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Zijn er aspecten van ons cognitief vermogen die zijn aangepast 
voor het leren van taal en spraak? Er bestaat een breed 
spectrum aan theorieën en modellen die het menselijk 
taalvermogen en het ontstaan ervan proberen te verklaren en te 
begrijpen. Echter, een groot deel van de eigenschappen van 
taal kan worden verklaard aan de hand van de effecten van 
culturele evolutie: de constante interactie tussen sprekers zorgt 
ervoor dat taal leerbaar (i.e. gestructureerd en gecomprimeerd) 
blijft voor haar sprekers. Dit wil niet direct zeggen dat er niets 
voor taal en spraak geëvolueerd kan zijn: immers, culturele 
evolutie is sterk afhankelijk van de cognitieve capaciteiten van 
degenen die leren. Ik stel daarom voor dat we -in plaats van 
wat traditioneel wordt verstaan onder ‘taalkundige cognitie’- 
‘cognitieve capaciteiten die nodig zijn voor het leren van taal’ 
onderzoeken. Dit zijn capaciteiten die continu variabel zijn en 
lijken bovendien te kunnen optimaliseren onder druk van de 
culturele omgeving. Daarmee zijn ze geschikte kandidaten voor 
empirisch onderzoek naar cognitieve specialisatie voor taal. 

In dit proefschrift probeer ik twee potentiële cognitieve 
adaptaties voor het leren van taalachtige klankcategorieën 
bloot te leggen door te onderzoeken of het leren en produceren 
van zulke categorieën is geoptimaliseerd voor taal.  

In mijn experimenten laat ik proefpersonen kunstmatige 
klankcategorieën leren. Ik manipuleer de distributie van de 
klanken in de training set om te zien of men extremere 
categorieën produceert dan wat ze hebben geleerd, 
(Experiment 1), maar ik manipuleer ook het type signaal wordt 
gemanipuleerd (Experiment 2) om te zien of taalachtige 
signalen anders worden geleerd en geproduceerd dan niet-talige 
signalen. Naast het meten van de mate waarin de productie van 
de signalenset overeenkomt van wat de proefpersonen hebben 
moeten leren, onderzoek ik ook in welke mate functionele druk 
een rol speelt in het leren, produceren en communiceren 
(Experiment 3) van signalen. 

Hoewel de experimenten geen onomstotelijk bewijs kunnen 
leveren voor taalgerelateerde cognitieve adaptaties in de mens, 
levert het huidige onderzoek een relevante bijdrage aan de 
discussie of en hoe zulke adaptaties te onderzoeken zijn. 
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