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Samenvatting in het Nederlands 
 

In het algemeen bereiken volwassen leerders van een tweede taal (L2) niet het 

taalvaardigheidsniveau van moedertaalsprekers van dezelfde taal. Dat de maximale 

spreekvaardigheid onder het niveau van moedertaalsprekers ligt, wordt vaak zelfs als 

kenmerkend gezien voor 'late' L2-verwerving, dat wil zeggen, L2-verwerving door een 

leerder die geen kind meer is. Deze generalisatie heeft veel onderzoekers ertoe aangezet 

om zich te verdiepen in de vraag waaróm late L2-verwerving over het algemeen minder 

succesvol is dan vroege verwerving van een eerste taal (L1) of vroege L2-verwerving. 

Een invloedrijk antwoord op deze vraag is dat taalverwerving een kritieke periode kent 

(zie bijv. Lenneberg, 1967).  Na het verstrijken van de kritieke periode is het leren van 

een taal niet langer een bevoorrechtte vorm van leren en sluiten neurocognitieve 

veranderingen de perfecte verwerving van een taal uit. 

Late L2-verwerving is echter niet op alle fronten even onsuccesvol. Late L2-

leerders zijn bijvoorbeeld gewoonlijk beter in het verwerven van de syntaxis van de 

doeltaal (TL) dan in het verwerven van de fonologie van de TL. Het is dus niet 

waarschijnlijk dat verschillen tussen late en vroege taalverwerving door een enkele 

kritieke periode verklaard kunnen worden. Zelfs als we al kunnen spreken van een 

kritieke periode in de taalverwerving, zullen we wellicht nader moeten specificeren welke 

onderdelen van de (onbewuste) taalkennis, zoals syntaxis, morfologie, semantiek, 

fonologie,  enzovoort, en welke aspecten van taalverwerking onderhevig zijn aan een 

kritieke periode (DeKeyser & Larson-Hall, 2005; Eubank & Gregg, 1999; Newport, 

Bavelier & Neville, 2001). 

Het doel van dit proefschrift is om, naar aanleiding van de hierboven genoemde 

differentiatie (besproken in Hoofdstuk 1), te onderzoeken in welke opzichten late L2-

leerders met een zeer goede beheersing van de TL zich wèl gedragen als volwassen 

moedertaalsprekers, en in welke opzichten niet. Een aantal domeinen van de taalkennis 

en -verwerking die onderhevig zouden kunnen zijn aan een kritieke periode, wordt 

onderzocht. Dit proefschrift draagt daarmee bij aan de beantwoording van vragen als de 

volgende: Op welke taalkennis- en taalverwerkingsgebieden gedragen late L2-leerders 

zich hetzelfde als volwassen moedertaalsprekers, dat wil zeggen, op welke gebieden is er 

sprake van convergentie? Wat zijn de voorwaarden voor convergentie? Wat is de omvang 

van eventuele niet-convergentie, en welke oorzaken kunnen we aanwijzen voor niet-

convergentie? 

 

Theoretische achtergrond 

 

In dit proefschrift wordt de modulaire opzet van de generatieve taalkunde aangenomen. 

In de generatieve taalkunde beschouwt men taal als bestaande uit grammaticale modules, 

zoals syntaxis, morfologie, enzovoort, en zogenaamde interfaces. Deze interfaces kunnen 
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grammaticale modules met elkaar verbinden (interne interfaces), of ze kunnen de 

grammaticale modules met andere cognitieve componenten verbinden die speciaal voor 

taalverwerking of juist voor niet-taalkundige cognitie bedoeld zijn (externe interfaces) 

(Chomsky, 2000). Op basis van de generatieve benadering is het mogelijk om te 

onderzoeken of een bepaalde module of interface niet of beperkt beschikbaar is als het 

gevolg van een kritieke periode in L2-verwerving. 

De generatieve literatuur over L2-verwerving, besproken in Hoofdstuk 1 en 2, 

leert ons dat late L2-leerders enerzijds goed in staat zijn om de woordvolgorde van de TL 

te leren beheersen, terwijl ze anderzijds nog lange tijd moeite hebben met 

verbuigingsregels of met de contextafhankelijke kanten van woordvolgorde in de TL (zie 

bijv.: Sorace, 2003; White, 2003a). Bijvoorbeeld, hoewel gevorderde late L2-leerders de 

TL-syntaxis verwerven, varieert hun beheersing van genusmorfologie (zie bijv.: 

Franceschina, 2005; Sabourin 2003) en zijn ze onzeker in hun oordelen over het verband 

tussen woordvolgorde en context (zie bijv.: Belletti, Bennati & Sorace, 2007). Het 

contrast tussen de geslaagde verwerving van de syntaxis en de problemen op het terrein 

van de interfaces van de syntaxis met bijvoorbeeld de morfologie of de context, is het 

onderwerp van de Interface Hypothesis (Sorace & Filiaci, 2006). De Interface Hypothesis 

zegt dat niet-convergentie vooral optreed in de interfaces met de syntaxis, en niet in de 

syntaxis zelf. 

