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Voorwoord 

Deze scriptie is geschreven in liefdevolle herinnering aan mijn moeder, Anne van der Linden-

Wachter. 
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Samenvatting 

Generatieve taalkundigen veronderstellen dat het taalvermogen een aangeboren, taakspecifiek 

biologisch systeem is. De theoretische ondersteuning hiervoor wordt vooral geboden in de vorm 

van empirische gegevens betreffende kindertaalverwerving. Over de totstandkoming van dit 

taalvermogen worden binnen het generatief-taalkundige programma weinig uitspraken gedaan. 

Er worden ook niet veel serieuze pogingen ondernomen theoretische aansluiting te vinden bij 

bestaande inzichten in de evolutie van biologische systemen. Dit houdt verband met het feit dat 

er nauwelijks empirische data voorhanden zijn die als basis en toetssteen kunnen dienen voor een 

evolutionaire ontstaanstheorie van het taalvermogen.  

De laatste decennia heeft een nieuwe methode van wetenschappelijke toetsing opgang gemaakt, 

die ook toegepast kan worden wanneer empirische data nauwelijks voorhanden zijn: 

computersimulatie. In deze scriptie wordt onderzoek onder de loep genomen, waarin met behulp 

van computermodellen de evolutie van syntaxis wordt gesimuleerd. De verschillende 

evolutionaire scenario’s die aan deze modellen ten grondslag kunnen liggen worden besproken, 

alsmede de complexiteit en analyseerbaarheid ervan. Aan de hand van een uitgebreide 

bespreking van de representaties en de resultaten van een aantal simulatieonderzoeken, wordt 

aangetoond dat de inzet van computermodellen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 

wetenschappelijke theorievorming over de evolutie van syntaxis. 
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1 Inleiding 

Eén van de centrale onderzoeksthema’s in de hedendaagse taalkunde betreft de relatieve eenvoud 

en slagvaardigheid waarmee kinderen hun moedertaal verwerven. Hoe is het mogelijk dat 

kinderen zich de complexe structuur van taal eigen maken, op basis van het geringe en 

gebrekkige taalmateriaal waarmee zij geconfronteerd worden? Generatieve taalkundigen 

benaderen deze kwestie, bekend onder de naam poverty of the stimulus, door te hypothetiseren 

dat de taalverwerving wordt gestuurd door aangeboren vermogens. De mens is uitgerust met 

generieke linguïstische voorkennis, die het taalverwervingsproces reduceert tot het nader 

invullen van die kennis, op basis van structuurkenmerken van de moedertaal (Chomsky, 1986). 

Een belangrijk deel van Chomsky’s onderzoeksprogramma richt zich op de reconstructie van 

deze a priori kennis in de vorm van syntactische universalia. 

Aangezien dit veronderstelde syntactische taalvermogen biologisch gecodeerd is, ligt het voor de 

hand de biologische plausibiliteit ervan te onderzoeken (Culicover & Jackendoff, 2005: 13). 

Toch hebben generatieve linguïsten weinig inspanningen verricht om theoretisch aansluiting te 

vinden bij bestaande inzichten in de evolutie van biologische systemen (Chomsky 2004: 8 

[inleiding door Fukui & Zushi]). Chomsky lijkt evolutie en natuurlijke selectie zelfs te willen 

diskwalificeren als verklarend mechanisme voor het ontstaan van taal en taalvermogen, onder 

andere door te benadrukken hoe 'mysterieus' (Chomsky, 2002: 75; 2006: 185) en 

ondoordringbaar (Chomsky, 2004: 150) deze verschijnselen zijn. Niet zelden wordt daarbij 

verwezen naar een verschijnsel dat in hoofdstuk 3 van deze scriptie aan bod zal komen, namelijk 

emergentie, het ontstaan van nieuwe eigenschappen uit locale interacties in een complexe 

configuratie: 

'[an innate language faculty] poses a problem for the biologist, since, if true, it is 

an example of true 'emergence' -- the appearance of a qualitatively different 

phenomenon at a specific stage of complexity of organization.' (1972: 70)  

'Evolutionary theory appears to have very little to say about speciation, or about 

any kind of innovation. It can explain how you get a different distribution of 

qualities that are already present, but it does not say much about how new 

qualities can emerge.' (1982: 23)  

'The question of the level of organization at which unique properties emerge 

remains a basic question from a biological point of view, as it was at the 1974 

conference.' (2006: 179) 
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Een ander veel gebruikt argument tegen een evolutionaire ontstaanstheorie van syntaxis is het 

ontbreken van een empirische basis voor een dergelijke theorie. Taal is pas zeer laat in de 

evolutionaire geschiedenis vastgelegd – het schrift dateert van na 4000 v.C. – en het is moeilijk 

in te zien, hoe andere tastbare overblijfselen uit de menselijke evolutie kunnen getuigen van het 

gebruik van complexe taal. In de woorden van Hauser et al. (2002: 1571): 'linguistic behaviour 

does not fossilize'.  

Taalevolutie heeft dus geen sporen achtergelaten, waardoor er geen data zijn waaraan eventuele 

theorieën getoetst kunnen worden (Fitch et al. 2005: 206). Laatstgenoemde auteurs spreken het 

vermoeden uit dat zulke data ook in de toekomst niet beschikbaar zullen komen, zodat nooit zal 

kunnen worden vastgesteld op basis van welke functionaliteit de evolutie van taal en 

taalvermogen heeft plaatsgevonden (Fitch et al. 2005: 185). Veel (generatieve) taalkundigen, 

zoals Chomsky (2005: 12) en Fukui & Zushi in Chomsky (2004: 15,18), doen het theoretiseren 

over de evolutie van taal en taalvermogen dan ook af als pure speculatie. Illustratief is de 

uitspraak van Chomsky, dat "…everybody's got to have a story about language evolution for 

humans. It's totally senseless." (2004: 178). Ook taalkundigen die wel uitgebreid publiceren over 

taalevolutie (Jackendoff, 2002; Botha, 2003) laten niet na te wijzen op het gebrek aan data en het 

hiermee samenhangende speculatieve karakter van de theorievorming:  

'There is no direct evidence for the course of language evolution. …. In the 

absence of direct evidence, speculation runs rampant, and for the most part, 

people’s theories of language determine their theories of language evolution.' 

(Jackendoff, 2007: 390) 

  

Met de opkomst van de computer heeft er de afgelopen decennia een nieuwe wetenschappelijke 

onderzoeksmethode opgang gemaakt, waarbij hypothesen over complexe processen (zoals 

evolutie en emergentie) worden vertaald naar computerprogramma’s. Het zwaartepunt van de 

toetsing ligt in dit type onderzoek bij de resultaten van computersimulatie; brengt de executie 

van het programma inderdaad de verschijnselen teweeg die door de hypothesen worden 

voorspeld? Zo’n programma is dus op te vatten als een theoretisch model, waarvan de 

plausibiliteit en interne consistentie getoetst kunnen worden m.b.v. computersimulaties. Zo 

kunnen simulaties de interface vormen tussen theorie en werkelijkheid, een rol die normaliter 

wordt waargenomen door empirische data.  
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Deze ontwikkeling biedt dus nieuwe kansen voor de theorievorming over het ontstaan van (lees: 

de emergentie) van complexe verschijnselen zoals taal en taalvermogen, bij gebrek aan een 

empirische toetssteen. Vanaf eind jaren tachtig zijn wetenschappers in toenemende mate 

computermodellen gaan inzetten om te bestuderen hoe evolutionaire scenario’s de emergentie 

van syntaxis en het syntactisch taalvermogen kunnen verklaren. Zie (Livingstone, 2003), (Minett 

& Wang, 2005) en (Lyon et al., 2007) voor een recent overzicht. In deze scriptie wordt deze lijn 

van onderzoek verkend, om te beoordelen hoe computersimulaties kunnen bijdragen aan de 

theorievorming over de evolutie van syntaxis en het menselijk taalvermogen.  

In hoofdstuk 2 worden de mechanismen beschreven die kenmerkend zijn voor evolutionaire 

processen. Daarbij komen drie belangrijke evolutionaire scenario’s aan bod, die op verschillende 

wijze het ontstaan van syntaxis kunnen verklaren. Het daaropvolgende hoofdstuk gaat in op de 

aard en complexiteit van deze processen, en beschrijft een modelleringstechniek die hier goed bij 

aansluit. In hoofdstuk 4 wordt een concreet voorbeeld besproken van onderzoek dat gebruik 

maakt van deze techniek om de evolutie van syntaxis te bestuderen. Aan de hand van dit model 

worden in hoofdstuk 5 andere simulatieonderzoeken tegen het licht gehouden, en wordt 

besproken hoe de verschillen met het referentiemodel aanleiding geven tot andere resultaten. Ten 

slotte volgt in hoofdstuk 6 een korte discussie en een samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen. 
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2 Evolutionaire scenario's voor het ontstaan van syntaxis 

Formalistische taalkundigen, aangevoerd door Chomsky, beschouwen syntaxis als een fenomeen 

dat wordt gespecificeerd door aangeboren talige vermogens (Chomsky, 1986). De taalverwerver 

beschikt over a priori kennis van syntactische universalia, die de verwerving van een specifieke 

taal tot een deterministisch proces maken. Er zijn echter ook onderzoekers binnen de taalkunde 

en de psycholinguïstiek, die minder waarde hechten aan de biologische factoren van 

taalverwerving. Zij bestuderen syntaxis niet als een autonoom, biologisch gecodeerd fenomeen 

in de hoofden van mensen, maar als een eigenschap van taal, die ontstaat door het gebruik en de 

overdracht van taal als communicatiemiddel binnen een gemeenschap. De functionaliteit van taal 

en de omstandigheden waarbinnen taal zijn functie vervult staan centraal. De essentie van taal, 

taalverandering en taalverwerving is binnen deze visie dan ook te vinden in de sociologische, 

cognitief-psychologische en fysiologische factoren die een rol spelen bij het gebruik van taal. 

Aanhangers van deze visie worden ook wel functionalistische taalkundigen genoemd. Zie Butler 

et al. (2005) voor een bespreking van de verschillende stromingen binnen het functionalisme. 

De hier geformuleerde tegenstelling tussen formalisme en functionalisme is enigszins 

kunstmatig. In werkelijkheid is het contrast minder groot en bestaat er bijvoorbeeld brede 

consensus over het feit dat ten minste een deel van het taalverwervingsproces biologisch 

voorgeprogrammeerd is en dat anderzijds taalgebruik en algemene sociale en cognitieve 

mechanismen een belangrijke rol spelen. De aanname van een autonoom syntactisch 

taalvermogen is niet onverenigbaar met functionele verklaringen voor taalstructuur (Newmeyer, 

1999). De beschreven theoretische oppositie maakt echter wel duidelijk langs welke dimensie de 

theorievorming over de herkomst van syntaxis zich afspeelt. Binnen de formalistische traditie 

vloeit syntaxis primair voort uit aangeboren talige vermogens, hetgeen betekent dat syntaxis een 

genetische oorsprong heeft. De alternatieve benadering, die meer aansluit bij een 

functionalistische visie, richt zich op de dynamiek van taal zelf. Taal verandert doordat het als 

collectief communicatiemiddel fungeert en als zodanig door opeenvolgende generaties wordt 

gebruikt en overgedragen. In die dynamiek wordt de oorsprong van syntaxis gezocht. 

Voor beide uitgangspunten ten aanzien van de oorsprong van syntaxis worden evolutionaire 

processen aangewend als verklarend mechanisme, zij het op verschillende wijze. Met het begrip 

evolutionaire processen wordt hier niet verwezen naar het welbekende principe van biologische 
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evolutie, maar naar een meer abstracte, technische notie van evolutie: het gaat om 

optimalisatieprocessen waarin variatie en selectieve overerving een belangrijke rol spelen, zoals 

ook bij genetische evolutie het geval is. 

De aard van het evolutionaire proces dat wordt aangewend hangt af van het uitgangspunt t.a.v. de 

herkomst van syntaxis; een genetisch scenario voor het ontstaan van syntaxis steunt op 

genetische evolutie (Jackendoff, 2002), terwijl onderzoekers die syntaxis zien als het product van 

taaldynamiek de hoofdrol toekennen aan een niet-genetische variant van Darwinistische evolutie. 

Deze niet-genetische variant wordt meestal culturele evolutie (Brighton et al., 2005) genoemd, 

vanwege de centrale rol die is weggelegd voor de culturele overdracht van taal.  

Hoewel hier vooral de plausibiliteit centraal staat van biologisch geëvolueerde en dus genetisch 

gecodeerde syntaxis, is culturele evolutie ook belangrijk omdat het kan bijdragen aan een 

realistisch scenario hiervoor. Het (abstracte) principe van evolutie blijkt namelijk een handvat te 

bieden voor een gebalanceerde synthese van de twee benaderingen (Hurford, 1999: 3-4). Dit 

levert een derde evolutionair scenario op voor het ontstaan van syntaxis, waarbij de wederzijdse 

afhankelijkheid tussen het genetisch taalvermogen en dynamische taal centraal staat. In dit 

hoofdstuk worden de drie evolutionaire scenario’s uiteengezet. 

