



'WORDT ER HIER NOG NEDERLANDS GESPREEKT?'

Een synchronisch onderzoek naar sociale en cognitieve aspecten van

werkwoordsverzwakking






Eik Vosters, Centrum voor Linguistiek, Vrije Universiteit Brussel'



		

I	 In1eiding	

Verzwakte werkwoordsvormen als genektin plaats van gesproken kennen we vooral uit	

hee taalgebruik van kinderen of tweede-taalleerders. Ook in de diachronische taalkunde	

is verzavakking geen onbekend fenomeen: sinds de opkomst van het zwakke werk-	

woord in her Oud-Germaans, wordt de geschiedenis van alle dochtertalen gekenmerkt	
door een gestage overgang van sterk naar zwak: denk maar aan bakken, dat vroeger beek	
was, in het Middelnederlands nog boek, maar dat nu een zwak preteritum hakte krijgt.	
Toch gebeurt de overgang van biek naar hakte niet van de ene dag op de andere, en

r		 historische studies leren ons dat ook in vroegere taalstadia zwakke en sterke vormen	

naast elkaar voorkwamen, soms zelfs in het werk van eenzelfde scribent (zie bijvoor-	
beeld De Vriendt, 1965). Werkwnordsverzwakkmg als taalveranderingsproces gaat dan	

nok steeds gepaard met variatie op synchroon vlak, en het mag niet verbazen dat nok in	
de hedendaagse taalproductie van moedertaalsprekers het fenomeen veelvuldig kan	

worden opgetekend. Dit onderzoek gaat na in welke mate verzwakking als synchroon	

proces optreedt bij Vlaamse en Nederlandse sprekers van het moderne Nederlands.

L	 Daarbij staan volgende onderzoeksvragen centraal: hij welke verba geniet een verzwakte	

eerder dan een sterke variant de voorkeur, zijn sommige groepen taalgebruikers vat-	

baarder vuur verzwakking dan andere, en welke factoren spelen een rol in de keuze	

vuur vormen als graafde in plaats van groef.	

r	 Opmerkingen en suggesties aan Rik.Vosters@anb.ae.be of via <htrp://homrpagesanb.ae,be/	
-musters!>. Met dank aan Hans Van de Velde voor de hulp bij het onderzoek, en aan Alex Heusen, Wim	

Vandenbessehe en de anonieme proeflezers voor inhoudelijke en redactionele commentaar bij eerdere versies	

van dit artikel.	
2 Voor een terminologische discussie aangaande eegavukking en ega/caiade, zie Vostees (2007)! Tegen de	

gebruikelijke woordkeuze in, hanteert deze studie de teem 'verzwakking' ook voor liet synchronisch	

voorkomen van regelmatige vormen waar traditioneel een sterke variant wordt voorgeschreven, hoofdzakelijk	
om associaties met de in een cognitieve context problematische term 'regel> (<Lat. tegu/a) te vermijden.
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2		Ben cognitiesss. hij/S op vorledentijdssormen				 aangeduid waarbij het vàtirkomen van het ene woord de mogelijkheid blokkeert urn						

een ander woord te vormen dat dezelfde betekenis zou hebben. [Bijv.] liep - *[Dopte"
Net omdat werkwoordsverzwakking nier alleen een diachronische dimensie kent, maar					 (Don ca., 1994, 61). Pinker (1984) definieerde deze aanname als het 'unique entry
ook in her alledaagse taalgebruik zo opvallend aanwezig is, heeft het onderwerp veel					 principle', en verklaart bijgevolg dat twee vormelijk verschillende realisaties van een-

aandacht gekregen in de cognitieve taalkunde. Sinds de opkomst van de generatieve kijk					 zelfde woordvorm met eenzelfde grammaticale functie (zoals lsepte naast liep) niet

