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'Ik ga je zien!'

De verwet ving van het hulpwerkwoord gaat en OV /VO-volgorde in de bijzin bij jongemonolinguale en bilínguale kinderen'

Leonie Comips & Margreet van der Ham
Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam, Leonie.Comips@meertens.knaw.nl,
Margreet.van.d€r.Ham@meer1ens.knaw.nl

1. lnleiding

Tweetalige kindaren van Tu¡kse en M¿rokkaanse herkomst in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaarlaten -.wanneer zù mopjes en raadsels ve¡tellen _ een hoge fr"qu"nti'" uun het hulpw€rkwoordgaan zten. Halit van Turkse herkomst vertelt een mopje alñolgt:^
(l) "Er was een, er was een Turk, die ging die... Toen gingdie \aar boeket kopen. Hì1had geen geld. Toen hebtie gestolen. Toen gngan în;i"nnìn. .l.oen ging die vanboekenwinkel, gr'zg die politie. belten. Toen g/.rg de-politie io*"n. foel girldiõ dotvangen.loen ging die naar... met politie mee. foen giigdie in de gevangenis.,ifHãüt, furtq
Er zijn sterke aanwijzingen dat de kinderen met gaaz+infinitief de activlteit of gebeurtenis alslemporeel 'ongebonden, voorstellen. Zij geven een perspectiefop de gebeunenls weer waann eenvoortdurende activiteìt uitgedrukt wordt (zie cornips z-oo0). o"r" nia"i"r, ,pr"r."o een etnischesociolinguistische vadëreit van het Nederlands die zich onáe¡ m"". ãão. """ çir"r, gebruik vanhet hulpwerkwoord gaan (en doen) kankferiseef (Backus ZOOZ;. Oot f<ent fret hulpwerkwoordgaaz een uniek gebruik in het Su¡inaams-Nede¡lands en in s/røa iaat (Appel,1999).beze laatsteva ëteit ku_nnen we omschrijven als. een me¡gtaal van jongeren met àån gemengOe etnischeherkomst,. die voo¡al in de grote steden voo¡kJmt. vooråt ii nefS,_rìlnããrns_Nederlands in (2a)zren we dat gaan een haast betekenisloos element is geworden: het neemt zichzelf weer alscomplement (infìnitief):

(2) a Ga je gaan?
b lk ga je zien

Hoe karakte¡istiek dit gebruik van gaøn in deze etnische sociolinguistische vadëteit is, blijkt ookur't h.et feit dat volgens Nortier 12001:68) autochtone jongerenìi Ërìir"î" e"¡-it imiteren, zoals(3) illustreert:

(3) waarom kietel jij mij ahdoenietahgaga aJblijven vatmij
'niet doen: blijf van mij af

Deze autochtone jongeren vormen een imperatief met het hulpwerkwoq¡d gaa¿ in plaats van dereguìiere 'kale' imperatief bliif van ." o¡. Dere autochtone jongeren vertelten ¿at hun imitatievan Ma¡okkaanse en Turkse jongeren succesvol is als ze veel þ u:, .Ã aoin g.VrniUeî.
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De onderzoekswaag in het kader van dit afikel is of het specifieke gebruik van het

hulpwerkwoord gaaz bij twee- en rneefialige jongeren zoals in (l) en (2) gerelateerd kan worden

uun hun u"r*"*ing van het Nede¡lands Er is zeker een argument om naa¡ de verwewtng te

kiiken. Uit ver*eiing.ondezoek van het Nederlands als eerste en als tweede taal b1Ükt dat
joäge kinderen ook gãn als hulpwerkwoord hanterei om progressief aspect uit te &ukken'
jon-n" 

""rrt"¡uulu"r-"rve¡s 
van het Nederlands drukken in uitingen als in (4) een voortdurende

activiteit uit (Jordens 1990: 1433-34; Van Kampen 1997: 46):

(4) a. We gaan allemaal ete (3;l)
'we zijn allemaal aan het eten'

b. Poes ga s/aP en (L.3;6.9)
'De Poes is aan het slaPen'

Lalleman (1986: 75) beargumenteert dat jonge kinderçn van Tukse herkomst
gaan+infinitief gebruiken als altematief voor de tegen'Jvoordige tijd'

Om de asy¡nrnetrie tussen de plaatsing van het lexicale finiete werkwoord in de hootd- en bijzin
te onderzóeken en dus ook de;ehtie tussen het gebruik en het verdwijnen van gaatr+infinitief én

de toepassing van de V2-regel na te.gaan, hebben we een expe¡iment herhaald van Bastiaanse en

Y ar Zormeveld (Zttckerman 2001) "

Dit artikel is als volgt opgebouwd. In het eerste deel bespreken we het design van €en

productietest urn g*i (¿oin) + infinitief bij jonge €eNte- en tweede-tââlverwewers van het

ñederlands. In hei tweede en derde deel gaa¡ we kort in op de mogelijke crosslinguïsrische
invloed die we mogen verwachten. Ten ilotte geeft het vierde deel de resultaten van het

experiment weer. Het anikel sluit af met een conclusie.

