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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie ‘De vervoeging van het onderwerp en persoonsvorm door tweetalige 

Nederlanders met Turks als erfgoedtaal’. Het onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd bij 

Turken van de eerste, tweede en derde generatie in Nederland.  Deze scriptie is geschreven in het 

kader van mijn afstuderen aan de pre-masteropleiding Meertaligheid en Taalverwerving aan de 

Universiteit Utrecht.  

 

Ik ben zelf ook in Nederland geboren en opgegroeid als kind van Turkse immigranten. Het valt 

mij op dat Turkse voornaamwoorden door mijn familie in Nederland en mijn Turks-Nederlandse 

kennissen anders worden gebruikt dan door mijn familie in Turkije. Dit is de aanleiding geweest 

om op 20 februari 2020 te starten met een onderzoek bij mijn familie en mijn Turkse omgeving. 

Het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van de scriptie heb ik als erg leerzaam en 

plezierig ervaren. Dit komt doordat ik hierdoor als erfgoedtaalspreker nieuwe aspecten van de 

Turkse taal heb ontdekt waarbij ik nog nooit eerder had stilgestaan.  

 

Ten eerste wil ik mijn scriptiebegeleider Dr. Manuela Pinto bedanken voor de goede begeleiding 

en feedback. Ten tweede wil ik mijn familieleden bedanken voor hun deelname aan het 

onderzoek. Tot slot wil ik mijn vriendinnen bedanken voor hun motiverende woorden en hun 

vertrouwen in mij. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Selcan Aydin  

Amsterdam, 26 juni 2020 
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Samenvatting	
Dit onderzoek gaat over Turkse erfgoedtaalsprekers in Nederland van wie het gebruik van Turkse 

voornaamwoorden slijt, omdat de Nederlandse taal de dominante taal wordt. Hierbij wordt 

bepaald in welke generatie deze slijtage het meest voorkomt. 

Het behouden van een erfgoedtaal, zoals het Turks, lijkt voordelen te bieden voor 

erfogedtaalsprekers zoals Turkse immigranten. Volgens Valdés (2000) zijn erfgoedtalen over het 

algemeen minderheidstalen in de samenleving en worden ze meestal thuis geleerd tijdens de 

kindertijd.  

Sevinc (2016) heeft duidelijk bewijs gevonden voor een voortdurende taalverschuiving 

van Turkse naar Nederlandse voornaamwoorden bij Turkse erfgoedtaalsprekers in Nederland. Dit 

komt doordat voornaamwoorden in het Turks weggelaten mogen worden (Polinsky, 2011). Het 

Turks is een pro-droptaal, wat inhoudt dat het onderwerp weggelaten mag worden als dit 

pragmatisch of grammaticaal af te leiden is uit de context (Haegeman & Ihsane, 2001). 

Onderzoek naar erfgoedtaalsprekers die een lagere vaardigheid hebben in hun pro-droptaal dan in 

hun niet-prodroptaal vond een toename in de frequentie van voornaamwoorden of een verlies van 

de pragmatische beperkingen op het gebruik van voornaamwoorden in de pro-droptaal (Polinsky, 

2011). Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre bij drie generaties 

Nederlandssprekende Turken het gebruik van Turkse voornaamwoorden verandert door invloed 

van de Nederlandse taal. Om dit te bepalen, is een kwalitatieve analyse uitgevoerd. 

Concluderend kan gesteld worden dat de Turken van de derde generatie de meeste fouten 

maken in het vervoegen van het Turkse onderwerp. Tot slot laten de tweede en derde generatie 

zien wel moeite te hebben met de subjectvormen, maar niet met de persoonsvorm. Het kiezen van 

de adequate subjectvorm is een pragmatische kwestie, terwijl het goed vervoegen van de 

persoonsvorm een syntactische kwestie is. De problemen lijken meer op het gebied van de 

pragmatiek te liggen. Dit kan logopedisten of linguïsten wellicht aanwijzingen bieden met 

betrekking tot de manier waarop zij taalverandering bij Turkse Nederlanders kunnen tegengaan. 
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1.	Inleiding	
Dit onderzoek heeft betrekking op Turken van de eerste, tweede en derde generatie in Nederland, 

die allen Turks spreken en waarbij de tweede en derde generatie erfgoedtaalsprekers zijn. Het 

doel van dit onderzoek is te observeren of en hoe de minderheidstaal onder druk van het 

Nederlands verandert en hoe dit proces in de tijd verloopt. Als casestudy worden de distributie en 

interpretatie van het subject-voornaamwoord bestudeerd. Wanneer een kind opgroeit met een 

erfgoedtaal in een omgeving met een dominante taal die verschilt van de erfgoedtaal, lijkt het 

competenter te zijn in de dominante taal en voelt het zich vaak meer op zijn gemak in die taal 

(Cummins, 2005).  Dit geldt ook voor de voormalige immigranten die de taal van het nieuwe land 

beheersen en hun oorspronkelijke moedertaal verliezen of minder goed spreken (Valdés, 2005). 

Een voorbeeld hiervan zijn sprekers van het Turks als erfgoedtaal bij wie een verandering in het 

gebruik van Turkse voornaamwoorden vastgesteld kan worden, omdat de Nederlandse taal de 

dominante taal wordt. Het is echter niet duidelijk in hoeverre dat het geval is en bij welke 

generaties dat gebeurt. Daarom wordt in deze studie onderzocht in welke generatie deze 

verandering in het gebruik van de voornaamwoorden het meest voorkomt. 

Het behouden van een erfgoedtaal lijkt voordelen te bieden voor de sprekers ervan. In 

recent onderzoek naar meertaligheid wordt gesteld dat sprekers van een erfgoedtaal die opgroeien 

in immigrantengezinnen baat kunnen hebben bij het leren van zowel de meerderheidstaal als hun 

erfgoedtaal. Tweetaligheid is namelijk geassocieerd met positieve resultaten op cognitieve, 

academische en sociaal-emotionele gebieden (Bialystok & Craik, 2010).  

 Het gebruik van de dominante taal op hoog niveau kan echter de kennis van de 

minderheidstaal ook op een negatieve manier beïnvloeden. De langzame verandering van de 

Turkse taal in Nederland ten opzichte van de Turkse taal in Turkije heeft als gevolg dat Turkse 

Nederlanders minder goed kunnen communiceren met familieleden die nog woonachtig zijn in 

Turkije. Daarnaast voelen zij zich minder competent en daardoor onzeker wanneer zij Turks 

spreken (Braun, 2012). Dit kan leiden tot vervanging of verlies van bepaalde functies in de 

erfgoedtaal (Valdés, 2005). Deze negatieve gevolgen zijn onwenselijk, maar kunnen niet worden 

voorkomen. Het is namelijk nog niet duidelijk op welke manier het Turks in Nederland beïnvloed 

wordt door het Nederlands.  

Sevinc (2016) vond empirisch bewijs dat Turkse erfgoedtaalsprekers voornaamwoorden 

in het Turks anders gebruiken dan Turken in Turkije. Dit komt doordat subject-
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voornaamwoorden in het Turks weggelaten mogen worden (Polinsky, 2011). Daarnaast is het 

Turks een pro-droptaal, waarin het onderwerp weggelaten mag worden als dit pragmatisch of 

grammaticaal af te leiden is uit de context en als de persoonsuitgang van het lexicale werkwoord 

en het hulpwerkwoord duidelijk maken om welke persoon het gaat (Haegeman & Ihsane, 2001). 

Onderzoek naar erfgoedtaalsprekers die een lagere vaardigheid hebben in hun pro-droptaal dan in 

hun niet-pro-droptaal vond een toename in de frequentie van voornaamwoorden of een verlies 

van de pragmatische beperkingen op het gebruik van voornaamwoorden in de pro-droptaal 

(Paradis & Navarro, 2003; Polinsky, 2011). Ook het Turks van erfgoedtaalsprekers verandert 

door het taalcontact met het Nederlands. Dit heeft als gevolg dat specifieke taalconstructies van 

het Turks in Nederland anders worden gebruikt dan het Turks in Turkije. Hierdoor ontstaan 

patronen van onvolledige taalverwerving en van taalverandering. Door deze verandering komt 

het Turks in Nederland niet altijd meer overeen met het ‘traditionele’ Turks in Turkije (Gürel & 

Yilmaz, 2011).   

Hierboven zijn de sociolinguïstische en de formele aspecten besproken die een rol spelen 

bij erfgoedtaalsprekers. Dit onderzoek concentreert zich op een formeel aspect, namelijk op de 

linguïstische vormen die in het Turks worden gebruikt om het zinsonderwerp aan te duiden. Het 

Turks als erfgoedtaal lijkt andere patronen te vertonen dan het Turks in Turkije, mogelijk door 

invloed van het Nederlands als dominante taal. Deze constructie van de Turkse grammatica is 

bijzonder interessant, omdat het Turks een pro-droptaal is en als zodanig andere 

morfosyntactische en pragmatische regels heeft voor de distributie en interpretatie van 

subjectpronomina en de persoonsvorm dan het Nederlands. Het doel van dit onderzoek is om op 

basis van de typologische verschillen tussen de twee talen mogelijke tekens van taalslijtage in het 

Turks als erfgoedtaal te kunnen traceren en de rol van de input in kaart te brengen. Via een 

kwalitatieve studie wordt onderzocht hoe deze constructie van het Turks door de generaties heen 

is veranderd en welke rol het Nederlands als dominante taal daarin speelt. Hierbij wordt getracht 

de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: “In hoeverre laat het Turks als erfgoedtaal in 

Nederland sporen van verandering zien in de grammatica?” De deelvragen zijn:  

1. In hoeverre worden de mogelijke vormen van het subjectpronomen anders gebruikt in het 

Turks in Nederland dan in het Turks in Turkije? 

2.  In hoeverre is het gebruik van de verbale morfologie van de persoonsvorm anders in het 

Turks in Nederland dan in het Turks in Turkije?  
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3. In hoeverre zijn de mogelijke verschillen tussen het Turks in Nederland en het Turks in 

Turkije te relateren aan de hoeveelheid en kwaliteit van de input in het Turks?  

Hierbij wordt gekeken of er sprake is van taalslijtage en in welke delen van de zinsgrammatica 

dat het geval is. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze constructies veranderen door de generaties 

heen en in hoeverre de kwaliteit en de kwantiteit van de input daarbij een rol speelt. 

