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Samenvatting in het Nederlands 
 

Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken hoe Nederlandse kinderen 
werkwoorden (verba) en zelfstandig naamwoorden (nomina) leren categoriseren. 
Om dit doel te bereiken zijn er studies uitgevoerd naar de taalproductie van 
Nederlandse kinderen, naar de eigenschappen van het volwassen Nederlandse 
taalaanbod en naar de taalperceptie van Nederlandse dreumesen. In deze 
samenvatting worden de resultaten van deze studies besproken. De samenvatting is 
gestructureerd aan de hand van de dubbele taak die kinderen moeten vervullen in het 
leren categoriseren. Ze moeten leren wat de categorieën verbum en nomen inhouden, 
maar ze moeten ook leren woorden uit spraak te herkennen als verbum of nomen. De 
studies naar taalproductie hadden vooral tot doel om erachter te komen hoe kinderen 
leren wat de categorieën inhouden, dus daarom worden die eerst besproken. Daarna 
zullen de studies naar het taalaanbod en de taalperceptie worden besproken, waarin 
de vraag centraal staat hoe kinderen woorden uit spraak kunnen herkennen als 
verbum of nomen.  
 
Wanneer en hoe Nederlandse kinderen verba en nomina produceren 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt beschreven dat taalkundigen het niet 
bepaald eens zijn over wat de definiërende eigenschappen van verba en nomina zijn. 
Vanuit de verschillende besproken theorieën werd duidelijk dat de voorstellen over 
hoe verba en nomina zijn gerepresenteerd in de ‘grammatica in je hoofd’ (mentale 
grammatica) aanzienlijk verschillen. Dit is problematisch voor het onderzoeken van 
hoe kinderen deze categorieën dan leren, want als het niet duidelijk is wat het 
einddoel is, is het ook moeilijk om te onderzoeken hoe dat einddoel wordt bereikt. 
Daarom is de eerste stap die in dit proefschrift wordt genomen het testen van de 
verschillende theorieën aan de hand van productiedata van Nederlandse kinderen. 
Om dit te kunnen doen zijn de besproken theorieën over verba en nomina vertaald 
naar voorspellingen voor de verwerving van deze categorieën. Hierdoor moet het 
duidelijk worden welke voorstellen over hoe categorieën in de hoofden van 
volwassenen zitten het meest gesteund worden door empirische gegevens. 
Bovendien worden op deze manier de ontwikkelingsstappen zichtbaar die kinderen 
nemen om bij deze categorieën te komen. 

Voor elke theorie, geselecteerd om de focus op structurele eigenschappen van 
verba en nomina, is onderzocht wat het idee is over hoe deze categorieën 
gerepresenteerd zijn in de volwassen grammatica. Marantz (1997), Borer (2003) en 
Baker (2003) nemen aan dat de grammaticale representaties van verba en nomina 
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discrete categorieën zijn, die gevormd worden door een beperkt aantal essentiële 
syntactische eigenschappen (§2.2 / §2.3). Hengeveld (1992a, 1992b) definieert 
discrete verbale en nominale representaties in termen van de syntactische functies 
predikatie en referentie. Zijn typologische werk stelt dat grammatica’s van talen 
verschillen in de mogelijkheden die ze toestaan aan verba en nomina om te 
functioneren als het hoofd of de modificeerder van predicatieve en referentiële 
frases. De mogelijkheden worden beperkt door een implicationele hiërarchie van 
mogelijke systemen (§2.4). Croft (1991, 2000) en Goldberg (1995, 2006) 
benadrukken dat de representaties van de categorieën verbum en nomen 
prototypeachtig en variabel zijn. Ze verschillen per taal en zelfs per spreker. De 
resulterende categorieën zijn verzamelingen van gerelateerde voorkomens in een 
associatief netwerk dat verandert bij iedere nieuwe taalervaring.  

Deze aanzienlijk verschillende ideeën over de representatie van de categorieën 
verbum en nomen in de volwassen grammatica zouden idealiter uitmonden in per 
theorie verschillende voorspellingen voor kindertaalproductie. Ook al moeten alle 
voorgestelde grammaticale representaties leerbaar zijn, toch was de vertaling van de 
theorieën naar voorspellingen voor taalverwerving niet altijd vanzelfsprekend. Met 
name Baker (2003) schermt zijn theorie af voor evaluatie door middel van 
kindertaaldata door te zeggen dat taalverwerving niet de zaak is van taalkundigen 
die proberen een grammaticaal model te maken (§2.3.1). Maar ook al verklaart een 
grammatica op een perfecte manier alle volwassen taalkundige data, als hij niet 
geleerd kan worden heeft hij geen verbinding met de realiteit van hoe taal werkt en 
daarom is een dergelijke grammatica ook niet bruikbaar voor de taalkunde. Daarom 
heb ik voorspellingen geformuleerd op basis van mijn eigen interpretatie van iedere 
theorie. Die uiteindelijke voorspellingen over hoe leren verloopt volgens deze 
theorieën bleken erg op elkaar te lijken wat betreft vroege productiestadia. Vier van 
de zes theorieën maakten eenzelfde voorspelling voor vroege productie, namelijk dat 
kinderen een volwassen gedrag vertonen. Marantz (1997) en Borer (2003) 
verschillen van de andere vier voorstellen omdat zij geen volwassen gedrag 
voorspellen vanaf het begin. Hengeveld (1992b) neemt een soort tussenpositie in, 
want hij voorspelt dat de productiepatronen van kinderen wel kwantitatief kunnen 
verschillen van die van volwassenen, maar niet kwalitatief. Er bleven daarom twee 
expliciet verschillende voorspellingen over (§2.6): of kinderen produceren verba en 
nomina in hun eerste zinnen zoals volwassenen ze gebruiken, of ze maken een 
aanzienlijk aantal categorisatiefouten doordat ze syntactische structuur en lexicale 
items verkeerd koppelen. 