 

2.1 Genetische evolutie van syntaxis 

Bij evolutie in abstracte zin spelen twee processen een hoofdrol: het genereren van variatie en 

het selecteren van díe variatie welke het beste past bij de omgeving. Deze 'aangepastheid' wordt 

over het algemeen aangeduid met de term fitness. Verder is het belangrijk dat niet alle 

eigenschappen van het te evolueren systeem verloren gaan bij de overgang naar een nieuwe 

generatie. Er moet sprake zijn van behoud of transmissie van informatie. Echter, evolutie is een 

dynamisch proces, dus de informatie wordt niet ongewijzigd overgedragen; er moet een bron van 

variatie zijn. Juist omdat niet alle informatie foutloos naar een volgende generatie overgaat – er 

wordt in dit verband wel gesproken van een transmissie-bottleneck (kirby, 1999) – is er sprake 

van selectiedruk; alleen de systemen die de transmissie-bottleneck overleven hebben hun 

weerslag op de volgende generatie. 

In het geval van genetische evolutie is het evoluerende systeem een organisme en vindt behoud 

van informatie plaats door overdracht via de genen, ook wel overerving genoemd. De variatie 
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komt voort uit de mutatie en samenvoeging van het genetische materiaal van de ouders. Hierdoor 

verloopt de informatietransmissie niet foutloos. De informatie van organismen (meer algemeen: 

evoluerende systemen) die niet lang genoeg in leven blijven om zich te reproduceren gaat zelfs 

volledig verloren. Er vindt dan ook selectie plaats doordat systemen met relatief hoge fitness 

meer overlevingskansen hebben en daardoor met grotere waarschijnlijkheid hun genetische 

materiaal overdragen via reproductie. Hierdoor is de kans relatief groot dat de eigenschappen van 

relatief succesvolle systemen worden doorgegeven aan volgende generaties, zodat de gemiddelde 

fitness van grote populaties over de generaties heen sterk kan toenemen. 

Op deze manier kan ook het ontstaan van subsystemen, zoals organen, worden verklaard; een 

orgaan dat veel bijdraagt aan de fitness van een organisme, verhoogt de reproductieve kansen, 

waardoor de genetische codering van dat orgaan zich sneller verspreidt. Zo biedt genetische 

evolutie een bevredigende, en volgens velen de enige, verklaring voor complexe biologische 

systemen, zoals het oog.  

Aangezien veel taalkundigen aannemen dat het taalvermogen een taakspecifiek biologisch 

systeem is, ligt het voor de hand dat het ontstaan ervan wordt toegeschreven aan genetische 

evolutie. Zoals Pinker & Bloom (1990: 1) het formuleren:  

‘Evolutionary theory offers clear criteria for when a trait should be attributed to 

natural selection: complex design for some function, and the absence of 

alternative processes capable of explaining such complexity. Human language 

meets this criterion: grammar is a complex mechanism tailored to the 

transmission of propositional structures through a serial interface.’ 

 

Pinker & Bloom stellen een adaptationistische benadering voor, waarin de dynamische interactie 

tussen biologische evolutie en het taalverwervingsproces centraal staat. Taalverwerving, 

gestuurd door het taalvermogen, geeft aanleiding tot een bepaalde mate van taalvaardigheid. 

Deze vaardigheid stelt individuen in staat belangrijke informatie met elkaar uit te wisselen en 

verhoogt daarmee hun overlevingskansen (lees: fitness). Natuurlijke selectie geschiedt dus met 

een voorkeur voor individuen wier aangeboren vermogens de verwerving van communicatief 

zinvolle taalconstructies relatief succesvol doet verlopen. De biologische adaptatie van het 

taalvermogen die dit teweegbrengt heeft weer invloed op de manier waarop taalverwerving 

verloopt. Zo ontstaat een positieve spiraal waarin het aangeboren taalvermogen bepalend is voor 
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de taalverwerving en de functionaliteit van de verworven taal weer een impuls geeft aan de 

biologische evolutie van het taalvermogen. 

Biologische adaptatie is een geleidelijk proces, waarbij de functionaliteit van het evoluerende 

systeem stapsgewijs toeneemt, onder invloed van natuurlijke selectie. De hypothese dat het 

taalvermogen door biologische adaptatie is gevormd, roept dan ook de vraag op welke stadia van 

ontwikkeling dit vermogen kan hebben doorgemaakt. Jackendoff (2002) neemt de benadering 

van Pinker & Bloom als uitgangspunt, en onderbouwt haar door een serie opeenvolgende 

ontwikkelingsstadia voor te stellen. Aan de hand daarvan wordt een gedetailleerd scenario 

gegeven voor het incrementele proces van adaptatie dat het taalvermogen heeft ondergaan.  

Pinker, Bloom en Jackendoff menen dus dat het taalvermogen door natuurlijke selectie heeft 

kunnen ontstaan, doordat het de communicatieve mogelijkheden en daarmee de 

overlevingskansen van de menselijke soort heeft vergroot. Syntaxis speelt daarbij een belangrijke 

rol, als een eigenschap van talige communicatie die een hoge mate van expressiviteit mogelijk 

maakt onder natuurlijke beperkende omstandigheden voor productie, verwerking en verwerving 

van taal. Voorbeelden van dergelijke beperkende omstandigheden zijn de begrensde menselijke 

geheugencapaciteit en het feit dat taalverwerving dient te geschieden op basis van gebrekkige 

taalstimuli, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht (poverty of the stimulus). 

Grammaticale complexiteit kan dus zowel de verwerving als de functionaliteit van taal gunstig 

beïnvloeden en zo de menselijke communicatieve mogelijkheden vergroten. Binnen de 

theoretische kaders van de adaptationistische benadering is het dan ook aannemelijk dat syntaxis 

zijn oorsprong heeft in de biologische evolutie van het taalvermogen. 

 

2.2 Culturele evolutie van syntaxis 

Taalkundigen die minder nadruk leggen op de biologische aspecten van talige communicatie 

benaderen syntaxis als het product van een niet-genetische variant van Darwiniaanse evolutie. 

Hierbij staat de dynamiek van taal centraal: het evoluerende systeem is niet de taalgebruiker en 

diens taalvermogen, zoals bij genetische evolutie, maar taal zelf.  

Darwin zelf wees er al op dat de dynamiek van taal veel gelijkenissen vertoont met het proces 

van adaptatie en natuurlijke selectie dat organismen ondergaan. Daarbij citeert hij Müller (1870), 
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één van de vele contemporaine taalkundigen (Harris & Taylor, 1989) die het verschijnsel 

taalverandering benadert vanuit Darwiniaans perspectief: 

'As Max Müller has well remarked: "A struggle for life is constantly going on 

amongst the words and grammatical forms in each language. The better, the 

shorter, the easier forms are constantly gaining the upper hand, and they owe their 

success to their own inherent virtue." ' (Darwin, 1871: 60) 

 

Het idee dat taalconstructies met elkaar in competitie verkeren, en dat taal zich aanpast om te 

kunnen 'overleven', is ook de basis van een moderne niet-genetisch georiënteerde visie op de 

evolutie van taal (Deacon, 1997; Batali 1998; Kirby, 1998). In deze visie wordt de dynamiek van 

taal toegeschreven aan het feit dat taal wordt gebruikt en geleerd binnen een gemeenschap. Taal 

is onderhevig aan selectiedruk die ontstaat doordat het van generatie op generatie cultureel wordt 

overgedragen binnen zo'n gemeenschap. Deze selectiedruk is de basis voor wat hier culturele 

evolutie van taal genoemd zal worden, conform Brighton et al. (2005). 

De informatieoverdracht vindt bij culturele taalevolutie plaats door taalgebruik en 

taalverwerving. Taalgebruikers internaliseren een deel van de constructies die ze als verstaander 

te verwerken krijgen en gebruiken ze zelf weer, al dan niet in gewijzigde vorm. Variatie komt 

o.a. voort uit foutief taalgebruik, (over)generalisatie en creatieve aanpassingen door de 

taalgebruiker.  

De belangrijkste transmissie-bottleneck wordt gevormd door een aspect van taaloverdracht dat 

vergelijkbaar is met het eerder aangehaalde generatief-taalkundige concept poverty of the 

stimulus. Het taallerend kind probeert de interne taalregels van volleerde taalgebruikers te 

reconstrueren, op basis van een fractie van de taaluitingen die met die regels geproduceerd 

kunnen worden. Er zijn dus knelpunten in de transmissie van taalkennis, waardoor sommige 

taalregels meer kans maken met succes overgedragen te worden dan andere (Deacon, 1997: 110).  

De selectiedruk die hieruit voortvloeit, stelt uiteenlopende eisen aan de taalregels. Zo moet een 

taalregel vaak genoeg gebruikt worden door ervaren taalgebruikers, om aanleiding te geven tot 

succesvolle reconstructie door taalverwervers. De meest gebruikte constructies zijn die welke het 

communicatieve succes maximaliseren, d.w.z. die met de minste moeite de boodschap het beste 

overbrengen. De communicatieve functionaliteit van een taalregel is dus van belang, maar ook 

de mate waarin zo’n regel (en de taaluitingen die ermee worden geproduceerd en geanalyseerd) 

de cognitieve vermogens van taalgebruikers belasten. Dit laatste geldt natuurlijk in verhoogde 
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mate voor het taalverwervende kind, bij wie deze vermogens nog in ontwikkeling zijn. De 

taalregels moeten reconstrueerbaar zijn op basis van een beperkt aantal taaluitingen, die niet 

meer beslag leggen op de menselijke verwerkings- en geheugencapaciteiten dan het kind ter 

beschikking heeft.  

In de vorige paragraaf kwam al aan de orde dat syntaxis kan worden beschouwd als een 

eigenschap van taal die een hoge mate van expressiviteit mogelijk maakt, ondanks de menselijke 

cognitieve beperkingen die een rol spelen bij taalproductie en -verwerking. Dit leidt voor 

sommige, vooral functionalistische,) taalkundigen (bijv. Batali, 1998) tot de conclusie dat 

taalregels met een rijke syntaxis relatief veel gebruikt worden en relatief gemakkelijk 

reconstrueerbaar zijn. Overigens is er nog een belangrijke reden waarom syntactische taalregels 

beter overgedragen worden, zoals zal blijken in paragraaf 5.3. Complex gestructureerde 

taalregels maken dus meer kans de transmissie-bottleneck van culturele taaloverdracht te 

overleven dan eenvoudige regels. De centrale hypothese van culturele evolutie is dan ook dat de 

hierboven beschreven variatie en selectiedruk ervoor zorgen dat de interne grammatica’s binnen 

een collectief van taalgebruikers over de generaties heen syntactisch steeds geavanceerder 

worden.  

De hier beschreven vorm van selectie wordt wel culturele selectie (Smith, 2003) of linguïstische 

selectie (Briscoe, 2005) genoemd, om haar te onderscheiden van natuurlijke selectie, de basis 

voor genetische evolutie. Culturele selectiedruk heeft zijn uitwerking op taalconstructies: niet de 

fitness van taalgebruikers, maar die van taalregels is van doorslaggevende betekenis. Binnen de 

context van de evolutie van taalstructuur zijn beide vormen van selectie gericht op de 

functionaliteit van syntaxis. Doordat syntaxis functioneel bijdraagt aan het menselijke vermogen 

tot communicatie, manifesteert het zich in taal en taalvermogen. Het is zelfs denkbaar dat het 

dezelfde syntactische functionaliteit is die het taalvermogen en taal in staat stellen om 

respectievelijk de genetische en de culturele bottleneck te passeren.  

Bij beide vormen van evolutie van syntaxis speelt de interactie met het taalverwervingsproces 

een belangrijke rol, met name de gebrekkige stimuli die ermee geassocieerd zijn. In het geval 

van genetische evolutie ontstaat het syntactische taalvermogen doordat individuen die ermee 

behept zijn betere overlevingskansen hebben; een genetisch taalvermogen waarin belangrijke 

regelmatigheden gecodeerd zijn kan taalverwerving succesvol doen verlopen ondanks de poverty 

of the stimulus. Bij culturele evolutie ontwikkelt de taal zichzelf in een richting die haar 
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bruikbaarheid en leerbaarheid ten goede komen. Syntaxis is in dit geval een eigenschap van taal 

die het in staat stelt de transmissie-bottleneck, die wordt opgeworpen door poverty of the 

stimulus, te overleven. Deze overeenkomsten roepen de vraag op in hoeverre de twee vormen 

van evolutie gezamenlijk het ontstaan van syntaxis kunnen verklaren. Dit is het onderwerp van 

de volgende paragraaf. 