2. Achtergrond en design Yan het experiment

Uit veÍwervingsondeüoek van het Nederlands als eeßte taal blijkt dat het voorkomen van de

iu¡w"rtwooåen gaan en rloen direct gerelateerd is aan de v-erwerving van het zogenaamde

Veib Second in hoãfdzinnen. In het Nederlands ondergaat het finiete lexicale werkwoord in de

f.r*fUrln .n"tptuutr-g, terwijl het in de bijzin in zijn basisgegeneerde positie blijft staan. In die
positie votgl het hulpwerkwoord zijn complement de appel:

(5) a. Het kind ¿eli een appel t¡

b. Het kind dat eeÍ aqqel eet.

Volgens Van Kampen (1997: 50) beginnen de kinderen al Ïroeg met.de verplaatsing van het

finie1e lexicale weri<woord naa¡ de tweede positie in de hoofdzin, namelijk wanneer zij tussen de

tõi en tZO wete. oud zijn. Vóór deze periõde gebruiken de kinde¡en al modale werkwoorden en

i"¡*"**oota"n van t¡d in deze poìitie. Hét gebruik ran 
.gø 

ay 7n d3en vindt tegelijkertijd
ptaås rnet de begittfase van het toepássen van de V2-regel op het finjete lexicale werlovoord De

äi¡ecte relatie tus=sen het gebruik vin de hulpwerkwoorden gaan en doen als verwewingsstuategie
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voor de toepassing van V2 wordt bevestigd doordat (i) de insefüe vaî gaan eL doe, afwezig is in
bijzinnen als in (5b) en (ri) gaan en doen wegblijven wanneer de V2-regel volledig verworven is.

Het €xperiment van Zuckerman (2001) is opgezet om de asymmetde tussen de plaatsing van het
lexicale finiete we¡kwoord in de hoofd- en bijzin, als in (5), te onderzoeken. Deze test is een
elicitatietest. Wij hebben de test gebruikt om werkwoordplaatsing en hulpwerkwoordinsertie
door woege eeßte- én tweede-taalvelwervem van het Nederlands te kunnen onderzoeken. De
test bestaat uit een hoofdzin- en een bijzingedeelte. De onderzoeke¡ laat steeds twee plaatjes
zien. Op de plaatjes staat een activiteit afgebeeld, bijvoorbeeld een vrouw die een brood snijdt. In
de eerste variant l€est de ondeøoeker bij elk plaatje een hoofdzin voo¡. Vervolgens leest hij bij
een van beide plaatjes een bijzin voor en geeft hij bij het andere plaatje het begin van een bijzin.
De bedoeling is dat het kind deze bijzin aa .'ult of afmaakt. Bijvoorbeeld, er zijn twee plaatjes:
het eeßte plaatje toont een vrouw die een brood snijdt en het tweede plaa{e laat een \,¡ouw zien
die een tomaat snijdt. De onderzoeker zegt bij het eerste plaatje: "Deze vrouw snijdt het brood"
en bij het tweede plaatje: "en deze vrouw snijdt de tomaat". Veruolgens zegt de onderzoeker
weer bij het aanrvijzen van het eerste plaatje: "Dit is de v¡ouw die het b¡ood snijdt" er bij het
aarwijzen van het tweede plaatje: "Dit is de rrouw die...". De bedoeling is dat de kinderen de
zin afmaken met een OV-volgorde: "die de tomaat snijdt".

De tweede variant is precies andersom in de zin dat e¡ nu doo¡ het kind een hoofdzin
aangewld of afgemaakt moet wo¡den. Een voorbeeld van de tweede vaxiart is een plaatje van
eenjongen die een tomaat snijdt en een plaatje van eenjongen die een brood snijdt. Onde¡zoeke¡
zegt: "Dit is de jongen die de tomaat snùdt en dit is de jongen die het brood snijdt. Deze jongen
snijdt de tomaat en deze jongen...". Het bedoelde resultaat is dat de kinderen de zin afmaken met
een VO-volgorde: "dezejongen snijdt het brood".

