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medische faculteit, omdat die opleidingen al werden aangeboden 
vanaf eind negentiende eeuw. Daar kwamen later de technische  
faculteit bij en de maatschappijwetenschappen economie en sociologie. 
Hoewel er heel veel mogelijkheden voor onderzoek zijn, wordt er tot 
op heden weinig taalonderzoek verricht. De Adek heeft sinds enkele 
maanden een faculteit Humaniora: talen, geschiedenis en verder is het 
nog niet helemaal duidelijk. Er wordt begonnen met masteropleidingen 
voor Nederlands, Engels en Spaans. De reden dat eerst met masters  
wordt begonnen, is dat de instroom in het begin zal bestaan uit  
studenten met een MO-B diploma, een eerstegraads bevoegdheid van 
het IOL. Als dat goed loopt, zal de bachelor-opleiding georganiseerd 
worden. Men gaat ook modules aanbieden in de overige Surinaamse 
talen, maar dat moet goed gepland worden en er zullen financiën  
beschikbaar moeten zijn. Hopelijk gaat er dan ook onderzoek verricht 
worden, de tijd zal het leren.”
Nieuw terrein voor Utrechts alumni dus? “Utrechtse alumni en anderen 
zullen hier kunnen werken, als ze nodig zijn en als ze voor Surinaamse 
salarissen willen werken, die een stuk lager zijn dan Europese! Maar 
Suriname is als meertalige samenleving zeer interessant voor onder-
zoekers en er is absoluut veel materiaal.” <

 
Lila Gobardhan-Rambocus  studeerde Nederlands in Utrecht en Paramaribo 
(tweede- en eerstegraads) en na een kandidaatsexamen  Nederlandse taal- en 
letterkunde deed zij Algemene taalwetenschap in Utrecht. In 2001 promoveerde 
ze aan de Universiteit Leiden op een onderwijsgeschiedenis van Suriname. Ze is 
als docent/opleidingscoördinator  verbonden aan het Instituut voor de Opleiding 
van Leraren en schrijft ik  over Surinaamse talen, cultuur en onderwijs. Vanaf 1991 
heeft Gobardhan zich met toenmalige collega Eva Essed-Fruin (tot 1995) beijverd 
voor de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Als voorzitter van  
de Surinaamse overheidscommissie voerde zij de besprekingen en in december 
1993 tekende de Surinaamse minister van Onderwijs  de associatie-overeenkomst 
in Brussel. 

Publicaties

De enorme groei die de taal-
wetenschap de laatste decen-
nia heeft doorgemaakt, heeft 
geleid tot een belangstelling 
voor steeds meer aspecten 
van taal. Van de architectuur 
van het taalsysteem zelf, tot 
de interactie van dat taalsys-
teem met zowel interne pro-
cessen en systemen (bijvoor-
beeld spraakperceptie) als 
met externe factoren (taal-
gebruik, taalverandering).  
De onvermijdelijke ontwikke-
ling van allerlei subdisciplines 
binnen de taalwetenschap 
geeft een completer beeld 
van taal, maar brengt ook  
versnippering met zich mee.
Er zijn veel, grotendeels 
onafhankelijke onderzoeks-
gebieden waartussen inter-
disciplinair onderzoek weinig 
voorkomt. Om de fundamen-
tele vragen over taal ade-
quaat te kunnen beantwoor-
den, is het van groot belang 

de discussie en de samen-
werking tussen de subdisci-
plines levendig te houden. 

The Linguistics Enterprise
De bundel The Linguistics 
Enterprise  besteed expliciet 
aandacht aan de belangrijke  
rol van interdisciplinair 
onderzoek binnen de taal-
wetenschap. Het boek geeft 
een mooi overzicht van de 
verworvenheden van de 
hedendaagse taalwetenschap 
door artikelen te bundelen die 
over verschillende empirische 
domeinen gaan, en die zijn 
geschreven vanuit zeer 
uiteenlopende perspectieven 
en subdisciplines. Op deze 
manier wordt geprobeerd de 
versnippering binnen de taal-
wetenschap te doorbreken 
en interdisciplinair onderzoek 
mogelijk te maken. Het boek 
levert bovendien een bijdrage 
aan een beter begrip van de 

drie dimensies waarop de 
studie naar taal zich concen-
treert: de architectuur van 
taal, de verwerving van taal 
en het gebruik van taal. Elk 
van die drie dimensies wordt 
hieronder kort toegelicht 
aan de hand van een van de 
zestien artikelen uit het boek. 

