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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
De verwerving van werkwoordssamenstellingen in het Mandarijn Chinees 
 
 
In dit proefschrift wordt onderzocht hoe kinderen werkwoordssamenstellingen verwerven in 

het Mandarijn Chinees. Het onderzoek is specifiek gericht op twee typen samengestelde 

werkwoorden die in het Mandarijn Chinees de meest gebruikelijke manier vormen om 

uitdrukking te geven aan bewegingen en veranderingen:  de zogenaamde directionele 

werkwoordssamenstellingen (“directional verb compounds” of “DVCs”) en de resultatieve 

werkwoordssamenstellingen (“resultative verb compounds” of “RVCs”). Een voorbeeld van 

een DVC is het samengestelde werkwoord  zou3-jin4 (‘lopen-binnen gaan’ [= naar binnen 

lopen]). De samenstelling ca1-gan1jing4 (‘vegen-schoon zijn’ [=schoonvegen]) is een 

voorbeeld van een RVC. 

De verwerving van werkwoordssamenstellingen in het Chinees is interessant voor het 

onderzoek naar taalverwerving in het algemeen. Ten eerste is het proces van het samenvoegen 

van werkwoorden weliswaar productief, maar ook aan bepaalde regels gebonden. De vraag hoe 

kinderen deze gedeeltelijk productieve processen verwerven is de afgelopen jaren dan ook een 

controversieel onderwerp geweest, waarover aanhangers van de verschillende theorieën 

omtrent taalverwerving het niet eens kunnen worden. Zo werden in het bijzonder de 

nativistische benaderingen, waarbij men uitgaat van aangeboren taalkennis, bestreden door de 

constructionele theorieën, waarbij wordt aangenomen dat taalverwerving gebaseerd is op de 

linguïstische input en plaatsvindt door het gebruik van de taal. Ten tweede kan het 

samenstellen van werkwoorden in het Mandarijn Chinees worden beschouwd als een 

systematische, taalspecifieke oplossing voor een probleem dat voor alle talen geldt: wat is de 

beste manier om informatie te selecteren, categoriseren en combineren – kortom, te 

“verpakken” – in de communicatie over alledaagse gebeurtenissen en situaties?     

  In hoofdstuk 2 en 3 wordt de basis gelegd voor mijn onderzoek naar de verwerving van 

werkwoordssamenstellingen door kinderen in het Mandarijn Chinees. In hoofdstuk 2 worden de 

linguïstische eigenschappen gepresenteerd van de Chinese DVCs en RVCs en worden de 

typologische kenmerken uiteengezet waarmee deze constructies uitdrukking geven aan 
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gebeurtenissen als bewegingen en veranderingen. In deze context worden enkele recente studies 

besproken waarin men de Chinese DVCs gebruikt als argument tégen de tweedeling van Talmy 

(1985, 2000) tussen de zogenaamde “verb-framed languages” en “satellite-framed languages” 

en als argument vóór het bestaan van een derde type taal, door Slobin (2004) voorgesteld als de 

zogenaamde “equipollently-framed languages”. In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerde 

beschrijving gegeven van de samenstelling van DVCs en RVCs en van hun productiviteit. Zo 

kunnen er op elk gewenst moment en voor elke situatie nieuwe maar acceptabele 

werkwoordssamenstellingen gecreëerd worden, en kunnen deze werkwoordscombinaties een 

grote verscheidenheid aan semantische relaties uitdrukken. Dit  resulteert soms zelfs in 

onverwachte of tegenstrijdige combinaties (zoals bijvoorbeeld xi13-zang1 ‘wassen-vies zijn’). 

De productiviteit van samengestelde werkwoorden is echter wel aan regels gebonden. In een 

poging om deze regels in kaart te brengen en te bepalen wat kinderen precies moeten leren, 

wordt een aantal morfologische en semantische restricties voor het samenstellen van 

werkwoorden naar voren gebracht.  

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van zowel de theoretische kwesties met 

betrekking tot het fenomeen productiviteit in taalverwerving als van enkele                 

cross-linguïstische studies naar de verwerving van complexe werkwoordsconstructies die een 

beweging of verandering uitdrukken. In deze discussie wordt aangegeven dat de “usage-based” 

benadering van taalverwerving zal dienen als theoretisch kader voor mijn eigen onderzoek.  

  In hoofdstuk 4 worden de algemene ontwikkelingsprocessen besproken die kinderen 

doorlopen wanneer ze werkwoordssamenstellingen leren gebruiken. De nadruk ligt hierbij op 

de vraag of – en wanneer – ze de benodigde kennis verwerven over de aard van deze 

constructies en de mogelijkheden om ze te combineren. In het eerste deel van dit hoofdstuk 

worden de resultaten besproken van de analyse van spontane spraak uit twee longitudinale 

corpora van kinderen en hun verzorgers. Kinderen blijken de eerste samengestelde 

werkwoorden te produceren wanneer ze 1;4 tot 1;7 jaar oud zijn, maar tot ongeveer 2;2 jaar 

komen deze constructies nog niet vaak voor en worden ze ook nog niet erg productief gebruikt. 

