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Nederlandse taalkunde 1:
Basisbegrippen van zins- en woordbouw

DEEL 2: 
MORFOLOGIE

Dominiek Sandra



Morfologie vanuit een

psycholinguïstisch perspectief

De oorzaken van dt-fouten



2

Doel

Soms kunnen morfologisch complexe woorden problemen 
veroorzaken (< > helpen).

De beschuldigde?

flexionele morfologie (werkwoordflexie)
reguliere morfologie
homofone vormen
Nederlandse spelling

regelmatige homofone werkwoordvormen 
in het Nederlands 
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De Nederlandse spelling is gebaseerd op een beperkt aantal 
spellingprincipes.

1. Fonologisch principe
Eigenlijk is dit een ‘misnomer’. Beter zou zijn het fonetische
spellingprincipe. Dit betekent eigenlijk: “Spel wat je hoort”.

Voorbeelden als kat, brief, bloem, ... vs. hond, goed, vrijheid, 
vind, … illustreren het onderscheid tussen “fonologisch” en 
“fonetisch”. 
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2. Morfologisch principe

De spelling van een morfeem blijft constant in alle vormen 
waar het morfeem voorkomt …

… zelfs als daardoor het principe geschonden wordt “Schrijf 
wat je hoort”.

Dat morfologisch principe geldt op twee niveaus:

- stamniveau: hond want honden

- suffixniveau: vindt want spreekt
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Startobservatie onderzoeksprogramma

Hardnekkige spellingdfouten op werkwoordvormen als 
vindt,word, gebeurt, betaalt, …
Niet alleen in teksten van jonge kinderen en (zogezegd) 
nonchalente adolescenten maar ook …

Ook in teksten van (soms heel) ervaren en zelfs professionele 
schrijvers:

- universiteitsstudenten (zelfs talenstudenten)
- en hun professoren (occasioneel … J)
- journalisten
- schrijvers van ondertitels
- …
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Dit is heel vreemd op het eerste gezicht …

1. Het type regels is immers gemakkelijk vanuit morfologisch 
perspectief: concatenatief (stam + suffix)

2. De regels zijn gemakkelijk vanuit beschrijvend perspectief (zie 
stuk over flexie in descriptieve morfologie)

3. De regels worden aangeleerd op jonge leeftijd (± 10 jaar)

4. Morfologisch bewustzijn ontwikkelt snel (onderzoek Treiman bv., 
zie hoger) en jonge kinderen passen dat morfologisch bewustzijn 
ook snel toe.

5. De fouten zijn in hoge mate gestigmatiseerd
(beschouwd als een teken van nonchalance, luihuid, een gebrek 
aan taalbewustzijn, zelfs een gebrek aan intelligentie, …)
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Clue

Er zit een duidelijk patroon in de fouten:
De meeste fouten doen zich voor op regelmatig vervoegde 
werkwoordvormen 

- die homofoon zijn met een andere werkwoordvorm 
(bv. word/wordt, gebeurt/gebeurd) of 

- die een homofone lettersequentie bevatten
(bv. dient/gediend, waste/tastte, lachte/wachtte).
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Algemene onderzoeksvraag

Waarom is het foutrisico zo hoog op regelmatige
werkwoordhomofonen?

Vinden we een verklaring hiervoor in de cognitieve 
infrastuctuur van schrijvers?
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a. Zijn die homofoonintrusies zo verwonderlijk?

Intrusie van lexicale homofonen gebeurt toch ook heel vaak. Er 
worden veel fouten gemaakt tegen (niet-geflecteerde) 
homofone spellingen.

leiden - lijden
grote - grootte
wreed - vreet

… in alle talen:
their (hun) - there (daar)
sun (zon) - son (zoon)

le pair (collega) - la paire (het koppel)
le bout (tip) - la boue (de modder)

das (das Buch) - dass (… dass das funktionieren wird)
Leib (lichaam) - Laib (brood)
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Inderdaad niet verwonderlijk dat er veel homofoonintrusies 
voorkomen:

- Zelfde uitspraak, verschillende spelling
- Verschillende representaties in het mentale lexicon

Verwarring bij het spellen
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b. Maar is dat ook evident voor werkwoordhomofonen? 

Waarom zou die redenering ook gelden voor
homofoonintrusies van regelmatige werkwoordhomofonen?

- Zelfde uitspraak, verschillende spelling: ja
- Verschillende representaties in het mentale lexicon ???
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De laatste idee botst flagrant met het orthodoxe geloof van 
veel taalkundigen en psycholinguïsten:

Waarom zou je representaties opslaan in je mentale lexicon 
(woordvormen onthouden) als je ze kan genereren met regels 
telkens je ze nodig hebt (Chomsky, 1965; Pinker, 1999; …).

Op het eerste gezicht klinkt dat geloof overtuigend. Waarom 
geheugenruimte verspillen als je met een set regels de vormen 
kan genereren?
Maar … ons brein is geen computer. 