 

2.3 Genetisch-culturele co-evolutie van syntaxis 

In paragraaf 2.1 kwam al naar voren dat de fitness van het evoluerende systeem bepalend is voor 

selectie, en dus voor de wijze waarop evolutionaire processen verlopen. Aangezien de fitness 

direct gerelateerd is aan de omgeving en de omgeving weer beïnvloed wordt door andere 

systemen, kunnen systemen elkaars evolutie wederzijds beïnvloeden. Een klassiek voorbeeld 

hiervan is de evolutionaire wedloop die plaatsvindt tussen roofdier en prooi. Als een 

roofdiersoort met toenemend succes jaagt op een prooidiersoort, wordt de selectiedruk op deze 

prooidiersoort verhoogd. Een groter deel van de prooidieren overlijdt voordat het zich kan 

reproduceren, zodat alleen de genen van de allerfitste exemplaren nog de genetische transmissie-

bottleneck passeren. Hierdoor evolueren de prooien sneller en worden ze beter in het ontsnappen 

aan de roofdieren. Dit verhoogt weer de selectiedruk op de roofdiersoort, waardoor deze zich 

verder ontwikkelt, hetgeen de selectiedruk op de prooidiersoort opnieuw doet toenemen. 

Deze interactieve evolutie wordt co-evolutie genoemd. Volgens veel auteurs (bijv. Steels, 1998) 

is de evolutie van taal ook een voorbeeld van co-evolutie, waarbij een toename in complexiteit 

van een taalmodule (bijv. semantiek) een verhoogde selectiedruk op andere taalmodulen (bijv. 

syntaxis) veroorzaakte. 

Een bijzondere vorm van co-evolutie is de interactie tussen genetische en culturele evolutie. 

Binnen een culturele gemeenschap kunnen aangeleerde en veel gebruikte cognitieve structuren 

langzaamaan hun weerslag krijgen op het genetisch materiaal van de individuen in die 

gemeenschap. Naarmate deze structuren meer tot de culturele conventies gaan behoren, krijgen 

ze namelijk steeds meer invloed op de natuurlijke selectiedruk; ze zijn onderdeel van de 

omgeving geworden en daarmee mede bepalend voor de cognitieve vaardigheden die nodig zijn 

om te overleven. Dankzij genetische evolutie zullen met het komen en gaan van nieuwe 

generaties meer individuen meer aangeboren capaciteiten verkrijgen, die het gebruik en de 
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verwerving van die cognitieve structuren ondersteunen. Er treedt dus biologische adaptatie op, in 

de richting van geleerde, cultureel verworven vaardigheden. Dit proces is voor het eerst 

beschreven door Baldwin (1896) en wordt daarom ook wel het Baldwin-effect genoemd. Een 

andere term die vaak wordt gebruikt in de literatuur over taalevolutie is genetische assimilatie, 

dat kan worden beschouwd als een theoretisch verfijnde variant van het Baldwin-effect (Deacon, 

1997: 324-325). Strikt genomen is de in paragraaf 2.1 besproken adaptationistische benadering 

van Pinker & Bloom een voorbeeld van genetische assimilatie. 

Dankzij het Baldwin-effect kunnen cultureel geëvolueerde structuren dus biologische adaptatie 

teweeg brengen, en zo genetische evolutie beïnvloeden. Deze biologische adaptatie heeft weer 

invloed op de cognitieve structuren die veel gebruikt en geleerd worden binnen de betreffende 

gemeenschap; ze worden geavanceerder dankzij het surplus aan aangeboren leervermogen. 

Wanneer deze meer geavanceerde structuren vervolgens gedurende enige generaties cultureel 

ingeburgerd raken, kunnen die weer genetisch gecodeerd worden om zo de aangeboren 

cognitieve vermogens te versterken. Zo ontstaat een cyclisch proces, waarin genetische en 

culturele evolutie elkaar versterken.  

Dit proces is de basis voor een derde scenario voor de evolutie van syntaxis, waarbij genetische 

en culturele taalevolutie interacteren (Deacon, 1997, Kirby 1998). Taal wordt structureel 

complexer door toenemende cognitieve vaardigheden en daarmee samenhangende 

communicatieve behoeften, en het feit dat syntactische taalregels meer kans maken de culturele 

overdracht van taal te overleven dan niet-syntactische regels. Als gevolg van deze culturele 

evolutie wordt de fitness van taalgebruikers in toenemende mate bepaald door hun aangeboren 

vermogens tot syntactische analyse. Hierdoor ontwikkelt het syntactisch taalvermogen zich 

verder via natuurlijke selectie en biologische adaptatie. Dankzij het Baldwin-effect geeft de 

culturele evolutie van syntaxis dus een impuls aan de genetische evolutie van het syntactisch 

taalvermogen. Dit laatste heeft weer invloed op de culturele overdracht van taal; taalgebruikers 

zijn in staat structureel complexere taal te verwerven, waardoor ze meer complexe constructies 

gebruiken en beter in staat zijn complexe taalregels te reconstrueren tijdens de taaloverdracht. Zo 

vormt de biologische adaptatie van het syntactisch taalvermogen op haar beurt weer een 

voedingsbodem voor de culturele evolutie van syntaxis.  

Het proces waarbij genetische en culturele evolutie van taal elkaar wederzijds bevruchten, wordt 

in de literatuur over taalevolutie soms aangeduid met de term genetische assimilatie (bijv. 



 15 

Briscoe, 1997). Strikt genomen verwijst deze term slechts naar een deelproces van dit co-

evolutionaire proces: collectief verworven structuren worden mede bepalend voor de 

overlevingskansen van individuen, waardoor zij hun beslag krijgen op hun genetisch materiaal. 

Hier zal de term genetische assimilatie dan ook alleen worden gebruikt om te verwijzen naar dit 

deelproces. Voor het meer omvattende co-evolutionaire proces, waarbij genetische en culturele 

evolutie met elkaar interacteren, is het optreden van genetische assimilatie wel een 

noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Daarom zal hier gesproken worden van 

genetisch-culturele co-evolutie, in overeenstemming met onder andere Smith (2003), die het 

begrip geneculture coevolution hanteert. Voor een uitgebreide theoretische onderbouwing van 

genetisch-culturele co-evolutie, en de precieze rol die daarbij is weggelegd voor genetische 

assimilatie, zie Deacon (1997) en Dor & Jablonka (2001). 

Bij genetisch-culturele co-evolutie van syntaxis zijn er twee evoluerende systemen, namelijk het 

taalvermogen en taal zelf. Op deze manier kan recht worden gedaan zowel aan de breed 

gedragen consensus dat ten minste een gedeelte van het (syntactische) taalvermogen aangeboren 

moet zijn, als aan het feit dat taal zich op functionele wijze lijkt aan te passen om tegemoet te 

komen aan communicatieve behoeften en principes van leerbaarheid. 

Bij de bespreking van de genetische benadering van de evolutie van syntaxis is al beschreven 

hoe taal als omgevingsvariabele in de visie van Pinker & Bloom de biologische ontwikkeling van 

het taalvermogen beïnvloedt. Er is in deze visie wel sprake van genetische assimilatie, maar niet 

van genetisch-culturele co-evolutie: taal is in de genetische benadering niet een autonoom 

evoluerend systeem, dat ontstaat door culturele overdracht. In plaats daarvan wordt taal gezien 

als het resultaat van het individuele taalverwervingsproces, dat in hoge mate wordt bepaald door 

het aangeboren taalvermogen.  

Ook het scenario van genetisch-culturele co-evolutie bevat de aanname van aangeboren 

vermogens die bepalend zijn voor het taalverwervingsproces (Deacon, 1997: 338-339). In 

tegenstelling tot Deacon sluit Kirby (1998: 17) zelfs niet uit dat de mens beschikt over 

aangeboren kennis van syntactische universalia, zoals Chomskyaanse taalkundigen 

veronderstellen (zie hoofdstuk 1). Binnen de theoretische kaders van genetisch-culturele co-

evolutie wordt het taalverwervingsproces echter niet gereduceerd tot een vast omlijnd 

mechanisme, dat alleen door het individuele taalvermogen beheerst wordt. Het is een complex 

interactief proces, waarvan de uitkomst mede afhankelijk is van andere individuen die zelf ook 
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ooit het proces van taalverwerving hebben doorlopen. Niet alleen het taalvermogen, maar ook de 

taalgemeenschap speelt dus een belangrijke rol bij het ontstaan van taalstructuur, in het scenario 

van genetisch-culturele co-evolutie.  
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3 Evolutie van syntaxis: complexiteit en analyse 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal evolutionaire scenario’s besproken die kunnen bijdragen 

aan de wetenschappelijke theorievorming over het ontstaan van syntaxis. Hiertoe moeten deze 

scenario’s kritisch worden geanalyseerd en getoetst op interne consistentie en correspondentie 

met de werkelijkheid, anders blijft het bij pure speculatie. De aard en complexiteit van 

evolutionaire processen maakt ze echter voor de klassieke (Cartesiaanse) wetenschapsbeoefening 

moeilijk benaderbaar. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waarom, en hoe onderzoek met behulp 

van multi-agent modellen hiervoor een oplossing kan bieden. 

 

3.1 Taalevolutie als complex systeem 

Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van de evolutionaire processen omschreven in het 

vorige hoofdstuk, is het ontbreken van centrale aansturing. Evolutie brengt complexiteit voort 

uitsluitend op basis van locale interacties tussen autonome organismen en hun omgeving, zonder 

dat één van die organismen hierover de regie voert. In dat opzicht is evolutie op te vatten als een 

complex dynamisch systeem, een theoretisch construct dat binnen uiteenlopende wetenschappe-

lijke vakgebieden wordt ingezet bij de analyse van complexe processen. 

Complexe dynamische systemen bestaan uit interacterende elementen die autonoom zijn, d.w.z. 

niet centraal aangestuurd worden. Men spreekt daarom ook wel van gedistribueerde systemen. 

Het gedrag van een gedistribueerd systeem is niet, zoals bij hiërarchisch opgebouwde systemen, 

een stabiele compositie van het gedrag van de samenstellende delen, maar vloeit op een indirecte 

manier voort uit de interactie tussen die delen (Yaneer, 1997).  

Een voorbeeld van een complex dynamisch systeem is het menselijk brein, maar ook een 

mierenkolonie voldoet aan de definitie. In beide gevallen is er sprake van intelligent, 

probleemoplossend gedrag dat zich alleen op het collectieve niveau manifesteert. Dit gedrag 

vloeit voort uit de complexe interacties tussen de basiselementen, respectievelijk de neuronen en 

de mieren. Het kan echter niet worden toegeschreven aan de afzonderlijke elementen zelf. 

Overigens hoeft het globale gedrag van een complex systeem niet intelligent te zijn, zoals in deze 

twee gevallen; water is een voorbeeld van een complex dynamisch systeem, waarvan het gedrag 

moeilijk intelligent genoemd kan worden.  
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De elementen waaruit een complex systeem is opgebouwd, staan niet alleen onder elkaars 

invloed, het gedrag van de elementen wordt ook beïnvloed door de omgeving. De globale 

toestand van het systeem is dus op indirecte wijze afhankelijk van de omgeving, namelijk via de 

interacterende elementen, waardoor een complexe dynamiek ontstaat. Omdat deze dynamiek niet 

compositioneel te herleiden is tot dat van de elementen, is het globale gedrag van een complex 

dynamisch systeem moeilijk te vangen in wetmatigheden.  

Nog ingewikkelder wordt het, wanneer niet alleen het gedrag van de elementen verandert onder 

invloed van de omgeving, maar ook de elementen zelf en de interacties ertussen. De interne 

gedragswetten zijn dan niet constant, hetgeen aanleiding geeft tot een hogere orde dynamiek. 

Dergelijke systemen worden complexe adaptieve systemen genoemd, om ze te onderscheiden 

van minder complexe dynamische systemen, waarvan de interne gedragswetten stabiel zijn.  

Zowel genetische als culturele evolutie van syntaxis zijn op te vatten als een complex adaptief 

systeem, omdat behalve de omgeving ook de organismen zelf en de interacties ertussen aan 

verandering onderhevig zijn. Aangezien genetisch-culturele co-evolutie deze twee systemen 

samenbrengt in onderlinge interactie, is de dynamiek van dat proces minstens zo complex. In 

(Dowman et al., 2006) wordt de evolutie van taal zelfs toegeschreven aan de interactie tussen 

drie complexe adaptieve systemen: genetische en culturele evolutie, en het individuele 

leervermogen. Het is dan ook moeilijk in te zien hoe zinvolle theorievorming over de evolutie 

van taal en taalvermogen zou kunnen plaatsvinden, zonder recht te doen aan de complexe 

dynamiek die kenmerkend is voor complexe adaptieve systemen.  