Deze voorspellingen zijn getest door middel van twee productiestudies 
(hoofdstuk 3). Een analyse van categoriefouten die Nederlandse kinderen tussen 2;6 
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(2 jaar; 6 maanden) en 3;6 maken in hun spontane taalproductie liet zien dat zulke 
fouten enorm zeldzaam zijn (§3.2). De ideeën die Marantz (1997) en Borer (2003) 
presenteren over syntactische representaties van verba en nomina die onafhankelijk 
van de lexicale ontwikkeling bestaan, worden niet bevestigd door deze data. Het kan 
echter wel zo zijn dat hun zienswijze geldt voor een eerder stadium van verwerving. 
Een longitudinale analyse van spontane productiedata liet vervolgens zien dat zodra 
kinderen woorden combineren tot zinnetjes, ze deze woorden ook gebruiken zoals 
volwassenen ze zouden gebruiken (§3.3). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
het vaak moeilijk was om deze volwassenachtige productiepatronen goed te 
interpreteren, omdat er meerdere factoren door elkaar heen spelen. Zoals ik heb laten 
zien in §3.2.1 en met het voorbeeldje ‘dat is trekker’ (voorbeeld (5) in §3.3.2) is de 
morfologische kennis van de geanalyseerde kinderen nog in ontwikkeling en is het 
erg moeilijk om het weglaten van functiewoorden te onderscheiden van de kennis 
over categorieën. Omdat grammaticale markeerders nodig zijn voor het bepalen van 
de syntactische categorie van een woord waren veel uitingen, vooral van 
tweejarigen, onduidelijk qua categorie. Eventuele ontwikkelingsstappen werden 
door deze interpretatieproblemen versluierd. Daarom moest ik concluderen dat de 
vraag hoe kinderen verba en nomina leren niet afdoende kan worden beantwoord 
aan de hand van spontane productiedata. Wat wel kon worden geconcludeerd is dat 
tweejarige Nederlandse kinderen al categorieën van verba en nomina hebben die 
enige syntactische informatie bevatten. 

Samengevat ziet het plaatje van categorieverwerving dat naar voren komt uit 
deze productiestudies er als volgt uit. Nederlandse kinderen weten al behoorlijk 
vroeg wat verba en nomina zijn, in die zin dat ze deze categorieën correct kunnen 
gebruiken in zinnen. Wat niet bepaald kan worden is of hun representaties van verba 
en nomina discreet en uniek gedefinieerd zijn, of prototypeachtig met onduidelijke 
grenzen. Vier van de theorieën uit hoofdstuk 2 maken precies deze voorspelling voor 
kindertaaldata. Baker (2003) voorspelt volwassen productiepatronen om dat de 
categorieën V en N aangeboren zijn. Hengeveld (1992b; Hengeveld & Mackenzie, 
2008) voorspelt volwassen productiepatronen, althans kwalitatief, omdat kinderen 
aan de linkerkant van de hiërarchie beginnen met het uitdrukken van syntactische 
functies met inhoudswoorden en zo altijd binnen de mogelijkheden van de 
volwassen grammatica blijven. Croft (1991, 2000) en Goldberg (1995, 2006) 
voorspellen volwassen productiepatronen omdat de categorieën langzamerhand 
ontstaan op basis van de inputpatronen die kinderen waarnemen. De ene algemene 
voorspelling die op basis van deze vier theorieën geformuleerd kan worden, is 
bevestigd door de data. Kinderen gebruiken verba en nomina in een vroeg stadium 
van zinsproductie conform het volwassen patroon. 
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Wanneer en hoe Nederlandse kinderen verba en nomina waarnemen als 
verschillende categorieën 
Het feit dat kinderen verba en nomina in hun productie verschillend gebruiken zodra 
ze woorden gaan combineren, laat zien dat talige categorisatie al begonnen is in een 
vroeg stadium, ook al is het niet precies duidelijk wat dit betekent behalve dat ze de 
vormen correct kunnen gebruiken. Om te onderzoeken wanneer en hoe categorisatie 
begint zijn Nederlandse volwassenen en het taalaanbod (input) van Nederlandse 
kinderen bestudeerd (hoofdstuk 4) en de voorspelling die uit deze studies volgden 
zijn getest met perceptie-experimenten (hoofdstuk 5). 