ln totaal hebben wij de test aan 116 kinde¡en vadërend van 3;0-10;5 jaar op vier
basisscholen in Amste¡dam Zuidoost, Utrecht en Hardinxveld-Giessendam voorgelegd. We
hebben zo'n vijftien scholen aangeschreven maar alleen deze vier scholen gaven een positieve
respons op onze aanv¡aag voo¡ onde¡zoek. We hebben 16 kinde¡en op leeftijd geselecteerd: 7
bilinguale kinderen variërend van 3;0 tot 5;2 en 9 jonge eeNte-taalveÍweÍvers vadërend van 3;2
fot 5;2. yaî de 7 bilinguale kinderen zijn e¡ d¡ie van Ghanese, één van Franse, twee van
Marokkaanse en één van Su¡inaams-Russische herkomst. We hebben oo deze leeftiid
geselecleerd zodal een opt¡male vergelijking met het onderzoek van Zuckerman mogelijk is. die
ook precies deze twee leeftijdsgroepen gekozen heeft, namelijk van 3;0 3;ll en van 4;8 5;0.
P¡eciezç informatie ove¡ de aa¡d van tweetaligheid van deze kinderen ontbreekt helaas. We gaan
ervan uit dat zij eerder gezien kunnen worden als kinderen die hvee talen gelijktijdig verwerven
da¡ als kinderen die het Nederlands als tweede taal verwerven. We hebben hiervoor de volgende
argumenten: (i) de onderwijzers hebben voor ons die kinderen aangewezen die naar hun mening
voldoende Nederlandse taalvaardigheid bezitten om een test in het Nedarlands af te leggen, (ii)
we hebben zelf nog geselecteerd op basis van de testproduktie; de kinderen die bijvoorbeeld
alleen non-respons lieterl zien of slechts één-woorduitingen produceerden hebben we niet
meegerekend en (iii) van een aantal kinderen weten we dat hun oude¡e b¡oers en/ of zussen
Nede¡lands (met hun) spreken, dus dat er bij hùn thuis gedeeltelijk Nederlands wo¡dt gesproken.
De kinde¡en met een Marokkaanse achtergrond wargn niet in staat aan te geven of ze
Marokkaans-Arabisch of een Berberva¡iëteit spreken. De kinde¡en gaven aan 'Ma¡okkaans' te
spreken.3
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3. Ontstaan Yan etnische Yariëteitel

Het frequente gebruik van het hulpwerkwoord gaan bij otdere kindcren zoals in de Inleiding

besp¡oken, kan een permanerÌt" otokkud" in 
"het veiwervings- of leerproces zijn dat ook

;"r:iffi ;;;"-; ;;;ãt. E"n dergelijk tussentaalstadium kan sociolinguistisch gezien van

groot belang zijn in het ontstaan van einische variëteiten van het Algemeen Nedellands Etûische

sroeDen kunnen een etnische vaflëtert van het Nederlands ontwikkelen als zij langzamerhand op

ft;ffidunà;'"*;.iuff "n 
t"n ko,t" uu" hun eigen moedertaal en hun gesproken Nederlandsç

"u¡Èa"it "f, dragen van-hun etnische identiteit gìan beschouwen'.In de literatuur zijn genoeg

voo¡beelden van etnischa vaflëterten te vinden-, bijvoorbeeld bij ltaliaanse Amelikalren die

i,öt"tp*r."t ìÁnpel & Muysken 1978) Binnen de. Italiaanse gemeenschap in Amerika

u"änen'det" ltalìaanse Amerikanen bepaalde syntactische karakterìstieken waaraan zll le

heiken ,en z¡n, 
"oals 

het weglaten van het pronominale onderwefp I ('ik') in (6):

(6) Go to a movie (in plaats var: I go to a movte)
'ga naar een film'

Aangezien de oudere bilinguale kinderen tijdens het vert€lleiì y1n.lP -opj"' een frequent

gebruik van garnl rIrfinitiel taten zien (zoals beschreven-in de. Inleìding), verwachten \rye dat

".rärîiìn"ür3ir"tg- àoor bilinguale kinderen gehanteerd wordt tijdens de velwerying van het

Ñederlands dan bij monolinguale kinderen

Voordat we aan de besprekilg var de resultaten van de productietest toekomen' is het betangrijk

;;;î ;; ì; gaan welke ãtig" Ño"a we kunnen ver-wachten Relevant hiervoor zijn de

volsende vragen: (i) wat ls de uorg;td" uu" subject, object en werkw-oord' (ii) is er verschil

;"..ää ;;;?;;å" ul¡". in vol"n oV_volgoide en (iii) zrjn er_ perìftastische uirdrukkinsen,

niå"-ii:f. ur*+1"¡tnitief, in ¿c ardere 
"erste 

talei van de bilinguate kinderen mogelijk? In tabel 1

Ë"""îïìîÌ^l ""t hoofdrio, i,t Oj ""n 
bijzin en in (c) een mogelijke zin met een periftastische

conshuctie.

3.1 Verwachtingen
üun;il" vãn d'e literattur over de verwerving van het Nederlands als eerste taal' verwachten

;;tä;;;ilgu;l€-tinã"r* ull""n in hoofà-zi¡nen een hutpwerkwoord insertercn totdat zij

;;;h ;;^ nt-."c"i eigen gemaakt hebben (van Kampen 1997) .In bijzinnen zullen zij geen

huç*".k*ootãinr".tì" toipassen omdat het lexicale finiete we¡kwoord daadn niet ve¡plaatst

hoeft te worden."""" "gl dî;*ralige kinderen is het secomÞliceerd om verwachtingen uit te spreken. Alle

urrd"r" iui"n van de k-inde¡en laten in de bijzìn geen Ov- -llt Vo-volgorde zien' dus -de
iö¿" ""t ä"ì"Àråri" * rt" l¡edertands immJrs' het Ma¡okkaans-Arabisch' Sranan en het

rrui, -ut".r g""n onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen in deplaatsing van het werkwoord: in

;it";;;;ii;; i; ; 
"en 

vo-volsorde Het Russisch kent een vrije woordvolgorde maar he€ft als

;;îrïËä;"sîd õ" ãr"n i" cnun" rtennen (bijna) allemaai svo-volgorde in zowel hoofd-

