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Nederlandse samenvatting 

Tweetaligheid is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een zeer populair onderwerp, niet 

alleen als onderzoeksthema voor taalwetenschappers, maar ook als gesprekonderwerp bij 

het grote publiek. Dankzij de toenemende mobiliteit van grote delen van de 

wereldbevolking is men zich er van bewust geraakt dat het vloeiend beheersen van meer 

dan een taal praktische voordelen met zich meebrengt. Intussen heeft er in de houding ten 

opzichte van tweetaligheid een ommekeer plaatsgevonden. Terwijl er in het verleden de 

vrees bestond dat tweetaligheid bij jonge kinderen zou kunnen leiden tot stotteren en zelfs 

tot ontwikkelingsachterstanden, verscheen er in het begin van de jaren zestig de eerste 

studie die deze aannames in twijfel trok. Peal en Lambert (1962) vergeleken de prestaties in 

een aantal verbale en cognitieve taken van groepen een- en tweetalige kinderen die wat 

betreft factoren als sociaaleconomische achtergrond met elkaar overeenkwamen, en 

ontdekten dat de tweetalige kinderen op een aantal tests juist beter presteerden dan hun 

eentalige leeftijdsgenootjes. Ruim 25 jaar later rapporteerden Bialystok en haar 

onderzoeksgroep in Toronto dat tweetalige kinderen beter waren dan eentalige kinderen in 

een aantal metalinguïstische taken (1988). Tweetalige kinderen bleken bijvoorbeeld beter in 

staat om onderscheid te maken tussen of een zin grammaticaal correct was (‘ik loopte door 

de straat”), of correct wat betreft de betekenis (“appels groeien aan neuzen”). In twee latere 

studies, beide uit 2004, ontdekte dezelfde onderzoeksgroep dat groepen tweetalige 

kinderen, en ook tweetalige volwassenen en ouderen, in een algemeen cognitieve taak 

eveneens beter presteerden dan eentalige leeftijdsgenoten. In de Simon taak moeten 

proefpersonen door op een toets aan de rechter, of juist aan de linkerkant van het 

toetsenbord te drukken, de kleur aangeven van de figuurtjes die achtereenvolgens op het 

computerscherm verschijnen. Als de plaats van de toets die moet worden ingedrukt niet 
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overeenkomt met de plaats (dwz, links of rechts) op het scherm waar het figuurtje 

verschijnt, ontstaat er een conflict en worden de gemiddelde reactietijden langer. In het 

experiment van de onderzoeksgroep van Bialystok bleek de toename in de reactietijden veel 

kleiner te zijn bij de tweetaligen dan bij de eentaligen, en bij de volwassenen werd dat 

verschil tussen de groepen groter naarmate de proefpersonen ouder werden. De tweetaligen 

hadden blijkbaar minder last van het conflict dat ontstaat door het moeten omgaan met 

tegenstrijdige informatie. Een kleiner Simon-effect duidt daarom op betere inhibitie, wat 

wil zeggen dat men beter in staat is om informatie die op dat moment irrelevant is te 

onderdrukken. Op basis van deze onderzoeksresultaten werd een hypothese geformuleerd: 

tweetaligen zouden beter ontwikkelde inhibitie hebben, doordat ze tijdens het spreken de op 

dat moment niet-gewenste taal, die voortdurend geactiveerd wordt, moeten onderdrukken. 

Door jarenlange training van deze executieve functie zouden tweetaligen ook op andere 

cognitieve vlakken beter kunnen omgaan met conflictsituaties, waarbij niet-relevante 

informatie moet worden weggedrukt.   