De Interface Hypothesis staat centraal in dit proefschrift. Het voornaamste doel 

van het proefschrift is om te onderzoeken of late L2-leerders met verschillende 

moedertalen in staat zijn om zich, met betrekking tot de verschillende interfaces, in de 

kennis en verwerking van de TL te gedragen als moedertaalsprekers. Ik ga ervan uit dat 

TL-convergentie kan worden opgesplitst in tenminste de volgende drie aspecten. 

 

(1) Aspecten van convergentie 

a. onbewuste grammaticale kennis in de verschillende taalkundige modules  

b. de integratie van grammaticale kennis uit verschillende modules: de interface  

mappings. 

c. gebruik van de grammaticale kennis en interface mappings in realtime 

taalverwerking 

 

Er zijn een aantal manieren waarop late L2-leerders en moedertaalsprekers van elkaar 

kunnen verschillen. Ten eerste kan het verstrijken van een kritieke periode ertoe leiden 

dat grammaticale kennis in sommige modules maar beperkt toegankelijk is voor late L2-

leerders (Clahsen & Muysken, 1986; Hawkins & Chan, 1997). Ten tweede kunnen er 

kwalitatieve verschillen bestaan tussen het verwerken van een taal die geleerd is in de 

kritieke periode en het verwerken van een taal die geleerd is na de kritieke periode (zie 

bijv.: Clahsen & Felser, 2006b; DeKeyser, 2003; Paradis, 2004; Ullman, 2005). Ten 

derde zou het kunnen zijn dat L2-leerders minder computationele middelen tot hun 
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beschikking hebben. Dit kan het gevolg zijn van tweetaligheid in het algemeen, of van 

een specifieke L1-L2-combinatie (zie bijv.: McDonald, 2006; Prévost & White 2000b).  

Deze mogelijke invalshoeken worden kort besproken in Hoofdstuk 1 en 2. In de 

rest van het proefschrift wordt geprobeerd om vast te stellen of convergentie beperkt is 

tot bepaalde modules en interfaces, en of niet-convergentie het gevolg is van beperkingen 

in de taalkennis (competence) of in de taalverwerking (performance). Door het testen van 

L2-sprekers met verschillende moedertalen wordt ook onderzocht of convergentie 

afhankelijk is van de L1-L2-combinatie. 

 

Experimenten 

 

In zeven experimenten wordt de kennis en verwerking van contextafhankelijke 

woordvolgordevariatie in het Duits onderzocht. Aan de experimenten namen 

proefpersonen deel met Engels, Nederlands of Russisch als L1, evenals 

controleproefpersonen met Duits als L1. De bestudeerde woordvolgordevariatie staat 

bekend als scrambling. Een theoretisch model van scrambling wordt gepresenteerd in 

Hoofdstuk 3. Scrambling leent zich goed voor de bestudering van de integratie van 

informatie uit verschillende modules, omdat het verschillende aspecten van de taalkennis 

bijeen brengt, en karakteristieke patronen vertoond in de verwerking door 

moedertaalsprekers (zie Tabel S.1). 

In het Duits kunnen de werkwoordsargumenten herordend worden. Normaliter 

gaat het onderwerp vooraf aan het lijdend voorwerp (2a), maar zoals te zien in de bijzin 

in (2b), kan het lijdend voorwerp ook vóór het onderwerp genoemd worden. 