op taal, hebben wetenschappers werkwoordsverzwakking aangegrepen als een school-					 kunnen bestaan: "If a word can provide its own past tense from memory, the regular
voorbeeld ter bevestiging of onrkrachting van verschillende opvattingen over de manier					 rule is blocked: that is 'why adults who know broke, do not say bron/SerI Elsewhere (by

waarop ooze geest met talige informatie omgaat. Grosso modo onderscheiden we twee					 default), the rile applies" (Pinker, 1998, 233). Overapplicatie van de regel wordt dus

visies,						veroorzaaktdoor een gebrek aan linguistische kennis, wat verklaart dat verzwakte						

vormen vooral optreden bij kinderen en anderstaligen, the in dat geval de onregelmatige
2,1		Regels en cempsnisie				 vorm broke nog niet hebben verworven (zie bijvoorbeeld Marcus es., 1992). Wanneer						

volwassen mocderraalsprekers verzwakte vormen gebruiken, moet dat per definitie

In de traditie van Chomsky & Halle (1968) stelt dc traditioneel-generatieve opvatting					 betekenen dat de correcte sterke verlcdcnojdsvorm mer gekend is, zoals her geval kan

over verledentijdsmoefologie dat de vormelijke verschillen tussen sterk en zwak slechts					 zijn bij zeer zeldzame werkwoorden.

oppervlaktefenomenen zijn: zowel wandelde als liep zijn dan representaties van een

onderliggende regel 1/smsnnw De gedachte hierachter is dat het brein werkt als een					 2.2	 Geheugen en associatie
computer, the aan de hand van geprogrammeerde regels volstrekt voorspelbare output
produceert. Toch lijkt her nier eenvoudig om volstrekte regelmaat te bespeuren in de					 Een andere kijk op de verlcdenrijdsmorfologec (en op taal als geheel) komt van

grillige reeksen sterke werkwoorden: de zeldzame pogingen om een set transformaties					 verschillende zogenaamde 'single route'-theorieen, zoals her netwerksnodcl van Bybee
op te stellen die alle verledenrijdsvormcn omvat, verzanden steeds in lange en gedcrad-					 (Bybee & Moder, 1983; Bybce, 1995) en toepassingen in de connecoomsnschc traditie.

leerde opsommingen van mineurregels, waarbij vaak één aparte regel nodig is om					 In deze visie gaat men uit van het brem als netwerk: eerder dan te zoeken naar decom-

slechts één bepaalde vorm te verklaren (zie bijv. Griggs & Rolon, 1974).					 positionele en modulaire regelmodellen als dat van Pinker, postuleert menéén snecha-	

Toch duikt deze theorie later weer op, weliswaar in een aangepaste versie. In 1999				 ohm ('single route') dat aan de hand van frequentie fonologische en/of semantische

publiceert Steven Pinker zijn bekende werk Words and Rosies, waarin hij stelt dat de					 associaties tussen klanken en woorden opbouwt, the worden geïntegreerd in een neuraal

verledentijdsmotfologie een perfecte illustratie vormt van de werking van her mense-					 netwerk. De basis van deze holistische theorie is her geheugen: waar in een generadeve

lijke brein: "The premise of this book is that there are two tricks [to past tense verb					 visie het geheugen geen rol speck en regels bj default werken, slaagt her connecdosnsme

morphologyl, words and rules. They work by different principles, are learned and used					 eon taal te verbinden met andere gelijkaardige activiteiten die door oefening tot stand

in different ways, and may even reside in different pans ofthe brain" (Pinker, 1999, 1).					 komen, zoals lopen, zwemmen, lezen, of schaken.
Ieder mens is bijgevolg voorzien van een set basale talige regels die altijd worden toege-						Deimplicaties voor de verledenrsjdsmorfologie zijn duidelijk: een systemisch onder-

past (denk:			 = stam + -to/-de), tenzij het geheugen intervenieert en een			 scheid russen zwakke en sterke verba is niet langer noodzakelijk, omdat mn wordt

opgeslagen lexicaal item als blokkade opwerpt. De gedachtegang achter een taaluiting					 uitgegaan van twee gescheiden en fundamenteel verschillende cognitieve paden voor

als liep kan dan worden voorgesteld In drie nogal omslachtige trappen:					 verledentijdsvurming. Dit stelt onderzoekers in staat schijnbare anomalieen zoals						

verzwakking én versterking probabilistisch te verklaren, on meerdere onderzoeks-

1. opvragen stam: loop;						groepenhebben deze theorie dan ook aan de praktijk getoetst aan de hand van corn-