 De opbouw van het onderzoek is als volgt: allereerst wordt in het theoretisch kader 

informatie gepresenteerd over Turkse immigranten en het Turks als erfgoedtaal, en de manier 

waarop dat zich relateert aan taalverwerving en taalslijtage. Daarna wordt ingegaan op de 

eigenschappen van de constructie die centraal staat in deze studie: het realiseren van het subject 

en de persoonsvorm in het Turks. Hierop volgt een omschrijving van de methodologie, waarna de 

resultaten worden gepresenteerd per generatie. Daarna worden de belangrijkste resultaten 

samengevat en wordt in de discussie besproken hoe de bevindingen gerelateerd zijn aan de 

hypothesen. Tot slot worden de implicaties van dit onderzoek besproken in relatie tot de 

bestaande literatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 
 
 
 



 9 

2.	Theoretisch	kader	
Dit hoofdstuk wordt ingeleid met de sociolinguïstische aspecten van de erfgoedtaal, waarmee de 

context wordt geschetst van het ontstaan van taalslijtage en de factoren die daarbij een rol spelen.  

Om te begrijpen hoe het gebruik van de Nederlandse taal het vervoegen van het onderwerp en de 

persoonsvorm in de Turkse taal beïnvloedt, dient inzicht te worden verkregen in de verschillen 

tussen pro-droptalen en niet-pro-droptalen en in de manier waarop taalslijtage en taalverwerving 

daarmee samenhangen. Vervolgens worden de formele aspecten van de vervoeging van het 

onderwerp in de Turkse taal beschreven. Tot slot wordt de Turkse pro-droptaal besproken als 

mogelijke verklaring van taalslijtage en worden voorbeelden gegeven van situaties waarin 

taalslijtage kan voorkomen.  

 

2.1	Turkse	immigranten	in	Nederland	
Er zijn drie generaties Turkse immigranten in Nederland (Sevinc, 2016). Individuen uit de eerste 

generatie zijn geboren in Turkije en hebben voornamelijk banden met andere leden van de Turkse 

gemeenschap in Nederland. Daarnaast hecht deze generatie veel waarde aan het behouden van de 

Turkse taal en gaat regelmatig terug naar Turkije (Extra & Yağmur, 2010). Binnen de eerste 

generatie is de Turkse erfgoedtaal de dominante taal en is er een sterke betrokkenheid bij de 

Turkse identiteit en cultuur (Valk & Backus, 2013). Over het algemeen spreekt deze generatie het 

Turks vloeiend (Yılmaz &Schmid, 2012).  

Individuen uit de tweede generatie zijn geboren in Nederland of zijn naar dit land 

geëmigreerd voor de leeftijd van vijf jaar. Bij de tweede generatie was het Nederlands tijdens de 

vroege schooljaren (van onderbouw tot middenbouw) vaak de zwakkere taal vanwege het 

beperkte gebruik ervan in de thuissituatie (Scheele, Leseman, & Mayo, 2009). Daarom zijn de 

meeste Turks-Nederlandse kinderen pas op schoolleeftijd Nederlands gaan leren (Blom, 2010). 

Het niveau van het Nederlands van de tweede generatie is hoger dan dat van de eerste generatie, 

omdat ze meer zijn blootgesteld aan de Nederlandse taal. Volgens Driessen, Van der Slik en De 

Bot (2002) blijven deze kinderen achterlopen op het gebied van taalontwikkeling in vergelijking 

tot hun Nederlandse klasgenoten, tot zelfs twee jaar na het ontwikkelen van hun Nederlandse 

vaardigheden. Echter, het Nederlands wordt hun dominante taal na enkele jaren van 

systematische blootstelling op school (Extra & Yağmur, 2010).  
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Individuen uit de derde generatie zijn kinderen van een Turkse immigrantenouder van de 

tweede generatie en een in Turkije geboren ouder die via huwelijksmigratie naar Nederland is 

gekomen (Sevinç, 2016). Bij één tweetalige ouder is het echter waarschijnlijk dat de dominantie 

van het Turks thuis afneemt in het dagelijkse leven en dat er meer Nederlands wordt gesproken 

dan bij de derde generatie. Momenteel zijn de oudsten van deze kinderen 19 jaar en krijgt de 

derde generatie vorm. Voor het eerst is er een generatie die geboren en getogen is in Nederland 

en meer blootgesteld is aan het Nederlands dan aan het Turks. In dit opzicht hebben de tweede en 

derde generatie Turkse immigranten in vergelijking met immigranten van de eerste generatie een 

betere beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast kiezen zowel tweede als derde generatie 

Turken ervoor om vaker Nederlands te spreken in interactie met anderen. Daardoor wordt het 

Nederlands de dominante taal, terwijl de beheersing van de erfgoedtaal afneemt. 

 

2.2	Onvolledige	taalverwerving	of	taalslijtage?	
Een van de belangrijkste vragen met betrekking tot de taalkennis bij erfgoedtaalsprekers is de 

vraag of deze sprekers een onvolledige verwerving hebben of dat sprake is van taalslijtage 

(Benmamoun, Montrul, & Polinsky, 2013). Het is onduidelijk of erfgoedtaalsprekers bepaalde 

structuren helemaal niet leren of deze structuren wel geleerd hebben, maar daarna vergeten zijn 

door het intensieve gebruik van de dominante taal en het sporadisch gebruik van het Turks. Er is 

sprake van een onvolledige verwerving als een kind en een volwassene op dezelfde manier 

afwijken van de normale taalontwikkeling. Hierbij kan worden aangenomen dat bepaalde 

taalstructuren niet zijn verworven. Dit zijn de overwegingen die ertoe geleid hebben dat drie 

verschillende generaties binnen een familie worden onderzocht. Op deze manier kan de kennis 

van de proefpersonen worden vergeleken met de input die zij hebben gehad. 

Taalslijtage wordt zichtbaar als de productie en de interpretatie van bepaalde constructies 

van de grammatica anders worden dan die van de moedertaalsprekers die in het land van 

herkomst wonen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een persoon als kind het persoonlijk 

voornaamwoord gebruikte en een taalontwikkeling conform de leeftijd vertoonde, maar dit als 

volwassene niet meer doet. Hierdoor kan worden aangenomen dat de functie is verworven, maar 

vervolgens verloren is gegaan. Hoewel hier momenteel nog veel onderzoek naar wordt gedaan, 

zijn enkele patronen van taalslijtage al duidelijk geworden. Zowel slijtage als onvolledige 

verwerving zijn betrokken bij de vorm van grammatica die gebruikt wordt door volwassenen. Er 
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is nog weinig bekend over de structuren waarbij sprake is van taalslijtage of onvolledige 

verwerving. Daarom is het nodig om specifieke structuren in kaart te brengen (Polinsky, 2011).  

Volgens Doğruöz en Backus (2009) hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat 

het Turks dat in Nederland wordt gesproken, lexicaal verschilt van het Turks in Turkije. Zij 

concluderen in hun onderzoek dat het Turks in Nederland een geleidelijke taalslijtage heeft 

ondervonden. In het onderzoek van Haznedar (2010) is taalslijtage waargenomen in veel 

grammatica’s met het Turks als erfgoedtaal. Deze studie onderzocht of het spreken van het 

Engels een crosslinguïstische invloed uitoefent op het gebruik van subjectvormen in het Turks. 

Hieronder wordt verstaan dat de talen die een tweetalig persoon spreekt, elkaar kunnen 

beïnvloeden (Jarvis & Pavlenko, 2008). De bevindingen suggereerden dat het gebruik van 

subjectvormen en de patronen van onderwerpvervoeging in het taalgebruik van tweetalige Turken 

beïnvloed kunnen worden door het Engels. Deze resultaten leveren verder bewijs voor de 

crosslinguïstische invloedshypothese van Müller en Hulk (2001) bij tweetalige L1-acquisitie. 

Ook zijn deze resultaten compatibel met recent werk over tweetalige L1-acquisitie in de 

combinaties Spaans-Engels (Paradis & Navarro, 2003), Italiaans-Engels (Serratrice et al., 2004) 

en Hebreeuws-Engels (Hacohen & Schaeffer, 2004, 2007). Uit deze onderzoeken is gebleken dat 

ook bij deze talen een crosslinguïstische invloed optrad bij het tweetalige kind met betrekking tot 

pronominaal onderwerp- en objectgebruik. In lijn met Serratrice et al. (2004) lijkt een uitleg die 

rekening houdt met zowel grammatica als pragmatiek deze bevindingen te verklaren. Uit dit 

onderzoek werd geconcludeerd dat crosslinguïstische invloed kan optreden bij tweetalige 

eerstetaalverwerving in specifieke contexten waarin syntaxis en pragmatiek op elkaar inwerken. 

Taalslijtage blijkt voornamelijk plaats te vinden binnen de tweede en derde generatie 

Turken in Nederland bij het gebruik van Turkse voornaamwoorden, omdat deze generaties meer 

in contact komen met de Nederlandse taal. Hierdoor lijken de kennis en het gebruik van Turkse 

voornaamwoorden te veranderen (Gürel & Yilmaz, 2011). Gürel en Yilmaz (2011) hebben de 

resultaten van twee studies vergeleken. Deze studies hadden betrekking op syntactische 

veranderingen die onder invloed van het Engels of het Nederlands als tweede taal voorkomen in 

de Turkse L1-grammatica van sprekers die in Noord-Amerika of in Nederland wonen. Bij de 

eerste en tweede immigranten vindt een mogelijke herstructurering plaats in de kennis en het 

gebruik van L1 wat betreft de eigenschappen van voornaamwoorden.  De resultaten van de 

Nederlandstalige L2-groepen in Nederland blijken vergelijkbaar te zijn met die van de 
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Engelstalige L2-groep in Noord-Amerika, zoals gerapporteerd in Gürel (2004). Dit suggereert dat 

de L2 syntactische structuren van de L1 kan beïnvloeden en dat de hoeveelheid L2 verandering 

kan veroorzaken bij de L1. 

Uit recente onderzoeken blijkt dat hoe groter de kennis van de Nederlandse taal is, hoe 

meer slijtage plaatsvindt in de erfgoedtaal (Bezcioglu-Goktolga & Yagmur, 2018). 