Misschien slaan wij heel veel op, zelfs informatie die vanuit een 
analytisch en logisch perspectief niet noodzakelijk is.
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Onderzoeksdoelen

1. Welke factor(en) triggeren fouten op homofone vormen van 
regelmatige werkwoorden?

2. Vertonen die fouten een patroon dat licht werpt op het 
proces van lexicale verwerking en de informatie die in het 
mentale lexicon is opgeslagen?

Proces lexicale verwerking: het produceren van de werkwoordvorm
Opgeslagen representaties: misschien zijn ook voorspelbare vormen 

opgeslagen (in dit geval: regelmatige 
werkwoordhomofonen)
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Experimentele techniek
Offline methodologie.

Rationale
Fouten laten zien hoe het design van een systeem eruitziet en 
hoe dat systeem opereert (de processen). De architectuur van 
een systeem legt immers strikte beperkingen op aan wat het 
wél en niet kan doen en welke fouten wél en niet mogelijk zijn

Dictee onder tijdsdruk

Doel: - inzicht verwerven in de basisprincipes
- meten wat de eerste ‘schrijfreflex’ is van 

spellers (m.a.w. nagaan hoe het systeem 
spontaan ontspoort)
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Hypothesen

1. Het werkgeheugen zal een belangrijke rol spelen 
- De ‘berekening’ (computation) van de spelling van het 

suffix is noodzakelijk als de werkwoordvorm niet op basis 
van de uitspraak kan worden gespeld (zoals bij hoort, 
werkt, kom, gewerkt – in het laatste geval bv. weet 
iedere speller dat een woord niet op kd kan eindigen)

Bv. hij vindt je kan het suffix niet horen

- Berekeningen die gebaseerd zijn op de analyse van 
syntactische functies is tijdrovend (want abstract, bv. 
Wat is het onderwerp? Is dit een voltooid deelwoord?).
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2. De frequenties van de homofonen zullen een rol spelen

Frequentie speelt vaak een rol in menselijk gedrag. Wat we veel 
doen, kunnen we beter dan wat we niet veel doen. 

q Dat principe geldt in de perceptie. 
Bv. we herkennen sneller foto’s van bekende mensen dan van 
minder bekende, we herkennen sneller frequente woorden dan 
bekende woorden die zelden voorkomen enz.

q Het geldt ook in de productie. 
Bv.: kinderen stappen alsmaar gemakkelijker naarmate ze die 
activiteit vaker doen (idem later bij fietsen/autorijden/…). We 
kunnen sneller objecten benoemen die vertrouwd zijn dan minder 
vertrouwde (woordophaling). We spreken sneller hoogfrequente 
woorden uit dan laagfrequente (woordherkenning), enz.
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Operationalisatie: Werkgeheugen
Manipuleer de afstand tussen subject en pv

Conditie A: geen tussenliggende woorden

Ik word niet graag zo moe.
Hij wordt niet graag zo moe.

Conditie B: 4 tussenliggende woorden

Omdat ik niet graag zo moe word, … 
Omdat hij niet graag zo moe wordt, … 
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Operationalisatie: Mentale lexicon
Manipuleer frequentierelatie tussen de homofonen

Conditie A: D-spelling is hoogstfrequente vorm (D-dominant)

Omdat ik haar niet erg sympathiek vind, …
Omdat hij haar niet erg sympathiek vindt, …

Conditie B: DT-spelling is hoogstfrequente vorm (DT-dominant)

Omdat ik niet graag zo moe word, … 
Omdat hij niet graag zo moe wordt, …

VIND

WORDT
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Resultaten

Aantal woorden tussen onderwerp en
homofone werkwoordvorm

DT

D

DT

D

WORDT

D DT D DT

D-dominant            DT-dominant

VIND



20

Bespreking

1. Effect Afstand
Als het werkgeheugen overbelast is (bv. als gevolg van de 
afstand tussen onderwerp) kan het computationele proces dat 
de spelling van het suffix moet bepalen het spellingprobleem 
niet tijdig oplossen.

Gevolg: veel fouten (homofoonintrusies).
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2. Effect frequentieverhouding

Wanneer homofoonintrusies plaatsvinden als gevolg van een 
overbelast werkgeheugen …

… is het de hoogstfrequente spelling die sneller uit het mentale 
lexicon wordt opgehaald (dit is een automatisch proces), die 
daardoor meer kans maakt om opgeschreven te worden.

Dit zal een intrusiefout veroorzaken als de LF vorm correct is in 
de grammaticale context.
Het zal een toevallige ‘hit’ (correcte spelling) opleveren als de 
HF vorm correct is in de grammaticale context.
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Een verklaring is natuurlijk geen legitimering.

Door aandachtig je tekst na te lezen kan je meestal de dt-
fout(en) eruit halen. Ook dat volgt uit het verklaringsmodel: 
hoe meer je het bewuste proces in het werkgeheugen gebruikt, 
hoe groter de kans dat je een intrusiefout door een HF 
homofone spelling zal opmerken.

Gegeven de stigmatisering van die fouten is het aandachtig 
nalezen van (zeker belangrijke) teksten ook noodzakelijk, zeker 
voor studenten Taal- en Letterkunde (van wie verwacht wordt 
dat ze even weinig taalfouten maken als studenten wiskunde 
fouten maken tegen elementaire rekenkundige bewerkingen).