2. verwerken preteritum:						purcrmoddllendieeen vorm van menselijk geheugen simuleren. Het meest bekende en	
- regeltoepassing: nee, want					 innovatieve model komt van Rumolhart & McClelland (1986), die erin geslaagd zijn dc	
- blokkade door aan stam vastgehechte lexicale item: ja;					 leercyclus van de werkwoordsmorfologie van een kind redelijk getrouw na te bootsen-1.

3. output: liep.							 Centraal in deze visie op werkwoordsverzwakking staat dc rol van gebmiksfrequen-						
tie: frequente verba laten sterkere geheugensporen na en zullen minder snel verzwakt

Het mag duidelijk zijn dat deze theorie weliswaar een soort uitzondering op dc procc-					 worden, terwijl weinig courante werkwoorden sneller aan analogische veranderingen ten

dure inbouwt voor onregelmatige werkwoorden, maat dat aan de generatieve principes					 prooi vallen. Bijvoorbeeld hij het zeldzame sterke werkwoord houwen kunnen associates

van de symbolische regel en dc strikt decomposirionclc woordopbouw nier wordt ge-					 mer zwakke vormen als bouwde, kauwde of rouwde een rol spelen m de productie van

raakt. In wezen blijft woordvorming dus dcrivationccl, gaar men uit van een basisvorm				 :	 hsnwde in plaats van hieuw, ook al heeft dc spreker dc vorm hieuw al eerder gehoord

(de stam) en afgeleide aanhechtingen, en veronderstelt men een formeel-taalkundig					 en/of gebruikt (cf. Bybce, 1995).

regelmechanisme dat in normale omstandigheden los van geheugen of associatie werkt.	
Bovendien gaat het principe van de morfologische blokkade terug op her			 j	 i	 Sindsdien zijn se verfijndere modellen ontwikkeld, die naast louter fonologische verbindingen onder

generatieve dogma dat voor één bepaalde eer grammaticale en semantische kenmerken					 andere ook semantische associaties in rekening nemen (aie bijvoorbeeld MarWbinney & Leinbarh, 1991 so

ook maar één woordvorm mogelijk is: "Mer dc ream 'blocking' wordt hee fenomeen					 Mosroso del PradoMartin sa., 2C04.
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3	 Productie- en receptieondergeek		3 .2	 Waansemiggen en ana/yse

3.1	 Opget en methodologie		 3.2.1		Algemene vaststellingen
De studie werd ontworpen om twee aspecten van werkwoordsverzwakking in kaart te			 Voor een aantal werkwoorden worden in de productietaak opmerkelijk veel verzwakte

brengen: enerzijds het voorkomen van verzwakte vormen in spontaan geschreven			 voorkomens opgetekend (Tabel 1): meer dan l/3de van alle informanten gebruikt de

Nederlands, en anderzijds de acceptatie van diezelfde vormen in een expliciete			 vormen kale, gave/de, sI/ypte en glimdem plaats van keef, gavel, sleep en glom. Terwijl de ANS

aanvaardbaarheidstaak. 240 moederrsalsprekers van het Nederlands namen aan her			 deze verzwakte werkvoorden met als een keuzemogelijkheid aanbiedt, worden deze

onderzoek deel: 120 Nederlandse en 120 Vlaamse mannen en vrouwen, met eenzelfde			 varianten wel regelmatig door de proefpersonen gebruikt.

