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 Nederlandse 
Samenvatting 

 

In onze dagelijkse communicatie gebruiken we vaak meervoudsvormen om 
situaties te beschrijven waarin meerdere individuen een actie uitvoeren. Er zijn 
verschillende manieren om een meervoud uit te drukken en deze uitdrukkingen 
leiden meestal tot verschillende interpretaties. Neem bijvoorbeeld de zin De 
kinderen ontvingen een trofee. Deze zin kan collectief worden geïnterpreteerd, 
waarbij de kinderen gezamenlijk één trofee ontvangen, maar de zin kan ook 
distributief worden geïnterpreteerd, waarbij de kinderen allemaal hun eigen trofee 
ontvangen. Dit zijn niet de enige mogelijkheden. De zin is namelijk ook verenigbaar 
met een situatie waarin sommige kinderen een eigen trofee ontvangen maar andere 
kinderen er één moeten delen. Dit wordt een cumulatieve interpretatie genoemd. 
Welke interpretaties mogelijk zijn en welke bedoeld worden door de spreker hangt 
mede af van de meervoudsvorm die gebruikt wordt.  

Naast de hierboven genoemde zin met het lidwoord de is het ook mogelijk om de 
kwantor elke of iedere te gebruiken: Elk/Ieder kind ontving een trofee. Als de zin op 
deze manier uitgedrukt wordt, lijkt er maar één interpretatie mogelijk te zijn, 
namelijk de distributieve interpretatie waarbij elk kind zijn of haar eigen trofee 
ontvangt. Niet alleen de kwantor elke kan gebruikt worden, maar ook de kwantor 
alle: Alle kinderen ontvingen een trofee. Terwijl de interpretatie van de kwantor elke 
vrij duidelijk lijkt, ligt dit bij de kwantor alle iets anders. Bij de kwantor alle is het 
net als bij het lidwoord de niet meteen duidelijk welke interpretatie bedoeld wordt. 
Doelt de spreker op een collectieve interpretatie of juist een distributieve 
interpretatie? Semantisch gezien zijn beide interpretaties mogelijk, maar toch 
hebben volwassen taalgebruikers een voorkeur voor de collectieve interpretatie. Dit 
geldt ook voor het voorbeeld met het woord de: De kinderen ontvingen een trofee. Bij 
deze zin lijken volwassen taalgebruikers bijna direct aan te nemen dat het om een 
collectieve situatie gaat. Waarom dit zo is, is niet duidelijk.  

In deze dissertatie richt ik me op de hierboven genoemde meervoudsvormen en de 
interpretaties die hierbij de voorkeur hebben. De focus in dit onderzoek ligt vooral 
op het lidwoord de en de kwantor elke. Juist bij deze woorden lijkt er een verschil te 
zijn tussen de interpretaties van volwassenen en kinderen. Terwijl volwassenen een 
voorkeur hebben voor een collectieve interpretatie bij zinnen met de, hebben 
kinderen juist een voorkeur voor een distributieve interpretatie. Dit is niet alleen 
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het geval voor het Nederlands, maar dit verschil wordt ook gevonden in 
verscheidene andere talen. Het doel van deze dissertatie is om te verklaren hoe 
kinderen de volwassen interpretatie van de meervoudsvormen met de woorden de 
en elke ontwikkelen. De experimenten zijn over het algemeen uitgevoerd in het 
Nederlands met Nederlandse kinderen en volwassenen, maar de resultaten zullen 
worden vergeleken met de resultaten die zijn gevonden voor andere talen. Op deze 
manier is het mogelijk om uit te vinden hoe talen in dit opzicht overeenkomen of 
juist verschillen.   

Hoofdstuk 2 - Literatuuroverzicht 

In het literatuuronderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 2 wordt de 
achtergrond van deze dissertatie gepresenteerd. Het eerste deel betreft een 
overzicht van de bestaande bevindingen over de interpretatieverschillen tussen 
volwassenen en kinderen voor verschillende talen. Dit overzicht laat zien dat 
kinderen, in tegenstelling tot volwassenen, ongevoelig lijken te zijn voor verschillen 
tussen meervoudsvormen. Kinderen accepteren de collectieve én de distributieve 
interpretatie ongeacht het type meervoudsvorm dat gebruikt wordt. Zelfs een 
collectieve interpretatie van distributieve kwantoren als elke en iedere wordt door 
kinderen tot 9 jaar oud volledig geaccepteerd. Deze ongevoeligheid lijkt een cross-
linguïstisch verschijnsel te zijn, aangezien het wordt gevonden in meerdere talen.  