Taalarchitectuur 
Het onderzoek naar de archi-
tectuur of de opbouw van  
taal richt zich zowel op het 
taalsysteem als geheel, als op 
de verschillende onderdelen 
van het taalsysteem en hoe 
die zich ten opzichte van 
elkaar verhouden. De studie 
naar (de architectuur van) 
het taalsysteem wordt vaak 
gezien als onderdeel van  
de cognitiewetenschap, de 
studie naar de mentale 
functies zoals waarneming, 
geheugen etc. Taal wordt 
daarbij beschouwd als cog-

Over de stand van zaken in de moderne taalwetenschap 
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Begin 2010 verscheen een bundel taalkundige artikelen met de naam The Linguistics 
Enterprise. From knowledge of language to knowledge in linguistics. Zowel de samen-
stellers van het boek als de schrijvers van de artikelen zijn taalkundigen die verbonden zijn 
of zijn geweest aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS). Naar aanleiding van 
het verschijnen van dit boek staat Nednr. stil bij de stand van zaken in de hedendaagse 
taalwetenschap in het algemeen en een aantal van de artikelen uit het boek in het bijzonder. 
Waarom en hoe wordt taal bestudeerd? 
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nitief systeem en is dus een 
complex object. Een belang-
rijke vraag in het onderzoek 
naar taal is dan ook: hoe 
kan dit complexe studie-
object het beste bestudeerd 
worden? Moeten we taal 
bestuderen met inachtne-
ming van externe factoren 
zoals gebruik, of moeten 
we zulke externe factoren 
buiten beschouwing laten en 
taal als geïdealiseerd object 
bestuderen? Een belangrijk 
onderscheid dat op basis van 
deze vraag is gemaakt, is dat 
tussen de competence – de 
(onbewuste) abstracte kennis 
die een spreker heeft van zijn 
moedertaal – en de perfor-
mance – het daadwerkelijke 
gebruik van die kennis. De 
standaardaanname daarbij 
is dat de grammatica van de 
competence en de perfor-
mance-systemen verschil-
lende objecten op hetzelfde 
niveau van abstractie karak-
teriseren: de grammatica is 
de kennismodule die door de 
verschillende performance-
systemen wordt geraad-
pleegd. 

Een interessant artikel in 
het boek dat expliciet ingaat 
op het onderscheid tussen 
de onderliggende compe-
tence en de observeerbare 
performance is dat van Ad 
Neeleman en Hans van de 
Koot. Zij kijken vanuit een  
theoretische invalshoek naar  
de architectuur van het taal-
systeem en de manier waarop 
de verschillende componenten  
van dit systeem zich onder-
ling verhouden. In plaats 

van de standaardaanname 
dat de grammatica en de 
performance-systemen ver-
schillende objecten zijn, bear-
gumenteren Neeleman en 
Van de Koot dat het theorieën 
zijn van een en hetzelfde 
object, maar op verschillende 
niveaus van abstractie: de 
grammatica is de beschrijving 
van het taalsysteem op een 
abstracter niveau, namelijk 
het cognitieve niveau. Dit 
artikel geeft dus nieuw inzicht 
in de opbouw van het taalsys-
teem zelf en in de organisatie 
van dat taalsysteem in het 
menselijk brein. 

Taalverwerving
Het onderzoek naar taal-
verwerving bestudeert de 
cognitieve processen die ten 
grondslag liggen aan eerste- 
en tweede-taalverwerving.  
Zo onderzoekt Jacqueline  
van Kampen in haar artikel de 
verwerving van lange vraag-
zinnen, zoals Welke jongen 
denk je dat Sarah leuk vindt?, 
bij Nederlandstalige kinderen.  
Ze laat zien dat eerste-taal-
verwervers eerst een fase 
doorlopen waarin deze zinnen 
verschijnen met een tussen-
liggend pronomen, zoals in 
Welke jongen denk je wie/die 
Sarah leuk vindt?, voordat ze 
de volwassen vorm met voeg-
woord dat gaan gebruiken. 
De verwerving van lange 
vragen begint pas als het 
systeem van betrekkelijke 
voornaamwoorden (e.g. die, 
dat, wie, wat, en welke) 
is verworven. De tussen-
liggende pronomina in lange 
vraagzinnen in kindertaal 

laten dezelfde variatie zien 
tussen w- en d-pronomina als 
betrekkelijke voornaamwoor-
den in de volwassen taal. 
Hiermee laat Van Kampen 
zien dat complexere con-
structies geleerd worden met 
behulp van al eerder verwor-
ven (minder complexe) con-
structies. Bovendien geven  
de kindertaaldata en het  
verwervingsproces inzicht in 
de structuur van lange vraag-
zinnen in het taalsysteem. 