De flexibiliteit in het gebruik neemt toe vanaf ongeveer 2;6 jaar, wanneer kinderen de 

combinatiemogelijkheden van samengestelde werkwoorden beginnen te verwerven. Rond die 

periode worden de werkwoorden al zowel zelfstandig als in samengestelde 

werkwoordsconstructies gebruikt, weten kinderen in welke positie de werkwoorden ten 

opzichte van elkaar moeten staan en maken ze geen fouten in de volgorde waarin werkwoorden 

worden geplaatst. Ze produceren werkwoordssamenstellingen waarbij sprake is van een grote 
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verscheidenheid aan semantische relaties tussen de verschillende werkwoorden binnen de 

constructie en maken fouten die betrekking hebben op de algemene regels voor het 

samenstellen van werkwoorden.  

  In het tweede deel van hoofdstuk 4 worden drie experimenten beschreven waarmee de 

productiviteit van DVCs en RVCs in de taal van kinderen op een meer gestructureerd  manier 

kan worden beoordeeld. Experiment 1, de Tomato Man test – een experiment waarbij kinderen 

worden geprikkeld om bepaalde constructies te produceren – laat zien dat kinderen vanaf 2;6 

jaar al net zoveel verschillende DVCs produceren als oudere kinderen en dat DVCs bij deze 

jonge kinderen over het algemeen ook net zo vaak voorkomen als bij oudere kinderen. 

Bovendien produceren kinderen vanaf die leeftijd ook onconventionele, nieuw gevormde 

DVCs. Experiment 2, het Kids’ Cut and Break onderzoek, toont aan dat kinderen vanaf 2;6 jaar 

op een productieve manier gebruik maken van RVCs bij de beschrijving van gebeurtenissen die 

een verandering inhouden en binnen het specifieke semantische domein van ‘snijden en breken’ 

vallen.  Uit experiment 3, het onderzoek naar VC Constraints (“beperkingen bij 

werkwoordssamenstellingen”), blijkt dat kinderen tot op de leeftijd van 6;1 jaar het merendeel 

van “vreemde” werkwoordssamenstellingen nog accepteren; pas wanneer ze ongeveer 8;1 jaar 

oud zijn, beginnen ze aan te voelen dat bepaalde combinaties niet zijn toegestaan. De resultaten 

van deze studie wijzen erop dat de verwerving van de regels voor het samenstellen van 

werkwoordscombinaties een geleidelijk proces is dat nog jaren kan voortduren na de 

verwerving van de basisproductiviteit.  

  Naast de algemene regels met betrekking tot het samenstellen van werkwoorden 

moeten kinderen zich ook de meer specifieke semantische kenmerken van deze constructies 

eigen maken. In hoofdstuk 5 en 6 wordt beschreven hoe taalleerders twee aspecten van de 

betekenis van transitieve RVCs leren, namelijk: (1) de schematische betekenis van de RVC als 

geheel – het uitdrukken van een verandering – en waar deze betekenis precies is ingebed 

(hoofdstuk 5); en (2) de gedetailleerde semantiek van de twee werkwoorden in RVCs die een 

betekenis uitdrukken uit het specifieke semantische domein van ‘snijden en breken’ (hoofdstuk 

6). 

  In hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd van experiment 4; het State-change 

experiment. Hieruit blijkt dat kinderen die het Mandarijn Chinees verwerven al vanaf de leeftijd 

van 2;6 jaar weten dat een RVC als geheel een verandering in een bepaalde toestand uitdrukt.  

Echter, in tegenstelling  tot  taalleerders van het Engels en Duits, die het moeilijk vinden om te 

begrijpen dat werkwoorden als ‘breken’ en ‘vermoorden’ een verandering uitdrukken, 
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begrijpen kinderen die het Chinees verwerven juist niet dat deze werkwoorden – wanneer ze op 

zichzelf staan – geen verandering uitdrukken. Met andere woorden; ze beschouwen V1s (de 

eerste (actie)werkwoorden binnen een samenstelling) onterecht als werkwoorden die, net als 

een “volledige” RVC, een verandering uitdrukken. De bevinding dat kinderen ten onrechte de 

betekenis van een “verandering” toekennen aan deze eerste (actie)werkwoorden blijkt 

bovendien niet in dezelfde mate te gelden voor alle V1s. De werkwoorden waarvan de kans het 

grootst is dat ze door kinderen ten onrechte worden beschouwd als constructies die een 

verandering uitdrukken, zijn de actiewerkwoorden die voor volwassen sprekers van het Chinees 

in relatief sterke mate de betekenis van een verandering hebben (zoals guan1 ‘een handeling 

verrichten om iets af te sluiten’), hoewel die betekenis ook in het geval van deze werkwoorden 

nog bestreden kan worden. Werkwoorden die voor volwassen sprekers echter in minder sterke 

mate een verandering uitdrukken (zoals chui2 ‘hameren’) worden door kinderen meestal terecht 

beschouwd als werkwoorden die een actie uitdrukken, maar geen verandering. Dit onderzoek is 

het eerste dat aantoont dat kinderen opmerkelijk gevoelig zijn voor subtiele verschillen in de 

mate waarin werkwoordsconstructies een verandering uitdrukken. 