 

3.2 Multi-agent modellen van complexe systemen 

De hogere orde dynamiek van een complex adaptatief systeem als taalevolutie maakt het vrijwel 

onmogelijk deze topdown (d.w.z. van geheel naar delen, van hogere orde verschijnselen naar 

basale verschijnselen redenerend) te analyseren, zelfs als het gedrag van de constitutieve 

elementen en de interactie ertussen relatief eenvoudig zijn. Door het ontbreken van een 

compositioneel verband tussen de structuur en het gedrag, is zo’n systeem moeilijk te ontleden in 

minder complexe delen, die meer inzicht kunnen geven in het geheel (Gell-Mann, 1992). Dit 

maakt een complex systeem als evolutie tot een min of meer ondoorgrondelijk fenomeen, althans 
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voor de klassieke (Cartesiaanse) wetenschapsbeoefening, waarin topdown analyse een centrale 

rol vervult. 

Met de toegenomen rekenkracht en de opmars van computers binnen de wetenschap heeft een 

alternatieve, bottom-up benadering opgang gemaakt, waarbij computationele modellering 

centraal staat. Hierbij worden eerst de elementen gemodelleerd, alsmede de interacties ertussen, 

zodat de globale eigenschappen van het systeem met behulp van computersimulaties kunnen 

worden waargenomen en bestudeerd (Cangelosi & Parisi, 2001). Omdat deze globale 

eigenschappen a.h.w. spontaan tevoorschijn komen en niet direct kunnen worden herleid tot 

concrete entiteiten, worden deze eigenschappen wel emergent genoemd. Vooral binnen 

informaticagerelateerde vakgebieden wordt deze vorm van onderzoek met succes toegepast om 

complexe interacties, bijvoorbeeld in dynamische systemen, te bestuderen. 

Zo wordt binnen de kunstmatige intelligentie de emergentie van complex gedrag in sociale en 

coöperatieve contexten bestudeerd met een dergelijke bottom-up techniek, bekend onder de naam 

multi-agent modellering (Huhns & Stephens, 1999). De basiselementen zijn autonome 

kunstmatige entiteiten die met elkaar communiceren. Deze entiteiten worden wel agenten 

genoemd: softwarematige 'robots', zelfstandig handelend en met eigen cognitieve mechanismen. 

Het is belangrijk dat deze agenten niet in staat zijn het systeem waar zij aan deelnemen te 

overzien, laat staan directe invloed uit te oefenen op het globale gedrag ervan. Voor iedere agent 

moet de interactie met andere agenten de enige bron van informatie zijn. Alleen op die manier 

ontstaat een werkelijk gedistribueerd, complex systeem, waarvan het globale gedrag uitsluitend 

door locale interacties tot stand komt. 

Deze modelleringstechniek is dus bij uitstek geschikt voor de bestudering van complexe 

adaptieve systemen, waarvan de constitutieve elementen autonome organismen zijn. Het maakt 

het mogelijk een gemeenschap van (virtuele) taalgebruikers te benaderen als een complex 

adaptief systeem, dat een collectief communicatiemiddel kan voortbrengen als emergent 

verschijnsel. (Steels, 2000). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de afgelopen vijftien jaar 

steeds vaker multi-agent simulaties zijn ingezet bij het onderzoek naar de evolutie van het 

taalvermogen en taal, binnen de taalkunde en aanverwante disciplines, zoals informatica, 

antropologie en neurowetenschappen. Zie (Livingstone, 2003), (Minett & Wang, 2005) en (Lyon 

et al., 2007) voor een recent overzicht van dit onderzoek. In de volgende twee hoofdstukken 

worden een aantal voorbeelden hiervan besproken, waaruit blijkt dat de complexe adaptatieve 
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mechanismen van taalevolutie onderhevig zijn aan dynamische wetmatigheden, die zonder 

computersimulatie moeilijk aan het licht te brengen zouden zijn. 
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4 Multi-agent simulatie van taalevolutie – een voorbeeld  

In dit hoofdstuk wordt een belangrijk en representatief multi-agent model besproken, dat is 

toegepast in simulatieonderzoek naar de evolutie van syntaxis. In principe gaat het in deze 

scriptie vooral om de globale karakteristieken van de in simulatieonderzoek toegepaste modellen, 

de specifieke details van de modellen zijn dus van minder belang. Echter, een bespreking van 

deze modellen op een abstract niveau is weinig zinvol, zo niet onbegrijpelijk, zonder enige 

kennis van hoe een dergelijk model in elkaar steekt. Bovendien is het van belang een idee te 

hebben van de simplificaties die er zoal gemaakt kunnen (moeten) worden om zoiets complex als 

evolutie in een computationeel model te gieten. In dit hoofdstuk wordt daarom eerst één model 

gedetailleerd toegelicht. Dit zal vervolgens als referentiemodel worden gebruikt in hoofdstuk 5, 

aan de hand waarvan de andere modellen zullen worden beschreven, en een aantal belangrijke 

eigenschappen van simulatieonderzoek tegen het licht zullen worden gehouden. 

Het model dat in de volgende paragraaf wordt beschreven is toegepast in het simulatieonderzoek 

van Kirby & Hurford (1997). Het is één van de meest breed opgezette onderzoeken, waarin 

zowel genetische als culturele evolutie aan bod komen.  

 

4.1 Kirby & Hurford (1997) – het model 

Kirby & Hurford (1997) laten met behulp van computersimulaties zien hoe de interactie tussen 

genetische en culturele evolutie kan leiden tot aangeboren syntactische universalia, die de 

taalverwerver beperken tot functionele talen. Om deze complexe interactie in een multi-

agentmodel te kunnen vangen is de representatie van veel relevante verschijnselen zeer abstract 

gehouden.  

 

4.1.1 Taal en Taalvermogen 

Zo bestaat het taalvermogen van een agent uit een reeks van acht tekens uit het alfabet {0,1,?}. 

De tekens ‘0’ en ‘1’ (zogenaamde bits) representeren syntactische principes en het teken ‘?’ staat 

voor een syntactische parameter, die nog een waarde 0 of 1 kan aannemen. Staat er op een 

bepaalde positie in het taalvermogen van een agent zo’n parameter, dan is de syntactische 

variatie in die dimensie niet genetisch ingeperkt. De agent zal deze parameters tijdens de 
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taalverwerving moeten fixeren, om te komen tot een volledig gespecificeerde interne 

grammatica, bestaande uit acht bits. Waarom er voor gekozen is om het taalvermogen met acht 

bits te representeren (en niet meer of minder) wordt overigens niet toegelicht door Kirby en 

Hurford, en er is weinig reden om aan te nemen dat deze keuze een theoretische basis heeft. Er is 

wel een praktische reden om te werken met reeksen van (een veelvoud van) acht bits, die te 

maken heeft met het feit dat het model gebruikt wordt voor computersimulaties. Dit dient 

namelijk het belang van computationele efficiëntie, omdat veel computeroperaties geschieden 

met de byte, een reeks van acht bits, als kleinste informatie-eenheid.  

Talen kunnen dus in acht dimensies binair variëren, hetgeen resulteert in 8
2
 = 256 mogelijke 

talen, oftewel tweehonderdzesenvijftig mogelijke interne grammatica’s. Een agent met het 

taalvermogen <????????> kan nog alle tweehonderdzesenvijftig talen leren, terwijl een agent met 

een taalvermogen bestaande uit acht bits al bij geboorte één specifieke taal beheerst. Tussen deze 

twee uitersten bevinden zich de taalvermogens die de variatie binnen de klasse van leerbare talen 

in sommige dimensies beperken (met principes) en deze variatie in de overige dimensies 

openhouden (met parameters).  

Ook taaluitingen zijn zeer abstracte entiteiten, waarvan alleen dat deel is gerepresenteerd dat 

relevant wordt geacht voor de taalverwerving, namelijk triggers. Op basis van deze triggers 

krijgen de parameters in het taalvermogen van de taalverwervende agent een vaste waarde. 

Iedere taaluiting bevat voor precies één van de acht variatiedimensies een trigger; het is een 

reeks van acht tekens waarvan er één een bit is, de overige zeven zijn dummy's, aangegeven met 

het teken ‘*’. Een taaluiting met een bit op positie x kan alleen geïnterpreteerd worden door 

agenten met een taalvermogen waarvan de x-de positie wordt bezet door hetzelfde bit, of een ‘?’. 

In het laatste geval kan het interpretatieproces ertoe leiden dat de agent de parametrische variatie, 

die zijn taalvermogen blijkbaar toestaat in de x-de dimensie, fixeert door de bit voor die positie 

over te nemen uit de taaluiting. Of deze parameterfixatie tijdens de interpretatie van een 

taaluiting ook werkelijk plaatsvindt, wordt bepaald door een probabilistische procedure die hier 

niet verder besproken zal worden. 

Parameterfixaties zijn alleen mogelijk gedurende het eerste deel van het leven van een agent, 

hetgeen grofweg correspondeert met de kritieke periode van menselijke taalverwerving. Na deze 

kritieke periode beschikken de agenten over een interne grammatica die één van de 

tweehonderdzesenvijftig mogelijke talen specificeert, en die gedurende hun verdere leven niet 
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meer verandert. Deze interne grammatica bestaat uit de aangeboren principes van het 

taalvermogen, plus de waardes van parameters die zijn gefixeerd tijdens de taalverwerving.  

 

4.1.2 Selectiedruk en syntactische functionaliteit 

Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet vormt functionele selectiedruk de spil van zowel genetische 

als culturele evolutie; taal moet voldoen aan bepaalde functionaliteitsvereisten om de bottleneck 

van respectievelijk genetische transmissie en culturele overdracht te passeren. Deze 

functionaliteitseisen kunnen zowel de leerbaarheid als de bruikbaarheid van taal betreffen. 

Doordat talige verschijnselen in het model van Kirby & Hurford op zo'n abstract niveau zijn 

gerepresenteerd, is het onmogelijk deze functionele selectiedruk te modelleren op een wijze die 

nog enig verband houdt met de taalkundige en/of psycholinguïstische werkelijkheid. Immers, op 

basis van welke criteria zouden functionele kwalificaties kunnen worden verbonden aan interne 

grammatica’s die worden gerepresenteerd door een reeks betekenisloze waarden?  

Kirby & Hurford kiezen dan ook voor een arbitraire (i.e. niet theoretisch gefundeerde) 

representatie, waarbij de functionaliteit van een grammatica afhangt van het aantal 1-tekens in de 

eerste vier posities. De functionaliteit is minimaal als er zich geen 1-tekens in de eerste vier 

posities bevinden, grammatica's beginnend met vier 1-tekens zijn maximaal functioneel. Enkele 

voorbeeldgrammatica’s ter illustratie: <00001011> is niet functioneel, <10101011> is enigszins 

functioneel, en <11111011> is maximaal functioneel.  

Deze asymmetrische functionaliteit wordt geïmplementeerd door iedere interne grammatica met 

veel 1-tekens in de eerste helft een voorkeursbehandeling te geven in de selectieprocedure. 

Aangezien in dit model zowel genetische als culturele evolutie wordt gemodelleerd, vindt zowel 

natuurlijke als culturele selectie plaats met verhoogde selectiekansen voor deze speciale klasse 

van interne grammatica's.  

In paragraaf 2.2 is al de mogelijkheid geopperd dat de functionaliteit die wordt afgedwongen 

door natuurlijke selectie gelijk is aan die welke wordt afgedwongen door culturele selectie. In het 

model wordt dit scenario vormgegeven, om te toetsen of genetische en culturele evolutie samen 

in staat zijn adaptatie in de richting van deze uniforme functionaliteit teweeg te brengen. Door 

functionaliteit te verbinden aan een arbitrair structuurkenmerk, kan na afloop van de simulatie 

vastgesteld worden in hoeverre adaptatie heeft plaatsgevonden, door de taalvermogens en de 

interne grammatica’s van de uiteenlopende generaties agenten te inspecteren op het voorkomen 
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van dit structuurkenmerk. Als genetisch-culturele co-evolutie inderdaad optreedt, dan zullen de 

eerste vier posities in de taalvermogens en interne grammatica’s van latere generaties agenten 

vaker bezet zijn door een ‘1’, dan in die van eerdere generaties. 

 

4.1.3 Genetische evolutie 

Fitness 

De fitness van een agent wordt in dit model gelijkgesteld met het communicatieve succes dat die 

agent heeft nadat de periode van taalverwerving is afgesloten. Om dit succes te bepalen, worden 

er communicatieve rondes uitgevoerd, waarin iedere agent een aantal taaluitingen aan andere 

agenten verstuurt en een zelfde aantal taaluitingen ontvangt van andere agenten. Elke agent kan 

alleen taaluitingen versturen die conformeren aan de eigen interne grammatica, d.w.z. aan het 

aangeboren taalvermogen plus eventuele tijdens de simulatie verworven parameterwaarden. In 

slechts twee gevallen wordt de fitness van een agent verhoogd:  

 

- een door de betreffende agent verzonden taaluiting kan geïnterpreteerd worden door de 

ontvangende agent, of 

  

- een van een andere agent ontvangen taaluiting kan door de betreffende agent 

geïnterpreteerd worden. 

