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Samenvatting 

 

In het Turks wordt evidentialiteit, de linguïstische encodering van 

informatiebronnen, grammaticaal uitgedrukt door morfemen aan het 

werkwoord toe te voegen, die directe (-dI) en indirecte (mIș) evidentialiteit 

aangeven. In deze dissertatie wordt onderzocht in welke mate het 

evidentialiteitssysteem van het Turks vatbaar is voor verschillende soorten 

van taalverlies veroorzaakt door hersenschade (in dit geval agrammatische 

afasie) of door de verwerving van een minderheidstaal in tweetaligen. De 

onderzoeken in deze dissertatie hebben ons begrip van de neurolinguïstische 

en psycholinguïstische aspecten van evidentialiteit uitgebreid. De 

neurolinguïstische aspecten die gerelateerd zijn aan de manier waarop de 

evidentiële vormen zijn aangetast in Turkse sprekers met agrammatische 

afasie en de psycholinguïstische aspecten die gaan over de verwerking van 

evidentiële vormen in de gezonde tweetalige hersenen zijn onderzocht. 

Hoofdstuk 1 presenteert een linguïstische introductie over het 

uitdrukken van evidentialiteit in het Turks en geeft een achtergrond over 

zijn neurolinguïstische en psycholinguïstische aspecten. Wat betreft de 

neurolinguïstische aspecten hebben individuen met agrammatische afasie 

problemen met het verwijzen naar het verleden vergeleken met verwijzing 

naar periodes die niet in het verleden plaatsvinden. Volgens de Past 

Discourse Linking Hypothesis (PADILIH: Bastiaanse et al., 2011) is 

verwijzing naar de verleden tijd discourse-gebonden en daarom verstoord in 

agrammatische afasie. Dat betekent dat werkwoorden die naar de verleden 

tijd verwijzen moeilijk zijn voor agrammatische sprekers; maar er is niet 

veel onderzocht over werkwoordsvormen van de verleden tijd in Turkse 

agrammatische sprekers. 

Vanuit een psycholinguïstisch perspectief laten sprekers van een 

minderheidstaal (oftewel vroege tweetalige sprekers), van wie de beheersing 

van de eerste taal vaak zwakker is dan hun tweede taal, vaak 

tekortkomingen zien in hun kennis van de grammatica van hun eerste taal. 

Er wordt verwacht dat het taalverwervingsproces van sprekers van een 

minderheidstaal verstoord is tijdens hun jeugd, dit komt waarschijnlijk door 
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omstandigheden van ontoereikende talige toevoer, waardoor sommige 

aspecten van de inflectionele morfologie van hun taal verslijten als ze 

volwassen zijn. De meeste voorgaande studies met sprekers van een 

minderheidstaal hebben aangetoond dat onvolledige taalverwerving en 

patronen van verslijt in hun kennis van de inflectionele morfologie van hun 

eerste taal te wijten zijn aan de kwetsbaarheid van linguïstische interface 

(zoals Montrul, 2009). Dat betekent dat de inflecties die gerelateerd zijn aan 

de syntaxis-pragmatiek interface vatbaar zijn voor onvolledige verwerving 

en slijtage in sprekers van een minderheidstaal. Dit idee is gebaseerd op de 

Interface Hypothesis (Sorace, 2000; Sorace & Filiaci, 2006; Sorace & 

Serratrice, 2009). 

Het doel van Hoofdstuk 2 is om aan te tonen (1) dat Turkse 

agrammatische sprekers evidentiële werkwoordsvormen in zinnen kunnen 

produceren die gebonden zijn aan de informatiebronnen; (2) dat ze het 

perspectief van de informatiebron waarbij de evidentiële vorm hoort kunnen 

identificeren. Door zowel een zinsproductietaak en een bronidentificatietaak 

te gebruiken, hebben wij aangetoond dat Turkse agrammatische sprekers 

slecht presteerden in de productie van werkwoorden die voor directe 

evidentialiteit vervoegd moesten worden, terwijl de productie van 

werkwoorden die gebruikt werden in contexten met geïnfereerde en 

gerapporteerde gebeurtenissen relatief intact was. Onze bevindingen van de 

bronidentificatietaak daarentegen toonden aan dat indirecte 

informatiebronnen (in dit geval infereren en rapporteren) moeilijk te 

onderscheiden waren voor agrammatische sprekers, terwijl direct 

waargenomen informatiebronnen redelijk makkelijk te identificeren waren. 

De productiedata ondersteunen de PADILIH, wat suggereert dat verwijzing 

naar het verleden moeilijk is voor agrammatische sprekers, omdat hiervoor 

een verbinding met de discourse nodig is. Wij argumenteren dat de directe 

evidentiële vorm de discourse-gebonden variant is binnen het 

evidentialiteitsparadigma, omdat het gebruik hiervan verbonden is met de 

directe waarneming van de spreker van een gebeurtenis in de verleden tijd. 