opleidings- en leeftijdsprofiel (baehelorarodenten int verschillende faculteiten tussen 18
en 25), afkomstig uit verschillende provincies, met of zonder kennis van een dialect, De			 Tabel /

	

	l/ere1waktenonnen in spontane geschreven productie

eerste teat die aan de respondenten werd voorgelegd, lokte onder het mom van een	 Verzwakte vorm	 n	 %	 Verzwakte vorm	 n

wnnrdvolgordeoefeoing ongemerkt 16 verschillende preteritursavormen uit. Door de	
ldjfde	 191	 79,58%	 kiesde	 2	 0,83%

misleidende opdracht ('herschrijf de zinnen met gebruik van de aangeboden woorden,		
	zwelde	 100	 41,67%	 lijkte	 2	 0,83%

en let vooral op de woordvolgorde') besteedden de informanten geen expliciete
aandacht aan de preteritumvorming, en kon wetkwooedsverzwskking n (pseudo)-	 slijpte	 83	 34,58%	 spreekte	 1	 0,42%

spontaan taalgebruik worden geregistreerd. Daaropvolgend werd in het tweede	 glinade	 83	 34,58%	 blijkte	 I	 0,42%
onderdeel van de testsuite de aandacht specifiek op de vcrledcnojdsmorfologse gericht,	 graafde	 74	 30,83%	 ecbrijfde	 O	 0,00%
en werd dezelfde informanten gevraagd een aanvaardbsarheidsoordeel uit te spreken			werfde	 55	 22,92%	 loopte	 O	 0,00e/s
over dezelfde tecks preterita. Een fragment ter illustratie:		

	werpte	 25	 10,42°/s	 zitre	 0	 0,00%	

Welke vorm of welke nonnen a/yin volgensjoy coma? Areas één van de mogelijke stellingen aan.	 sterfde	 7	 2,92%	 ligde	 O	 0,00%	
1. Zijn eechrervoet (A: givs// B: givelde) snel door de ontsteking.							 j

- Enkel vorm Ais goed.	 Tabel 2.-Aanvaardbaarheid van vernvakte vormen'
-		Vorm A heeft de voorkeur, maat B kan ook.		 Werkwoord	 Sterk	 Beide	 Zwak	 Werkwoord	 Sterk	 Beide	 Zwak
-	 Beide vormen zijn goed.
-	 Vorm B heeft de voorkeur, maar Akan ook.	 kijven	 12%	 27%	 62%	 werven	 65%	 19%	 17%

-		Enkel vorm B is goed,	 spreken	 71%	 2%	 27%	 glimmen	 8l%	 8%	 12%		

sterven	 71%	 2%	 27%	 lopen	 88%	 4%	 8%
Om testmoeheid en ongewenste pdmmgeffeeteo te vermijden, werd de volgorde van de	

	slijpen	 S85/s	 I65/s	 26%	 kiezen	 975/n	 1%	 2%
aangeboden vormen onder A en B veranderd per opgave en per testversie (n4), en
bevatte elke versie een hoog santal aflcidcrs (bijvoorbeeld werkwoorden waar alleen de		zwegen	 365/s	 39%	 2S5/s	 lijken	 955/n	 3%	 2%

zwakke variant als norm geldt),			 werpen	 545/n	 26%	 20/s	 blijken	 85%	 15%	 0%	

De gebruikte verbs (n=16) werden nauwkeung geselecteerd op basis van token-		graven	 48%	 33%	 20%	 zitten	 82/	 18%	 0%
frequentie4, met een groep hoogfrequente woorden (bijv. keegen, lijken, lopen) en een	 I	

schrijven	 635/s	 19%	 18'/0	 liggen	 80%	 20%	 O%
groep laagfrequente woorden (bijv. werven, gavel/en, glimmen). Aile geselecteerde items zijn
afkomstig uit de Algemene Nederlandse Spraakkunst (Hsescryn es., 1997) en staan er	 j
uitsluitend als ongelabelde sterke werkwoorden te boek; dat wil zeggen, er wordt geen	

