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Taalleerders gebruiken taalvormen van hun L1 of L2 als ze hun L3 gebruiken. Dit wordt linguïstische
transfer genoemd. Twee factoren bij linguïstische transfer zijn de psychotypologische distantie en de
L2-status. Over welke van die twee factoren dominanter is bij linguïstische transfer naar de L3 bestaan
er twee opvattingen. Enerzijds wordt gesteld dat de (psycho-)typologische distantie de dominantere
factor is en de taal met de (waargenomen) kleinere linguïstische distantie (L1 of L2) de L3 sterker
beïnvloedt (Odlin, 1989; Kellerman, 1983). Anderzijds wordt gesteld dat de L2-status de dominantere
factor is en het dus altijd de L2 is die de L3 sterker beïnvloedt; vooral als de L3-competentie laag is
(Williams & Hammarberg, 1998). Dit onderzoek test deze twee opvattingen door linguïstische transfer
tussen de nauw verwante talen Duits, Engels en Nederlands te onderzoeken. De typologische distantie
tussen Duits en Nederlands is kleiner dan tussen Engels en Nederlands. De hypothese is dat een
kleinere typologische distantie de dominantere factor is: de (psycho-)typologie is dus belangrijker dan
de L2-status. Een substantieel aantal studies ondersteunt deze aanname, maar weinig studies vinden
dat de L2-status de dominantere factor is (bv. De Angelis & Selinker, 2001). We voorspellen dat in
taalcombinaties waarbij de afstand tussen de L1 en de L3 kleiner is dan tussen de L2 en de L3,
linguïstische transfer uit de L1 het sterkst is.
In onze pilotstudie werd de acceptatie getest van structuren die zowel de Duitse als de Engelse
structuur in het Nederlands toelaten:
I) Morfologisch transfer: vorming van superlatieven
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II) Syntactisch transfer: volgorde van werkwoorden in werkwoordsclusters
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*geholpen heeft/heeft geholpen.
*geholfen hat/*hat geholfen.
*helped has /has helped.

16 Duitse leerders van L3 Nederlands met L2 Engels namen deel aan een online experiment (self-paced
reading & grammaticality judgement task). De resultaten laten zien dat L1-taalvormen inderdaad de
voorkeur kregen in de L3 voor beide structuren. De typologische distantie lijkt dus dominanter te zijn
bij linguïstische transfer naar de L3 dan de L2-status. We verzamelen momenteel data van Engelse
leerders van L3 Nederlands met L2 Duits, die we ook hopen te kunnen presenteren.
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