Het is echter niet duidelijk of dit komt door taalslijtage of door de onvolledige verwerving van 

het Turks dat doorgegeven wordt door de eerste generatie Turkse immigranten. Als zij de 

erfgoedtaal weinig gebruiken, kan dit ertoe leiden dat erfgoedtaalfuncties verloren gaan of 

worden vervangen door andere functies (Valdés, 2005). Als gevolg hiervan kunnen Turken van 

de derde generatie zich incompetent en onzeker voelen bij het spreken van hun erfgoedtaal en 

hebben ze moeite met communiceren met moedertaalsprekers van dezelfde taal, inclusief hun 

ouders en grootouders (Braun, 2012). De relaties van immigrantenkinderen met hun ouders en 

grootouders kunnen daarom worden verbroken (Cummins, 2003). Daarnaast is ontdekt dat drie 

generaties Turkse immigranten in Nederland hun erfgoedtaal beschouwen als een karakteristiek 

van hun etnische identiteit en dat zij gemotiveerd zijn om deze karakteristiek nog generaties lang 

te behouden. Er is weinig onderzoek naar de onvolledige taalverwerving van de erfgoedtaal dat 

aantoont dat taalslijtage van het Turks plaatsvindt in Nederland. Er is geen duidelijke oorzaak te 

vinden voor de onvolledige taalverwerving van de erfgoedtaal (Polinsky, 2011). 

 
2.3	Het	Turks	als	pro-droptaal	
Het Turks is een pro-droptaal waarin het onderwerp weggelaten mag worden als dit pragmatisch 

of grammaticaal af te leiden is uit de context en als het lexicale werkwoord en het 

hulpwerkwoord middels de persoonsuitgang (suffix) duidelijk maken om welke persoon het gaat. 

Het Turks kent null-subjects als pronominaal subject en full determiner phrase (Full DP) (Enc, 

1986). Een zin met een pronominaal subject geeft aan dat het topic is gewijzigd, terwijl een zin 

met een null-subject wordt opgevat als commentaar op het vorige onderwerp. Keenan en 

Schlieffelin (1976) beweren dat subject-voornaamwoorden worden gebruikt om een verandering 

van onderwerp aan te geven. 

In het Turks zijn er twee soorten discours-anaforen. Wanneer de bedoelde referent kan 

worden achterhaald uit de vorige context, kan de spreker een voornaamwoord gebruiken of dat 

volledig weglaten. In eenvoudige zinnen maakt het niet uit of een zin een null-subject of een 
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voornaamwoord als onderwerp heeft. Er is hierbij geen verschil in de betekenis van de zin. Zo zal 

(1) altijd dezelfde betekenis hebben als (2). 

 

1: Ben çarşi-ya gid-iyor-um.  
 Ik markt-DAT  ga-PROG 1SG  
 “Ik ga naar de markt’’ 
 
2: Çarşıya gidiyorum. 
“ Ø markt gaan’’ 
“Ik ga naar de markt” 
 
Enc, 1987 
 

Deze voorbeelden geven aan dat Turkse werkwoorden in persoon en aantal overeenkomen met 

het onderwerp. Tevens zijn (1) en (2) gelijkwaardig met betrekking tot hun 

betekenisvoorwaarden. Het pronominale onderwerp (1) heeft geen invloed op de betekenis van de 

zin. Het subject-voornaamwoord in (1) is dus overbodig. Dit heeft ertoe geleid dat taalkundigen 

beweren dat voornaamwoorden in dergelijke contexten vrijelijk kunnen worden verwijderd 

(Lewis, 1967; Givón & Li, 1976). Aangezien het voornaamwoord overbodig is en de taal een 

meer spaarzame manier biedt om dezelfde stelling uit te drukken, is de consensus dat de zin met 

het null-subject vaker wordt gebruikt. Lehmann (1976) merkt echter op dat hoewel het onderwerp 

niet vereist is in het Turks, het relatief prominent aanwezig is. Alleen de zin die de introductie 

van een nieuw onderwerp aangeeft, heeft een onderwerp-pronomen. Hoewel (1) en (2) 

overeenstemmend zijn, mogen ze niet worden uitgewisseld, omdat het gebruik ervan verschillend 

is. Welke zin moet worden gebruikt, hangt af van de structuur van het discours. Het hangt ervan 

af of het onderwerp van het discours wordt behouden of dat een nieuw onderwerp wordt 

geïntroduceerd. Het pronominale onderwerp is daarom niet pragmatisch overbodig. 

Als het onderwerp eenmaal is vastgesteld, moeten de volgende punten commentaar op dat 

onderwerp geven. Als de spreker het onderwerp wil wijzigen, moet hij dit duidelijk maken aan de 

geadresseerde, anders worden de door hem geuite opmerkingen opgevat als opmerkingen over 

het vorige onderwerp. Hiervoor beschikt de spreker over verschillende mogelijkheden. Hij kan 

expliciet zeggen dat hij het onderwerp verandert door een inleidende zin te gebruiken met een 

gewijzigd subject of hij kan een speciale intonatie gebruiken.  
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Zowel (3) als (4) kunnen worden uitgesproken in een toespraak waarin de vorige zin van 

een andere spreker luidde: 

3: Ø Banka-ya git-me-yi unut-tu-m. 	
Bank - DAT ga-NOM vergeten PAST-1SG	
“Ik ben vergeten om naar de bank te gaan’’ 
 

4: Ben bankaya gitmeyi unuttum.  
Ik bank gaan vergeten 
“Ik ben vergeten om naar de bank te gaan” 
 
Enc, 1987 
 

Het Turks markeert de onderwerpsovereenkomst door middel van een suffix van een 

persoon. Het gebruik van een voornaamwoord is dan optioneel, tenzij het onderwerp een 

nadrukkelijke of contrasterende functie heeft, in welk geval een pronominale vorm verplicht 

wordt (Erguvenli-Taylan, 1986). 

Het suffix geeft informatie over de persoon die het onderwerp van de zin is. Door dit 

suffix is het mogelijk het subject in een zin weg te laten. Er zijn suffixen om de eerste en tweede 

persoon te markeren. Voor de derde persoon kent het Turks geen suffixen, maar juist het 

weglaten van een persoonssuffix in een hoofdzin duidt op een subjectpronomen voor de derde 

persoon (Tabel 1). Ook in dit geval hoeft het onderwerp niet expliciet te worden gezegd of 

geschreven (Van Schaaik, 1996). 

 
Tabel 1: Persoonsuitgang van Turkse werkwoorden 

 Persoon Suffix 

Enkelvoud 1 +m 

 2 +n 

 3 - 

Meervoud 1 +k 

 2 +ler/lar 

 3 - 

 
5: Kitap aldim 
Boek gekocht-1SG 
“Ik heb boek gekocht” 
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6: Ekmek aldin 
Brood gekocht 2-SG 
“Jij hebt brood gekocht” 
 
Enc 1987 
 
Het Nederlands is een topic-droptaal, wat inhoudt dat de pronominale topicconstituent 

weggelaten kan worden als het antecedent ervan in de voorafgaande zin staat (Ackema & 

Neeleman, 2007).  Hieronder staan twee Nederlandse topicdrop-uitingen.  

(1) [Ik] zal dat doen.  

(2) [Dat] was ik niet van plan. 

 

In het Nederlands is topicdrop alleen toegestaan bij informeel taalgebruik en in de eerste 

zinspositie van mededelende hoofdzinnen (Ackema & Neeleman, 2007). Wanneer deze positie al 

door een ander onderdeel is gevuld, kan geen topicdrop plaatsvinden. Interlinguïstisch onderzoek 

naar topicdrop van Gundel et al. (1993) laat een voorkeur voor weglating van persoonlijke 

voornaamwoorden zien. Het Nederlands kent verschillende soorten voornaamwoorden die elk op 

een andere manier terugverwijzen naar een antecedent, zoals wederkerende voornaamwoorden 

(zich, zichzelf), persoonlijke voornaamwoorden van de derde persoon (hij/ie, hem/’m, zij/ze, 

haar/d’r, het/’t, er), ook p-pronomina genoemd, en aanwijzende voornaamwoorden (die, dat, 

daar), ook d-pronomina genoemd. Van Kampen (2010) geeft een analyse van topic-shift in het 

Nederlands en de gevolgen heeft voor het gebruik van voornaamwoorden in deze taal. Het 

onderscheid tussen d-voornaamwoorden en p-voornaamwoorden wordt verklaard door de eerste - 

en niet de laatste - de specifieke functie van de 'onderwerpverschuiver' toe te kennen. Zowel p-

pronomina als d-pronomina kunnen een verband leggen tussen opvolgende zinnen dankzij een 

relatie met een antecedent, maar ze doen dat onder andere voorwaarden en met een andere 

functie. Zoals het voorbeeld in (1), waarin de anaforische verwijzing naar een antecedent is 

aangegeven.  

 

(1) De kleine beer zag op de zolder een meisje.  

‘A’ Dat had hij nog nooit gezien.  

‘B’ Ze lag in zijn bedje. Ze sliep.  
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(2): küçük ayı çatıda bir kız gördü 

‘A’ O nu daha önce hiç görmedi 

‘B’  yatağında yatıyordu uyuyordu 

 

Van Kampen, 2010 

 

Het d-pronomen “die” is de topic in (1a) en geeft een topicverschuiving aan ten opzichte van de 

voorafgaande zin. Het p-pronomen ‘’ze’’ in (1B) heeft dat effect niet. D-pronomina kunnen een 

referent expliciet markeren als topicsteller en hoeven niet gemarkeerd te worden door emfatische 

of contrastieve intonatie. Ze refereren aan een argument dat focusprominentie heeft in de 

voorafgaande zin. Het d-pronomen verandert de focusreferent van de voorgaande zin in de topic 

van de nieuwe zin (Van Kampen, 2010).  

Beide talen hebben een reeks voornaamwoorden die als syntactische referentie dienen en 

neutraal zijn met betrekking tot het discours. Daarnaast hebben ze een specifieke pronominale 

vorm die de discours-pragmatische functie van signalering van een verschuiving in het 

onderwerp dient: het prosodisch sterke openlijke voornaamwoord in het Turks en het d-

voornaamwoord in het Nederlands. Het gebruik van voornaamwoorden door tweetalige sprekers 

van een pro-drop- en niet-pro-droptaal in contactsituaties kan leiden tot crosslinguïstische 

invloed. Onderzoek naar erfgoedtaalsprekers die een lagere vaardigheid hebben in hun pro-

droptaal dan in hun niet-pro-droptaal vond een toename in de frequentie van voornaamwoorden 

of een verlies van verschillen in het gebruik van het onderwerp bij Turken die woonachtig zijn in 

Turkije (Polinsky, 2011).  
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3.	Methodologie	
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en de verwachtingen 

besproken. Vervolgens worden de experimenten beschreven die voor dit onderzoek zijn 

ontwikkeld en gebruikt. Daarnaast behandelt dit hoofdstuk de keuze van de proefpersonen en de 

afname en verwerking van de testen.  