ãi" U¡rií""" We kun¡en dus ve.wachten dat de kinde¡en in de Nederlandse biizin ook de VO-

volso¡de toestaar'ì. Bovendien kunnen we het hulpwerkwoord gøøz in de bijzin verwachten als de
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VO-volgorde een gevolg is van verplaatsing van het lexicale we¡kwoord uit de Vp naar I of
eventueel C.

pÞâtsrng constructte

Mårokkaâns
Arâbisch
- vso/ svo

(vso)

Srânan
- svo

zij lietFatina depo emonnee ìn_lìet_huis,Fatima liet de portemonnee thuis,
(b) âna mâ- ka- nesreb- s t- bira (SVO)

Ik Neg Dunr¡efdrintJNpF.l.ev. Neg DEF biervr.et,.
'Ik drink geen bie¡'

infieqrent (c) gìr t-dlr opnemen wÈltà as| zIaW r_dir.(voom. ;n a een 2.doen opneme of ú,at konen.pARTl 2.doen
codeswitchìng 'Je gaat alleen opnemen, ofwat kÌvamje hier doen'
situatie)

Nee (a) A man ij scriefwang briefie
De nan hij schrijft een brigf,De man schrijft een briêf

(b) Me denkie dar a mân y scriefwang brjefie
Ik denk dat de najl ùij schrijfi een b el
'Ik derìk dat de marì een brief sch¡ijft'

?? aux+inf of (c) A go taygi den
sefiële 3 gaan vetle en3.nvinterpretatie .Hij/zij gâat hen vertellen,

:

ii

Tabel
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Ja

(a) Kofi nua adùane di
Kolì koken toedsel eren

'KofÌ kookt voedsel en eet '
(b) A ben ben o sa musu wani c takr nanga mr Ew€

3evv.t. v.t Fut.Fut.must want IMP talk lt'ith ler
'lt was the câse/presupposrtÌon that he should have to
\rant to talk to me'.

(c) Íevi-a zç yil va xç - a me Ewe
kirul- DEF lopen gaan/komen kanet-DEF in(binnen)
'het kind kwarn/ging de kamer bìnnen lopen '

(a) Ja pislû pis'mo
Ik schtijJ brief
'Ik schrijfeen brief

(b) Ja dumâju, clto on Pislct Pis'mo
lk denk dat hü schtijfi brief
'lk denk dat hij een bdef schrij ft'

(c1) Mâry budet raboiât
Ma,y zal we e
'Marie zal werken'

(c2) Jâ poslel pokupât' xleb
Ik ging kopen brood
'Ik ging een brood kopcn'

(¿) Marie écrit une lettrc
Marie schrùfi een brief
'Marie scbrijft een brief

(b) Je pense que Mårie écrit une letfe
tk denk dat Maric .chriìt! een brict

'Ik deDk dat Marie een brisf schrijft'
(c) Je vais faire uoe peinture

Ik ga maleen een schìldetij

Russisch
- svo

Frans
- svo

inf¡equent
(modalc wv-
en; toek. tüd)

l^

Neo

De resultaten Y¿n het experiment

De resultaten van het experiment zijn weergegeven in Tabel 2 en 3 In deze tabellen zijn
respectievelijk de resultaten van de jongste groep (3;0-3,11) en van de oudere $oep kinderen te

vinãen (4;8-i;2). Bovendien wo¡den de reslrltaten uit onze cxperimenten bÙ tweetalige kinderen
¡net eeì nielÑederlandse herkomst (groep 2) en autochtone kind€ren op multi-etnische
basisscholen (groep 3) naast de resultaten van de Lirnburgse en Groningse autochtone kinderen
van Zuckerman gezet (groeP 1)
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'|abel2: Hulpwerkwoord-insert¡e in hoofd- en bíjzínnen van dejongste groep kinderen
die hct Nederlands verwetnen,3:0 tot en me¡ 3,11"

:l

i;
ì

.

I

I

** = Deze significantie heeft betrekldng op de vergelijking tusscn hoofd- en bijzin bij grocpl.
*+* = Deze significantie heeft bet¡ckking op de vergelijking tussen hoofd- en bijzin bij groep 3.