Deze studies van Bialystok en haar groep deden veel stof opwaaien en vormden het begin 

van een groot aantal studies naar het door hen ontdekte voordeel van tweetaligheid. De 

studies bleken echter lastig te repliceren, en de resultaten van de studies die volgden 

spraken elkaar vaak tegen. Een van de kernvragen van deze vervolgstudies was welke 

factoren er een rol zouden kunnen spelen voor het wel of niet optreden van een voordeel 

van tweetaligheid. Zou iemand die pas op latere leeftijd een tweede taal ging spreken ook 

betere inhibitie ontwikkelen, of zou het voordeel alleen gelden voor iemand die van jongs af 

aan met twee talen was opgegroeid? En zou het verschil maken of de talen die iemand sprak 

nauw verwant waren, of juist sterk van elkaar verschilden? Een andere vraag was welke 
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executieve functies er misschien versterkt zouden worden door tweetaligheid, of dat het 

mogelijk om een interactie van deze functies zou gaan. 

Ondanks de optimistische geluiden lijkt tweetaligheid ook nog een schaduwkant te hebben. 

Tweetalige kinderen hebben in elk van de talen afzonderlijk meestal een kleinere 

woordenschat dan hun leeftijdsgenootjes (Mahon & Crutchley, 2006). Voor volwassenen 

lijkt dat niet altijd het geval te zijn, maar zij hebben vaak meer problemen met het vinden 

van woorden, vooral naarmate ze ouder worden (Gollan & Acenas, 2004). Het is niet altijd 

duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt. Sommige tweetaligen hebben ook als 

volwassenen een kleinere woordenschat dan eentaligen.  Een andere verklaring is dat de 

woorden in elk van de twee talen afzonderlijk minder vaak worden geactiveerd dan als er 

maar een taal wordt gebruikt. Tot slot is er de verklaring dat tweetaligen vaak langzamer het 

juiste woord zouden kunnen vinden door interferentie uit de tweede taal. Bialystok (20o8a) 

speculeerde dat het mechanisme van interferentie mogelijk ten grondslag zou kunnen liggen 

aan zowel het tweetalige voordeel wat betreft executieve functies, als aan het nadeel dat 

tweetaligen vaak vertonen wat betreft het ophalen van lexicale informatie, zoals dat 

bijvoorbeeld wordt gemeten met behulp van woordproductietests. Een van deze tests is de 

verbal fluency test: hierbij moeten proefpersonen in een minuut tijd zoveel mogelijk 

woorden opnoemen uit een semantische categorie, zoals dieren, of groenten en fruit, of 

woorden beginnend met dezelfde letter. 

In deze dissertatie wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject waarin is gekeken naar 

mogelijke verschillen tussen groepen een- en tweetalige proefpersonen wat betreft 

algemeen cognitief functioneren, dat wil zeggen de efficiëntie van executieve functies, en 

wat betreft het ophalen van lexicale informatie. Omdat er juist bij ouderen mogelijk 
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veranderingen kunnen worden verwacht wat betreft hun cognitief functioneren, en omdat 

tweetaligheid hier mogelijk op van invloed zou kunnen zijn, is er specifiek gekeken naar 

volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen, dat wil zeggen tussen de 65 en 85 jaar 

oud. Wat betreft de taalgroepen is er gekeken naar Germaanse talen die nauw aan elkaar 

verwant zijn. De functioneel eentaligen spraken Duits of, in twee gevallen, Engels; de 

tweetaligen die van jongs af aan met twee talen zijn opgegroeid spraken Nederlands en 

Fries, en tweetaligen die pas na hun twintigste actief twee talen zijn gaan beheersen, 

spraken Nederlands en Duits. Het algemeen cognitief functioneren is gemeten door middel 

van een task-switching test, waarbij proefpersonen afwisselend de kleur en de vorm moeten 

benoemen van een figuurtje dat op het computerscherm verschijnt. Deze taak is gebaseerd 

op de test waarover wordt gerapporteerd door Prior en MacWhinney (2010). Het 

werkgeheugen is gemeten door middel van een Corsiblokken test, waarbij een toenemend 

aantal blokjes moet worden aangetikt in de juiste volgorde, en de lexicale productie door 

middel van de hier eerder beschreven verbal fluency test. 