                                  Figuur 1. Extra zandkasteel 

Het tweede deel van hoofdstuk 2 richt zich op de verschillende theorieën die bestaan 
over de oorsprong van het interpretatieverschil tussen volwassenen en kinderen. 
Twee semantische theorieën worden besproken, die de oorsprong van de 
verschillende interpretaties zoeken in ambiguïteit of onderspecificatie. Verder 
wordt een verwerkingstheorie besproken. Musolino (2009) relateert de 
distributieve voorkeur van kinderen aan een ander verschijnsel in de ontwikkeling 
van kwantificatie, namelijk spreidingsfouten. Bij dit soort fouten worden kwantoren 
als elke, iedere en alle door kinderen tot 10 jaar oud incorrect geïnterpreteerd. Een 
plaatje zoals Figuur 1, waarop drie meisjes een eigen zandkasteel bouwen maar ook 
een extra zandkasteel te zien is, in combinatie met de zin Elke meisje bouwt een 
zandkasteel, wordt ten onrechte afgekeurd door kinderen doordat er geen meisje bij 
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het extra zandkasteel is. Volwassenen weten dat het extra zandkasteel irrelevant is 
voor de waarheid van de zin, maar kinderen tot 10 jaar weten dit nog niet. De 
verwerkingstheorie van Musolino (2009) relateert deze fouten aan de distributieve 
voorkeur van kinderen en veronderstelt dat beide verschijnselen dezelfde 
oorsprong hebben.  

              Figuur 2. Distributief                         Figuur 3. Collectief 

De vierde en laatste theorie die wordt besproken is pragmatisch van aard. Dotlačil 
(2010) schrijft de volwassen collectieve voorkeur toe aan een implicatuur. Een 
implicatuur is een redenering die gebaseerd is op wat de spreker niet heeft gezegd 
maar wel had kunnen zeggen, waardoor een geïmpliceerde betekenis ontstaat. Deze 
implicatuur wordt gegenereerd doordat volwassenen kunnen redeneren over 
andere opties die een spreker had kunnen gebruiken. Als een volwassene de zin De 
meisjes bouwen een zandkasteel hoort, zal hij of zij beseffen dat de distributieve 
interpretatie (Figuur 2) en de collectieve interpretatie (Figuur 3) allebei mogelijk 
zijn. Na dit besef volgt een extra stap: de volwassene kan redeneren over andere 
manieren waarop de spreker deze twee situaties had kunnen beschrijven. De meest 
informatieve manier om een distributieve situatie te beschrijven is door gebruik te 
maken van de distributieve kwantor elke: Elk meisje bouwt een zandkasteel. Dit is 
echter niet de zin die de spreker heeft gebruikt en door het ontbreken van de 
distributieve kwantor elke kan een volwassene redeneren dat dus waarschijnlijk 
een collectieve situatie bedoeld wordt. Als een distributieve situatie bedoeld zou 
worden, dan had de spreker immers wel de kwantor elke gebruikt. Kinderen zijn nog 
niet in staat om deze implicatuur te genereren, omdat ze de distributieve betekenis 
van de kwantor elke nog niet kennen. Dit is gebleken uit het eerdere onderzoek dat 
besproken is in het literatuuroverzicht in hoofdstuk 2. De ontwikkeling van de 
volwassen collectieve voorkeur lijkt dus gerelateerd te zijn aan de verworven kennis 
over het distributieve karakter van distributieve kwantoren als elke en iedere.  

De verschillende hoofdstukken uit deze dissertatie onderzoeken de theorieën die 
besproken werden in dit achtergrondhoofdstuk. Met behulp van verscheidene 
psycholinguistische experimenten worden de interpretatiepatronen van 
Nederlandse volwassenen en kinderen vastgesteld en worden de verschillende 
theorieën getoetst aan de hand van de verkregen resultaten.  
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Hoofdstuk 3 - De verwerving van distributiviteit  