Tabel 2 laat zien dat de autochtone kinderen onde¡zocht door Zuckçrman en door ons,
r€spectievelijk groep I en groep 3, een significant ve¡schil laten zien h.rssen insertie van het
hulpwerkwoord gøan of doen (doen alleen in Limburg, ove¡ige kindercn gebruìken gaaz) in de
hoofd- en bijzin. Deze kinderen inserteren het hulpwerkwoord significant meer in de hoofdzìn
dan in de bijzin. In rcspeclievelijk 23 eî 12 procerlr]" van de gevallet inserteren zij liever het
hulpwerkwoord dan het finiete lexicale werkwoord te verplaatsen naar de h¡r'eede positie in de
hoofdzin. Dit resultaat komt overeen met de conclusie van Van Kampen dat
hulpwerkwoordinsertie direct aan de verwerving en de toepassing van de V2 regel ill het
Nede¡lands gerelateerd is. Het is echter zeer interessant dat de kinderen met een meel1alige
verwerving (kinderen met Fmnse, Ghanese en Ma¡okkaanse herkomst) evenveel gaal in
bijzinnen als in hoofdzinnen inserte¡çn. Deze drie groepen verschillen dus signiflcant van elkaal
in het gebruik van het hulpwerkwoord in de bijzin. Ten slotte is het zeer ver¡assend dal deze
laatste groep kinderen (groep 2) gaan üserterer' vóór het object van het werkwoord dus
gaan+O+Y6*. Zrl maken dus geen onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen in de vol8orde van het
werkwoord en complement. Het kan dus zijn dat de insertie van het hulpwerkwoord aan de
ve¡plaatsing van het lexicale, finiete werkwoord uit de VP gerelateerd is.

Tabel3: Hulpwerloroord-insetlie in hooJdzínnen en bijzinnen van cle oudsÍe groep
kinderen die het Nederlands 4:8 tot en met 5:2

en
Groep I
Eerste taâlverwerve¡s in

monolingu¿le
ongeving (ontleend aan
Zuckermân)

N= l0

Groep 2
Tweede taal-veMerveß in een
ñùltilingxale ongeving
'Jchi t I ,,"!o.rr¡va _. .
5ova5e ¡.r iroì€ r'-

Grcep 3
Eersie ta¿l veNervers m

multilingùale
omgeving

N=6

Significant

Leelliid 3:0 3:11 ]:0 - 3:9 32-3:10
Taal
âchterÈrond

Nederlands (Linbùrg en
G¡oninse¡)

I Fr¡ìns, I Ghanees,
2 Marol-kaans

Nederlânds

Biizin 4/t4l 3% 20/114 t80/o 5^95 30/. ¡z=36.664. p<0.01"
Hoofdzin 331145 23Ya 26/t54 t7% 29t233 l2% x'=5 145, p>0.05
Significânt l=22.885. D<0.01** l=0.260. p>0.05 -r'=14.177. o<0.01***
* = Deze betrekkiDg op de vergeÌijking van groep I met groep 2 en groep 3.

en
Groep I
Eeßte-taalveserveß in

monolinsùale
omg€viDg (ontleend aân
Zuckerman) N: 14

Groep 2
Tw€ede ûìâl-ve¡werve¡s in
een mùltilinguale omgeving

Groep 3
Eeßte taâl-verwerveß in

rnuLtilinguale
omgeving

N=3

Significant

Leeftiid 4:8 5:0 4rl I 5:2 512
Taal
achtersrond

Nederlands (Lirnburg en
Groninscn)

2 Ghanees, I Surinaams-
Russisch

Nede¡lânds

Biizin 0t210 0% 1/',78 to/o 0/69 0% .r'=1.587. o>0.05
Hoofdzin 61210 3% 3t17 4% 2t'74 3% r'=0.241, p>0.05
Sisnificant -Yz:6.087, p<0.05* r'=1.053. È0.05 x'=1.891, p>0.05
- De/e significanlic heelì belrekling op de vergeliil,ing tussen hoold- en bùzin bij gIoep I

10'7

Tabel 3 laat zien dat de oudere kinde¡en uit groep 1 en 3 nu geen verschil tussen hoofd- en bijzin
maken \¡r'at beteft de insertie van een hulpwerkwoord Voo¡ beide groepen kinderen mag men

elrr'an uitgaan dat de V2-regel verworven is waardoor inse¡tie van het hulpwerkwoord
grot"na""ít achterwege blijft. Ñu draagt het lexicale we¡kwoord alle flectie Dit geldt ook voor
ãe oudere kinderen ult groãp z. Zij verichillen van de jongste kinderen uit groep 2 door het lage

peraentage hulpwerkwoo¡d insefie.

Het is dus nu van belang om na te gaan of de oudere kinderen uit $oep 2 de taalspecifieke
g.u--uti"u uun tt"t Nedeilands -rerwÑen hebben in de zin dat het finiete lexicale we¡kwoord in
ãe bijzin op het compÍóment volgt en dat dat de basisgegenereerde positie is. Tabel 4 presenteert

het aantal Vo-antwoorden voor alle kinderen:

-label4'. V}-anwoorden in de bijzin door de jongste en oudste kinderen in hun

Tabel 4 laat zien dat alte jonge kinderen in een bepaalde mate de VO-volgorde in de bijzin
to"pàrr"n, dus ook de autóchione kinderen (3% in groep I en 107o in groep 3) De oudere

au¡ochtone kinderen doen dat niet; zij hebben op deze leeftijd de asymmetria in

werkwoordsplaatsing tussen de hoofd- en bijzin verworven Wat erg bijzonder is' is dat de

jongere autochtone Nede¡landse kinderen in een multi-etnische orugevlng een hoger percenrage

äariVO-volgorde in de bijzin laten zien dan de autochtone kinderen, die door Zucketman zijn
onderzocht.iet is ook ver¡assend dat de oudere tweede-taalverwewers nog steeds een erg.hoog
p"ã.iæ" vO-*fgorde. in de bijzin lat et ziet; zlj moeten dus nog de asyflìmerie nrssen bijzin
en hoofdzin verwerven.'