 

De fitness hangt dus af zowel van het productieve succes als van het receptieve succes van de 

agenten in de communicatie-rondes. 

Zoals in de vorige subparagraaf al is opgemerkt, moet natuurlijke selectie plaatsvinden met een 

voorkeur voor agenten die zich een relatief functionele grammatica hebben eigengemaakt. 

Daarom is de fitness-beloning die geassocieerd wordt met iedere geïnterpreteerde taaluiting iets 

groter wanneer deze taaluiting veel 1-tekens bevat in de eerste vier posities. Dit geldt voor de 

verstuurder en de ontvanger van die boodschap, omdat zowel voor het versturen als voor het 

interpreteren van zo'n taaluiting een functionele interne grammatica nodig is. 

Overigens is de fitness-beloning per taaluiting afhankelijk gemaakt van probabilistische 

processen, waardoor een functionele taaluiting niet altijd beter beloond wordt dan een niet-

functionele taaluiting. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het feit dat natuurlijke selectie in 

werkelijkheid een proces is dat beïnvloedt wordt door een complexe en grillige omgeving, 
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waardoor toevalligheden (beter gezegd: op het eerste gezicht ongerelateerde factoren) een 

belangrijke rol spelen. De precieze aard en functie van deze kansprocessen valt buiten het bestek 

van deze bespreking. Waar het om gaat is dat de fitness-beloning gemiddeld hoger is voor 

functionele taaluitingen, zodat agenten met meer 1-tekens in de eerste helft van hun interne 

grammatica meer kans maken op een relatief hoge fitness (en dus meer kans maken de 

genetische basis van de volgende generatie mede te bepalen).  

 

Overerving 

Alle agenten hebben een beperkte levensduur en de agenten met laagste fitness sterven zonder 

nakomelingen te krijgen. Agenten met relatief hoge fitness planten zich voort in paren, waarbij 

het genetisch materiaal van beide ouders recombinatie en mutatie ondergaan. Ook de 

representatie van het genetische materiaal wordt in dit model sterk gesimplificeerd; de 

tekenreeks die het taalvermogen codeert, representeert namelijk meteen het hele genotype van de 

agent. In feite zijn het dus de taalvermogens zelf die zich voortplanten. Om dit overervingsproces 

inzichtelijk te maken, wordt het hier beschreven aan de hand van een concreet voorbeeld.  

a: <1?00?1??> 

b: <?01?0011> 

Stel agent A met genotype/taalvermogen a en agent B met genotype/taalvermogen b vormen een 

paar en hebben voldoende hoge fitness om zich voort te mogen planten. Er wordt dan een 

willekeurige positie-index gekozen om als snijpunt te dienen voor recombinatie. Als dit 

kansproces bijvoorbeeld het getal 2 oplevert, dan worden beide genotypen na de 2-de positie 

doorgesneden, hetgeen resulteert in de volgende gedeeltelijke genotypen:  

a1: <1?>,  

a2: <00?1??>,  

b1: <?0> en  

b2: <1?0011>.  

Vervolgens wordt het eerste deel van ‘a’ gerecombineerd met het laatste deel van ‘b’, d.w.z. ‘a1’ 

wordt geprefigeerd aan ‘b2’, resulterend in genotype ‘c’: 
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c: <1?1?0011>. 

Tot slot wordt mutatie toegepast door voor ieder teken in het nieuwe genotype (‘c’) afzonderlijk 

te bepalen of de waarde van dat teken wordt veranderd. Dit gebeurt steeds op basis van een 

kansproces dat zich het beste laat omschrijven als een virtuele loterij. De kansverdeling binnen 

deze loterij is voor alle acht bits gelijk, en wel zodanig dat er slechts zeer zelden een bit van 

waarde wisselt. Het overgrote deel van de genotypen komt dan ook ongewijzigd door het 

mutatieproces heen.  

Ter illustratie nemen we aan dat van de acht loterijen die worden uitgevoerd t.b.v. de mutatie van 

het voorbeeldgenotype (‘c’), alleen de eerste loterij leidt tot een waardewijziging, en wel van 1 

naar 0. Daarmee is het overervingsproces afgerond, resulterend in een nakomeling van agent A 

en B met genotype/taalvermogen ‘c'’: 

c': <0?1?0011>. 

 Het is belangrijk op te merken dat alleen informatie uit het aangeboren taalvermogen genetisch 

wordt doorgegeven, de door een agent tijdens zijn leven verworven parameterwaarden gaan 

volledig verloren. Geheel conform de evolutietheorie van Darwin, worden individueel verworven 

eigenschappen buiten de genetische transmissie gehouden. Genetische assimilatie is een globaal 

en indirect proces, waarbij collectief verworven structuren tot de omgeving gaan behoren en zo 

mede bepalend worden voor de overlevingskansen van individuen. Het wordt dus niet 

gerepresenteerd op het niveau van individuele agenten. Sterker nog, genetische assimilatie wordt 

helemaal niet gerepresenteerd; het is juist de bedoeling van dit onderzoek om vast te stellen of 

het spontaan optreedt, dus als een emergente eigenschap!  

Voor de modellering van genetische evolutie is niet alleen het individuele overervings-

mechanisme van belang, maar ook de populatiedynamiek. Een wisseling van generaties vindt 

plaats door alle agenten in één keer te vervangen door de nakomelingen. Er is dus geen overlap 

van generaties, alle agenten zijn even oud, sterven tegelijk en produceren op het moment van 

sterven hun eventuele nageslacht. Aangezien slechts een deel van de agenten zich voortplant, en 

het aantal agenten per generatie gelijk blijft, creëert ieder paar dat zich voortplant gemiddeld 

meer dan twee nakomelingen. 

 



 27 

4.1.4 Culturele evolutie 

Zoals in paragraaf 2.2 is uiteengezet vormt culturele selectie de spil van culturele evolutie; 

taalgebruikers nemen alleen taalconstructies van elkaar over die voldoen aan bepaalde 

functionaliteitsvereisten. In het model is dit selectieproces opgenomen in het 

taalverwervingsproces; bij het fixeren van parameters speelt niet alleen het succesvol 

interpreteren van taaluitingen een rol, maar ook de functionaliteit van de taaluitingen. Een 

taalverwervende agent zal zijn interne grammatica eerder wijzigen t.b.v. de interpretatie van een 

functionele taaluiting, dan van een niet-functionele taaluiting. Ook dit wordt gerealiseerd m.b.v. 

kansprocessen, die hier niet verder besproken zullen worden. Het belangrijkste is dat triggers die 

zijn geproduceerd door functionele grammatica’s gemiddeld vaker aanleiding geven tot 

parameterfixatie door de ontvangende agent, dan triggers die geproduceerd zijn door niet-

functionele interne grammatica’s. Dankzij deze asymmetrie in het taalverwervingsproces maken 

functionele grammatica’s meer kans cultureel overgedragen te worden dan niet-functionele 

grammatica’s. De functionaliteit van taaluitingen wordt net als bij natuurlijke selectie vastgesteld 

op basis van het aantal enen in de eerste vier posities. In dit model vinden natuurlijke en culturele 

selectie immers plaats op basis van dezelfde functionaliteit, om te toetsen of genetische en 

culturele evolutie samen adaptatie in de richting van deze uniforme functionaliteit teweeg 

kunnen brengen.  

De taalverwervingsrondes, de communicatieve rondes ten behoeve van culturele selectie, 

vertonen dus duidelijke overeenkomsten met de eerder besproken communicatieve rondes ten 

behoeve van natuurlijke selectie, waarin de fitness van agenten wordt vastgesteld. In beide 

gevallen worden taaluitingen uitgewisseld en geïnterpreteerd. Deze taaluitingen worden op 

dezelfde wijze functioneel gekwalificeerd, en op basis van deze kwalificaties vindt selectie plaats 

(in het ene geval van agenten, in het andere geval van taaluitingen). Een belangrijk verschil is 

echter dat de taalverwervingsrondes plaatsvinden aan het begin van een nieuwe generatie, en de 

geproduceerde taaluitingen afkomstig zijn van de vorige generatie, terwijl de communicatieve 

rondes ter beoordeling van de fitness pas plaatsvinden na de taalverwervingsrondes en zich 

afspelen tussen agenten van dezelfde generatie. De twee vormen van communicatie verlopen dus 

strikt gescheiden en in het eerste geval is sprake van inter-generationele communicatie, in het 

tweede geval van intra-generationele communicatie. Overigens heeft het begrip generatie hier 
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een enigszins afwijkende betekenis, omdat generaties elkaar in het model niet overlappen, zoals 

in wekelijkheid wel het geval is. 

 

4.2 Kirby & Hurford (1997) – de simulatie 

4.2.1 Instellingen van de simulatie 

Alle hierboven beschreven eigenschappen van het model zijn in principe aan te passen door 

herziening van het computerprogramma, waarin het model is gedefinieerd. Over het algemeen 

liggen er echter weloverwogen hypothesen aan het model ten grondslag, en worden eventuele 

wijzigingen alleen gelegitimeerd door theoretische inzichten.  

Toch noopt de complexiteit van het model en de te verklaren verschijnselen ertoe bepaalde 

details van het model in te vullen d.m.v. ‘trial & error’; de juiste instellingen worden 

proefondervindelijk vastgesteld door de simulatie meerdere malen uit te voeren met 

verschillende configuraties en de resultaten te vergelijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grootte 

van de populatie (hoeveel agenten per generatie?) en de hoeveelheid taaluitingen die als basis 

dienen voor de taalverwerving. Het is vaak ondoenlijk en van weinig theoretisch belang om van 

tevoren geschikte waarden vast te stellen voor zulke modelparameters. Bovendien kan het 

interessant zijn om de uitwerking van verschillende waarden te observeren. Daarom worden deze 

specifieke instellingen buiten het model gehouden, en pas op het moment van simulatie bepaald.  

In Kirby & Hurford (1997) wordt een simulatie uitgevoerd met een verloop van 2000 generaties 

van 100 agenten. Iedere agent verstuurt en ontvangt respectievelijk 100 taaluitingen tijdens de 

taalverwervingsperiode. Hetzelfde geldt voor de communicatieve rondes waarin de fitness wordt 

bepaald. Alle agenten van de eerste generatie zijn uitgerust met het taalvermogen <????????>. Ze 

hebben dus geen aangeboren taalprincipes, en hun interne grammatica kan nog alle kanten op. 

Omdat deze eerste generatie agenten geen voorgangers hebben die het taalverwervingsproces 

‘voeden’, is de interne grammatica van deze agenten ook na de kritieke periode nog blanco. De 

taaluitingen van deze agenten zijn dus volledig willekeurig. 
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4.2.2 Resultaten van de simulatie 

Bij het evalueren van de resultaten van de simulatie, gaat het erom vast te stellen of genetische 

en culturele evolutie plaatsvinden, en in hoeverre ze elkaar beïnvloeden. Hiervoor wordt van 

opeenvolgende generaties agenten bekeken hoe hun taalvermogens zich ontwikkelen, maar ook 

welke van de 256 mogelijke talen ze het meest gebruiken, oftewel: hoe hun interne grammatica’s 

zich ontwikkelen.  

Reeds na 57 generaties zijn de dominante talen <11110011>, <11110111>, <11110001>, en 

<11111001>. Dit zijn allemaal functionele talen. Aangezien de taalvermogens van deze generatie 

nog overwegend blanco zijn (uit parameters bestaan), heeft er nog helemaal geen genetische 

evolutie plaatsgevonden. Het intensieve gebruik van functionele talen is dus uitsluitend toe te 

schrijven aan culturele evolutie. 

        

           

Figuur 1, uit: Kirby & Hurford (1997: 7). Gemiddelde samenstelling van de taalvermogens, na afloop 

van de simulatie met natuurlijke en culturele selectie. Een groot deel van de taalvermogens is gecodeerd 

voor de onderscheidende eigenschap van functionele taal: een relatief hoog aantal 1-tekens in de eerste 

vier posities. De taalvariatie wordt dus genetisch op functionele wijze beperkt. 

 

Na 200 generaties worden er nauwelijks nog disfunctionele talen gebruikt. De interne 

grammatica’s van bijna alle agenten specificeren één van de volgende twee functionele talen: 

<11110011>, <11110111>. De dominantie van functionele taal is dus versterkt tot bijna 100%, 

terwijl tegelijkertijd het aantal functionele talen is afgenomen. Dit laatste komt doordat 



 30 

(natuurlijke en culturele) selectie plaatsvindt op basis van talige functionaliteit en 

interpreteerbaarheid. De gemiddelde interpreteerbaarheid van de taaluitingen is gebaat bij 

grammaticale uniformiteit, dus evolutie vindt plaats niet alleen richting functionele talen, maar 

ook richting minder talen.  

De taalvermogens vertonen inmiddels wel tekenen van genetische assimilatie; bestond ieder 

taalvermogen bij aanvang van de simulatie nog uitsluitend uit parameters, na 200 generaties is 

gemiddeld de helft ervan vervangen door principes. Aan het einde van de simulatie (na 2000 

generaties) bestaan de taalvermogens gemiddeld zelfs voor iets meer dan de helft uit principes. 