 

3.1.	Onderzoeksvragen	en	hypothesen	
Het doel van deze studie is om in kaart te brengen in hoeverre Turks-Nederlandse immigranten 

veranderingen laten zien in het gebruik van onderwerpsvormen en in de vervoeging van de 

persoonsvorm in hun Turks en te onderzoeken wat de invloed is van de Nederlandse niet-pro-

droptaal. De onderzoeksvraag die in deze studie centraal staat, luidt als volgt:  
 

‘’In hoeverre laat het Turks als erfgoedtaal in Nederland sporen van verandering zien in de 

grammatica?’’ 

 

De mate van taalslijtage en in hoeverre die gerelateerd is aan het intensieve gebruik van de 

Nederlandse taal (L2) wordt onderzocht bij Turks-Nederlandse erfgoedtaalsprekers van de eerste, 

tweede en derde generatie. De deelvragen die in deze studie worden onderzocht, luiden als volgt: 

 

1. In hoeverre worden de mogelijke vormen van het subjectpronomen anders gebruikt in het 

Turks in Nederland dan in het Turks in Turkije? 

2.  In hoeverre is het gebruik van de verbale morfologie van de persoonsvorm anders in het 

Turks in Nederland dan in het Turks in Turkije?  

3. In hoeverre zijn de mogelijke verschillen tussen het Turks in Nederland en het Turks in 

Turkije te relateren aan de hoeveelheid en kwaliteit van de input in het Turks?  

 

De verwachting is dat de derde en tweede generatie Turkse immigranten de meeste 

taalverandering vertoont met betrekking tot de Turkse voornaamwoorden, omdat het onderzoek 

van (Gürel & Yilmaz 2011) heeft aangetoond dat deze generaties hierin de meeste fouten maken. 

Daarnaast hebben Turkse immigranten van de derde en tweede generatie in vergelijking met de 

eerste en een betere taalvaardigheid in het Nederlands en kiezen ze vaker om te spreken in deze 

taal, waardoor het Nederlands de dominante taal wordt (Sevinc, 2016).  In het onderzoek van 
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Haznedar (2010) is taalslijtage waargenomen in veel constructies van de Turkse erfgoedtaal. 

Hierbij is gebleken dat tweetaligen bij het vervoegen van het onderwerp in het Turks patronen 

vertonen die beïnvloed zijn door het Engels. Deze resultaten komen overeen met recent werk 

over tweetalige L1-acquisitie in de combinaties Spaans-Engels (Paradis & Navarro, 2003), 

Italiaans-Engels (Serratrice et al., 2004) en Hebreeuws-Engels (Hacohen & Schaeffer, 2007, 

2007). De resultaten van het Engels worden ook voor het Nederlands verwacht, omdat het 

Nederlands en het Engels dezelfde taalstructuur hebben. Er wordt verwacht dat de minste slijtage 

plaatsvindt bij de eerste generatie Turkse immigranten, omdat zij meer input van het Turks 

krijgen dan de tweede en derde generatie (Extra & Yağmur, 2010). 

 

In deze studie wordt het gebruik van de subjectvormen en de persoonsvorm onderzocht in het 

Turks van drie generaties sprekers met Turks als L1 en Nederlands als L2. Door middel van een 

kwalitatieve analyse van de gebruikte constructies wordt vastgesteld in hoeverre de dominante 

taal (het Nederlands) invloed heeft op het Turks en hoe mogelijke taalveranderingen in de tijd 

ontstaan. 

 

3.2	Dataverzameling	
De taalbiografie van de deelnemers is achterhaald door middel van een vragenlijst, die gebaseerd 

is op de ontwerprichtlijnen van Schleef (2013). Deze lijst omvat vier hoofdgedeelten: 

demografische informatie over de respondenten, taalachtergrond en competentie, taalangst en -

attitudes, en ervaringen. Voor dit onderzoek zijn alleen de demografische informatie, de 

taalachtergrond en de competentie onderzocht, omdat deze aspecten van belang zijn voor de 

sprekers van de erfgoedtaal. Hierbij is gevraagd welke talen thuis, op school en op het werk 

worden gesproken en hoeveel Turks in het leven van de respondenten voorkomt. Voorbeelden 

hiervan zijn hoe vaak ze naar Turkse tv-kanalen kijken, Turkse boeken of  kranten lezen, een 

computer en internet in het Turks gebruiken, Turks praten met vrienden en familie en Turkije 

bezoeken. Dit is gedaan door middel van een 5-puntsschaal, waarbij 1 een lage en 5 een hoge 

score aanduidt. De vragenlijst zorgt ervoor dat een duidelijk beeld ontstaat van de eigenschappen 

van iedere deelnemer aan deze studie (Grosjean, 1998).  

Om de verschillen in het gebruik van de subject- en persoonsvormen bij de drie generaties 

te achterhalen, is aan de deelnemers gevraagd om een verhaal in het Turks te vertellen aan de 
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hand van afbeeldingen in twee storybooks. Deze storybooks zijn ontworpen door Wubs, 

Hendriks, Hoeks en Koster (2009) om duidelijk te maken welke subjectvormen de deelnemers 

gebruiken om de topic te behouden en te verschuiven. Deze pragmatische functie wordt 

bestudeerd op basis van de gesproken tekst van de deelnemer. 

Hierbij zijn twee storybooks gebruikt met dezelfde interne structuur, waarin bij de vierde 

en vijfde afbeelding een topicverschuiving plaatsvindt. De analyse is gericht op de subjectvormen 

die de proefpersonen voor deze pragmatische verschuiving gebruiken. 

 

3.3	Procedure	
De doelgroep is via een e-mail met een introductiebrief benaderd. De brief bevatte informatie 

over het onderzoek en een uitnodiging om daaraan deel te nemen. De introductiebrief is opgesteld 

volgens de richtlijnen van Baarda, De Goede en Teunissen (2014). Daarnaast is de doelgroep 

telefonisch benaderd met informatie over de procedure en de relevantie van het onderzoek. Na 

een aantal dagen is telefonisch contact met hen opgenomen om erachter te komen of ze mee 

wilden werken en om eventueel een concrete afspraak te plannen. Elke deelnemer is vervolgens 

individueel getest in een rustige kamer. De sessie duurde ongeveer 10 minuten. Volwassenen en 

kinderen zijn afzonderlijk getest, zodat ze elkaar niet beïnvloedden. Voorafgaand aan de 

gesprekken zijn de storybooks uitgeprint. Tijdens de sessies liet de onderzoeker de storybooks 

aan de deelnemers zien en vroeg hen te vertellen wat op de afbeeldingen gebeurde. Voordat de 

sessie begon, werd een oefensessie gehouden met oefenafbeeldingen. Daarna is aan de 

participanten gevraagd om twee storybooks van zes pagina's te beschrijven, die elk een 

onderwerpswisseling bevatten. Hun reacties zijn opgenomen met audioapparatuur om geen foute 

informatie te achterhalen. Er is getranscribeerd door middel van het programma Nvivo. 

	
3.4	Participanten	
De doelgroep in dit onderzoek bestond uit 3 generaties Turkse Nederlanders die familie van 

elkaar zijn. Binnen elke generatie zijn 5 deelnemers onderzocht en deze resultaten zijn met elkaar 

vergeleken.  Daarnaast zijn als controlegroep 2 Turkse deelnemers onderzocht die in Turkije 

leven en geen Nederlands spreken. In totaal hebben 17 personen deelgenomen aan dit onderzoek. 

De deelnemers zijn geselecteerd op basis van de vragenlijst (Bijlage 1) om zo veel mogelijk 

informatie over de verschillende generaties te vergaren. De deelnemers van de eerste generatie 

zijn geboren in Turkije en zijn in de jaren ’60 en ’70 naar Nederland gekomen om als 
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gastarbeider te werken. De tweede generatie verwijst naar Turkse mensen die in Nederland zijn 

aangekomen voor de leeftijd van 5 jaar of geboren zijn in Nederland. De derde generatie heeft ten 

minste 1 ouder die een Turkse immigrant van de tweede generatie is.  

 
3.5	Data-analyse	
De data zijn op verschillende manieren verwerkt. Door middel van Nvivo zijn de kwalitatieve 

data geanalyseerd. Dit programma is ontworpen voor kwalitatieve onderzoeken die werken met 

op rijke tekst gebaseerde informatie, waarbij diepgaande analyses nodig zijn van kleine of grote 

hoeveelheden gegevens (Bazeley, 2007) 

 

3.5.1.	Transcriptie	en	codering	
Van elk verhaal zijn eerst transcripties gemaakt. Deze zijn vervolgens geüpload in Nvivo. Om de 

gegevens te coderen, zijn knooppunten gemaakt. Hiermee kon de inhoud van de transcripties 

gecategoriseerd worden (Bryman, 2012). Er is gecodeerd met de volgende codes: Full (DP)), 

null-subject en suffix op finiete werkwoord. In de taken lag de focus op de afbeeldingen en de 

manier waarop de sprekers terugverwezen naar een vorig topic nadat ze een nieuw topic hadden 

vastgesteld. Om de uiteindelijke analyse uit te voeren, moest eerst de structuur van elk discours 

worden bepaald. Alle transcripten zijn onafhankelijk van elkaar onderzocht op subjectvormen en 

onderwerpsverschuivingen. Daarbij is eerst de topic van elke uiting bepaald. Vervolgens is 

halverwege de beschrijving van de foto's de verschuiving van de eerste topic bepaald. Ten slotte 

is genoteerd welke verwijzende uitdrukking werd gebruikt en waaraan deze uitdrukking 

refereerde. 

