorden nauwelijks gebruikt worden. Kinderen verwerven 

het correcte vormgebruik voor deze frequente en consistente pragmatische 

functie vrijwel vanaf het moment dat de morfosyntactische vormen beschikbaar 

zijn. In het taalaanbod komen referenten die nieuw zijn in het gesprek en ook 

nog eens onbekend zijn voor de luisteraar niet tot nauwelijks voor. De kinderen 

kunnen dus geen informatie uit het taalaanbod halen over hoe te verwijzen naar 

referenten met die eigenschappen. Het is daarom aannemelijk dat de fouten die 

kinderen maken in verwijzing naar nieuwe, onbekende referenten niet alleen 

te wijten zijn aan hun onderontwikkelde Theory of Mind, maar ook aan een 

nog ontwikkelend inzicht in wat morfosyntactische vormen overbrengen op 

dit gebied. Er wordt in dit proefschrift daarom geconcludeerd dat frequente en 

consistente contexten in het taalaanbod van groot belang zijn voor de verwerving 

van vorm-functiecombinaties in referentie.

Dit onderzoek besteedt ook aandacht aan de gevoeligheid voor pragmatische 

factoren in het gebruik van voornaamwoorden (hoofdstuk 8). De pragmatische 

factoren nieuw/gegeven en de bekendheid voor de luisteraar op basis van 

aanwezigheid in de fysieke context spelen hierbij een rol. 

In alle drie de talen maken de kinderen al vanaf 2;0-2;6 een onderscheid 

tussen nieuw en gegeven in het gebruik van voornaamwoorden ten opzichte van 

zelfstandige naamwoorden en eigennamen. Ze gebruiken voornaamwoorden, 

net als de volwassenen, namelijk vaker voor gegeven referenten dan voor nieuwe 

referenten. Toch duurt het tot 2;6-2;9 voordat de kinderen hierin het niveau van 
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de volwassenen bereiken. Van 2;0 tot 2;6 gebruiken de kinderen namelijk vaker 

dan de volwassenen een zelfstandig naamwoord waar ook zonder problemen 

van ambiguïteit een voornaamwoord gebruikt zou kunnen worden. De kinderen 

zullen eerder gebruik maken van die poes is lief, want die poes krabt nooit dan dat 

ze kiezen voor die poes is lief, want ze krabt nooit. De kinderen refereren in eerste 

instantie dus te expliciet. Dit ontwikkelingspatroon kan verklaard worden vanuit 

de consistentie van vorm-functiegebruik in het taalaanbod. Voornaamwoorden 

worden door de volwassenen namelijk niet alleen gebruikt voor gegeven 

referenten, maar ook in behoorlijke mate voor nieuwe referenten. Hetzelfde geldt 

voor zelfstandige naamwoorden en eigennamen. Deze zijn weliswaar het meest 

frequent voor nieuwe referenten, maar worden door de volwassenen ook vaak 

gebruikt voor gegeven referenten. Dit minder consistente vorm-functiegebruik zou 

kunnen leiden tot een langere verwervingsperiode van het vorm-functiepatroon 

door kinderen. De belangrijke rol van het taalaanbod in de verwerving van 

referentie wordt ook ondersteund door het voorkomen van vroege, taalspecifieke 

vorm-functiecombinaties in het gebruik van voornaamwoorden. Net als in het 

taalaanbod, gebruiken de Nederlandse kinderen namelijk meer aanwijzende 

voornaamwoorden voor gegeven referenten (Moet je die poes zien! Die is dik!) dan 

de Engelse en Franse kinderen, die net als de volwassenen in die talen juist voor 

persoonlijke voornaamwoorden kiezen (Look at that cat. It’s so fat!). 

Geheel tegen de verwachting in lijken de kinderen in het gebruik van 

voornaamwoorden van jongs af aan (2;0) rekening te houden met de kennis 

van de luisteraar. Ze gebruiken voornaamwoorden namelijk alleen voor nieuwe 

referenten die ook fysiek aanwezig zijn en daardoor zichtbaar en bekend zijn 

voor de luisteraar. Voor referenten die nieuw zijn in het gesprek maar fysiek 

afwezig zijn, gebruiken de kinderen doorgaans zelfstandige naamwoorden 

of eigennamen. Dit vorm-functiepatroon is correct, want voornaamwoorden 

kunnen alleen gebruikt worden voor nieuwe referenten als er gedeelde aandacht 

tussen de spreker en luisteraar bestaat, bijvoorbeeld op basis van wijzen of 

kijken. Deze gevoeligheid op jonge leeftijd voor het perspectief van de luisteraar 

komt niet overeen met eerder verwervingsonderzoek op dit gebied en ook niet 

met de resultaten voor het lidwoordgebruik, waar de kinderen juist veel fouten 

maken in dit opzicht. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er in het gebruik 

van voornaamwoorden voor nieuwe referenten iets anders aan de hand moet 

zijn. Een mogelijke verklaring voor het gevonden patroon is dat de kinderen 

voornaamwoorden voornamelijk gebruiken voor nieuwe referenten die ze zelf 
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kunnen zien, ongeacht of de luisteraar de referent ziet of niet. De kinderen gaan 

dan dus eigenlijk vanuit een egocentrisch perspectief te werk. 