In het experiment dat beschreven wordt in hoofdstuk 3 is onderzocht hoe 
Nederlandse kinderen en volwassenen zinnen met het definiete lidwoord de en de 
kwantoren iedere en elke interpreteren. Op basis van Dotlačil’s pragmatische 
verklaring was de verwachting dat de volwassen collectieve interpretatie van 
zinnen met de het resultaat is van een implicatuur en dat jonge kinderen nog niet in 
staat zijn om deze implicatuur te genereren. De resultaten laten zien dat de 
collectieve voorkeur voor zinnen met de zich ontwikkelt aan de hand van de kennis 
over het distributieve karakter van iedere/elke. Kinderen interpreteren zinnen met 
de pas collectief als ze het distributieve karakter van iedere/elke kennen. Dit is in 
overeenstemming met de hypothese dat de volwassen interpretatie het resultaat is 
van een implicatuur. Verder werd ook gevonden dat er geen verschil in interpretatie 
is tussen de Nederlandse distributieve kwantoren elke en iedere. Deze worden op 
vergelijkbare wijze geïnterpreteerd.  

De tweede studie die in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt richtte zich op een 
andere taalkundige uitdrukking, namelijk bijvoeglijk naamwoorden van 
vergelijking, zoals de woorden andere en dezelfde. Van dit soort woorden wordt 
namelijk verwacht dat ze afhankelijk zijn van een distributieve interpretatie. Het 
onderzoeken van bijvoeglijke naamwoorden van vergelijking kan daardoor meer 
inzicht geven in de waarschijnlijkheid van de pragmatische verklaring van Dotlačil 
(2010). De resultaten van deze tweede studie zijn vergelijkbaar met de eerste studie 
en wijzen ook op een implicatuur als oorsprong van de volwassen collectieve 
voorkeur. De resultaten van beide studies zijn dus in overeenstemming met de 
pragmatische verklaring.  

Hoofdstuk 4 - De relatie tussen distributiviteit en spreidingsfouten  

Hoofdstuk 4 is gewijd aan Musolino’s (2009) verwervingstheorie, waarin hij 
veronderstelt dat de distributieve voorkeur van kinderen gerelateerd is aan hun 
spreidingsfouten en dat beide verschijnselen dezelfde oorzaak hebben. In het 
experiment dat beschreven wordt in dit hoofdstuk zijn daarom de distributieve 
voorkeur en spreidingsfouten onderzocht in dezelfde kinderen. Beide 
verschijnselen worden tevens in verband gebracht met het nog niet volledig 
ontwikkelde werkgeheugen van jonge kinderen. Vandaar dat dit experiment ook het 
werkgeheugen van de kinderen heeft getest.  

De resultaten tonen geen relatie aan tussen beide verschijnselen. Kinderen stoppen 
met het maken van spreidingsfouten als ze ongeveer 9 jaar oud zijn, terwijl hun 
collectieve voorkeur zich pas ontwikkelt als ze ongeveer 11 à 12 jaar oud zijn. Dit 
leeftijdsverschil maakt een gemeenschappelijke oorzaak hoogst onwaarschijnlijk. 
Wel blijkt de interpretatie van zinnen met de gerelateerd te zijn aan de 
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werkgeheugencapaciteit van kinderen: des te groter hun werkgeheugencapaciteit, 
des te meer ze een volwassen collectieve voorkeur laten zien.  Spreidingsfouten 
daarentegen bleken ongerelateerd te zijn aan het werkgeheugen van de kinderen. 
Dit laat wederom zien dat de distributieve voorkeur en spreidingsfouten 
waarschijnlijk niet dezelfde oorzaak hebben. 

 

Hoofdstuk 5 & 6 – De effecten van een duale taak op distributiviteit en 
spreidingsfouten 

Dotlačil’s (2010) pragmatische verklaring veronderstelt dat de volwassen 
collectieve voorkeur het resultaat is van een implicatuur. Implicaturen worden vaak 
in verband gebracht met werkgeheugen en door verscheidene onderzoekers wordt 
verondersteld dat implicaturen niet automatisch gegenereerd worden, maar 
cognitieve bronnen zoals werkgeheugen vereisen. Naast implicaturen, worden ook 
spreidingsfouten in verband gebracht met werkgeheugen. In deze twee 
hoofdstukken is daarom aan de hand van een experiment onderzocht of het belasten 
van de werkgeheugencapaciteit van volwassenen resulteert in ‘kinderlijk’ begrip, 
door ze twee taken tegelijkertijd te laten uitvoeren. De eerste taak was een 
numerieke taak waarbij een reeks getallen onthouden moest worden. De tweede en 
hoofdtaak was een taaltaak waarbij beoordeeld moest worden of een zin de juiste 
omschrijving gaf van een bijbehorend plaatje. Na het uitvoeren van de taaltaak 
moest de reeks getallen uit het geheugen opgeroepen worden. Op deze manier werd 
de volwassen werkgeheugencapaciteit tijdens de taaltaak beperkt en bootste dit de 
nog niet volledig ontwikkelde werkgeheugencapaciteit van jonge kinderen na.  