Daarom is de directe evidentiële vorm moeilijk te produceren voor 

agrammatische sprekers, hoewel ze weten dat het gebruik van directe 

evidentialiteit gerelateerd is aan het visueel getuige zijn van een 

gebeurtenis. 
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Hoofdstuk 3 is gericht op de vraag of het begrip van evidentiële 

werkwoordsvormen is aangetast vergeleken met andere werkwoordsvormen 

in de narratieve spraakproductie van Turkse agrammatische sprekers. Met 

de bevindingen uit ons narratieve spraakproductie-experiment, bestaande uit 

een open-einde interview en het vertellen van een verhaal, hebben wij 

aangetoond dat de diversiteit van de werkwoorden van Turkse 

agrammatische sprekers verminderd was, terwijl hun gebruik van 

werkwoordsvervoegingen min of meer normaal was. Desondanks was hun 

gebruik van directe evidentiële morfemen verstoord in de zin dat er een 

compromispatroon tussen vervoeging voor directe evidentialiteit en 

diversiteit van werkwoorden gevonden werd. Agrammatische sprekers die 

een grote hoeveelheid werkwoorden voor directe evidentialiteit vervoegden, 

gebruikten weinig diversiteit in deze werkwoorden, terwijl agrammatische 

sprekers die een grotere diversiteit aan werkwoorden met directe 

evidentialiteit produceerden weinig evidentiële morfemen produceerden. Dit 

patroon was niet geobserveerd voor indirecte evidentiële vormen of voor 

vormen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Deze gegevens zijn 

overeenkomstig met Bastiaanse’s (2013) bewering dat de naam van een 

gebeurtenis oproepen en vervoegen voor de tijd waarop de gebeurtenis 

plaatsvind moeilijk is voor agrammatische sprekers. 

Het doel van Hoofdstuk 4 was om de mate waarin de evidentiële 

werkwoordsvormen zijn aangetast door onvolledige taalverwerving of 

verslijt in Turkse minderheidstaalsprekers te onthullen. Een zin-

verificatietaak werd afgenomen bij minderheidstaalsprekers en ééntalige 

sprekers van het Turks, waarbij de deelnemers moesten reageren op 

schendingen in de evidentialiteit van finiete werkwoorden en op 

schendingen van de verwijzing in de tijd van niet-finiete deelwoorden. Het 

doel van het experiment was om te testen of Turkse minderheidstaalsprekers 

minder gevoelig waren voor schendingen van evidentialiteit, een vorm die 

gerelateerd is aan de syntaxis-pragmatiek interface, vergeleken met niet-

finiete deelwoorden, waarvan het gebruik gerelateerd is aan syntactische 

kennis. Zoals voorspeld wordt volgens de Interface Hypothesis, presteerden 

de minderheidstaalsprekers minder accuraat (en hadden langere 

reactietijden) bij het beantwoorden van schendingen in evidentialiteit 

vergeleken met schendingen van verwijzing in de tijd. 
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Het doel van Hoofdstuk 5 was om uit te leggen hoe Turkse 

minderheidstaalsprekers, vergeleken met late tweetaligen en ééntaligen, 

evidentialiteit verwerken in de context van een virtuele visuele-wereld 

terwijl ze naar zinnen met directe en indirecte evidentialiteit luisterden. Er 

werd een experiment uitgevoerd waarin oogbewegingen geobserveerd 

werden en deelnemers gevraagd werden om de overeenkomstige foto (een 

vorm van visueel bewijs) te kiezen die paste bij het gebruik van directe of 

indirecte evidentialiteit. De resultaten toonden aan dat zowel de late 

tweetaligen als de minderheidstaalsprekers minder accuraat en langzamer 

antwoordden in de directe evidentiële conditie vergeleken met de indirecte 

evidentiële conditie, terwijl de ééntalige sprekers geen verschil lieten zien 

tussen beide condities. De fixaties op het doel van de late en vroege 

tweetalige sprekers lieten een vergelijkbaar verschil zien tussen de directe 

en de indirecte evidentiële condities. Wij argumenteren dat de data niet 

overeenkomstig zijn met de Interface Hypothesis of met beperkingen in de 

rijping (zoals de volgorde van verwerving of de leeftijd waarop de 

tweetaligheid begonnen is). Wij concluderen dat evidentialiteit makkelijk 

erodeert in het geval van onvoltooide verwerving en verslijt in de 

grammatica van Turkse mindertaalsprekers, vooral als de dominante 

meerderheidstaal geen vergelijkbare evidentiële markering heeft. 

Hoofdstuk 6 biedt een algemene discussie en de conclusies van de 

onderzoeken die in deze dissertatie beschreven worden. Het was aangetoond 

dat evidentialiteit een kwetsbaar domein in de grammatica is van zowel 

individuen met agrammatische afasie als minderheidstaalsprekers van het 

Turks. Ondanks de verschillende onderliggende redenen voor deze 

stoornissen en slijtage effecten zijn de uitkomsten vergelijkbaar: er is een 

duidelijk nadeel voor de directe evidentiële vorm in zowel pathologisch als 

niet-pathologisch taalverlies. Het gebruik van de directe evidentiële vorm 

was moeilijk in de spraakproductie van de Turkse agrammatische sprekers 

(Hoofdstukken 2 en 3). De reden voor deze moeilijkheid is het toepassen 

van verwijzing naar de verleden tijd; in het geval van directe evidentie moet 

er een verbinding gemaakt worden tussen de tijd van spreken en een 

gebeurtenis waarvan de spreker getuige was, wat moeilijk te vormen is voor 

agrammatische sprekers. De directe evidentiële vorm bleek ook geen 

moedertaalsprekerachtige gevoeligheid uit te lokken in 

minderheidstaalsprekers, wat bevestigd werd door hun oogbewegingen 
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(Hoofdstuk 5). De minderheidstaalsprekers waren ongevoelig voor 

schendingen van directe en indirecte evidentialiteit in het 

reactietijdonderzoek (Hoofdstuk 4), zij lijken de semantische en 

pragmatische inhoud van het evidentialiteitsparadigma geherstructureerd en 

gesimplificeerd te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


