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Samenvatting 

 

Transfer en toegang tot Universele Grammatica in 
tweedetaalverwerving door volwassenen 

Negen casestudies naar de verwerving van het Engels, Duits en Zweeds door 
volwassen moedertaalsprekers van het Spaans en Italiaans.  
 
 

Moedertaaltransfer en toegang tot Universele Grammatica 
 
Dit proefschrift gaat in op de invloed van moedertaaltransfer en Universele 
Grammatica (UG) in volwassen tweedetaalverwerving (of vreemdetaal-
verwerving). Het proefschrift draagt bij aan de actuele discussie over de rol van 
Universele Grammatica in tweedetaalverwerving. Volgens de generatieve 
taalkunde is UG aangeboren kennis die verwerving van de moedertaal in 
belangrijke mate bepaalt. Tweedetaalverwervingsonderzoekers zijn dan ook 
geïnteresseerd in de vraag of UG ook tweedetaalverwerving door volwassenen 
blijft beïnvloeden. 
De meningen over de toegankelijkheid van UG in tweedetaalverwerving variëren 
van helemaal niet toegankelijk tot net zo toegankelijk als bij 
moedertaalverwerving. In hoofdstuk 1 van dit proefschrift bespreek ik zes 
standpunten, die elkaar deels overlappen. De standpunten verschillen vooral in 
de invloed die zij toedichten aan moedertaaltransfer en directe toegankelijkheid 
tot UG bij het verwerven van een tweede taal. Om invloed van de moedertaal 
(moedertaaltransfer) en invloed van UG uit elkaar te houden, onderscheid ik 
alleen directe toegang tot UG en geen toegang tot UG. Indirecte toegang tot UG 
(alleen via de moedertaal, dus) bestempel ik als ‘geen toegang tot UG’. 
Hieronder som ik de zes standpunten op: 

 Geen moedertaaltransfer, geen toegang tot UG  
(No Transfer/No Access)  
UG speelt geen enkele rol in tweedetaalverwerving, noch op een directe  
manier, noch indirect via de moedertaal. 

 Geen moedertaaltransfer, directe toegang tot UG 
(No Transfer/Full Access) 
De eigenschappen van de moedertaal vormen niet de ingangssituatie 
voor de tweede taal. Wel wordt tweedetaalverwerving direct gestuurd 
door UG; hierbij gaat het zowel om onderdelen van UG die (toevallig) 
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ook in de moedertaal aanwezig zijn, als om niet eerder gebruikte 
onderdelen van UG.  

 Gedeeltelijke moedertaaltransfer, geen toegang tot UG 
(Partial Transfer/No Access) 
Sommige, maar niet alle eigenschappen van de moedertaal transfereren 
naar de tweede taal. UG speelt geen directe rol; alleen die 
eigenschappen van UG die uit de moedertaal komen, beïnvloeden 
tweedetaalverwerving. 

 Gedeeltelijke moedertaaltransfer, directe toegang tot UG 
(Partial Transfer/Full Access) 
Sommige, maar niet alle eigenschappen van de moedertaal transfereren 
naar de tweede taal. UG beïnvloedt tweedetaalverwerving ook direct. 

 Volledige moedertaaltransfer, geen toegang tot UG 
(Full Transfer/No Access) 
Alle eigenschappen van de moedertaal transfereren naar de tweede 
taal; UG beïnvloedt tweedetaalverwerving alleen op een indirecte 
manier, namelijk via de moedertaal. 

 Volledige moedertaaltransfer, directe toegang tot UG 
(Full Transfer/Full Access) 
Alle eigenschappen van de moedertaal transfereren naar de tweede 
taal. Ook wordt tweedetaalverwerving direct gestuurd door UG. Hierbij 
gaat het zowel om onderdelen van UG die (toevallig) ook in de 
moedertaal aanwezig zijn, als om niet eerder gebruikte onderdelen van 
UG. 