De resultaten van hoofdstuk 5 laten zien dat volwassenen, wanneer hun 
werkgeheugencapaciteit door een tweede taak wordt beperkt, een ‘kinderlijk’ 
begrip van zinnen met de laten zien. De volwassen collectieve voorkeur voor dit 
soort zinnen verminderde en de kinderlijke distributieve interpretatie werd vaker 
geaccepteerd. Daarentegen laten de resultaten van hoofdstuk 6 zien dat 
volwassenen geen spreidingsfouten maken bij zinnen met iedere en elke als hun 
werkgeheugencapaciteit beperkt wordt door een concurrerende taak. 
Spreidingsfouten lijken dus, in tegenstelling tot distributieve interpretaties, 
ongerelateerd te zijn aan cognitieve factoren als werkgeheugencapaciteit. De 
resultaten van hoofdstuk 6 zijn daarom in overeenstemming met de resultaten van 
hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 7 - Distributiviteit en de verborgen-plaatjestaak 

In het experiment dat beschreven wordt in hoofdstuk 7 zijn de interpretaties van 
kinderen en volwassenen nogmaals onderzocht, maar ditmaal door gebruik te 
maken van een andere onderzoeksmethode: een zogenaamde verborgen-
plaatjestaak. In deze taak wordt proefpersonen gevraagd om te kiezen tussen een 
gegeven betekenis (in de vorm van een plaatje) en een andere betekenis. De andere 
betekenis wordt verbeeld door een plaatje dat verborgen is achter een gordijn. Als 
proefpersonen het gegeven plaatje goed vinden passen bij de zin die ze horen, dan 
kiezen ze voor dit plaatje, maar als ze denken dat een andere interpretatie beter 
past, dan kiezen ze voor het verborgen plaatje. Deze onderzoeksmethode lijkt beter 
geschikt dan de eerder gebruikte methoden om implicaturen te onderzoeken, 
aangezien de interpretaties bij de verborgen-plaatjestaak niet expliciet worden 
aangeboden maar door de proefpersonen zelf moeten worden verkregen.  

De resultaten van deze studie wijzen wederom op een implicatuur en komen 
overeen met de resultaten van hoofdstuk 3. Ze laten zien dat de collectieve voorkeur 
ontstaat nadat kinderen het distributieve karakter van de kwantor elke/iedere 
hebben geleerd. 

 
Hoofdstuk 8 - De collectieve interpretatie van de kwantoren elke en each 

Een onverwacht resultaat uit de experimenten die in de voorgaande hoofdstukken 
werden beschreven was dat volwassenen de kwantoren iedere en elke niet alleen 
distributief, maar ook collectief kunnen interpreteren. De verwachting was namelijk 
dat deze woorden puur distributief geïnterpreteerd zouden worden. In hoofdstuk 8 
is daarom onderzocht onder welke omstandigheden distributieve kwantoren ook 
collectief geïnterpreteerd kunnen worden. De focus lag hierbij niet alleen op het 
Nederlands (elke), maar ook op het Engels (each).  

De resultaten laten zien dat de interpretatie van beide kwantoren (elke en each) 
sterk afhankelijk is van het werkwoord waarmee ze worden gebruikt. Distributieve 
kwantoren worden vaker ogenschijnlijk collectief geïnterpreteerd bij zinnen met 
‘onafhankelijke’ werkwoorden dan bij zinnen met ‘afhankelijke’ werkwoorden. 
‘Onafhankelijke’ werkwoorden zoals wassen, aaien, borstelen en kammen zijn 
werkwoorden die situaties kunnen beschrijven waarin de acties van elk handelend 
persoon los van elkaar geïnterpreteerd kunnen worden, ongeacht het aantal 
objecten. ‘Afhankelijke’ werkwoorden zoals dragen, tillen, vasthouden en trekken, 
daarentegen, beschrijven vaker situaties waarbij de subjecten van elkaar afhankelijk 
zijn om de actie te voltooien en waarbij hun acties niet los van elkaar gezien kunnen 
worden.  
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Collectieve situaties worden vaak weergegeven door plaatjes die een situatie 
afbeelden waarin verschillende personen een actie uitvoeren op één object. Een 
ogenschijnlijk collectieve situatie kan onder invloed van ‘onafhankelijke’ 
werkwoorden als distributief geïnterpreteerd worden. Neem bijvoorbeeld de 
volgende zin met het ‘onafhankelijke’ werkwoord wassen, elk meisje wast een hond, 
als omschrijving van de situatie waarin drie meisjes samen één hond wassen. Elk 
meisje voert hierbij een onafhankelijke was-actie uit: één meisje wast bijvoorbeeld 
het hoofd van de hond, één meisje wast de rug van de hond en ander meisje wast de 
staart van de hond. De distributieve kwantoren elke en each hebben hierbij geen 
betrekking op het object (de hond), maar op de verschillende was-acties die 
uitgevoerd worden door de meisjes. De ogenschijnlijk collectieve interpretatie 
wordt hierdoor dus distributief geïnterpreteerd.  