Het onderscheid tussen nieuw/gegeven in het gesprek speelt een rol in het 

gebruik van zowel lidwoorden als zelfstandig gebruikte voornaamwoorden. In dit 

onderzoek is de verwerving van gevoeligheid voor het onderscheid tussen nieuw/

gegeven onderzocht voor beide morfosyntactische vormen. Hierdoor kan er een 

algemener beeld geschetst worden van de verwerving van referentie (hoofdstuk 

9). Uit de vergelijking komt naar voren dat, vanaf het moment dat de betreffende 

vormen beschikbaar zijn in de taal, de kinderen gevoeligheid vertonen voor 

het onderscheid tussen nieuw/gegeven. Toch zijn er ook verschillen op te 

merken. De kinderen bereiken het niveau van de volwassenen met betrekking 

tot vormgebruik eerder voor lidwoorden dan voor voornaamwoorden. Vanaf het 

allereerste lidwoordgebruik vermijden de kinderen de onbepaalde vorm voor 

gegeven referenten in dezelfde mate als waarin de volwassenen dat doen in het 

taalaanbod. Tegelijkertijd gebruiken de kinderen tot 2;6-2;9 wel meer zelfstandige 

naamwoorden dan de volwassenen voor gegeven referenten. Dit leidt tot de al 

eerder genoemde té expliciete referentie door de kinderen. De analyse van het 

taalaanbod kan dit verwervingsverschil verklaren. Het gebruik van het onbepaald 

en bepaald lidwoord is erg consistent in het aanbod: de onbepaalde vorm wordt 

niet of nauwelijks gebruikt voor gegeven referenten, maar wel voor nieuwe. Het 

gebruik van voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden en eigennamen is veel 

minder consistent. Alle drie de vormen worden in het taalaanbod in behoorlijke 

mate gebruikt voor zowel nieuwe als gegeven referenten. Het minder consistente 

vorm-functiepatroon van voornaamwoorden in het taalaanbod leidt er mogelijk 

toe dat kinderen meer tijd nodig hebben om het niveau van de volwassenen te 

bereiken.

Dit onderzoek naar de verwerving van referentie heeft conclusies opgeleverd 

ten aanzien van ontwikkelingspatronen, modulariteit en de rol van het taalaanbod 

(hoofdstuk 9). Kinderen beginnen, wat specificiteit en het onderscheid tussen 

nieuw/gegeven in het gesprek betreft, met het maken van correcte vorm-

functiekoppelingen vanaf het moment dat lidwoorden en voornaamwoorden in 

hun taal beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van de vorm is dus, eerder dan 

bijvoorbeeld leeftijd, van grote invloed op de verwerving van de pragmatiek van 

referentie. Bovendien levert dit onderzoek aanwijzingen op dat de verwerving van 

de morfosyntactische vorm, de verwerving van de pragmatische functie zelfs op 

sleeptouw neemt. De Franse kinderen, die iets eerder zijn met de verwerving van 
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het lidwoord dan de Nederlandse en de Engelse kinderen, vertonen immers een 

grotere gevoeligheid voor het perspectief van de luisteraar. Dit onderzoek toont 

dus aan, dat morfosyntaxis en pragmatiek zich niet los van elkaar ontwikkelen, 

zoals modulaire taalverwervingstheorieën naar voren brengen, maar elkaar 

juist beïnvloeden. De ongelijke verwerving van het onderscheid tussen nieuw 

en gegeven in het gebruik van lidwoorden en voornaamwoorden duidt op een 

grote rol van frequentie en consistentie in het taalaanbod. Daarnaast komt de 

invloed van het taalaanbod naar voren in het voorkomen van taalspecifieke 

vorm-functiecombinaties in de vroege kindertaal. Al met al ondersteunen de 

bevindingen van dit proefschrift een niet-modulaire, op taalaanbod gebaseerde 

taalverwervingstheorie.

Natuurlijk roepen de resultaten van dit onderzoek nieuwe vragen op, die weer 

aanknopingspunten voor verder onderzoek opleveren (hoofdstuk 9). Aangezien 

het vorm-functiegebruik ten aanzien van specificiteit en het onderscheid tussen 

nieuw/gegeven vrijwel meteen in de taalproductie van de kinderen aanwezig is, 

zou het waardevol zijn te onderzoeken of nog jongere kinderen dit onderscheid 

ook al kunnen maken. Hiervoor zouden begripsexperimenten kunnen worden 

uitgevoerd met kinderen vanaf twaalf maanden. De modulariteitskwestie zou 

verder uitgediept kunnen worden door onderzoek te doen naar kinderen met 

een specifieke taalstoornis. De verwerving van het lidwoord is bij deze kinderen 

vertraagd. De vraag is dan of dit ook een vertraging oplevert in hun gevoeligheid 

voor het perspectief van de luisteraar. Tot slot is het zeer goed mogelijk dat de 

verwerving van vorm-functiecombinaties zich uitstrekt over grotere taaleenheden 

dan die in dit proefschrift aan bod gekomen zijn (naamwoorden). Dit kan 

onderzocht worden door een zeer uitgebreide dataset te bestuderen, waarin 

referentie met naamwoorden in combinatie met werkwoorden het onderwerp 

van studie is. 




