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ABSTRACT 

 

Relatiefzinnen fascineren linguïsten en psycholinguïsten al tientallen jaren. Ze vormen het 

onderzoeksterrein van taalverwervingstheorieën zowel wat betreft de moedertaal (T1) als de 

tweede taal (T2). Deze thesis bouwt verder op eerder onderzoek binnen dit domein. We 

proberen na te gaan of de problemen die moedertaalsprekers van een Romaanse taal (Frans of 

Italiaans) ondervinden met het begrijpen van relatiefzinnen in het Engels als tweede taal zijn 

gekoppeld aan de moeilijkheidsgraad van verschillende typen relatiefzinnen. Daarnaast 

trachten we te bepalen welke overige factoren dit begrip kunnen beïnvloeden.  Meer in het 

bijzonder gaan we na of de stijgende syntactische complexiteit van subject-, object-, en 

prepositionele relatiefzinnen van invloed is op de verwerving ervan in het Engels als tweede 

taal. Daarnaast nemen we ook de semantiek van deze constructies onder de loep en 

bediscussiëren we hoe  grammaticale kenmerken in de moedertaal van de taalleerder de 

verwerving van relatiefzinnen in een tweede taal al dan niet kunnen bevorderen.   

 

In drie experimenten worden verschillende groepen Franse en Italiaanse volwassen tweede-

taalleerders van het Engels getoetst op hun begrip van subject-, object-, en prepositionele 

relatiefzinnen aan de hand van een aanwijstaak. Uit de resultaten komt naar voren dat 

subjectrelatiefzinnen minder aanleiding geven tot begripsfouten in vergelijking met 

prepositionele relatiefzinnen. De gevonden asymmetrie is echter niet overdraagbaar op 

objectrelatiefzinnen en prepositionele relatiefzinnen.  

 Vermeldenswaardig is verder dat zowel syntactische als semantische factoren het begrip 

van relatiefzinnen beïnvloeden. Daarenboven speelt de plaats van het voorzetsel een cruciale 

rol. Tweedetaalleerders van het Engels hebben in het bijzonder moeilijkheden met 

relatiefzinnen waarin het voorzetsel niet aan de bijzin voorafgaat, maar een zinsfinale positie 

inneemt (Show me the horse that the cat is jumping over). In prepositionele relatiefzinnen is in het 

bijzonder ook de semantische inhoud van het voorzetsel van invloed op het zinsbegrip. 

Tenslotte is er bij tweedetaalleerders met een gemiddeld niveau van Engels geen bewijs 

gevonden voor een mogelijke overdracht van grammaticale kenmerken uit de moedertaal op de 

tweedetaal.  

 

Op basis van deze experimenten komen we tot de conclusie dat  benaderingen die exclusief op 

zinsbouw gebaseerd zijn, niet afdoende zijn om te verklaren waarom bepaalde typen 

relatiefzinnen aanleiding geven tot begripsproblemen en andere niet. Idealiter zijn nieuwe 

taalverwervingsmodellen dus multifactorieel van aard en bevatten ze zowel syntactische als 

semantische variabelen. Een tweede belangrijke conclusie betreft de gevonden verschillen 

tussen moedertaalverwervers en tweedetaalleerders met betrekking tot een mogelijke 

complexiteitshiërarchie tussen de verschillende typen relatiefzinnen. Nadere inspectie geeft aan 

dat deze verschillen in het bijzonder zijn terug te voeren op de gebruikte methodologie en de 



bestudeerde receptieve taalverwervingscomponent. De afwezigheid van de overdracht van 

grammaticale kenmerken van de moedertaal naar de tweede taal zou een verklaring kunnen 

vinden in het gevorderde taalniveau van de deelnemers in het onderzoek. Niettemin geven 

deze resultaten aan dat belangrijke aspecten van de verwerving van relatiefzinnen bij tweede-

taalleerders overeenkomen met die van moedertaalverwervers.  

 