	Waaneerwe kijken naar de scores op de sanvasrdbsarheidstsak (Tabel 2), kan worden

alternatief zwak preteritum aangeboden, noch vermeldt de grammatica mogelijk		opgemerkt
dat de acceptatie van de zwakke vormen lager ligt dan op basis van de

verwarrende eigenaardigheden zoals het bestaan van een zwak homoniem (type krijgen	 j	 productiegegevens zou worden verwacht Toch zijn er enkele opmerkelijke insaehieters,

'ootvangco' en krijgen 'strijden'). Bovendien werd de fonologische complexiteit van dc		zoals de vaststelling dat 27% van alle respondenten de al dan niet exclusieve voorkeur

gebruikte vormen in de werkwoordssalectie opgenomen, en werden verbs met een		geeftaan spreekte in plaats van sprak.

dentaal op het einde van de stam waar mogelijk geweerd°.	

Alle frequentiegegevens werden gebssserd op hei 38 Miljoen Woorden Corpus 1996 van het Instituut

voor Nederlandse Lexicologie. Zie Kruys&Duolb (1997).			 De vijfpunerasehssl usa de opgave werd voor een lacier overzicht opnieuw gecodeerd sus ecn drieledig	

Voor meer gedetailleerde informatie over her selectieproces en de methodologische achtergrond so hei		onderscheid,mes sen al dan nies exclusieve voorkeur voor de sterke variant ')srerk7, geen voorkeur ('beide'),

,algemeen, zie Vosrers (2007).			 of eenai dan ales exclusieve voorkeur voor de zwakke vadsni ('nvsk').		

L			 H
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3.2.2	 Frequentie		kij/de in de schrijftaak, als de zeer lage aanvaarding van keef beide aangevers dat de			

sterke variant zo ongebruikelijk is dat hij niet meer als correct kan worden beschouwd.

De verschillen in verzwakking wijzen duidelijk op de beslissende tol van rokenfrequen-
tie, zoals blijkt uit de observatie dat de meest verzwakte preterita in Tabel 1 duidelijk			 3.2.4	 Geografische variatie
niet frequent voorkomen in dagelijks taalgebruik (kijven, Zwellen, sip/sen. enzovoort). Een

ordinale correlatietest bevestigt de statistische significantie van deze trend (Spearman			 Een laatste interessante opmerkelijke bevinding die uit het onderzoek naar voren kwam,

p=-.881, sign. eoêff. p.000) en signaleert een negatieve correlatie: weinig frequente			 betreft de geografische spreiding van werkwoordoverzwakking, meer bepaald de tegen-

preterita verzwakken vaak, terwijl hoogfrequente vormen net minder snel veranderen,			 stelling tussen Nederland en Vlaanderen. Al snel werd duidelijk dat het fenomeen veel

De verzwakte voorkomens van de frequente werkwoorden (2x 4//etc en kiesde, lx preekte			 frequenter voorkomt m bet taalgebruik van de Vlaamse respondenten: een totaal van

en bljkte) zijn zo laag, dat ze voor verdere analyse wat betreft de productietest worden			 376 verzwakte tokens, tegenover slechts 248 verzwakkingen voor Nederland. Met

uitgesloten,			 uitzondering van kij,fde (dat in beide gebieden erg hoog scoort), wordt bovendien elk			

afzonderlijk verzwakt preteritum meer gebruikt in de Vlaamse subset dan bij de Neder-

3.2.3	 Gebruik versas aanvaardbaarheid		 landse proefpersonen, zoals blijft uit Tabel 4. Een nominale eorreladetesr (Cramérs 1/)			

bevestigt dit onderscheid voor s4/pen, glimmen, wensen en graven, en hoewel het aantal