 
3.6	Ethische	aspecten	
Bij het uitvoeren van een onderzoek is het waarborgen van de privacy van deelnemers een 

belangrijk aspect (Verhoef, Kuiper, Neijenhuis, Doorn, & Rosendal, 2015). Daarom zijn de 

gegevens van de deelnemers anoniem verwerkt. Vooraf is beloofd de privacy en anonimiteit van 

de deelnemers te bewaken. Dit is vastgelegd in een informed-consentverklaring (Rijksoverheid, 

2008). Dit onderzoek voldoet op deze manier aan de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Daarnaast had deelname aan het onderzoek geen nadelige 

gevolgen voor de participanten.  
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3.7	Betrouwbaarheid	en	validiteit	
Verhoeven (2014) omschrijft validiteit als de mate waarin het meetinstrument zijn doel 

beantwoordt. De validiteit van het onderzoek is zoveel mogelijk gewaarborgd doordat een 

vragenlijst is gebruikt. Deze vragenlijst is afkomstig uit de artikelen van Jamai (2008) en 

Dewaele en Pavlenko (2003) en is opgesteld volgens de richtlijnen van Schleef (2013). De 

vragenlijst zorgde ervoor dat elke participant is ingedeeld bij de juiste generatie (Grosjean, 1998).  

Betrouwbaarheid is de mate waarin een meting beïnvloed wordt door toevallige fouten 

(Baarda et al., 2014). De toevalligheden kunnen te maken hebben met de onderzoekssituatie en 

met de onderzoeker zelf (Baarda & Van der Hulst, 2017). Om de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek te waarborgen, heeft de onderzoeker de onderzoeksomstandigheden zoveel mogelijk 

gelijk gehouden. Daarom hebben de interviews plaatsgevonden in een rustige ruimte waarin de 

onderzoeker en de deelnemer niet gestoord werden en rustig met elkaar in gesprek konden gaan. 

Bij de twee participanten uit Turkije is het onderzoek afgenomen is door middel van videobellen. 

Een ander middel om te betrouwbaarheid te vergroten, is het gebruiken van opnameapparatuur. 

Door de interviews op te nemen, kon de onderzoeker ze achteraf zo vaak beluisteren als nodig 

bleek. 

 

4.	Resultaten		
In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de interviews gepresenteerd, gevolgd door die van 

het storybook. De antwoorden van de informanten op de interviewvragen verschaffen informatie 

over twee belangrijke componenten van taalslijtage, namelijk taalvaardigheid en taalcompetentie. 

Enkele belangrijke punten worden geïllustreerd met de aantekeningen van de interviews, terwijl 

het totale dagelijkse gebruik van het Turks wordt samengevat in percentages. 

De bevindingen tonen aan dat het Turks dat gesproken wordt in Nederland verschilt van het 

Turks dat gesproken wordt in Turkije. De verschijnselen en de frequentie waarin ze voorkomen, 

variëren tussen de generaties en komen in de volgende hoofdstukken aan de orde. In deze studie 

is bij elke proefpersoon het gebruik van voornaamwoorden gecodeerd op de volgende 

eigenschappen: Full (DP), null-subject en finiete werkwoord suffix. 
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4.1	Resultaten	controlegroep	
4.1.1	Interview	
 
De 2 deelnemers in de controlegroep zijn universiteitsstudenten die hun hele leven al in Turkije 

wonen en Turks spreken. De een spreekt vloeiend Engels en de ander middelmatig. De 

deelnemers spreken dagelijks alleen maar Turks. Hun taalvaardigheden in het Turks zijn zoals 

verwacht erg goed. Ook hechten zij er belang aan dat hun kinderen en kleinkinderen de Turkse 

taal leren.  

 

In de onderstaande tabellen worden de resultaten van de vragenlijst schematisch gepresenteerd. 

Tabel 2 toont de demografische gegevens, Tabel 3 de taalbiografie en Tabel 4 de taalcompetentie. 

Bij taalcompetentie konden de volgende scores behaald worden: 

1: heel laag 
2. laag 
3: redelijk 
4: goed 
5: heel goed 
 
Tabel 2. Demografische gegevens van participanten van de controlegroep 

Noot: LEC = leeftijd eerste contact 

 
Tabel	3.	Taalbiografie	van	participanten	van	de	controlegroep	 	 	



 23 

Tabel 4. Taalcompetentie van de controlegroep 

 

 
 
4.1.2	Storybook	
De deelnemers in de controlegroep maakten veel langere zinnen dan de Turkse Nederlanders. 

Tevens maakten zij pragmatische keuzes ten aanzien van de vorm van de voornaamwoorden. Bij 

de eerste afbeelding benadrukten zij het onderwerp. Bij de tweede en derde afbeelding lieten ze 

het onderwerp weg en gebruikten ze het null-subject door het correcte suffix toe te voegen aan de 

persoonsvorm, zoals in het onderstaande voorbeeld:  

“Futbol topunu en fazla kaç defa sektirebilir diye kendi kendine oyun oynuyor’’ 

“ Ø Futbol topunu-3S en fazla kaç defa sektirebilir diye kendi kendine oyun oynuyor-PROG.” 
 NL: Hij bedenkt tijdens het spel  hoe vaak hij met de voetbal kan schoppen. 

 

Bij de derde en vierde afbeelding werd de nadruk gelegd op de piraat en de ballerina, omdat er 

een tweede figurant bijkwam. Ook bij de vijfde en zesde afbeeldingen werden de onderwerpen op 

de afbeeldingen geaccentueerd (Full DP), namelijk ‘piraat’ en ‘ballerina’. Dit is te zien in het 

volgende voorbeeld:  

“Korsana topunu geri verir ve korsan çok mutlu olur.” 

“Korsana-FULL DP   topunu-3SG  geri verir ve korsan çok mutlu olur.” 

NL: Piraat geeft de bal terug en de piraat wordt heel blij. 
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4.2	Resultaten	eerste	generatie	Turkse	immigranten	
4.2.1 Interview 
 
Tabel 5. Achtergrondgegevens eerste immigranten 

 
 

 
De eerste generatie is geboren in Turkije en de gemiddelde leeftijd is 68,8 jaar. Het 

opleidingsniveau van deze groep is laag. Van de 5 deelnemers hebben 4 alleen de basisschool 

afgerond en slechts 1 deelnemer heeft een voltooide middelbare schoolopleiding, zoals te zien is 

in Tabel 5. De gehele groep is gepensioneerd. Uit deze resultaten blijkt dat het Turks niet 

resultaatgevoelig is. Uit de resultaten zoals te zien is in tabel 6 blijkt dat er weinig verschil is 

tussen de respondenten van de eerste generatie wat betreft het totale gebruik van het Turks. 
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Tabel 6. Taalbiografie eerste immigranten 

 

De resultaten in deze groep zijn homogeen. Alle deelnemers zijn geboren in Turkije en wonen 

gemiddeld 38,6 jaar in Nederland. Vanaf hun geboorte hebben zij Turks gesproken. Rond hun 30e 

jaar zijn ze naar Nederland gekomen om als gastarbeider te werken, waarna zij voor het eerst in 

contact zijn gekomen met de Nederlandse taal. Ze zijn niet naar een Nederlandse taalschool 

geweest om de Nederlandse taal te leren. Individuen in deze generatie verblijven jaarlijks 6 

maanden in Turkije en 6 maanden in Nederland. Deze groep communiceert voornamelijk in het 

Turks met vrienden, familie en (klein)kinderen.  
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Tabel 7. Taalcompetentie eerste generatie immigranten 

 

 
 
Tabel 7 toont de taalcompetentie van de eerste generatie. Deze groep begrijpt de Turkse taal heel 

goed en spreekt nauwelijks Nederlands. Alle deelnemers beoordelen hun taalvaardigheden in het 

Turks als heel goed en zij hebben dagelijks contact met Turken uit Turkije. Verder gebruiken ze 

de Turkse taal frequent (gemiddeld een score van 5). Ze spreken alleen in het Turks met hun 

familieleden, vrienden en familie. Deze taal hebben ze geleerd in Turkije, omdat ze daar zijn 

geboren. Deze Turkse Nederlanders van de eerste generatie kijken heel vaak naar Turkse zenders, 

lezen Turkse boeken en kranten en praten zoveel mogelijk Turks. Ze hebben meer Turkse dan 

Nederlandse vrienden en hebben vaak contact met andere Turkse families in Nederland en met 

hun eigen familieleden in Turkije. Ten aanzien van computergebruik in de Turkse taal geven 

participant 3 en participant 5 aan dat zij niet in bezit zijn van een computer. Tot slot hecht deze 

groep veel waarde aan het gegeven dat hun kinderen en kleinkinderen ook Turks spreken.  
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4.2.2	Storybook	
Piratenverhaal 
Full DP 

Bij de eerste en tweede afbeelding wordt doorgeen enkele deelnemer Full DP gebruikt.  
“Top oynuyor” 
Ø Top oynu yor-3SG 
“Voetbal spelen” 
 

Bij de derde afbeelding noemden 4 participanten het woord 'adam' (man). 

 

“Ağlıyor topu suya düştüğü için ve başka bir adam geliyor”  

Ağlıyor-3SG topu suya düştüğü için ve başka bir adam-FULL DP geliyor. 

“Hıj is aan het huilen dat de bal in het water is gevallen en er komt een andere man”  

 

Alle 5 participanten beschreven de vierde afbeelding als volgt:  

“Başka bir adam geldi ve net getirdi topu getirmek için”  

Başka bir adam-Full DP  geld-i 3SG ve net getirdi topu getirmek için  

“Een andere man is gekomen en heeft een net meegenomen om de bal te pakken” 

 

Hier werd 'adam' expliciet genoemd en werd een nieuwe topic geïntroduceerd en behouden.   

 

Bij de vijfde afbeelding noemden 5 participanten het woord 'adam'.  

“Adam netle topu sudan yakaladı” 
Adam- FULL DP netle topu sudan yakalad i- 3SG 
“De man heeft met het net de bal uit het water gepakt.”   
 

Bij de zesde afbeelding legden 2 deelnemers de nadruk op het onderwerp door het woord ‘piraat’ 

te noemen. 

“Korsan mutlu oldu” 
Korsan- Full DP mutlu ol du- 3SG 
“De piraat is blij geworden” 
 

Suffix op finiete werkwoord 
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Er werd geen suffix gebruikt bij de eerste afbeelding. Bij de tweede afbeelding werd een enkele 

keer de ‘r’ weggelaten. Bij de derde, vierde, vijfde en zes afbeelding werd het correcte suffix 

gebruikt voor de aanduiding van het onderwerp.  