 
Het doel van dit proefschrift is, uit te maken welke van deze hypothesen de juiste 
is. Voor de duidelijkheid behandel ik de kwesties van moedertaaltransfer en 
toegankelijkheid van UG zo veel mogelijk los van elkaar. Enerzijds probeer ik in 
dit proefschrift te bepalen in hoeverre de moedertaal van invloed is op de 
verwerving van de tweede taal. Anders gezegd, welk standpunt geeft de rol van 
de moedertaal het beste weer: geen moedertaaltransfer, gedeeltelijke 
moedertaaltransfer of volledige moedertaaltransfer? Anderzijds onderzoek ik of 
volwassen tweedetaalleerders eigenschappen van UG verwerven die niet in de 
moedertaal aanwezig zijn. Met andere woorden, welk standpunt is het meest 
plausibel: geen toegang tot UG of wel directe toegang tot UG? Ik splits deze 
vragen op in vier onderzoeksvragen. Voordat ik de onderzoeksvragen 
presenteer, beschrijf ik eerst het belang van parameters voor dit onderzoek. 
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Onderzoeksvragen: transfereren en verwerven leerders parameters van 
UG? 
 
Dit proefschrift draait steeds om de geparameteriseerde eigenschappen van UG. 
De generatieve taalkunde gaat ervan uit dat variatie tussen talen terug te 
brengen is tot een beperkt aantal keuzemogelijkheden, de parameters van UG. 
Een parameter verbindt een aantal ogenschijnlijk ongerelateerde 
taalverschijnselen. Deze clustering van verschijnselen maakt 
moedertaalverwerving een stuk eenvoudiger, aangezien een kind de 
geparameteriseerde verschijnselen niet een voor een hoeft te leren. De 
parameters van UG zorgen er namelijk voor dat het taallerend kind een 
aangeboren voorkennis heeft van de keuzemogelijkheden. Het kind leidt de 
juiste stand van de parameter af uit het taalaanbod (de taal of talen waar het 
kind mee opgroeit). Als de parameter eenmaal in een bepaalde stand staat, dan 
volgt het cluster van eigenschappen dat bij die stand hoort vanzelf. 
 Parameters lenen zich goed voor het beantwoorden van 
onderzoeksvragen over moedertaaltransfer en toegankelijkheid van UG. Ten 
eerste zijn parameters een indicatie voor de werking van UG: parameters 
hebben namelijk betrekking op formele eigenschappen van taal die veel te 
subtiel en abstract zijn om te leren op basis van het taalaanbod alleen. Bewijzen 
voor de aanwezigheid van parameters vormen dan ook bewijzen voor toegang 
tot UG. Ten tweede kan de variatie tussen talen worden vervat in termen van 
verschillende parameterstanden. Door een taalleersituatie te onderzoeken met 
elkaar uitsluitende parameterstanden, is het mogelijk om te bepalen of 
tweedetaalleerders beginnen met de moedertaalstand (transfer) en die 
vervolgens wijzigen in een andere mogelijke stand, bijvoorbeeld die van de 
doeltaal (directe toegang tot UG). Ten derde, de aanname dat parameters 
clusters van schijnbaar ongerelateerde verschijnselen verenigen, maakt het 
mogelijk om sterke, falsifieerbare onderzoekshypothesen te formuleren. Als de 
tweedetaalleerder een compleet cluster van parameterverschijnselen uit de 
moedertaal gebruikt in de tweede taal, dan betekent dit namelijk dat de 
parameterstand uit de moedertaal transfereert. Anders gezegd, geclusterde 
transfer bevestigt de hypothese van volledige moedertaaltransfer (Full Transfer). 
Op een vergelijkbare manier bevestigt geclusterde verwerving van de 
geparameteriseerde eigenschappen van de doeltaal (tweede taal) de hypothese 
van directe toegang tot UG (Full Access). Als echter slechts enkele, maar niet 
het volledige cluster van geparameteriseerde verschijnselen transfereren of 
verworven worden, dan weerlegt dat respectievelijk de hypothesen van volledige 
moedertaaltransfer (Full Transfer) en van directe toegang tot UG (Full Access). 
Clustering is dan ook het sleutelwoord in de vier vragen waarop ik in dit 
proefschrift een antwoord wil geven. 
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1. Wordt de beginsituatie van tweedetaalverwerving gekenmerkt door 
geclusterde transfer van verschijnselen die alle samenhangen met 
de parameterstand van de moedertaal?  

2. Wat zijn de gevolgen van de resultaten van het empirische 
onderzoek voor de hypothesen van geen moedertaaltransfer (No 
Transfer), gedeeltelijke moedertaaltransfer (Partial Transfer) en 
volledige moedertaatransfer (Full Transfer)? 

3. Wordt tweedetaalverwerving gekenmerkt door geclusterde 
verwerving van verschijnselen die alle samenhangen met de 
parameterstand van de doeltaal (of andere natuurlijke taal dan de 
moedertaal)?  