Er zijn tenminste twee potentiële kandidaten voor aanwijzingen in de input die 
vroeg beschikbaar zijn en kunnen leiden tot categorisatie. Die twee kandidaten zijn 
de fonologische vorm en patronen in het samen voorkomen van woorden. De 
fonologische vorm van woorden is inderdaad een goede richtingwijzer voor 
categorie, want Nederlandse volwassenen blijken de fonologische vorm te gebruiken 
om te beslissen of een onzinwoord een nomen of verbum is (§4.2). Vier van de vijf 
generalisaties over de fonologische vorm van Nederlandse nomina (Trommelen, 
1989) zorgden ervoor dat volwassen proefpersonen onzinwoorden als nomina 
categoriseerden, namelijk ‘echte’ bi-syllabiciteit, een finale lange klinker, een finale 
schwa en een finale schwa gevolgd door [m]. Het bi-syllabische onzinwoord 
‘meliens’ werd bijvoorbeeld door bijna 90% van de proefpersonen als nomen 
gecategoriseerd. Dit resultaat maakt het aannemelijk dat kinderen op een bepaald 
moment ook gebruik maken van de fonologische vorm om verba en nomina te 
herkennen. De methode die hier voor volwassenen is gebruikt, is niet bruikbaar voor 
het testen van kinderen. Perceptie-experimenten zijn mogelijk wel geschikt om deze 
voorspelling te toetsen. Omdat deze methode nog niet eerder gebruikt is voor 
fonologie, heb ik besloten om eerst een experiment dat al eerder voor het Engels was 
gebruikt om patronen van samen voorkomende woorden te toetsen, voor het 
Nederlands te repliceren, alvorens een heel nieuw experiment te ontwerpen dat de 
fonologische aanwijzingen toetst (maar zie §6.3 voor een idee van een dergelijk 
soort experiment). 

Het specifieke patroon van samen voorkomende elementen dat ‘frequent frame’ 
genoemd wordt (Mintz, 2003) was de tweede potentiële kandidaat voor een 
aanwijzing voor categorisatie. De Nederlandse input bevat frequente woord frames 
die een aanwijzer zijn voor de categorie van de tussenliggende woordvormen. De 
categorie van woorden die tussen het frequente frame ‘wat X je’ liggen, is 
bijvoorbeeld een zeer accurate benadering van de categorie werkwoord in het 
Nederlands (gemiddelde standaard accuraatheidsscore: 0.99). Maar ook al zijn dit 
soort woord frames aanwezig in de Nederlandse input, ze bleken niet zulke 
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betrouwbare aanwijzers te zijn als in het Engels (§4.2). Toch was de verwachting dat 
Nederlandse kinderen ze wel zouden gebruiken om categorisatie te starten, omdat ze 
wel beschikbaar zijn. Tegelijkertijd was de suggestie dat kinderen zowel 
morfeemframes (bijvoorbeeld ‘wat x –t’) als woordframes zouden gebruiken, op het 
moment dat ze letten op alle locale contexten van inhoudswoorden die frequent 
samen voorkomen in hun input. 

De rol van frequente frames in vroege categorisatie is onderzocht met twee 
perceptie-experimenten (hoofdstuk 5). De resultaten van het eerste experiment laten 
zien dat frequente woordframes niet gebruikt werden door Nederlandse kinderen van 
12 maanden en evenmin door die van 16 maanden. De conclusie moet luiden dat 
aanwijzers voor categorisatie verschillen per taal, want Mintz (2006) heeft laten zien 
dat Engelse kinderen van de jongst geteste leeftijd, 12 maanden, frequente 
woordframes wel gebruiken voor categorisatie. Een tweede experiment met 
Nederlandse dreumesen van 16 maanden liet zien dat ze wel degelijk frequente 
morfeemframes gebruiken voor categorisatie. De patronen van samen voorkomende 
morfemen in de input spelen dus een rol in de heel vroege ontwikkeling van 
categorisatie in Nederlandse kinderen. Het feit dat de patronen van samen 
voorkomende woorden door Engelse kinderen wel, maar door Nederlandse kinderen 
niet werden gebruikt laat zien dat de precieze aanwijzers verschillen per taal. 

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van de productiestudies die hierboven 
beschreven zijn, namelijk dat kinderen verba en nomina herkennen als verschillende 
categorieën in de vroegste stadia van taalontwikkeling. Het categorisatiemechanisme 
maakt gebruik van input eigenschappen die beschikbaar zijn zodra het kind woorden 
en morfemen vanuit het spraaksignaal kan segmenteren. Dit onderzoek heeft laten 
zien dat Nederlandse kinderen morfeemframes gebruiken voor categorisatie. De 
categorieën gebaseerd op deze morfeemframes zijn perceptuele categorieën van 
woordvormen die op elkaar lijken. Het feit dat kinderen al met 16 maanden verba en 
nomina als verschillende categorieën waarnemen betekent dat ze deze categorieën 
onderscheiden voordat ze zinnen produceren. 