Dit is niet het geval bij ‘afhankelijke’ werkwoorden. Deze werkwoorden duiden op 
acties die niet onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld de 
zin met het ‘afhankelijke’ werkwoord dragen, elk meisje draagt een doos, als 
omschrijving van de situatie waarin drie meisjes samen een doos dragen. De 
individuele draag-acties van de meisjes kunnen hierbij minder goed los van elkaar 
worden gezien. Vandaar dat de distributieve kwantoren elke en each bij dit soort 
werkwoorden geen betrekking hebben op de draag-acties van meisjes, maar op het 
object (de doos). Hierdoor wordt de collectieve interpretatie dus niet geaccepteerd.  

Al met al laat het experiment van hoofdstuk 8 zien dat de interpretatie van 
Nederlandse én Engelse distributieve kwantoren niet zo eenvoudig is als vooraf 
werd gedacht. Het soort werkwoord dat gebruikt wordt is van invloed op de 
interpretatie van distributieve kwantoren. Verder onderzoek is echter noodzakelijk 
om inzicht te krijgen in welke andere factoren verder nog van invloed kunnen zijn. 
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Conclusie 

In deze dissertatie heb ik onderzocht hoe kinderen zinnen met meervoudsvormen 
interpreteren. Daarbij stond de ontwikkeling van de volwassen interpretatie van het 
lidwoord de en de distributieve kwantoren elke en iedere centraal. Het definiete 
lidwoord de is semantisch ambigu met betrekking tot de collectieve en de 
distributieve interpretatie. Ondanks deze ambiguïteit laten volwassen een 
duidelijke voorkeur zien voor de collectieve interpretatie. Hoe deze voorkeur 
ontstaat is verre van duidelijk. Met behulp van de verschillende psycholinguistische 
experimenten heb ik geprobeerd het interpretatiepatroon van Nederlandse 
volwassenen en kinderen vast te stellen. Hierbij lag de focus niet alleen op de 
verschillende interpretaties die mogelijk zijn, maar ook op de mogelijke invloed van 
cognitieve factoren.  

De resultaten van de gepresenteerde experimenten wijzen tezamen op een 
implicatuur als oorsprong van de volwassen collectieve voorkeur. Het afwijkende 
interpretatiepatroon van kinderen kan verklaard worden door hun onvermogen 
deze implicatuur te genereren. Jonge kinderen moeten eerst de semantiek, oftewel 
het distributieve karakter, van distributieve kwantoren als elke en iedere leren, 
voordat ze de implicatuur kunnen gebruiken om tot de volwassen collectieve 
voorkeur te komen. Verder wijzen de resultaten op de betrokkenheid van cognitieve 
factoren. Het genereren van een implicatuur lijkt afhankelijk te zijn van voldoende 
werkgeheugencapaciteit. Ook kunnen de bevindingen uit deze dissertatie ons iets 
leren over de oorsprong van de verschillende interpretaties. De resultaten van de 
verschillende experimenten ondersteunen het idee dat het verschil tussen de 
collectieve en distributieve interpretatie een geval is van onderspecificatie in plaats 
van ambiguïteit.  

De experimenten die in deze dissertatie gepresenteerd zijn geven tezamen een 
completer beeld van het verschijnsel distributiviteit. De resultaten hebben geleid tot 
meer inzicht in de wisselwerking tussen semantiek en pragmatiek op het gebied van 
de interpretatie van meervoudsvormen. Dit inzicht is verkregen door niet alleen de 
semantische kant te belichten, maar ook de betrokkenheid van pragmatiek in het 
volwassen interpretatiepatroon te onderzoeken. 
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