 
“Topu aliyor” 
Ø’top-u ali-yor- 3SG 
“Hij pakt de bal” 
 
 
“Topu goturuyor” 
Ø Top-u goturu-yor 3SG  
“Hij neemt de bal mee” 

 

Null-subject 

Bij de eerste en tweede foto worden door alle deelnemers een null-subject gebruikt om het 

onderwerp aan te geven.  

 
“Top oynour” 
Ø’top  oynui-yor- 3SG 
“Voetbal spelen” 
 

Dit gebeurde bij de derde afbeelding 1 keer. 

 

“Topu suya dustu ve uzuldu” 

Ø Top-u suya dustu ve uzuld u-3SG 

“De bal is in het water gevallen en hij is verdrietig” 

 

Bij de vierde en vijfde afbeelding kwam geen null-subject voor. Daarna, bij de zesde afbeelding, 

wordt door 3 deelnemers het null-subject gebruikt.  

 

“Sevindi” 

Sevind i- 3SG 

“Blij” 
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Ballerinaverhaal 
Full DP 

Bij de eerste en tweede afbeelding wordt door geen enkele deelnemer Full DP gebruikt.  

 

“Ciceklere sulicak” 

Ø Ciceklere suli-cak-3SG 

“Hij gaat de planten water geven” 

 

Dit deden zij wel allemaal bij de derde afbeelding.  

 

“Balerin ciceklere su veriyor ve hemseri geldi” 

Balerin-FULL DP cicekler-e-3SG su veriyor ve hemseri geldi 

“De ballerina geeft de planten water en de zuster is gekomen” 

 

Bij de vierde afbeelding gebruikten 2 deelnemers full DP. 

 

“Kız geldi ve çiçeği koparıyor”  

Kız-FULL DP geldi ve çiçeği koparı-yor-3SG 

“Het meisje is gekomen en plukt de bloem” 

 

 Bij de vijfde afbeelding gebruikte 1 deelnemer Full DP en bij het zesde afbeelding waren dat er 

4.  

 

“Balerin kafasına takti” 

Balerin-Full DP  kafasına takt-i-3SG 

“Balerin zet het op haar hoofd” 

 

Suffix op finiete werkwoord 

Bij de eerste, derde en vijfde afbeelding werd geen suffix gebruikt om het onderwerp aan te 

geven. Bij de tweede afbeelding vervoegden alle 5 deelnemers op de correcte manier. Dit 

gebeurde bij de vierde afbeelding door 3 deelnemers.  
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“Çiçeklere topladı” 

Ø Çiçeklere toplad-ı 3SG 

“Ze heeft bloemen geplukt” 

Bij de zesde afbeelding gebruikte 1 deelnemer een suffix.  

 

Null-subject 

Bij de eerste afbeelding werd het Null-subject door alle 5 deelnemers gebruikt. Bij de tweede 

afbeelding maakte 1 deelnemer een fout bij het vervoegen van het null-subject in de zin:  

 

“Çiçeklere sulamaya gidiyo’’ 

Ø Çiçeklere sulamaya gidi-yor-3SG 

“Ze gaat de bloemen water geven” 

 

Deze deelnemer liet de ‘’r’’ weg. Toen de deelnemers de derde afbeelding moesten beschrijven, 

gebruikte niemand een null-subject. Dat gebeurde wel bij de vierde afbeelding, waarbij 3 

deelnemers het null-subject toepasten. Bij de vijfde afbeelding maakten 4 deelnemers hiervan 

gebruik, evenals bij de zesde afbeelding' 

 

 “Çiçeği kafasına takti” 

Ø Çiçeği kafasına takt-i 3SG 

“Ze heeft de bloem op haar hoofd gezet” 
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4.3	Resultaten	tweede	generatie	Turkse	immigranten	
	
4.3.1	Interview	
 
Tabel 8. Achtergrondgegevens tweede generatie immigranten 

 
In tabel 8 zijn de gegevens weergegeven van de tweede generatie. Er is veel heterogeniteit binnen 

de tweede generatie Turken in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de tweede generatie is 46,4 

jaar. Van de 5 deelnemers zijn er 2 in Nederland geboren en 3 in Turkije. Die 3 deelnemers zijn 

op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Het opleidingsniveau van deze groep is middelbaar 

beroepsonderwijs. Wat werk betreft hebben 3 deelnemers een kantoorbaan en 2 deelnemers doen 

praktisch werk, zoals naar voren komt in Tabel 8. 
Tabel 9. Taalbiografie tweede generatie immigranten 
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Het taalgebruik varieert meer bij de tweede generatie dan bij de eerste zoals te zien is in tabel 9. 

Participant 6 spreekt voornamelijk Nederlands met zijn vrouw en op het werk. Participant 7 werkt 

daarentegen bij een internationaal bedrijf, waarbij ze vaak contact heeft met mensen in Turkije en 

dan Turks spreekt. Ze geeft aan dat ze op het werk vaker Turks spreekt dan thuis. Daar 

communiceert ze met haar man en kinderen in het Nederlands. Participant 8 spreekt Turks met 

zijn ouders en Nederlands met zijn vrienden, terwijl participant 9 dagelijks Turks spreekt met 

haar moeder en met een vriend die in Turkije woont. Ze geeft aan dat ze zich beter in het 

Nederlands kan uiten, omdat ze meer naar Nederlandse zenders kijkt. Participant 10 heeft 2 jaar 

in Turkije gewoond na zijn hele leven in Nederland doorgebracht te hebben. Hij is 2 jaar geleden 

teruggekeerd naar Nederland en heeft het gevoel dat zijn vaardigheid in het Turks was verbeterd 

in de tijd dat hij in Turkije woonde. Wel merkt hij inmiddels dat zijn spreekvaardigheid in het 

Turks achteruitgaat, omdat hij op zijn werk de hele dag Nederlands spreekt.  

 
Tabel 10. Taalcompetentie tweede generatie immigranten 

 

De Turkse Nederlanders van de tweede generatie geven aan dat hun algemene taalvaardigheid in 

het Turks goed is; gemiddeld scoren zij 4,6. Volgens 3 deelnemers is hun taalvaardigheid heel 

goed is en 2 schatten hun taalvaardigheid als goed in. De schrijfvaardigheid in het Turks wordt 

door 2 deelnemers als gemiddeld beoordeeld en door de andere 3 als goed. De Turkse 

begrijpelijkheid wordt als goed beoordeeld door alle deelnemers. Echter, 1 deelnemer beoordeelt 

de Turkse spreekvaardigheid als gemiddeld. Het Turks wordt dagelijks veel minder frequent 

gebruikt dan door de eerste generatie. Het gemiddelde dagelijkse gebruik van het Turks binnen 
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deze groep is 3 (gemiddeld). Ook kijken zij veel minder naar Turkse zenders en lezen minder 

Turkse boeken dan de immigranten van de eerste generatie. Er is nog steeds veel contact met 

vrienden en familie in Turkije. Ook de leden van deze groep vinden het erg belangrijk dat hun 

kinderen en kleinkinderen de Turkse taal leren.  

 

4.3.2	Storybook	
Piratenverhaal 
 
Full DP 
Bij de eerste, tweede, derde, vierde en zesde afbeelding werd door alle 5 deelnemers Full DP 

gebruikt door het onderwerp expliciet te noemen.  

 

“Korsanin elinde top var ve yuruyor” 

Korsanin – full DP elinde top var ve yuru-yor-3SG 

“Piraat heeft een bal vast en loopt” 

 

“Korsanın topu suya duştu ağlıyor ve arkadaş geliyor” 

Korsanın- full DP topu suya duştu ağlı-yor-3SG ve arkadaş geliyor 

“De bal van de piraat is het water gevallen en er komt een vriend” 

 

Suffix op finiete werkwoord 
Bij de eerste tweede, derde, vierde en zesde afbeelding gebruikten de deelnemers geen suffix. Bij 

het vijfde afbeelding werd een suffix gebruikt om het onderwerp aan te geven.  

 

“Yardim etti topu almakla” 

 Ø yardim ett-i-3SG topu almakla 

“Hij heeft geholpen om de bal te pakken” 

 

Null-subject 

Bij de eerste, tweede, derde, vierde en zesde afbeelding gebruikten geen van de vijf deelnemers 

een null-subject. Bij de vijfde afbeelding werd het null-subject correct gebruikt.  
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“Futbol oynuyor’’ 

Ø Futbol oynu-yor-3SG 

“Speelt voetbal” 

 

Ballerinaverhaal 
Full DP 
Bij de eerste, tweede, derde, vierde en zesde afbeelding gebruikten alle 5 deelnemers Full DP. Bij 

de vijfde afbeelding werd door 3 deelnemers Full DP gebruikt. 

 

“Balerin çiçeklere suluçak” 

Balerin-full DP  çiçeklere sulu-çak-3SG 

“Ballerina gaat de bloemen water geven” 

 

“Balerin çiçeklere su veriyor ve birtane hemşeri geliyor” 

Ballerina geeft de bloemen water en er komt een zuster 

 
Suffix op finiete werkwoord 

Bij de vijfde afbeelding vervoegden 2 deelnemers het suffix. 

 

Null subject 

Bij de vijfde afbeelding werd door 2 deelnemers het null-subject gebruikt. 

 

“Balerine çiçek uzatıyor” 

Balerine-full DP çiçek uzati-yor-3SG 

“Geeft de ballerina de bloem” 
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4.4	Resultaten	derde	generatie	Turkse	immigranten	
 
4.4.1.	Interview		
 
Tabel 11. Achtergrondgegevens derde generatie immigranten 

 

De gegevens van de derde generatie zijn weergegeven in tabel 11. De derde generatie is 

gemiddeld 18,8 jaar oud. De gehele groep is geboren in Nederland. De leden van deze generatie 

zijn meertalig opgegroeid en spreken Nederlands en Turks vanaf de geboorte. Van 3 deelnemers 

zijn de ouders geboren in Turkije. Een deelnemer zit nog op de middelbare school; de rest is 

student in het hoger of middelbaar beroepsonderwijs.  
Tabel 12. Taalbiografie derde generatie immigranten 
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De derde generatie is geboren in Nederland en is opgegroeid met de Turkse en de Nederlandse 

taal. Vanaf hun geboorte hebben deze deelnemers Turks en Nederlands gesproken en gehoord. 