  In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat kinderen vanaf 2;6 het niveau van volwassenen al 

opvallend dicht benaderen voor wat betreft de herkenning van de werkwoordscategorieën die 

besloten liggen in de V1s (actiewerkwoorden). Hierbij nemen ze zelfs de specifieke verschillen 

waar die kenmerkend zijn voor het Mandarijn Chinees,  zoals het verschil tussen “snijden met 

een voorwerp met een enkel snijblad”, zoals met een mes, en “snijden met een voorwerp met 

een dubbel snijblad”, zoals met een schaar.  Daarentegen beoordelen ze de semantische 

kenmerken van de V1s nog niet precies zoals volwassenen dat doen en blijven ze, zelfs wanneer 

ze 6 jaar oud zijn, de grenzen van hun “event categories” nog aanpassen. De “tweede 

werkwoorden” (V2s) van de RVCs, de werkwoorden waarmee resultaten van acties worden 

uitgedrukt (de “resultaatwerkwoorden”), leveren voor taalleerders van het Chinees meer 

problemen op dan de V1s (de actiewerkwoorden). Taalleerders lijken wel enige kennis te 

hebben van de semantische eigenschappen van deze werkwoorden en bovendien komen de 

onderdelen van hun “event categories” die betrekking hebben op resultaten van gebeurtenissen 

voor een groot deel overeen met die van volwassen sprekers. Aan de andere kant echter doen ze 

er langer over om vast te stellen welke eigenschappen van het onderwerp van een gebeurtenis 

van belang zijn bij het selecteren van een resultaatwerkwoord  als ‘snijden’ of ‘breken’,  dan om 

te bepalen welke eigenschappen van een actie van belang zijn bij het selecteren van een 

actiewerkwoord. In het algemeen verkiezen kinderen die het Mandarijn Chinees verwerven de 
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algemenere resultaatwerkwoorden boven de specifiekere resultaatwerkwoorden die 

volwassenen gebruiken; zo gebruiken ze kai1 ‘open/los zijn’ vaker dan volwassen sprekers en 

duan4 ‘overdwars gebroken zijn (van een langwerpig object)’ juist minder vaak. 

  In hoofdstuk 7 wordt een subgroep van werkwoordssamenstellingen onderzocht: de 

transitieve RVCs, die onderverdeeld kunnen worden in vijf subcategorieën met verschillende 

patronen voor de schikking van de argumenten. Bij vier types transitieve RVCs is er maar één 

patroon voor de schikking van argumenten mogelijk, terwijl bij het vijfde type verschillende 

patronen mogelijk zijn. Experiment 5, de studie met de Argument Structure Cartoon, 

onderzoekt wanneer en hoe kinderen deze schikkingspatronen verwerven. Uit de resultaten 

blijkt dat kinderen de plaatsingspatronen voor de argumenten van RVCs al vanaf jonge leeftijd 

op systematische wijze interpreteren. Taalleerders van het Mandarijn Chinees wijzen in ieder 

geval vanaf 3;6 jaar – de jongste leeftijd waarvoor het experiment is uitgevoerd – verschillende 

argumentstructuren toe aan verschillende types RVCs en hebben een duidelijke voorkeur voor 

de interpretaties die ook de volwassen sprekers verkiezen. Na verloop van tijd wijzen kinderen 

bovendien in toenemende mate de interpretaties af die ook door volwassen sprekers afgewezen 

worden. Ondanks deze vroege vaardigheden echter, weten kinderen zelfs na verloop van een 

jaar nog niet precies hoe de manier waarop de verschillende werkwoorden in een samenstelling 

hun argumenten delen, beïnvloed wordt door de transitiviteit van die verschillende 

werkwoorden en door de semantische kenmerken van het tweede werkwoord in een RVC.  

  In de conclusie (hoofdstuk 9), worden de bevindingen uit dit proefschrift samengevat 

en de theoretische bijdragen van deze studie uitgelicht. Deze dissertatie is het eerste diepgaande 

onderzoek naar de verwerving van werkwoordssamenstellingen in het Mandarijn Chinees. Het 

verschaft inzicht in onze algemenere kennis over hoe productiviteit zich ontwikkelt bij de 

verwerving van een eerste taal. De bevindingen van dit onderzoek pleiten voor een 

“usage-based” benadering van taalverwerving. Deze bevindingen dragen bovendien bij aan 

onze kennis omtrent de relatie tussen taalverwerving en de non-linguïstische wijze waarop 

kinderen gebeurtenissen analyseren. De resultaten van dit onderzoek vormen een ondersteuning 

voor en een toevoeging aan recente bevindingen die bewijzen dat kinderen gedurende het 

taalverwervingsproces niet eenvoudigweg de vormen en constructies van hun doeltaal op de 

cognitieve basisconcepten van gebeurtenissen toepassen. Vanaf het begin van het 

ontwikkelingsproces is het zo dat taalleerders niet alleen de grammaticale structuren van hun 
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taal verwerven, maar ook de semantische structuren – de betekenissen die geassocieerd worden 

met woorden en met specifieke patronen in constructies. 
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