4. Wat zijn de gevolgen van de resultaten van het empirische 
onderzoek voor de hypothesen van geen toegang tot UG (No 
Access) en directe toegang tot UG (Full Access)? 

 
 
De onderzochte parameter: de nulsubjectparameter 
 
De parameter die centraal staat in dit proefschrift is de nulsubjectparameter (ook 
wel de Pro-drop parameter genoemd). Deze parameter beschrijft het fenomeen 
dat het subject pronomen in sommige talen weggelaten kan worden, maar in 
andere talen wel aanwezig moet zijn. Bijvoorbeeld, in Italiaanse en Spaanse 
zinnen wordt het subject pronomen weggelaten in hoofdzinnen en bijzinnen; in 
de Engelse equivalenten van deze hoofd- en bijzinnen is aanwezigheid van het 
subject pronomen verplicht. Bovendien kunnen expletieve subjecten in het 
Italiaans en Spaans ook weggelaten worden, terwijl expletieven in het Engels 
aanwezig moeten zijn. 

De nulsubjectparameter leent zich goed voor onderzoek omdat de 
generatieve taalkunde ervan uitgaat dat de regels die gelden voor ontbrekende 
elementen zoals nulsubjecten te abstract zijn om bewust te leren, en dus wel 
onderdeel van UG moeten zijn. Bovendien verenigt de nulsubjectparameter een 
cluster aan verschijnselen. Zoals gezegd is het juist die clustering die het 
mogelijk maakt om de hypothesen te toetsen.  De grote hoeveelheid bestaand 
tweedetaalverwervingsonderzoek naar de nulsubjectparameter kan dienen als 
uitgangspunt voor dit onderzoek. In hoofdstuk 2 bespreek ik de belangrijkste 
studies naar de verwerving van de nulsubjectparameter door 
tweedetaalleerders.  Voor zover dit mogelijk is, verbind ik elke studie in dit 
literatuuroverzicht aan een van de zes standpunten over moedertaaltransfer en 
toegang tot UG. Uit de meeste studies komt dat sommige verschijnselen van de 
nulsubjectparameter vanuit de moedertaal transfereren. Er is echter geen 
overtuigend bewijs voor moedertaaltransfer of verwerving van het complete 
cluster aan verschijnselen. Hoewel er verschillende versies van de 
nulsubjectparameter bestaan, gaan alle varianten uit van de volgende 
veronderstellingen: talen als het Italiaans en het Spaans staan nulsubjecten toe 
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en vertegenwoordigen de [+ nulsubject]stand van de parameter; talen als het 
Engels verlangen lexicale subjecten en vertegenwoordigen dus de [- 
nulsubject]stand van de parameter. De meeste versies van de parameter gaan 
ervan uit dat naast nulsubjecten, ook rijke werkwoordsinflectie bij de [+ 
nulsubject]stand hoort. In dit proefschrift reken ik verder subject-
werkwoordinversie en subject – verbum – object - adverbium (SVOA-)  
woordvolgordes die werkwoordsverplaatsing aangeven tot de cluster van [+ 
nulsubject]verschijnselen.  

In dit proefschrift neem ik een versie van Speas’ (1995) 
nulsubjectparameter aan. Deze versie herleidt bovenstaande cluster van 
verschijnselen tot twee abstracte, syntactische kenmerken van de  
[+ nulsubject]stand, te weten een lege specificeerder van AgrP en V-naar-
Agrverplaatsing.  
 
 
Empirisch onderzoek: meervoudige casussen van Romaanse leerders van 
Germaans talen  
 
Om de vier onderzoeksvragen te beantwoorden, onderzoek ik in dit proefschrift 
de longitudinale productiedata van negen volwassen moedertaalsprekers van 
het Spaans of Italiaans die bezig zijn Zweeds, Duits of Engels als tweede taal te 
verwerven.123 Zoals gezegd hebben de Romaanse talen Spaans en Italiaans de 
volgende [+nulsubject]verschijnselen: ontbrekende onderwerpen , omdraaiing 
van het onderwerp en het werkwoord  en woordvolgordes waarin het werkwoord 
voor het bijwoord staat ; de Germaanse talen Zweeds, Duits en Engels hebben 
deze verschijnselen in principe niet en vertegenwoordigen dan ook de [- 
nulsubject] parameterstand. In de meervoudige casestudies staat deze vraag 
centraal: in hoeverre transfereren de verschillende [+ nulsubject]verschijnselen 
uit de moedertaal naar de tweede taal? Verder zijn de data onderzocht om te 
bepalen of de cluster van verschijnselen die samenhangen met de [- nulsubject] 
parameterstand van de doeltaal verworven worden. Het sleutelwoord bij het 
beantwoorden van deze vragen is steeds clustering. Slechts de geclusterde 
transfer van de relevante verschijnselen bevestigt de hypothese van volledige 
moedertaaltransfer (Full Transfer). Alleen geclusterd verlies van de verbonden 
verschijnselen bevestigt de hypothese van directe toegang tot UG (Full Access). 
 