Elk jaar gaan ze tijdens de zomervakantie naar Turkije en verblijven daar 3 tot 4 weken.  Wat 

deze generatie betreft, is het duidelijk dat die minder Turks dan Nederlands gebruikt. Alle 5 

respondenten geven aan dat ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen met hun Nederlandse 

vrienden op school en daarbuiten. Participant 11 en 15 spreken Turks met hun ouders. 

 
Tabel 13. Taalcompetentie derde generatie immigranten 

 

Het taalniveau van de derde generatie wordt lager beoordeeld dan dat van de eerste en tweede 

generatie. Het algemene niveau van het Turks krijgt gemiddeld een 2,4. Het onderdeel 

schrijfvaardigheid wordt het laagst beoordeeld (2), terwijl de begrijpelijkheid een gemiddelde 

score krijgt. Deze deelnemers spreken thuis liever Nederlands, omdat zij hun spreek- en 

luistervaardigheid in het Turks niet zo goed vinden. De dagelijkse frequentie van het Turks is 

laag, namelijk gemiddeld 1,8. Hoewel zij weinig Turkse boeken, kranten en computerteksten 

lezen, vinden deze deelnemers het gemiddeld belangrijk dat hun kinderen en kleinkinderen de 

Turkse taal leren.  
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4.4.2	Storybook	
Piratenverhaal 
Full DP 

Bij de eerste, tweede, vijfde en zesde afbeelding wordt door alle 5 deelnemers Full DP gebruikt 

door de topic te benoemen en een nieuwe topic te introduceren. Bij de derde afbeelding 

gebruikten 3 participanten Full DP. Bij de vierde afbeelding gebruikten 4 deelnemers Full DP. 

 

“Korsan ayağıyla topa vuruyor” 

Korsan- Full DP  ayağıyla topa vuru-yor- 3SG 

“De piraat schopt met zijn voet de bal” 

 

“Arkadasi geliyor korsana yârdim etmek için” 

Arkadasi- full DP geli-yor-3SG korsana yârdim etmek için 

“Zijn vriend komt om de piraat te helpen” 

 

Suffix op finiete werkwoord 

Bij de derde afbeelding gebruikten 2 deelnemers het suffix. Bij de vierde afbeelding gebruikte 1 

deelnemer het suffix. 

 

Null-subject 

Bij de derde afbeelding wordt door 2 deelnemers het null-subject gebruikt. Bij de vierde 

afbeelding wordt door 1 deelnemer het null-subject gebruikt.  

 

“Yardım etmek istiyor” 

Ø Yardım etmek isti-yor-3SG 

“Hij wil helpen” 

 

Ballerinaverhaal 
Full DP 
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Bij de eerste, tweede en vijfde afbeelding wordt Full DP gebruikt. Bij de derde afbeelding wordt 

door 3 deelnemers Full DP gebruikt. Bij de vierde afbeelding wordt door 4 deelnemers Full DP 

gebruikt. Bij de zesde afbeelding wordt door 4 deelnemers Full DP gebruikt.  

 

“Balerin çiçeklere su veriyor” 

Balerin-full DP çiçeklere su veri-yor-3SG 

“De ballerina geeft de bloemen water” 

 

“Sonra hemşire geliyor ve çiçek koparıyor” 

Sonra hemşire-full DP geliyor ve çiçek koparı-yor-3SG 

“Daarna komt de zuster en plukt een bloem” 

 

 

 

Suffix op finiete werkwoord 

Bij de derde afbeelding wordt door 2 deelnemers een suffix vervoegd. Bij de vierde en zesde 

afbeelding wordt door 1 deelnemer een suffix vervoegd. 

 

Null-subject 

Bij de derde afbeelding wordt door 2 deelnemers het null-subject gebruikt. Bij de vierde en zesde 

afbeelding wordt door 1 deelnemer het null-subject gebruikt. 

 

“Balerin gülümsüyor” 

Balerin-full DP gülümsü-yor-3SG 

“De ballerina lacht” 
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4.5	Samenvatting	analyse	data	

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de verzamelde data. Eerst wordt 

samengevat hoe de deelnemers hun eigen taalvaardigheid inschatten. In Tabel 14 wordt de 

inschatting van de eigen taalvaardigheden van alle generaties in procenten aangegeven. Tabel 15 

toont een samenvatting van de technische aspecten van het gebruik van subjecten en suffix in het 

Turks door de Turkse immigranten. 
Tabel 14. Inschatting eigen taalvaardigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 
Figuur 1 Dagelijkse frequentie gebruik van de Turkse taal 

 
Ondanks de variatie tussen de groepen is het gemiddelde percentage van het gebruik van het 

Turks in de eerste generatie hoger (gemiddeld 5) dan dat van de tweede (gemiddeld 3) en derde 

generatie (gemiddeld 1,8) zoals te zien is in figuur 1. Van de 5 deelnemers uit de tweede en derde 

generatie geven er 4 aan dat geboren worden en opgroeien in Nederland een grote rol speelt in 

hun gebrekkige kennis van het Turks. Daarnaast benadrukken de participanten uit de tweede en 

derde generatie dat ze zich ongemakkelijk voelen wanneer ze alleen Turks spreken zonder naar 

het Nederlands over te schakelen, vooral als ze moeten communiceren met een Turkse 

moedertaalspreker.  

Bij de eerste generatie komt naar voren dat bij de eerste en tweede afbeelding een null-

subject wordt gebruikt om het onderwerp aan te geven. Bij de derde afbeelding wordt de Full DP 

genoemd om het nieuwe onderwerp te introduceren. Bij het vierde, vijfde en zesde afbeelding 

wordt weer het null-subject gebruikt.  

Bij de tweede generatie begint de zin steeds met het onderwerp van de afbeelding. Alle 

deelnemers leggen eerst de nadruk op de piraat of de ballerina door het onderwerp aan te geven. 

Daarnaast wordt bij bijna elk afbeelding de Full DP benoemd, terwijl deze weggelaten mag 

worden. Ook bij de derde generatie leggen alle deelnemers bij de eerste afbeelding de nadruk op 

het onderwerp door dat steeds te noemen. Tevens wordt bij elk afbeelding de Full DP genoemd. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Controle	groep 1e	Generatie	migranten 2e	Generatie	migranten 3e	Generatie	migranten

Hoe	vaak	per	dag	gebruik	je	de	Turkse	
taal?

Heel	vaak Vaak Soms Bijna	nooit Nooit



 42 

Tabel 15. Technische vaardigheden 
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5.	Conclusie	
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre laat het Turks als erfgoedtaal in 

Nederland sporen van verandering zien in de grammatica? Dit is onderzocht door middel van 

kwalitatief onderzoek, waarbij is vastgesteld in welke generatie veranderingen optreden in het 

gebruik van subjectvormen en de persoonsvorm. Hierbij is gebruikgemaakt van een storybook. 

De eerste generatie maakte de minste taalverandering door, gevolgd door de tweede en 

dan de derde generatie. De Turkse Nederlanders van de eerste generatie hebben namelijk het 

officiële Turks in Turkije behouden en hebben daarnaast een lage Nederlandse taalvaardigheid. 

De vervoegingen die gebruikt worden in deze groep komen het meeste overeen met de 

vervoegingen die gebruikt worden in Turkije. Tevens laat deze groep vaak het onderwerp weg, 

wat gebruikelijk is in het Turks.   

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat bij de derde generatie Turkse 

immigranten de meeste taalverandering voorkomt in het vervoegen van het Turkse onderwerp. 

Dit komt overeen met de verwachting. Deze groep benoemt steeds expliciet het onderwerp, 

terwijl dat in het officiële Turks weggelaten mag worden. Dit komt doordat deze generatie een 

betere taalvaardigheid heeft in het Nederlands en deze taal dagelijks vaker gebruikt dan de 

Turkse taal. Echter, een andere oorzaak hiervoor is dat de input in het Turks die de eerdere 

generatie (de tweede generatie) heeft gekregen ook al tekens van slijtage vertoonde. Bij de 

tweede generatie komt minder taalverandering voor dan bij de derde generatie, omdat deze groep 

dagelijks meer de Turkse taal gebruikt door bijvoorbeeld het werk. Ook deze groep benoemt 

vaker expliciet het onderwerp op momenten dat dit weggelaten mag worden. In het geval van 

deze twee groepen kan niet van slijtage worden gesproken, omdat de input die ze gehad hebben al 

waarschijnlijk anders was dan het Turks dat in Turkije wordt gesproken. In dat geval is bij de 

tweede en derde generatie sprake van onvolledige taalverwerving en niet van taalslijtage.  

Tot slot laten de tweede en derde generatie zien wel moeite te hebben met de 

subjectvormen, maar niet met de persoonsvorm. Het kiezen van de adequate subjectvorm is een 

pragmatische kwestie, terwijl het goed vervoegen van de persoonsvorm een syntactische kwestie 

is. De problemen lijken meer op het gebied van de pragmatiek te liggen. Dit kan logopedisten of 

linguïsten wellicht aanwijzingen bieden met betrekking tot de manier waarop zij taalverandering 

bij Turkse Nederlanders kunnen tegengaan. 
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6.	Discussie		
In deze studie is onderzocht in hoeverre Turks-Nederlandse erfgoedtaalsprekers een andere vorm 

van het vervoegen van de subject- en persoonsvorm in de Turkse pro-droptaal laten zien door 

invloed van de Nederlandse niet-pro-droptaal ten opzichte van Turkse moedertaalsprekers in 

Turkije. De verwachting was dat de Turkse immigranten van de derde generatie de meeste 

taalverandering vertonen ten aanzien van de subject- en de persoonsvorm. Het onderzoek van 

Gürel en Yilmaz (2011) heeft namelijk aangetoond dat deze generatie hierin de meeste 

veranderingen doormaakt. Van de tweede generatie werd verwacht dat die meer taalverandering 

laat zien bij het gebruik van Turkse voornaamwoorden dan de eerste generatie, omdat de tweede 

generatie een veel betere Nederlandse taalvaardigheid heeft. Daarnaast kiest deze groep er vaak 

voor om Nederlands te spreken. De Turkse immigranten van de derde generatie hebben in 

vergelijking met de eerste en tweede generatie een betere Nederlandse taalvaardigheid en kiezen 

vaker om te spreken in het Nederlands, waardoor deze taal de dominante taal wordt (Sevinc, 

2016). Tevens werd verwacht dat de minste slijtage plaatsvindt bij de eerste generatie Turkse 

immigranten, omdat zij veel waarde hechten aan het behouden van de Turkse taal (Extra & 

Yağmur, 2010).  