Figuur 1 is ontleend aan Kirby & Hurford (1997) en toont de gemiddelde samenstelling van deze 

taalvermogens. Wat meteen opvalt, is dat een groot deel van de taalvermogens gecodeerd zijn 

voor de onderscheidende eigenschappen van functionele taal (namelijk veel 1-tekens in de eerste 

vier posities). Bovendien is er geen enkel taalvermogen meer waarin ook maar één disfunctionele 

eigenschap (een 0-teken op één van de eerste vier posities) is vastgelegd. Dankzij genetische 

evolutie wordt een groot deel van de agenten dus beperkt tot het leren van relatief functionele 

talen. 

 

               

 

Figuur 2, uit: Kirby & Hurford (1997: 6). Gemiddelde samenstelling van de taalvermogens, na afloop 

van de simulatie zonder linguistische selectie. Een groot deel van de taalvermogens is in dit geval 

gecodeerd voor de onderscheidende eigenschap van disfunctionele taal: een relatief hoog aantal 0-tekens 

in de eerste vier posities. De taalvariatie wordt dus genetisch beperkt, maar niet op functionele wijze. 
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Er is dus sprake van functionele adaptatie, zowel door genetische als door culturele evolutie. Het 

is de vraag of genetische evolutie ook zelfstandig de functionele aanpassing van taalvermogens 

had kunnen veroorzaken. Kirby & Hurford hebben in hetzelfde onderzoek nog een simulatie 

uitgevoerd, met hetzelfde model en exact dezelfde instellingen, maar zonder culturele selectie op 

functionele talen. De kans dat de parameterwaarde in een taaluiting wordt overgenomen door een 

taalverwervende agent is dus niet meer afhankelijk van de functionaliteit van die taaluiting. 

Aangezien natuurlijke selectie ongewijzigd geschiedt, speelt de functionaliteit bij genetische 

evolutie nog steeds een belangrijke rol. Figuur 2 toont de gemiddelde samenstelling van de 

taalvermogens na afloop van deze simulatie. 

De geëvolueerde taalvermogens blijken in dit geval helemaal niet tegemoet te komen aan de 

functionele selectiedruk. Uit figuur 2 valt af te lezen dat een groot aantal van deze taalvermogens 

relatief veel 0-tekens bevatten in de eerste vier posities. Dit betekent dat ze vooral gecodeerd zijn 

voor disfunctionele talen. De taalvariatie wordt dus wel op genetisch niveau beperkt, net als in de 

simulatie met culturele selectiedruk, maar niet in de richting van functionele talen. De twee 

simulaties in dit onderzoek doen dan ook vermoeden dat genetische evolutie alleen niet volstaat 

om functionele adaptatie op gang te brengen, en dat de taalvermogens weergegeven in figuur 1 

hun bestaan echt danken aan genetisch-culturele co-evolutie. 
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5 Simulatieonderzoek naar de evolutie van syntaxis 

In het vorige hoofdstuk is besproken hoe co-evolutie optreedt in het simulatieonderzoek van 

Kirby & Hurford. In hoeverre zegt dit nu iets over de plausibiliteit van co-evolutie van syntaxis? 

De waarde van simulatieonderzoek voor theorievorming over concrete fenomenen hangt 

natuurlijk af van de mate waarin en de wijze waarop de relevante eigenschappen van die 

fenomenen zijn gemodelleerd. Uit de bespreking van het model van Kirby & Hurford wordt 

duidelijk dat veel relevante eigenschappen van syntaxis volledig weg zijn geabstraheerd. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor syntactische functionaliteit, maar ook voor het syntactische 

taalvermogen en taalstructuur zelf.  

In principe is verregaande simplificatie ook wel nodig; het is het eerste model (en nog steeds één 

van de weinige) waarin zowel genetische als culturele evolutie van syntaxis is opgenomen. Door 

deze geïntegreerde opzet zou het model zonder de beperking van het detail van representatie te 

complex worden. In de meeste andere simulatieonderzoeken zijn de gebruikte modellen minder 

breed opgezet, bijvoorbeeld omdat alleen culturele evolutie wordt onderzocht (Batali, 1998; 

Kirby, 1999, 2000, 2002; Smith & Hurford, 2003; Vogt, 2007), of omdat wordt ingezoomd op 

één aspect van taalevolutie, zoals de geheugencapaciteit van het taallerend kind (Briscoe, 1997). 

Hierbij worden dan ook heel andere keuzes gemaakt ten aanzien van de vraag wat wel en wat 

niet gerepresenteerd hoeft te worden. Zo zijn de modellen in deze simulatieonderzoeken over het 

algemeen wat minder oppervlakkig, waar het de representatie van talige en cognitieve aspecten 

betreft. In dit hoofdstuk komen deze simulatieonderzoeken aan bod, en wordt besproken hoe de 

verschillen in benadering aanleiding kunnen geven tot nieuwe inzichten. 

 

5.1 Simulatieonderzoek naar genetisch-culturele co-evolutie 

Een voordeel van de inzet van computermodellen bij wetenschappelijk onderzoek is dat precies 

kan (en moet) worden bepaald welke causale mechanismen worden opgenomen in de simulatie, 

en welke niet. Soms kan het wegabstraheren van een modelonderdeel theoretisch dan ook 

gerechtvaardigd zijn door een scherpe afbakening van het onderwerp van onderzoek. Een goed 

voorbeeld hiervan is de reeds besproken arbitraire aanpak van syntactische functionaliteit in 

Kirby & Hurford (1997). Dit lijkt een ernstige tekortkoming; evolutie kan niet zonder functionele 
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selectiedruk, dus een theorie over taalevolutie moet iets zeggen over de functionaliteit van taal. 

Toch wordt in veel simulatieonderzoek de precieze aard van taalfunctionaliteit buiten 

beschouwing gelaten. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan, of gegeven een zekere 

functionele selectiedruk, culturele en/of genetische adaptatie inderdaad optreedt, en zo ja welke 

rol deze adaptatie speelt bij het ontstaan van taal en taalvermogen. De feitelijke mechanismen die 

aan de functionaliteit van taal ten grondslag liggen zijn in dat geval geen onderwerp van 

onderzoek en kunnen dus zonder bezwaar buiten de simulatie worden gehouden. 

Er zijn ook computersimulaties verricht waarbij deze mechanismen juist wel uitgebreid zijn 

gemodelleerd. Een voorbeeld hiervan is Briscoe (1997). In dit onderzoek is de representatie van 

syntactische functionaliteit een stuk minder oppervlakkig dan in het model van Kirby & Hurford. 

De interne grammatica’s van agenten kunnen namelijk wezenlijk onderscheiden worden op basis 

van hun expressiviteit en de mate waarin ze het werkgeheugen van de betreffende agent belasten. 

Uit dit laatste criterium wordt al duidelijk dat ook de representatie van een agent in dit model 

niet triviaal is; agenten hebben een werkgeheugen en cognitieve vermogens waarmee ze 

taaluitingen kunnen ontleden en genereren. 

Briscoe (1997) is op Kirby & Hurford (1997) na het enige hier besproken onderzoek, waarin 

beide vormen van evolutie worden onderzocht, alsmede de interactie ertussen. De geavanceerde 

representatie van syntactische functionaliteit wordt echter alleen ingezet voor het bepalen van de 

fitness van de agenten, dus ten behoeve van natuurlijke selectie. De modellering van culturele 

selectie staat namelijk bij dit onderzoek in dienst van de vraag wat de invloed is van de 

groeiende geheugencapaciteit van kinderen. Of een taallerende agent een taaluiting internaliseert 

hangt enkel af van de vraag of diens werkgeheugen groot genoeg is om de taaluiting in op te 

slaan, op het moment dat deze wordt ontvangen. Omdat dit werkgeheugen groeit tijdens de 

taalverwervingsfase, kunnen steeds meer en steeds langere taaluitingen als trigger dienen en 

aanleiding geven tot parameterfixatie.  

Hoewel de resultaten minder eenduidig zijn dan bij Kirby & Hurford (1997) is er wel sprake van 

genetische assimilatie, waardoor parameters worden vervangen door principes. Dit gebeurt 

echter alleen als de taalverwervers beperkte geheugencapaciteit hebben. Dit levert een 

opvallende overeenkomst op met de resultaten van Kirby & Hurford: zonder culturele 

selectiedruk is er geen sprake van genetische assimilatie. 
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In Briscoe (1999, 2002, 2005) wordt het hier beschreven model van Briscoe verder verfijnd, om 

genetisch-culturele co-evolutie waarheidsgetrouwer te simuleren. In het oorspronkelijke model 

zijn veel  talige aspecten, zoals het taalvermogen, op een geavanceerde wijze gerepresenteerd, 

maar dat geldt niet voor alle details van de taalverwerving. Parameterfixatie is in Briscoe (1997) 

een eenvoudig deterministisch proces: iedere parameter kan een waarde krijgen op basis van een 

enkele ontvangen taaluiting, en deze waarde kan vervolgens niet meer worden herzien. Hierdoor 

hebben eerder ontvangen taalstimuli meer invloed op de taalverwerving dan later ontvangen 

taalstimuli. Dit ondermijnt niet alleen de plausibiliteit van het gemodelleerde 

taalverwervingsproces, maar ook de robuustheid ervan; fouten kunnen immers niet worden 

hersteld. 

In de modellen van Briscoe (1999, 2002, 2005) wordt deze tekortkoming verholpen, door 

parameterfixatie te laten plaatsvinden op statistische basis. De taallerende agent geeft een 

parameter niet meteen een bepaalde vaste waarde, maar houdt bij, wat de kans is dat de 

parameter die waarde krijgt. Deze kans kan gedurende het hele taalverwervinsproces steeds 

opnieuw herzien worden, op basis van een ontvangen taaluiting. Pas aan het einde van de 

taalverwerving worden deze kansen gebruikt om de parameters te fixeren. Hierdoor wordt de 

taalverwerving minder gevoelig voor fouten, en kunnen alle ontvangen taaluitingen een rol 

spelen bij de parameterfixatie. 

In Briscoe (1999, 2002, 2005) wordt co-evolutie succesvol gesimuleerd. De meerwaarde van de 

onderzoeken komt voort uit het feit dat het taalvermogen en het taalverwervingsproces op 

gedetailleerde en realistische wijze is gerepresenteerd. Dit verhoogt de wetenschappelijke 

overtuigingskracht van het onderzoek, en het maakt het mogelijk interessante gedetailleerde 

eigenschappen van co-evolutie waar te nemen. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de 

taalgebruikers in Briscoe's simulaties met het verloop van de generaties steeds minder tijd nodig 

hebben om hun parameters te fixeren, de kritieke periode wordt dus korter dankzij co-evolutie.  

 

5.2 Simulatieonderzoek naar genetische evolutie  

Zowel in Kirby & Hurford (1997) als in Briscoe (1997, 1999, 2002, 2005) treedt genetische 

assimilatie op, waardoor cultureel geëvolueerde syntaxis zijn weerslag heeft op het 

taalvermogen. Zonder culturele selectie wordt taal niet syntactisch geavanceerder, en kan er geen 
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genetische assimilatie optreden. Theoretisch zou het syntactisch taalvermogen zich in dat geval 

toch moeten kunnen ontwikkelen, namelijk enkel door genetische evolutie, volgens het scenario 

beschreven in paragraaf 2.1. Natuurlijke selectie vindt in beide onderzoeken immers plaats op 

basis van syntactische functionaliteit. Desondanks blijkt genetische evolutie niet autonoom de 

ontwikkeling van geavanceerde taalvermogens op gang te kunnen brengen.  

Kirby & Hurford (1997) verklaren dit uit het feit dat de verhoogde overlevingskansen die 

taalgebruik met zich meebrengt voor het individu vooral afhangen van de mate waarin het 

individu zich weet te conformeren aan zijn taalgemeenschap. Het reproductieve voordeel vloeit 

immers voort uit de mogelijkheid om waardevolle informatie uit te wisselen met anderen. In de 

twee genoemde simulaties wordt dit gemodelleerd door de fitness van een agent mede 

afhankelijk te maken van diens vermogen andermans taaluitingen te interpreteren en van de 

interpreteerbaarheid van diens eigen taaluitingen door anderen. Hoewel de fitness van een agent 

ook afhangt van de syntactische functionaliteit van diens interne grammatica, zal een 

‘syntactisch innovatieve’ agent (een agent met een afwijkende, relatief functionele interne 

grammatica) doorgaans geen hogere fitness hebben dan minder innovatieve agenten. Innovatie 

gaat immers al gauw ten koste van groepsconformiteit, en wat heeft een agent aan een relatief 

functionele interne grammatica die de communicatie met anderen hindert?  