 

(2) a. Maria glaubt, dass der        Vater     den      Onkel     schlägt.     (SO)

  Maria thinks   that the-nom father     the-acc uncle      beats 

  ‘Maria thinks that the father beats the uncle.’ 

 b. Maria glaubt, dass [den     Onkel]1  der       Vater   t1  schlägt.             (OS) 

 

De alternatieve argumentsvolgorde in (2b) is het resultaat van scrambling. De morfologie 

stelt ons in staat scrambling te herkennen: het lidwoord in de argumenten is gemarkeerd 

voor naamval. Scrambling is optioneel, maar onderhevig aan beperkingen die gesitueerd 

kunnen worden in de interfaces van de syntaxis met (a) het lexicon, (b) de semantiek, en 

(c) de context. Deze interfaces zijn ook van invloed op het verwerken van scrambling (zie 

Hoofdstuk 4), doordat ze de verwerking van OS woordvolgorde (2b), zogenaamde 

heranalyse, vergemakkelijken of bemoeilijken in vergelijking met de verwerking van SO 

woordvolgorde (2a). In Tabel S.1 is een overzicht te vinden van de interface-gerelateerde 

verschijnselen die in dit proefschrift onder de loep genomen worden. Voor elke module 

of interface in Tabel S.1 is aangegeven welke invloeden merkbaar zijn in de grammatica, 

en welke invloeden in de taalverwerking. 
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Er zijn in de literatuur geen taalverwerkingsinvloeden op scrambling van de 

syntaxis-semantiek interface bekend. Verwerkingsinvloeden van deze interface zullen dus 

ook niet in beschouwing worden genomen in het testen van L2-verwervers in dit 

proefschrift. De overige interfaces worden onderzocht in zeven off- en online 

experimenten over de grammaticale kennis en verwerking van scrambling bij L2-leerders 

die op het voor hen hoogst haalbare taalbeheersingsniveau zitten (zogenaamde 

eindstadium-sprekers). In Hoofdstuk 5 vat ik eerder werk op het terrein van L2-

verwerving en -verwerking van scrambling samen, en formuleer ik de onderzoeksvragen 

en onderzoekshypotheses. 

 

Module/Interface  Effecten in de 

grammatica 

Effecten in 

taalverwerking 

Syntaxis argumentsherordening heranalyse van SO naar 

OS 

Syntaxis-morfologie inflectionele markering 

van argumentsherordering 

verschillende 

heranalyseeffecten 

afhankelijk van het type 

markering (naamval, 

congruentie) 

Syntaxis-lexicon thematische beperkingen 

op argumentvolgorde 

thematische effecten op 

heranalyse  

Syntaxis-semantiek semantische vereisten voor 

argumentsherordening 

(definietheid) 

- 

Syntaxis-discourse informatiestructurele 

vereisten voor 

argumentsherordening 

(focus)  

informatiestructurele 

effecten op heranalyse 

Tabel S.1. Interfaces betrokken bij scrambling, en hun invloeden op grammatica en 

taalverwerking. 

  

Onderzoeksvragen en -hypotheses 

 

Voor elk van de in Tabel S.1 genoemde verschijnselen is de volgende algemene vraag 

onderzocht: 

 

(3)   Algemene onderzoeksvraag 

Is er bij volwassen eindstadium-L2-sprekers, sprake van convergentie van offline 

grammaticale kennis en online taalverwerkingspatronen in het geval van 

scrambling in het Duits en de daarmee samenhangende interface-effecten. 
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De algemene onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen: 

 

(4)   Deelvragen 

  a. Is er een verschil in convergentie tussen de syntaxis en interfaces van     

   scrambling? 

  b. Is er een verschil in convergentie tussen taalkennis en taalverwerking van  

   scrambling in de L2? 

   c. Speelt de L1 een rol? 

 

Het onderzoek in dit proefschrift gaat uit van de Fundamental Identity Hypothesis. 

Volgens deze hypothese zijn er geen kwalitatieve verschillen tussen late L2 leerders en 

moedertaalsprekers die wijzen op het bestaan van een kritieke periode. 

 

(5)   Fundamental Identity Hypothesis 
Er zijn geen fundamentele verschillen tussen moedertaalsprekers en niet-
moedertaalsprekers die veroorzaakt worden door een kritieke periode, waar het de 
onbewust grammaticale kennis en de verwerking van een taal betreft. Eventuele 
verschillen tussen moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers hebben te 
maken met factoren die onafhankelijk zijn van een kritieke periode, bijvoorbeeld 
eigenschappen van de eerste taal, computationele beperkingen, etc. 

 

De Fundamental Identity Hypothesis sluit aan bij voorstellen van Schwartz (1987) en 

Schwartz & Sprouse (1996), die moedertaalgrammatica's en niet-moedertaalgrammatica's 

dezelfde epistemologische status geven. De Fundamental Identity Hypothesis voegt 

hieraan toe dat moedertalen en tweede talen ook niet op fundamenteel verschillende 

manieren verwerkt worden. Waar eerdere studies convergentie definieerden als 

kwantitatief identiek presteren door moedertaal en niet-moedertaalsprekers, wordt in de 

Fundamentel Identity Hypothesis kwalitatief identiek presteren als definiërende 

eigenschap voor convergentie gezien.  