Wat betreft de algemeen cognitieve task-switching test is de voornaamste bevinding van dit 

onderzoek dat beide groepen tweetaligen lagere switchkosten hebben dan de eentalige 

proefpersonen. Dat wil zeggen dat het tweetaligen minder tijd kost om over te schakelen 

van het aanduiden van de kleur naar het aanduiden van de vorm, en vice versa, van het 

voorwerp op het scherm. Dit voordeel voor de tweetaligen wordt vooral veroorzaakt door 

de prestaties van de ouderen. Opvallend is hierbij dat het niet uitmaakt of de tweetaligen 

van jongs af aan, of op latere leeftijd een tweede taal zijn gaan spreken. De leeftijd waarop 

men tweetalig is geworden, het aantal jaren dat er twee talen worden gesproken, en ook het 

taalvaardigheidsniveau in de tweede taal spelen geen rol in de grootte van dit effect. Tevens 

wordt er binnen de groep tweetalige Friezen een verband gevonden tussen de mate van 
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balans in het gebruik van de beide talen, en de grootte van het switch effect: hoe sterker de 

mate van balans, hoe lager de kosten voor het switchen tussen twee taken. Wat betreft de 

verbal fluency test is de opvallendste uitkomst dat de tweetaligen op geen enkel punt 

onderdoen voor de eentaligen, en dat de ouderen op het onderdeel letter fluency zelfs 

significant beter presteren dan hun eentalige leeftijdsgenoten. 

 De data kunnen als volgt worden geïnterpreteerd. De bevinding dat de tweetaligen uit deze 

studie beter presteren dan de eentaligen op de task-switching test duidt op grotere mentale 

flexibiliteit, en op een betere ontwikkeling van bepaalde onderdelen van inhibitie. Deze 

bevinding kan worden geïnterpreteerd in het kader van eerdere studies die eveneens 

tweetaligheid in verband brachten met betere executieve functies, en ook dat tweetaligheid  

de achteruitgang van deze functies met het ouder worden lijkt tegen te gaan. Jarenlange 

ervaring met het switchen tussen twee of meer talen zou mogelijk verband kunnen houden 

met dit voordeel van de tweetalige groepen. Het feit dat deze studie een dergelijk voordeel 

voor tweetaligen aantoont en een aantal andere studies niet, kan te maken hebben met het 

feit dat het hier gaat om sterk verwante talen, en ook met de specifieke taak die hier werd 

gebruikt. Het onderzoek sluit hiermee aan bij de studie van Prior en MacWhinney (2010). 

Het feit dat de tweetaligen niet onderdeden voor de eentaligen in de verbale taak 

weerspreekt veel eerdere studies. Het kan te maken hebben met het feit dat Fries en 

Nederlands veel woorden letterlijk gemeen hebben, en het voordeel in letter fluency duidt 

mogelijk op betere zoekstrategieën bij de tweetaligen.  

Aan de andere kant wordt er in deze dissertatie benadrukt dat er, mede gezien de vaak 

tegenstrijdige resultaten uit eerdere studies, voorzichtigheid moet worden betracht in de 

interpretatie van groepsstudies zoals deze. De resultaten van dit soort studies kunnen niet a 
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priori worden gegeneraliseerd naar andere typen van tweetaligheid. Ook wijst een correlatie 

tussen de factoren tweetaligheid en cognitief functioneren niet noodzakelijkerwijs op een 

causaal verband. Meerdere factoren kunnen de efficiëntie van cognitief functioneren 

beïnvloeden, die al dan niet gekoppeld zijn aan de status van tweetaligheid. Een van deze 

factoren is immigratiestatus. Mede vanwege mogelijk verstorende effecten van andere 

factoren, wordt het belang benadrukt van de correlatie die in deze studie werd gevonden 

tussen de mate van taalbalans en mentale flexibiliteit binnen de groep vroeg-tweetalige 

Friezen. Studies die zich specifiek richten op effecten van taalgerelateerde factoren binnen 

een homogene populatie lijken daarom in de toekomst het meest geëigend om meer 

helderheid te verschaffen over de kwestie van eventuele cognitieve voordelen van 

tweetaligheid.  