De remmende werking van groepsconformiteit is vaker geopperd door taalkundigen die menen 

dat genetische evolutie alleen niet verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van syntaxis 

(Botha, 1999; Pinker, 1997; Zuidema & de Boer, 2003). Het sluit ook aan bij de bevindingen van 

Hashimoto & Ikegami (1996), die een simulatie hebben opgezet om de invloed te bestuderen van 

het ‘groepseffect’ op de genetische evolutie van compositionaliteit en recursiviteit. Culturele 

evolutie is helemaal niet gemodelleerd in dit onderzoek; agenten dragen geen taalkennis aan 

elkaar over. De agenten worden geboren met een interne grammatica die niet verandert 

gedurende hun leven. Er zijn wel communicatieve rondes in deze simulatie maar die dienen maar 

één doel: het vaststellen van de fitness van de agenten.  

In dit model beschikt iedere agent over een eigen generatieve grammatica. Deze bestaat uit 

herschrijfregels, waarmee reeksen van nullen en enen gegenereerd en geaccepteerd kunnen 

worden. De fitness van agenten is afhankelijk van de relatieve expressiviteit van de interne 

grammatica, de herkenbaarheid van de taaluitingen voor andere agenten, en de mate waarin de 

taaluitingen van anderen kunnen worden herkend.  
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De simulatie laat zien dat de ontwikkeling van complexe grammatica's schoksgewijs verloopt en 

wordt gehinderd doordat er mini-taalgemeenschapjes ontstaan, waarbinnen iedere agent zich 

strikt moet conformeren aan de heersende grammatica (‘net-grammar’). Agenten met een iets 

afwijkende, maar meer geavanceerde, expressieve syntaxis, blijken daardoor niet de meeste kans 

te maken de natuurlijke selectie te overleven.  

In een simulatieonderzoek dat voortbouwt op dat van Hashimoto & Ikegami, hebben Zuidema & 

Hogeweg (2000) bovenstaande resultaten weten te reproduceren. Om het groepseffect verder te 

onderzoeken hebben ze de toekenning van fitness aangepast. Zuidema en Hogeweg gebruiken 

twee beloningsschema's: een ‘communicatieschema’ en een ‘perceptieschema’. In het 

perceptieschema wordt alleen een score toegekend aan een agent als deze een door een ander 

verstuurde reeks herkent. De selectiedruk is in dit geval gericht op optimalisatie van de totale 

hoeveelheid ontvangen informatie, om maximaal profijt te trekken uit de perceptie en ervaring 

van anderen. Ook in het communicatieschema wordt herkennen beloond, maar daarnaast wordt 

een score toegekend aan een versturende agent als de verstuurde reeks door een ander herkend 

wordt. De selectiedruk is in dit geval gericht op optimalisatie van de totale hoeveelheid 

uitgewisselde informatie. Deze schema's corresponderen dus met theoretische hypothesen over 

de functie van taal, die in dit onderzoek expliciet worden gemaakt. In de andere hier besproken 

onderzoeken wordt impliciet verondersteld dat de functionaliteit van taal samenhangt met de 

uitgewisselde hoeveelheid informatie, door zowel herkennen als herkend worden te belonen.  

Door met elk schema een simulatie uit te voeren, laten Zuidema & Hogeweg zien dat genetische 

evolutie van compositionaliteit en recursiviteit aanzienlijk sneller verloopt met het 

perceptieschema dan met het communicatieschema. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

expressiviteit van de interne grammatica’s sneller toeneemt, doordat de neiging tot conformisme 

geringer is onder het perceptieschema.  

Uit de in deze paragraaf besproken simulatieonderzoeken blijkt dat het belang van 

groepsconformiteit de genetische evolutie van syntaxis hindert, doordat het strijdt met het belang 

van individuele syntactische progressiviteit. Dit terwijl genetische adaptatie wel soepel verloopt 

in de modellen waarin ook culturele selectie is gerepresenteerd, zoals bleek uit de bespreking van 

de simulatieonderzoeken in hoofdstuk 4 en paragraaf 5.1, waarin co-evolutie wordt gesimuleerd. 

Uit het tot nu toe besproken simulatieonderzoek komt dus sterk het beeld naar voren, dat 

genetische evolutie niet kan plaatsvinden zonder culturele evolutie. 
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5.3 Simulatieonderzoek naar culturele evolutie 

We hebben gezien dat het ‘groepseffect’ bij genetische evolutie syntactische innovatie in de weg 

staat, en dat culturele evolutie deze hindernis weg kan nemen, door genetische evolutie aan te 

jagen in de richting van collectieve syntactische progressie. Culturele evolutie kan syntactische 

innovatie teweegbrengen en deze verankeren in de gemeenschappelijke taal, zodat 

groepsconformiteit juist aanzet tot aanpassing aan deze innovatie. Deze belangrijke rol 

rechtvaardigt de bestudering van dit fenomeen, los van genetische evolutie. In deze paragraaf 

wordt onderzoek besproken, waarin de simulatie van culturele evolutie centraal staat. 

Kirby (1999, 2000, 2002) heeft veel onderzoek verricht naar de culturele evolutie van 

compositionaliteit en recursiviteit. In zijn modellen is geen sprake van overerving; alle agenten, 

niet alleen die van de eerste generatie, beginnen met een blanco interne grammatica. Iedere vorm 

van grammaticale progressie is dus te danken aan culturele evolutie. Het bijzondere van Kirby’s 

benadering is dat er helemaal geen functionele differentiatie is gemodelleerd, zelfs niet op het 

abstracte niveau van Kirby & Hurford (1997), laat staan op het psycholinguïstisch plausibele 

niveau van Briscoe (1997,1999, 2002, 2005). In die onderzoeken is syntactische functionaliteit 

de basis voor culturele selectie.  

In de modellen van Kirby wordt helemaal geen culturele selectie gerepresenteerd, dat is ook 

onmogelijk zonder functionele differentiatie. Er is slechts sprake van een groep agenten die in 

staat zijn door middel van generalisatie een interne grammatica te construeren, op basis van de 

taaluitingen die ze ontvangen van anderen. Er wordt in zijn simulaties dus geen onderscheid 

gemaakt tussen triggers en taaluitingen die niet worden geïnternaliseerd, op basis van 

syntactische functionaliteit of enig ander criterium. Toch treedt er culturele evolutie op in de 

richting van syntactische functionaliteit; met het verstrijken van de generaties worden de 

primitieve, lexicale taalregels in de interne grammatica’s steeds meer verdrongen door 

compositionele, recursieve taalregels. Hoe is dit mogelijk?  

Dat functionele differentiatie en culturele selectie niet expliciet zijn gemodelleerd, betekent niet 

dat deze verschijnselen niet kunnen optreden gedurende de simulatie. Een interessant aspect van 

simulatieonderzoek naar emergente verschijnselen is dat sommige fenomenen niet gemodelleerd 

hoeven te worden, simpelweg omdat ze tijdens de simulatie ontstaan! Volgens Kirby ontstaat 
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culturele selectie vanzelf, omdat de agenten op basis van een gering aantal taaluitingen de interne 

taalregels moeten reconstrueren waaruit die taaluitingen voortkomen. Dit bottleneck-proces vindt 

vele malen achter elkaar plaats en kan beter worden doorstaan door syntactische dan door niet-

syntactische taalregels (Kirby, 2002). Compositionaliteit en recursiviteit verhogen namelijk het 

aantal taaluitingen dat een taalregel voort kan brengen. Hierdoor zijn compositionele, recursieve 

taalregels doorgaans ‘beter vertegenwoordigd’ door de overgedragen taaluitingen. Met andere 

woorden, deze regels maken meer kans de bottleneck van culturele evolutie te overleven dan 

primitievere regels, omdat er gemiddeld meer taaluitingen worden overgedragen die aanleiding 

geven tot reconstructie ervan. 

Simulatieonderzoek wordt dus niet per se waardevoller naarmate meer relevante mechanismen 

en fenomenen adequaat zijn gerepresenteerd. Juist door het weglaten van een van de 

hoofdingrediënten van culturele evolutie, namelijk culturele selectiedruk, geeft Kirby inzicht in 

dit fenomeen. Hij laat zien dat het een emergent verschijnsel is, dat kan ontstaan uit de culturele 

overdracht van taal door generaliserende taalverwervers. Dit is belangrijk, omdat voor alles dat 

expliciet wordt gemodelleerd ten behoeve van simulatieonderzoek een empirische basis moet 

zijn. Alle in het computermodel gerepresenteerde fenomenen behelzen immers concrete 

aannames over de werkelijkheid. Als deze aannames niet aannemelijk kunnen worden gemaakt, 

dan ondermijnt dit de waarde van het simulatieonderzoek.  

Neem bijvoorbeeld het model van Kirby & Hurford. Ook al wordt functionele differentiatie 

hierin zeer abstract gerepresenteerd (op basis van het aantal enen in de eerste helft van het 

genotype), de manier waarop deze differentiatie wordt ingezet voor culturele selectie behelst een 

groot aantal niet-triviale aannames. Zo zijn het de agenten zelf die tijdens het 

taalverwervingsproces bepalen welke taaluitingen functioneel zijn en dus door hen worden 

geïnternaliseerd. Dit veronderstelt een hoge mate van cognitieve autonomie en actief 

onderscheidingsvermogen aan de kant van het taallerend kind. Op het moment dat dergelijke 

aannames op empirische gronden kunnen worden verworpen, vermindert de waarde van het 

simulatieonderzoek voor de theorievorming over taalevolutie. 

Doordat Kirby in zijn onderzoek laat zien dat culturele selectie vanzelf ontstaat, wordt dit 

verschijnsel min of meer immuun voor zulke empirische falsificatie. Meer algemeen 

geformuleerd, kan simulatieonderzoek naar de emergentie van taalstructuur het gebrek aan 
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empirische gegevens niet alleen compenseren, het kan ook duidelijk maken dat dit gebrek voor 

bepaalde (sub)fenomenen geen rol speelt. 

Er zijn meer onderzoeken (Batali, 1998; Smith & Hurford, 2003; Vogt, 2007) waarin alleen de 

culturele overdracht van taal binnen een gemeenschap van generaliserende agenten wordt 

gemodelleerd, net als in Kirby (1999, 2000, 2002). Een sterk onderscheidend aspect aan de 

simulatie van Batali (1998) is dat de agenten zijn uitgerust met neurale netwerken. Een neuraal 

netwerk is een sterk vereenvoudigd mathematisch model van de hersenen. Dit levert een 

modellering op van menselijke vermogens tot generaliserend leren die realistischer is dan de 

gangbare representatie m.b.v. herschrijfregels, maar ook vele malen complexer. Een neuraal 

netwerk is op zich namelijk al een complex dynamisch systeem! Daar komt nog bij dat het niet 

eenvoudig is om een neuraal netwerk in te zetten voor complexe symboolmanipulatie. De 

simulatie van Batali betreft dan ook alleen de culturele evolutie van zeer basale syntaxis. Hoewel 

de resultaten minder spectaculair zijn dan die van Kirby, is het belang ervan niet minder groot. 

Door de gekozen, complexe representatie van cognitie heeft het model immers een grotere 

neuropsychologische plausibiliteit dan de tot nu toe besproken modellen, die met 

regelgebaseerde grammatica’s werken.  

De basale syntactische vaardigheden die bij Batali evolueren, zijn min of meer het uitgangspunt 

voor de besproken onderzoeken van Kirby. Door deze vaardigheden op eenvoudige wijze te 

modelleren m.b.v. regelgebaseerde symboolmanipulatie, kan in Kirby’s onderzoek de evolutie 

van meer geavanceerde taalstructuur worden gesimuleerd. Bovendien is er daardoor meer ruimte 

om andere aspecten van het model te verdiepen, zoals de populatiedynamiek. In Batali is er 

sprake van een stabiele, niet-evoluerende populatie, terwijl de populatie in het model van Kirby 

(2000) zichzelf doorlopend ververst doordat een agent kan wegvallen (‘sterven’) en in dat geval 

vervangen wordt door een nieuwe (‘pasgeborene’), met een blanco interne grammatica.  

Het simulatieonderzoek van Smith & Hurford (2003) bouwt ook weer voort op de 

computermodellen van Batali en Kirby, waarbij het zich slechts op dat ene aspect richt: de 

populatiedynamiek. Het stelt vast in hoeverre de culturele evolutie die met deze modellen 

gesimuleerd wordt ook optreedt als de grootte van de populaties, alsmede het verloop van de 

generaties, meer overeenkomen met die van menselijke taalgemeenschappen. De modellen in 

Kirby (1999) en Kirby (2002) zijn wat dit betreft voor verbetering vatbaar, daarin bestaat een 

generatie namelijk uit slechts één agent. De populatie bestaat uit twee agenten: één lerende 
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taalgebruiker, met een blanco grammatica, en een ervaren taalgebruiker, die een grammatica 

heeft geleerd van een eerdere, inmiddels gestorven taalgebruiker.  

