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In het Nederlands wordt de reflexieve anafoor zich gebruikt bij inherent reflexieve werkwoorden zoals 

schamen en haasten. Bij het reflexief gebruik van niet-inherent reflexieve werkwoorden, bijv. 

bewonderen en haten, is alleen de complexe anafoor zichzelf mogelijk (Hüning, 2003; Broekhuis et al., 

2015: 380), zie (1). De Duitse reflexieve anafoor sich vertoont op het eerste gezicht veel gelijkenissen 

met het Nederlandse zich, maar kan zowel bij inherent reflexieve werkwoorden als bij niet-inherent 

reflexieve werkwoorden gebruikt worden (Reuland, 2011), zie (2). 

(1) a. Hij schaamt zich/*zichzelf. 

b. Hij bewondert *zich/zichzelf in de spiegel. 

 

(2) a. Er schämt sich. 

b. Er bewundert sich im Spiegel. 

 

Onze studie onderzoekt de rol van negatieve transfer (interferentie; Odlin, 1989) van het Duits naar 

het Nederlands bij het gebruik van reflexieve anaforen door L2-leerders van het Nederlands met Duits 

als L1. Eerst wordt vastgesteld of L1-sprekers van het Duits de Nederlandse anafoor zich in analogie 

met het Duitse sich overgeneraliseren en dus ook in gevallen gebruiken waar in het Nederlands alleen 

de complexe anafoor zichzelf mogelijk is. In een tweede stap wordt het verband tussen het voorkomen 

van interferentiefouten en de zelfinschatting van hun beheersing van het Nederlands door de L2-

leerders onderzocht. 

We presenteren resultaten van een experiment met Duitstalige L2-sprekers van het 

Nederlands als experimentele groep en L1-sprekers van het Nederlands als controlegroep. In een 

online taalproductietaak moesten beide groepen verplicht inherent reflexieve predicaten (zoals 

schamen en haasten), optioneel inherent reflexieve predicaten (zoals scheren en aankleden) en niet-

inherent reflexieve predicaten (zoals bewonderen en haten) met zich of zichzelf aanvullen, zie (3). 

(3) a. Anne heeft haast: Ze haast z… 

b. Peter is bezig met aankleden: Hij kleedt z… aan. 

c. Willem haat de persoon die hij is: Hij haat z… 

 

Uit de resultaten blijkt dat L1-sprekers van het Duits de anafoor zich in combinatie met niet-inherent 

reflexieve predicaten sterk overgeneraliseren, wat door negatieve transfer vanuit het Duits kan 

worden verklaard. De resultaten laten weliswaar ook een samenhang tussen de overgeneralisatie en 

de zelfinschatting van de L2-taalbeheersing zien, maar de proefpersonen overschatten – tenminste 

wat het gebruik van reflexieve anaforen betreft – hun taalvaardigheid van het Nederlands 

systematisch. Hieruit blijkt de relevantie van het onderzochte fenomeen voor het onderwijs 

Nederlands als vreemde of tweede taal. 
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