Ten slotte rinden we nog een ander belangrijk resultaat De kinderen hebben nog een andere

Jrategie tot hun beschiiking. Ze kunnen namelijk het finiete lcxicale werkwoord in huû

antwo-orden .oolledig weglatenl We zien in Tabel 3 dat de jongste kinderen uit groep I het finiete
werkwoord signifrcãnt meer weglaten in de hoofdzin dan in de bijzin. Dit resultaat is volledig in
ou"t""ttt,"-t":ing *et het feit d;t de kinderen nog moeten verwerven dat er in de hoofdzin iets

speÇiaals moet gebeuren ten aanzien Yan de plaatsing van het finiete-we¡kwoord Daartegenove¡

sìaat dat de jon'gere kinderen uit groep 2 en 3 helemaal geen onderscheid maken tussen het

l"gi"* t"t ft"i ¡tiete we¡kwoo¡ã in de hoofd- of in de bijzin Ten de¡de onderscheiden alle

driã de jongere groepen kinderen zich signifiçant van elkaar' Ten-slotle-laat ook deze tabel we€r

zien dai de oudere kinderen in groep 2 moeite hebben met de taalspecifieke woordvolgorde van

het Nederlands in de hoofd- en in de bijzin: zij deleren vrij vaak (29%) het finiete werkwoord in
beide fl,rcen zinnen.

Tweede ta¿l-veßververs in
een multilingìrale omgeving
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alleen h€el infrequent een aùx+infiûitief-sftuctuur, maar deze structuur is ftequent in
Marokkaans-Arabisch -Nede¡landse code-switching (Boumans 2000)'

Noten

I Dit ondcrzoek heeft ñnanciële onde¡steuning van NVy'o ontvangen (project R 30-552)
2 Met dank aan Shâlom Zuckerma¡ voo¡ de vele infoÌmatie die hij ons heeft gegeven over het design van

zijn productie-test en dc resultaten van zijn onderzoek'
i'Vào, d" Marokkaanse en het ene Surinacms-Russische kind(eren) hebben we gekozen voor

resDectieveliik het Marokkaans-Atabisch en het Russisch en Sranan als thuistaal (zie later tabel 1)
i rtiJ¿ì.t "ä" 

i"l* ¡meka, Stella de Bode, Adrienne de B¡uyû, Merlien Hardeveld, Pepijn Hend¡iks en

Francine Swets die ons hebben voorzien van zinnen in de vg¡schillende talen'
; -v"1g".. paix Ameka hebben alle talen uit Ghana die in Nede¡land worden gesproken' de SVo-
.roigoiJ". ouu.o- hebben we uit ve¡schillende talen voolbeelden oPgenomen in deze tabel onder het

koDie'Ghana'
6 Áis een vergelijking significant bleek, hebben we dit vetgeùukt
7 Deze ¡esulãten wõ¡den ook bevestigd in een tlveede expe¡imeût dat uitgevoe¡d is doo¡ Van der Ham
(2001). De ruimte ìn dit paper is helaas te beperkt om hier uitvoerige¡ op in te gaan

Literatuur

Appel, R. (1999), Strâattaal De mengtaal vanjongeren in Amsterdâm In" Thenla's en ¿hds in de
' :o;ciot¡ngüi:tick 3J foegepasre raalwetensîhar in artik"lcn Þ2:2 18-55 

.
Appel. R.en P. Àiulsken { 1987ì. L;nguâge cont¿cl and bilingualism Londen: E Amolds
eåckus, ¡. tz002l,imicileit als sociolinguTstische îactot Lcvende [alen 3tl'3-10
nou*oo., l-. 1zoóó¡, n"riphmstic verb constructions in Moroccan ArabicDutch codeswitching ln: A
----- É*vì*iá"< dandor (eds ) Largvage contact and the velbal complex ofDutch and Hu gatian

Szeged: University olszcged. leacher tßining Collegc
Braak, Jvan den (2002), Met andere woorden:Skaattâatin Amslerdam l¿al in stad eû Iand

Anstedan",53-b5. Sdü Uilgevcrs' Den Haåg.
Comips, L. (2000), Tlìe use ofgaân+infinitive in nffratives ofolderbilingualchildren ofMoroccân ancl

' 'Tùish 
ácscent.In: H. de Hoop ândT. van der Wouden (eds )' ¿¡'8?Islics in The Netherlands

2000 17, 5'7-61 JohnBþnjamins, AmsterdarD/ PhiladeLphiå
ComiÞs, L. & M- van der:dam (2001), Ethnic varieties in rclatrc lo language acquisit¡on: lhecaseol
--"""-'ii¡t¡ory ¡nt"rtlon Leiing gehouden op New Ways ofAnâlyzing vâriation 30' Nôrth Carolina

State Univcßiry, Raleigh North-Carolina, l3 Oktober 200ì
e.."guy, l. lt" u".."tt¡ná), Au;iliariesjD serialisìng languages: on CoME ând.G-O'r'erbs in Sranan and

F.we.irt:Themicrorcùat¡oûofaur¡Iiañes.Batbiers,S,LComipsandR'Sybesma(eds)Lingua
specÉ1.