 

Bevindingen 

 

In zeven on- en offline experimenten wordt convergentie in eindstadium-L2-leerders met 

verschillende eerste talen onderzocht. 

In Hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan van drie experimenten over offline kennis en 

online verwerking van morfosyntaktische informatie. De proefpersonen beschikken over 

een zeer goede beheersing (near-native) van het Duits en hadden Engels, Nederlands of 

Russisch als eerste taal. Bij alle proefpersonen is er sprake van convergentie met 

betrekking tot de grammaticale kennis en verwerking van syntaxis en inflectionele 

morfologie (naamvals- en getalsmarkering). In taken met tijdsdruk (Experiment 3) 

presteren echter alleen de proefpersonen met Russisch als eerste taal op het niveau van 

moedertaalsprekers. De proefpersonen met Engels of Nederlands als eerste taal blijken 
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niet in staat te zijn om naamvalsmorfologie snel te integrereren in het verwerken van het 

Duits. In Hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van drie experimenten over de interpretatieve 

aspecten van scrambling. Er wordt getest of L2-sprekers convergeren met betrekking tot 

de definietheidsvereisten en de informatiestructurele voorwaarden (focus) voor 

scrambling in het Duits. De bevindingen over definietheid zijn niet eenduidig. Uit de 

resultaten van het onderzoek naar focus komt echter een duidelijk effect van de eerste taal 

naar voren. Proefpersonen met Russisch of Engels als eerste taal gedragen zich als Duitse 

moedertaalsprekers in de interactie tussen woordvolgorde en informatiestructuur. De 

proefpersonen die Nederlands als eerste taal hebben zijn geheel ongevoelig voor 

informatie uit de context, in zowel offline als online experimenten. In Hoofdstuk 8, 

tenslotte, wordt verslag gedaan van een online experiment waarin beheersing van de 

interactie tussen argumentstructuur en scrambling wordt onderzocht. Ook hier wordt een 

duidelijk correlatie tussen L1 en convergentie in L2 gevonden. De proefpersonen met 

Russisch of Nederlands als eerste taal gedragen zich als moedertaalsprekers van het 

Duits, maar de proefpersonen met Engels als eerste taal zijn niet gevoelig voor 

argumentstructuur in het verwerken van Duitse scrambling. 

 

Op basis van deze resultaten beargumenteer ik in Hoofdstuk 9 dat het gedrag van L2-

leerders in overeenstemming is met de Fundamental Identity Hypothesis, zowel met 

betrekking tot de taalkennis als de taalverwerking. Niet alle groepen L2-leerders 

presteren op moedertaalsprekersniveau in alle experimentele taken, maar daar waar er 

geen convergentie optreed kunnen er steeds twee factoren aangewezen worden: (a) 

computationele beperkingen in de online toegang tot morfologische informatie; en (b) 

overdracht van grammaticale kennis en verwerkingsroutines uit de L1. Vergelijking van 

de resultaten uit verschillende experimenten, en een nauwkeurige studie van de oorzaken 

van niet-convergentie laat zien dat noch de computionele beperkingen noch overdracht 

uit L1 het gevolg zijn van een kritieke periode in taalverwerving. Bovendien kunnen L2-

verwervings- en verwerkingstheorieën die wel een kritieke periode aannemen, de 

experimentele bevindingen in dit proefschrift niet gemakkelijk verklaren. 

 

Ik stel daarom in overeenkomst met de Fundamental Identity Hypothesis vast dat L2-

verwerving niet onderhevig is aan een kritieke periode in de onderzochte taalkundige 

domeinen. Verder ontwikkel ik in Hoofdstuk 9 een nieuwe methode voor het 

onderzoeken van de tweede taalbeheersing in het eindstadium, de zogenaamde Extended 

Pattern Approach. In de Extended Pattern Approach wordt de systematiciteit van de 

(psycho)linguïstische opbouw van L2-beheersing geëvalueerd door een aantal, onderling 

gerelateerde aspecten van taalkennis en -verwerking te bestuderen. Tot slot kunnen we 

aan de hand van het model van tweede taalbeheersing in het eindstadium dat ontwikkeld 

wordt in dit proefschrift, testbare voorspellingen doen, die gebruikt kunnen worden in de 

vergelijking van taalbeheersing door moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers. 