                                                 
123 De data zijn afkomstig van negen volwassen Romaanse (Spaanse en Italiaanse) 
leerders van Germaanse talen (Zweeds, Duits en Engels) uit het European Science 
Foundation (ESF-)project "Second Language Acquisition by Adult Immigrants" 
(Perdue 1984, Perdue 1993). Deze data zijn gedurende ongeveer twee jaar lang 
verzameld: eens in de vier tot zes weken werden de taaluitingen van elke leerder op 
band opgenomen en vervolgens getranscribeerd.  Het aantal bruikbare uitingen per 
opnamesessie varieert sterk. De data zijn te vinden op http//: www.mpi.nl 
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Conclusies: volledige moedertaaltransfer, geen toegang tot UG (Full 
Transfer, No Access) 
 
De empirische resultaten laten zien dat de frequentie waarin de 
geparameteriseerde verschijnselen zich voordoen varieert van leerder tot 
leerder. Deze variatie hangt overigens niet samen met de bestudeerde taalparen 
(Italiaans-Engels, Italiaans-Duits en Spaans-Zweeds). Ondanks deze 
kwantitatieve variatie produceren alle negen leerders uitingen met de relevante 
moedertaalverschijnselen: ontbrekende subjecten in hoofd- en bijzinnen, 
subjectplaatsing na het werkwoord en (X)SVAO woordvolgordes met het 
adverbium tussen het werkwoord en het object. Deze verschijnselen doen zich 
voor van het begin tot het einde van de twee jaar durende periode die de data 
bestrijken. De resultaten wekken sterk de indruk dat de verschijnselen van de 
Spaanse en Italiaanse [+ nulsubject]parameterstand als cluster transfereren 
naar de tweede taal. Dit betekent een bevestigend antwoord op de eerste 
onderzoeksvraag (‘Wordt de beginsituatie van tweedetaalverwerving gekenmerkt 
door geclusterde transfer van verschijnselen die alle samenhangen met de 
parameterstand van de moedertaal?’). De data weerleggen dus de hypothesen 
van geen moedertaaltransfer (No Transfer) en gedeeltelijke moedertaaltransfer 
(Partial Transfer). Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag (‘Wat zijn de 
gevolgen van de resultaten van het empirische onderzoek voor de hypothesen 
van geen moedertaaltransfer (No Transfer), gedeeltelijke moedertaaltransfer 
(Partial Transfer) en volledige moedertaatransfer (Full Transfer)?’) is dan ook dat 
de data de hypothese van volledige moedertaaltransfer (Full Transfer) 
bevestigen.  

Er is geen enkel bewijs dat de leerders de moedertaalstand van de 
parameter afleren. Gedurende de hele opnameperiode van twee jaar 
vertoont namelijk geen enkele leerder veranderingen in de relavante 
verschijnselen die duiden op een nieuwe fase in de taalontwikkeling. 
Waarschijnlijk is de term ontwikkeling niet van toepassing op de 
bestudeerde data; het statische karakter van (of de afwezigheid van 
veranderingen in) de relevante verschijnselen geeft aan dat er geen sprake 
is van ontwikkeling. Dit betekent een ontkennend antwoord op de derde 
onderzoeksvraag (‘Wordt tweedetaalverwerving gekenmerkt door 
geclusterde verwerving van verschijnselen die alle samenhangen met de 
parameterstand van de doeltaal (of andere natuurlijke taal dan de 
moedertaal)?’). Het antwoord op de vierde onderzoeksvraag (‘Wat zijn de 
gevolgen van de resultaten van het empirische onderzoek voor de 
hypothesen van geen toegang tot UG (No Access) en directe toegang tot 
UG (Full Access)?’) luidt dan ook als volgt: De data bevestigen de 
hypothese van directe toegang tot UG (Full Access) niet; voorlopig houdt de 
hypothese van geen toegang tot UG (No Access) dus stand. 

  
 

 