Ham. M. van der (2001) , Gaan en doen + inJìn itief b¡i eenralige en tueetalige kin¿leren' SIage'/erslz9'b1i

MeeÍens lnstiluul in Amslerdam
Ham, M. van der (2001), Wetkwoordplaatsing door Marokkaanse en Turl<se rroege tweede taatvenlrewers

Doctoraaìscripric Universileil Utrechl Begeleidcrs: F WeeÍnan en L Comips

Hulk, e.ð. ¡. en l¡. l¡htler (2000), Bilingùâl first language acquisitìon at the interface between syntâx and

pragm¿llics Bilinguatìsn: Longuage and Cognition3 (3) 22'7-244 - . .
lo.a"o., Þ. 1i9oo), rl" ucluisition otvi.t plac"eniin Dutch-ffid English Linguß,t¡cs 28' 1407-1448'

ärÃp"', ¡. ì- fíôq¡, ¡' ìt sreps in WH-novene,¡ ongcpubliceerd proofschrift' Univcrsiteit van

Ulrechl.
f".p"r, V. uo" (ZOOO), Taat nixen ¡s dope ¡s ba.çir, ir rPdt?g straattaal van Amsterdàmse jongeren ln:

Ons E{deel 4313, 331 -338.
rdf".-. J. flds6l, ¡u tcí bnguage proficìencv ofTurhsh children born ¡n the Netherlands Fotis

abel5t V-om¡ssie antwoorden in hoofd- en büzinnen door ionse en oude kinderen
Groep I
Eerste ta¿lvcNerveß in eeD
r¡onolinsùale omseving
(onrleend aân Zuckeman)

Groep 2
Tweede taal-verwe¡vers in
een multilinguale omgeving

Grcep 3

multilinguale
omgeving

SignificaÍt

Leeftiìd Jong Oud Jong Oud Jone Oud
Bljzit 2/141

l.4vo
40t114
350/6

22/',71
28.6v,

56/t95
29%

0/69 x'=51.611,
D<0.01*

Hoofdzin 22^45
t5.rvo

49/ r54
320/.

2t/'77
2',7.3v,

4'7 t233
20V" ,

0t74 x':12.958,
D<0.01**

Significantre :r'=11,591
D<0.01*** D>0.05

x"=1.497
Þ>0.05

Significarìtìe bij- &
hoofdzin

l=42.700, p<0.01 *** *
X=l .497 . o>0.05

Significant bijzin l=13.688! p<0.01 *****
+ = Deze significântie heeft behekking op de vergelÙking vanjonge kindeten uit grocp l, met groep 2 en 3
** = Deze significantie heeft betrekking op de ve¡gclijkiDg vân de jonge kmderen uit groep l, met groep 2 en 3.+++: Dezc sig ficantie heeft betrekking op de vergelijking tussen bij- en hoofdzimen doorjonge kinderen van
groep l _

++++ = Deze signúicantie heeft betrekking op de vergelùking tussen groep I -jong en groep 3-jong.***** = Deze significantie heeft betrekking op de vcrgclüking tusseû gJoep 2-oud en groep 3-oud.

5. Conclusie

Het is duidelijk dat de jongste kinderen, ong€acht of zij het Nederlands als eelste of (simultane)
tweede taal verwerven, gaøa als shategie gebruiken indien het finiete, lexicale we¡kwoo¡d uit de
VP ve¡plaatst moet r¡r'ord€n; in de hoofdzin betreft dat ve¡plaatsing naar C. Insertie van dit
hulpwerkwoord verdwijnt bij de oudere kinderen. De monolinguale kinderen passen V2 in de
hoofdzin toe terwijl de bilinguale kinderen - naast V2 in de hoofdzin - ook €en hoog percentage
VO-volgorde in de bijzin laten zien.

De Ghanese. Marokkaanse. Franse en Surinaams-Russische kinde¡en in dit onde¡zoek
kijgen met een aanbod van verschillendc woordvolgorden te maken tijdens hun simultane
verwerving. VO-volgorde in de bijzin kan beschouwd worden als interferentie, aangezien hvee
ofm€er volwassen grammatica's elkaar (ogenschijnlijk) overlappen, namelijk in de VO-volgorde
in de hoofdzin in het Nederlands en VO-volgorde in de hoofd- en bijzhnen in het Sranan,
Ma¡okkaans-A¡abisch, Frans en Russisch. Wellicht geven deze kinderen de voo¡keur aan
bepaalde structuen die in beide talen mogelijk zùn en produceren zij deze over een langere
periode dan ééntalige kinderen doen. Daardoor blijft het bilinguale kind wat langer een bepaalde
stategie hanteren, namelijk VO-volgorde iû de bijzin, dan het monolinguale kind. Deze strategie
is kwantitatief van aard aangezieo ook de jongste monolinguale kinderen iets van Vo-volgorde
in de bijzin laten zien.