Taalgebruik
Onderzoek naar taalgebruik 
richt zich op de taalkundige 
processen die ten grondslag 
liggen aan taalproductie, 
taalperceptie en interpretatie, 
in verschillende contexten 
en sociale omgevingen. Een 
illustratie van een studie 
naar taalgebruik is het artikel 
van Joost Schilperoord en 
Rein Cozijn. Zij bestuderen 
de verwerking (processing) 
van vaste uitdrukkingen zoals 
iemand/iets het voordeel van 
de twijfel geven, en proberen 
een antwoord te geven op de 
vraag of dergelijke uitdruk-
kingen als geheel of stukje 
bij beetje (compositioneel) 
verwerkt worden. Anders 
gezegd, het gaat om de vraag 
of de uitdrukkingen als geheel 
opgeslagen zijn in ons mentale 
lexicon – het woordenboek in 
ons geheugen – of dat ze elke 
keer opnieuw geconstrueerd 
worden door de grammatica. 

Als een uitdrukking verwerkt 
wordt als geheel, zullen de 
delen van die uitdrukking 
minder toegankelijk zijn dan 

de delen van een uitdrukking 
die stukje bij beetje verwerkt 
wordt. Wanneer verwezen 
wordt naar een deel van een 
uitdrukking, zal de verwerking  
dus langer duren in het geval  
van een vaste uitdrukking en 
korter in het geval van een 
compositioneel tot stand 
gekomen uitdrukking. Om 
deze hypothese te testen, 
hebben Schilperoord en 
Cozijn twee typen zinnen 
gemaakt: een met een vaste 
uitdrukking (het voordeel 
van de twijfel geven) en een 
met een compositionele uit-
drukking: het voordeel van 
de lichte twijfel geven. Door 
toevoeging van het adjectief 
lichte hebben we niet langer 
te maken met een vaste uit-
drukking. In beide zinnen 
wordt na de introductie van 
de uitdrukking met die terug-
verwezen naar een deel van 
de uitdrukking, namelijk de 
(lichte) twijfel. De leestijden 
van zinnen waarin met die 
terugverwezen wordt naar 
een deel van de vaste uitdruk-
king, blijken inderdaad langer 
dan de leestijden van zinnen 
waarin met die terugverwezen 
wordt naar een deel van een 
volledig compositionele uit-
drukking. Dit suggereert dat 
vaste uitdrukkingen inder-
daad als geheel in ons men-
tale lexicon zijn opgeslagen.

Met de korte bespreking van 
deze drie artikelen hoop ik 
de veelzijdigheid van het 
onderzoek in de hedendaagse 
taalwetenschap geïllustreerd 
te hebben: van de architec-
tuur van het taalsysteem tot 

het gebruik van taal, en van 
puur theoretisch onderzoek 
tot experimenteel onderzoek. 
Maar waarom doen we al dit 
onderzoek naar taal eigenlijk? 
Omdat onderzoek naar de 
werking van taal in ons brein 
een bijdrage kan leveren 
aan de beantwoording van 
de vraag hoe het menselijk 
brein werkt. En natuurlijk ook 
gewoon omdat het leuk is. 

 
The Linguistics Enterprise.  
From knowledge of language to 
knowledge in linguistics (2010). 
Martin Everaert, Tom Lentz, 
Hannah de Mulder, Øystein 
Nilsen en Arjen Zondervan (red.), 
Amsterdam/ Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company.  
(Linguistik Aktuell/ Linguistics 
Today 150).

Interdisciplinair onderzoek
Het nut van interdisciplinair 
onderzoek heb ik zelf ervaren 
toen ik tijdens een workshop 
over taalstoornissen een lezing 
gaf over de structuur van de 
linkerperiferie van de zin. 

De linkerperiferie is het begin 
van de (bij)zin waar bijvoor-
beeld vraagwoorden, betrek-
kelijke voornaamwoorden 
en voegwoorden een plek 
krijgen. Met mijn theoretische 
achtergrond was ik niet hele-
maal thuis in het onderzoek 
naar de linkerperiferie in de 
psycho- en neurolinguïstiek, 
maar de bestaande kennis in 
deze takken van de taalweten-
schap kon mijn argumenten 
kracht bijzetten, en vice versa. 
Zo lijken de productie en het 
begrip van mensen met taal-
stoornissen met betrekking 
tot de linkerperiferie bepaalde 
theoretische hypothesen te 
ondersteunen. De stelling dat 
er een structureel verschil 
bestaat tussen vraagzinnen 
geïntroduceerd door welke 
jongen en vraagzinnen geïn-
troduceerd door wie lijkt 
bijvoorbeeld bevestigd te 
worden door de observatie 
dat sommige mensen met 
taalstoornissen de twee  
typen vraagzinnen niet even 
gemakkelijk kunnen begrijpen.  
Dat wil zeggen, het is voor 
hen vaak een stuk moeilijker 
om de juiste interpretatie toe 
te kennen aan vraagzinnen 
met welke jongen dan aan 
vraagzinnen met wie. Aan 
de andere kant leidt de  
bestaande theoretische  
kennis over de linkerperiferie 
van zinnen op haar beurt tot 
nieuwe inzichten en nieuwe 
onderzoeksvragen in het 
onderzoek naar taalstoor-
nissen. 