Smith en Hurford maken het aantal agenten per generatie variabel en experimenteren met 

meerdere waarden. Ook het aantal agenten waarvan een lerende agent taaluitingen ontvangt 

(Smith en Hurford noemen dit 'culturele ouders') wordt variabel gemaakt. Op deze manier laten 

zij zien dat de modellen van Kirby (1999, 2002) zich niet zonder meer lenen voor de simulatie 

van culturele taalevolutie in grotere populaties. Zodra lerende agenten een grammatica moeten 

construeren op basis van de taaluitingen van meer dan één agent, wordt de taalvariatie in de 

taalstimuli te groot. Hierdoor kunnen de lerende agenten deze stimuli niet omzetten in compacte 

en adequate grammatica's, zodat de taalvariatie verder toeneemt met het verloop van de 

generaties, en de emergentie van gemeenschappelijke, compositionele taal uitblijft. Smith en 

Hurford laten ook zien dat dit probleem kan worden weggenomen door een kleine aanpassing 

aan het leermechanisme van de agenten, die ervoor zorgt dat lerende agenten compacte afgeleide 

(kandidaat)grammatica's prefereren boven minder compacte. 

Ook Vogt (2007) bouwt voort op de modellen van Kirby, door de populatiedynamiek en 

culturele overdracht verder te verfijnen. In alle tot nu toe besproken modellen van culturele 

evolutie, behalve het model van Batali (1998), is alleen intergenerationele overdracht van taal 

gerepresenteerd: taalgebruikers verwerven taalkennis op basis van de communicatie met 

taalgebruikers uit een vorige generatie. Dit terwijl er in werkelijkheid ook sprake is van 

intragenerationele communicatie (Vogt spreekt van verticale versus horizontale overdracht). 

taalverwervende kinderen krijgen immers ook de taaluitingen van andere jonge taalverwervers te 

verwerken. In Batali (1998) is deze horizontale overdracht uiteraard wel gerepresenteerd, er zijn 

in dat model immers geen opeenvolgende generaties, zodat alle communicatie intragenerationeel 

is.  

Het model van Vogt (2007) is dus het enige hier besproken model waarin zowel horizontale als 

verticale overdracht van taal wordt gerepresenteerd. Vogt voert met dit model een groot aantal 

simulaties uit, onder andere om te onderzoeken welke invloed de omvang van de populatie heeft 

op het ontstaan van compositionele taal. Het blijkt dat de simulatie van culturele evolutie met dit 

model het beste verloopt met relatief grote populaties, bestaande uit grofweg 150 of meer 

agenten. Het ontstaan van compositionele taal door horizontale en verticale overdracht wordt 

zelfs gesimuleerd met een populatie van maar liefst 1000 agenten. Dit terwijl de populaties in de 
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andere hier besproken simulatieonderzoeken bestaan uit ten hoogste een tiental agenten. De 

conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het simulatieonderzoek van Vogt (2007) de enorme 

afstand tussen computersimulatie en werkelijkheid weer een stukje kleiner heeft gemaakt, in 

ieder geval voor wat betreft de populatiedynamiek en de culturele overdracht van taal. 

Bovenstaande is een mooi voorbeeld van de manier waarop simulatieonderzoek gedistribueerd 

over verschillende onderzoekers en modelonderdelen kan plaatsvinden. Veel van de 

simulatieonderzoeken zijn expliciete variaties op of extensies van andere simulatieonderzoeken. 

In sommige gevallen wordt een eerder onderzoek breder opgezet of gecombineerd met een ander 

onderzoek. In andere gevallen wordt juist ingezoomd op een specifiek aspect, dat wordt 

uitgediept of waarvoor een alternatieve benadering wordt toegepast. Op die manier kan de 

theorievorming over het brede en complexe probleem van de evolutie van syntaxis worden 

onderbouwd door verschillende gedetailleerde en gedeeltelijk overlappende computermodellen 

die elkaar confirmeren. Wetenschappelijk onderzoek vindt (idealiter) natuurlijk altijd plaats door 

gezamenlijke inspanning van onderzoekers die elkaar inspireren en op elkaars werk 

voortbouwen, ook als daarbij geen computermodellen worden ingezet. Echter, vanwege de 

exacte en modulaire aard van theoretische modellen die vervat zijn in computerprogramma's, 

leent computersimulatieonderzoek zich hier erg goed voor.  
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6 Conclusie en discussie 

Bij de bespreking van simulatieonderzoeken is duidelijk geworden dat veel van de relevante 

verschijnselen sterk vereenvoudigd zijn gemodelleerd. Vooral voor de eerdere onderzoeken 

geldt: hoe breder de simulatie is opgezet, hoe meer er wordt weggeabstraheerd. Toch zijn er met 

deze relatief eenvoudige representaties al wezenlijke resultaten behaald, vooral ten aanzien van 

emergentie. Zo blijkt uit het onderzoek van Kirby & Hurford (1997), met een geïntegreerd maar 

oppervlakkig model, dat de emergentie van taalstructuur wel degelijk kan worden gesimuleerd, 

en dus ontsloten voor wetenschappelijke bestudering. Uit de simulaties van Kirby (1999, 2000, 

2002), met een smaller maar gedetailleerder model, blijkt dat ook de functionele selectiedruk die 

bepalend is voor culturele selectie als een emergent fenomeen kan worden beschouwd; ze 

ontstaat uit taaloverdracht door generaliserende taalverwervers. De vraag of en hoe taalstructuur 

is ontstaan door evolutie, kan dus niet meer worden gediskwalificeerd voor de wetenschap, met 

een beroep op de ondoordringbaarheid van emergente verschijnselen. 

Ook het in hoofdstuk 1 aangehaalde bezwaar van ontbrekende empirische gegevens lijkt deze 

onderzoeksvraag niet buiten de wetenschappelijke arena te kunnen houden. Computermodellen 

maken het namelijk mogelijk om de consequenties van wetenschappelijke aannames (die in het 

model vervat zijn) op rigoureuze wijze te testen. Deze consequenties bevinden zich op het niveau 

van hogere orde, emergente verschijnselen, zoals taal zelf, die wel degelijk kunnen worden 

getoetst aan de werkelijkheid.  

Verschijnselen die juist niet direct kunnen worden waargenomen, zoals functionele selectiedruk, 

ontlenen een zekere mate van theoretische legitimatie aan het feit dat ze emergent blijken te zijn 

(zie paragraaf 5.3). Als functionele selectiedruk spontaan en consequent ontstaat in verschillende 

theoretisch onderbouwde computersimulaties met variërende parameters, dan wordt de 

theoretische plausibiliteit van dit verschijnsel minder afhankelijk van empirische confirmatie. 

Interessant is in dit verband het in hoofdstuk 1 genoemde vermoeden van Fitch et al. (2005: 185), 

dat er nooit data beschikbaar zullen zijn, op basis waarvan kan worden vastgesteld welke rol 

taalfunctionaliteit heeft gespeeld bij de evolutie van taal en taalvermogen. Dit gebrek aan data 

lijkt voor de theorievorming over taalevolutie eerder een uitdaging dan een obstakel, nu blijkt dat 

evolutie ook kan worden gesimuleerd zonder representatie van (en dus zonder de aanname van 

het bestaan van) taalfunctionaliteit.   
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Sommige emergente verschijnselen kunnen worden getoetst aan de werkelijkheid, maar ook veel 

van de entiteiten en processen die worden gemodelleerd kunnen gewoon worden waargenomen. 

Veel van deze processen, zoals kindertaalverwerving, taalverandering, imitatie, generaliserend 

en sociaal-cultureel leren, worden zelfs aan uitgebreid empirisch wetenschappelijk onderzoek 

onderworpen. Het is dan ook van belang dat de resultaten van dergelijk onderzoek worden 

meegenomen in de simulatie van taalevolutie. Zo kan een positieve spiraal ontstaan, waarin 

empirisch gebaseerde simulaties nieuwe inzichten en voorspellingen opleveren, die in empirisch 

onderzoek getoetst en verfijnd worden, om zo weer betere simulaties mogelijk te maken.  

Een interessant voorbeeld van de manier waarop empirisch onderzoek en simulatieonderzoek 

elkaar kunnen bevruchten is een experiment van Kirby et al. (2008). Hierin wordt culturele 

evolutie van taalstructuur gesimuleerd, maar niet met behulp van computers. De 'agenten' zijn 

namelijk proefpersonen, die in opeenvolgende sessies (niet-natuurlijke) taaluitingen uitwisselen. 

Deze sessies zijn grosso modo op dezelfde manier gestructureerd als de communicatiesessies in 

de simulatieonderzoeken van Kirby (1999, 2002). Dit 'laboratoriumonderzoek' ondersteunt de 

resultaten van deze onderzoeken, door te laten zien dat compositionaliteit ook cultureel evolueert 

in een populatie van agenten, die op maximaal realistische wijze zijn gerepresenteerd! Deze 

aanpak biedt een interessante mogelijkheid om de theoretische assumpties, vervat in 

computermodellen ten behoeve van simulatieonderzoek, empirisch te valideren. 

Dankzij de toepassing van computermodellen vallen dus enkele bezwaren weg, die volgens 

sommige taalkundigen de wetenschappelijke bestudering van taalevolutie in de weg staan (bijv. 

Chomsky, 2004, zie hoofdstuk 1). Dat simulatieonderzoek ook werkelijk tot waardevolle 

inzichten kan leiden, blijkt wel als we een ander bezwaar bekijken dat al eerder is aangestipt. Het 

betreft een meer inhoudelijk argument dat syntaxis wil onttrekken aan het bereik van natuurlijke 

selectie. Het individuele reproductieve voordeel van syntaxis zou te indirect en in sommige 

gevallen zelfs negatief zijn. Een belangrijke reden die hiervoor vaak gegeven wordt is dat een 

individu deel uitmaakt van een taalgemeenschap, waaraan hij zich moet conformeren (Zuidema 

& de Boer, 2003). Syntactische innovativiteit biedt het individu eerder reproductief nadeel dan 

voordeel, omdat het zijn communicatieve mogelijkheden binnen de taalgemeenschap niet 

bevordert.  

Veel van de besproken onderzoeken, waaronder dat van Ikegami & Hashimoto (1996) en Kirby 

& Hurford, maken dit vermoeden hard en laten zien dat het ‘groepseffect’ bij genetische evolutie 
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inderdaad syntactische innovatie in de weg staat. Batali (1998) en Kirby & Hurford laten echter 

ook zien dat culturele evolutie deze hindernis weg kan nemen, door genetische evolutie aan te 

jagen in de richting van syntactische progressie. Culturele evolutie kan collectieve syntactische 

innovatie teweegbrengen en deze verankeren in de gemeenschappelijke taal, zodat 

groepsconformiteit de taalgebruikers juist in de richting van deze innovatie doet evolueren. Zo 

ontstaat een plausibel scenario, waarin genetische evolutie wel degelijk (indirect, via functioneel 

gestuurde taalverandering) in de richting van nieuwe syntactische functionaliteit verloopt, terwijl 

het belang van groepsconformiteit in stand blijft. De besproken onderzoeken van Kirby 

suggereren zelfs dat ten minste een deel van deze functionaliteit spontaan ontstaat uit de culturele 

overdracht van taal binnen een taalgemeenschap. Het is moeilijk voor te stellen dat deze 

inzichten ooit door enkel verbaal theoretiseren en gedachte-experimenten op tafel zouden zijn 

gekomen, laat staan dat men de plausibiliteit en interne consistentie ervan zou kunnen bestuderen 

zonder de inzet van computersimulaties. 

Hoewel simulatieonderzoek dus zeker een bijdrage kan leveren aan de theorievorming over de 

evolutie van syntaxis, is de toepassing ervan pas recent op gang gekomen. Het is dan ook 

wenselijk en waarschijnlijk dat de complexiteit en plausibiliteit van de modellering zal 

toenemen, ook onder invloed van de hierboven beschreven empirische feedback. Zoals bij de 

bespreking van de computermodellen naar voren is gekomen, leent het simulatieonderzoek zich 

heel goed voor een gedistribueerde aanpak, waarbij veel verschillende onderzoekers 

voortbouwen op elkaars modellen. Een voorbeeld hiervan is het in paragraaf 5.3 besproken werk 

van Smith & Hurford (2003) en Vogt (2007), die zich hebben gebaseerd op de modellen van 

Kirby, en realistische representaties van culturele overdracht en populatiedynamiek hebben 

onderzocht. Op deze manier kunnen behaalde resultaten geïntegreerd worden in nieuw 

onderzoek, en kan de complexiteit van de modellen toenemen terwijl er tegelijk meer aspecten 

van taalevolutie in geïntegreerd worden. Aangezien de wetenschappelijke overtuigingskracht van 

computersimulaties afhangt van het detail en de waarheidsgetrouwheid van de modellering, zal 

de betekenis van zulke breed opgezette en toch gedetailleerde simulatieonderzoeken voor de 

theorievorming toenemen. 

http://www.isrl.uiuc.edu/~amag/langev/author/ksmith.html
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