We kunneû niet stellen dat de insertie vaû gaan rî de rccerfte jongerenva¡iëteiten van het
Nederlands (zoals beschreven in de Inleiding) iets met de NT2-verwewing van het Nederlatds te
maken heeft. Immels, de insertie vaî gaan yetdwrjnlbij de bilinguale kinderen even snel als bij
de monolinguale kinderen- Het lìjkt er me op dat het gebruik van perifrases zoals
ga¿r+infinitief €en wezenlijk kenmerk is van effecten van taalcontactsituaties tussen het
Nede¡lands met een andere taal of andere talen. Het Ma¡okkaans-A¡abisch biivoo¡beeld kent
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Woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen'
Naar een statistische evaludtie van zes factoren

Gert De Sutter, Dirk Speelman, Dirk Geeraerts & Stefan Grondelaers

f"r¡"fit" Ut**ti eiì Leuven, Departement Linguistiek' Onderzoeksee¡heid Kwantitatieve

f-ã*,"oià!i" "" 
V^tiatielinguTstiek, Blijde-Inkomststaat 21' B-3000 Leuven

1. Inleiding

De onderhavige s¡¡die zal zich çoncenûeren op de tweeledige werkwoordelijke eindgroep in

een biizinscontext. Er is in dat verband al mìermaals vastgesteld dat de volgorde van de

;ä;il;ì;;;; tariabel is, zoals blijkt uit voorbeeldzin (l) en (2) (cfl ANS 1997: 1225-

1234):

ll) 1...1dar noordende chauJiÞurs van de weg sehaald wqrdq4 (H.LNlr: IPARTTAUXIz

ì)íi...i iru -t"ø*de chaiþews van de wigiotden qehaatd (HLN): IAUX+PART]

Zin (1) en zin (2) verschitlen enkel van elkaa¡ doo¡ de omwisseling van het voltooid

ãärìiJ * heì 
'hulpwerkwoord sinds de jaren '50 van de vorige eeuw is heel wal

;;i;t;'h ;;;f ;",tì"itt o- ¿" coëxistentie van de beide woordvolgordes te verklaren'

""ã^"."U¡f. 
door het introduceren, analyseren en (tot op zgke-r^e-lolgt'ç) statistisch toetsen

van tal van taalinteme en taalextem; factoren lzie o à eaúwels 1953 ' 
De Schutte¡ 1964' 197 6

;'iú;; H;;r"tr" 1990, swerts 1998, De sutter' speelman & Geera€rts 2002) ondanks die

massaìe belangstelling blijft een aantal zaken toch nog steeds onduroelUK:

l Wat is het precieze effect van de reeds gemtroduceerde faatoren?

ã. Wut is de gecomUineerde impact van de reeds geintroduceerde fartoren?

ã. zi¡î 
". 

i""í"*t ¿ie hetzelfdó ve¡klaren en daardoor redundant zijn?

4. Wat is de verklarende en voorspellende waarde van de geinhoduceQrde factoren op de

totaal geobserueerde variatie?

De oorzaken van deze onduidelijkheid liggen enerzijds in de heterogeniteit van 
- 
het

bestudeerde taalregister (geschrevei versus ¡liproken' flctie versus non-fictie' standaardtaal

;;;;; ;i;;"), ttîe rreìäogeniteit 'oan de i.'eihodologie (corpusonderzoek versus enquêtes

versus experimenten) en rn de moeilijk inschatbare kwaliteit lT d:--du'ut"' (i e te kleine

åãlãr"J-o", rt*rr aát gevolg dat er wäliswaar heel wat relevante façtoren gevonden worden'

ä*ììä1 * .""*"rt¡ks "een vãrgelijkingsbasis is om eerde¡e resultaten te weerleggen ofbij.te

stellen. Anderzijds moet ook opg"À""ttt worden dat de- bovenstaande vragen nog niet

;;;;";; k";ä"t wo.den, omdai eerdere studies zich enkel beroepen hebben op de niet-

o"äàirìr"h" "fti r.*adraattest. Mct een chi-kwadraatanalyse kan men weliswaar nagaan in

iã"î"*" ¿¿" factor een invloed uitoefent op de keuze voor een bepaalde woordvolgorde'

À*r-t "i l, nl"t on¿enkbaar dat tr¡ee factoren die elk afzonderlijk een statistisch signiltcante

iïriåJ rtãft"., eigenhjk dezelfde bijdrage leveren tot het v€rklaten van de variatie Een

ã".à"li¡r." tø"í¿"itie is uiteraa¡d ongewenst als men op zoek wil gaan naar de set van

factoren die de geobserveerde variatie Ërnnen ve¡klaren Daarçnboven is het onmogelijk om

met een chi-kwad¡aattest na te gaan wat de gezamenlijke invloed is van alle factoren samen:

het gezamenl¡te effect van ""n s"t ,run faãto.en hoèft namelijk niet gelijk te zijn aan de

ontelsom van de verschillende rndividueel gemeten afhankelijkheden va¡ de afzonderlijke
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