Uit de resultaten blijkt dat er tussen de drie generaties verschillen zijn in de mate waarin 

de subjectvorm in de Turkse taal vervoegd wordt door het contact met het Nederlands en de 

verminderde blootstelling aan het Turks. Taalverandering wordt bij alle drie de generaties 

waargenomen.  

 De Turken van de eerste generatie communiceren voornamelijk in het Turks met 

vrienden,  familie en kleinkinderen, en gebruiken de Turkse taal dagelijks. De Turkse taal is voor 

deze groep L1 en de Nederlandse taal is L2. Deze groep benoemt bij de eerste afbeelding de topic 

niet afzonderlijk, maar gebruikt het null-subject. Slechts één deelnemer maakt een fout bij het 

vervoegen van het onderwerp door de ‘’r’’ weg te laten (yor). Dit kan liggen aan het dialect dat in 

die regio van Turkije wordt gesproken, waarbij soms de ‘’r’’ aan het einde van de zin weggelaten 

kan worden. Binnen deze groep vindt de minste taalverandering op het gebied van 

voornaamwoorden plaats en deze resultaten komen het meest overeen met het officiële Turks in 

Turkije. Dit kan komen doordat deze groep nog steeds vaak Turks spreekt en ook veel contact 

heeft met Turken uit Turkije. Daarnaast hebben zij het Turks voor de kritische periode in Turkije 

geleerd, wat ervoor zorgt dat ze het officiële Turks hebben verworven. Ook hebben zij een lage 
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Nederlandse taalvaardigheid en gebruiken zij het Nederlands in het dagelijkse leven erg weinig. 

Dit kan tot gevolg hebben dat er minder taalveranderingen en interferentie-effecten optreden in 

het Turks (Jarvis & Pavlenko, 2008). 

De tweede generatie gebruikt de talen gevarieerder dan de eerste generatie. Deze 

deelnemers hebben ook meer kennis van de Nederlandse taal dan de eerste generatie omdat zij 

vanwege hun werk vaker Nederlands moeten spreken. Zij noemen het onderwerp expliciet bij de 

vierde en vijfde afbeelding. Een deelnemer die in Turkije is geboren en op het werk veel Turks 

spreekt, gebruikt minder vaak de Full DP en alleen het null-subject. De andere twee deelnemers 

die geboren zijn in Turkije gebruiken ook minder vaak de Full DP, omdat ze de Turkse taal 

binnen de kritische periode hebben geleerd. Een deelnemer heeft twee jaar in Turkije tijdelijk 

gewoond. De andere twee deelnemers die in Nederland zijn geboren, gebruiken de Full DP heel 

vaak en passen het null-subject niet toe. Dit komt doordat zij het grootste deel van de dag 

Nederlands spreken op hun werk. 

Bij de derde generatie wordt bij elke afbeelding de Full DP gebruikt, ook waar het in het 

Turks overbodig is. Dat het onderwerp hier expliciet wordt genoemd, kan komen doordat het 

onderwerp in de Nederlandse taal altijd benoemd moet worden. Een andere oorzaak is dat deze 

generatie intensiever contact heeft met het Nederlands (Van Loon, Van Schaik, Dekker, & 

Beekman, 2011) en daardoor weinig wordt blootgesteld aan het Turks. De participanten 

gebruiken vaker Nederlands in verband met hun werk. De derde generatie maakt minder gebruik 

van het Turks dan van het Nederlands. Alle vijf deelnemers geven aan dat ze het grootste deel 

van hun tijd met hun Nederlandse vrienden op school en daarbuiten doorbrengen. Daarnaast 

spreken zij thuis liever Nederlands, omdat zij hun Turkse spreek- en luistervaardigheid als niet zo 

goed beoordelen.  Bij deze groep wordt de meeste taalverandering gevonden bij het gebruik van 

subjectvormen. Ook hierbij leggen alle deelnemers bij de eerste afbeelding de nadruk op de topic 

door die steeds te noemen. Hun betere beheersing van het Nederlands lijkt te leiden tot 

intensiever contact met de Nederlandse taal en dit veroorzaakt taalverandering van het Turks. Dit 

kan te maken hebben met het feit dat de Turkse taal minder wordt gebruikt uit angst voor fouten, 

wat resulteert in een verminderde taalkennis. Ook kan het te maken hebben met interferentie-

effecten van het Nederlands. De leden van de tweede en derde generatie zijn erfgoedtaalsprekers 

van het Turks, die het Nederlands als dominante taal gebruiken. In het geval van deze twee 

groepen kan echter niet van slijtage worden gesproken, omdat de input die ze gehad hebben al 
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waarschijnlijk anders was dan het Turks dat in Turkije wordt gesproken. In dat geval is bij de 

tweede en zeker bij de derde generatie sprake van een onvolledige verwerving en niet van 

slijtage. 

De resultaten laten zien dat de deelnemers wel moeite hebben met de subjectvormen, 

maar niet met de persoonsvorm. Het kiezen van de adequate subjectvorm is een pragmatische 

kwestie, terwijl het goed vervoegen van de persoonsvorm een syntactische kwestie is. De 

problemen lijken meer op het gebied van de pragmatiek te liggen. Dit resultaat komt overeen met 

de interfacehypothese van Serratrice et al. (2004), die luidt dat crosslinguïstische invloed kan 

optreden bij een tweetalige eerstetaalverwerving in specifieke contexten waarin syntaxis en 

pragmatiek op elkaar inwerken. Deze resultaten voor de Turkse immigranten van de derde 

generatie zijn compatibel met recent werk over de tweetalige eerstetaalverwerving in de 

combinaties Spaans-Engels (Paradis & Navarro, 2003) en Hebreeuws-Engels (Hacohen & 

Schaeffer, 2004). Hieruit is gebleken dat ook bij deze talen een crosslinguïstische invloed 

optreedt bij het tweetalige kind met betrekking tot het pronominaal onderwerp en het 

objectgebruik in het Engels. De grote neiging dat de derde generatie de meeste slijtage heeft, kan 

te wijten zijn aan het feit dat de tweetalige groepen minder ervaring hebben met de verschillende 

vervoegingen van deze persoonsvormen in het Turks en daarom niet zo gemakkelijk toegang 

kunnen krijgen tot het gebruik van het onderwerp als de controlegroep die in Turkije woont 

(Gürel, 2004). De moeilijkheid om toegang te krijgen tot alle mogelijke opties van 

voornaamwoorden kan verband houden met een gebrek aan blootstelling aan L1 (Treffers-Daller, 

Özsoy & Van Hout, 2007). 

De resultaten van dit onderzoek zijn niet generaliseerbaar, omdat er geen toetsende 

statistische analyses zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de resultaten gebaseerd op een relatief klein 

aantal participanten. Tevens was de context van dit onderzoek statisch en niet per definitie 

indicatief voor het dagelijks leven. Een vervolgonderzoek kan kwantitatieve methoden in 

combinatie met een ecologisch valide context gebruiken om tot generaliseerbare resultaten te 

komen. Het is daarnaast interessant om te kijken naar de verandering in het gebruik van Turkse 

voornaamwoorden bij Turken die in een land wonen waar een pro-droptaal dominant is, zoals in 

Hongarije. 
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Bijlage	1:	Vragenlijst	
 
Demografische gegevens 

Geslacht  

Leeftijd  

Welke talen of dialecten spreek je? 
 

 

Waar ben je geboren?  

Wat is het geboorteland van je vader?  

Wat is het geboorteland van je moeder?  

Op welke leeftijd ben je naar Nederland 
gekomen? 

 

Waar heb je de Turkse taal verworven?  

Wat is je opleidingsniveau? o Basisschool 
o Middelbare school 
o Middelbaar beroepsonderwijs 
o Hbo of wo 

Op welke leeftijd ben je voor het eerst in 
contact gekomen met de Turkse taal? 

 

Op welke leeftijd ben je voor het eerst in 
contact gekomen met de Nederlandse taal? 

 

Wat is je huidige beroep? 
 

 
o Geen beroep 
o Gepensioneerd 
o Kantoorwerk 
o Praktisch werk 
o Student 
 

Ben je naar een Nederlandse taalschool 
geweest? 
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Welke talen spreek je met je… 
vader: 
moeder: 
broer: 
zus: 
partner: 
zoon/dochter: 
vrienden: 
collega’s: 

 

Welke talen spreek je op de volgende 
locaties? 
Thuis: 
School: 
Werk: 
Vrijetijdsactiviteiten 

 

Ben je vaak in Turkije?  

Heb je ooit langer dan een maand in Turkije 
verbleven? 

 

Hoe lang ben je al in Nederland?  

 

Taalcompetentie in vijfpuntsschaal (1-5)          1= heel laag                             5=heel goed 

Wat denk je dat je algemene niveau van het 
Turks is op een schaal van 1 tot en met 5? 

 

Hoe beoordeel jij je Turkse 
schrijfvaardigheden? 

 

Hoe beoordeel jij je Turkse 
leesvaardigheden? 

 

Hoe begrijpelijk is jouw gebruik van het 
Turks voor een ander? 

 

Hoe beoordeel jij je Turkse 
spreekvaardigheden? 

 

Hoe vaak per dag gebruik je de Turkse taal?  

Hoe vaak kijk je naar Turkse 
televisiezenders? 
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Hoe vaak lees je Turkse boeken, kranten of 
social media, zoals Instagram? 

 

Hoe vaak gebruik je een computer en 
internet in het Turks? 

 

Hoe vaak praat je met vrienden en familie 
uit Turkije? 

 

Hoe groot was je motivatie om de Turkse 
taal te leren? 

 

Ben je vaak in Turkije?  

Spreek je vaak met mensen uit Turkije? 
 

 

Hoe belangrijk vind je het dat je kinderen de 
Turkse taal leren, als je die zou krijgen? 

 

Hoe belangrijk vind je het dat je 
kleinkinderen de Turkse taal leren? 
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Bijlage	2:	Storybooks	
Piratenverhaal 
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Ballerinaverhaal 
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