Na een verkennende studie en mondelinge peilingen hij verschillende informanten (zie			 verzwakkingen voor werpen en sterven te beperkt is om statistische significantie te

Vosters, 2007), ontstond de indruk der veel sprekers meer verzwakte vormen gebruiken			 bereiken, wijzen de eorrelariecniiffleiënten ook hier in dezelfde richting.
dan ze denken te doen, en dat men vaak wel weet dat de sterke variant correct is, maar

men toch de verzwakte variant gebruikt. De resultaten van de productie- en de aecep-	 Tabel4	 Noord-paidverschillen in de productie van achtvermakte preterita
tadetaken bevestigen deze hypothese voor zes van de acht verba (zie Tabel 3): zo duikt		Vorm	 Vlaanderen	 Nederland	 Totaal	 Cramérs V	 Approx. Sig.

bijvoorbeeld de vorm guide maar liefst 83 keer op in de schrijfopdracht, maar wanneer		sli te	 61	 22	 83	 377	 000
de respondenten de keuze krijgen tussen glimde en glom in de aanvaardbaarhesdstest,	

	lP

kiezen slechts 28 van de 240 studenten voor datzelfde ghmde.		 glimde	 60	 23	 83	 .334	 .000		

werfde	 39	 16	 55	 .256	 .002

Tabel]	 Gebruik en aanvaardbaarheid van acht ver-ivakte preterita	 graafde	 43	 31	 74	 .170	 .037
Verzwakte	 Verzwakking in	 Verzwakking in	 Aantal	 Aantal		werpte	 17	 8	 25	 .148	 .174
vorm		productie	 aanvaardbaarheid	 underreporrers	 overreporters	 -						 -						

sterfde	 6	 I	 7	 .127	 .155
slijpte	 83	 63	 36%	 16%							

zwelde	 54	 46	 100	 .110	 .270
zwelde	 100	 61	 26%	 141/o		

kijfde	 91	 100	 191	 .144	 .208
kijfde	 191	 148	 9%	 390/s

glkndc	 83	 28	 67%	 S%	 Toch geldt deze observatie alleen wat de productietaak betreft: in de aanvaardbaar-

sterfde	 7	 65	 71%	 27%	 heidsoordelen komt namelijk een heel ander patroon bovendrijven. Her blijkt dat de

werpre	 25	 48	 44%	 19%	 Nederlandse respondenten zich vaker toleranter opstellen tegenover werkwoords-					

verzwakldng dan de Vlamingen, ondanks het feit dat verzwakking minder voorkomt in
werfde	 55	 40	 40%	 12%						 het eigenlijke taalgebruik van de Nederlanders. Dit werd aangetoond aan de hand van

graafde	 74	 48	 31"/e	 11%	 een kruistabel, waarbij een Cramérs Vcorrelatietest een verband aangaf tussen geogra-					
fische herkomst en de aanvaardbaarheidsscores. Bij nadere analyses van deze stads-

Dit werd verder onderzocht met behulp van een kruistabel om na te gaan welke	 dsehe gegevens, bleek voor een merendeel van de verba dat de Nederlandse uifor-

respondenten een keuze maken in de aanvaardbaarheidstaak die niet overeenstemt met	 manren significant meer de optie 'beide vormen zijn goed' aankruisten. De Vlamingen
hun eigenlijke gebruik. Zo krijg je een kleine groep nvsrrejsnrters, die simpel gesteld de	 daarentegen zijn radicaler in hun keuzes ('het is nu eenmaal correct of niet), en slagen
verzwakte vormen wel aanvaarden, maar niet gebruiken, en een veel grotere groep	 er meestal in dc sterke variant als de correcte vorm te herkennen. Vooral voor de

ionderreporters, die verzwakte preterita helemaal niet aanvaardbaar vinden, maar ze in de	 werkwoorden graven, werpen, schrijven, blijken, 4/even, gàtsa en liggen is dit onderscheid

productietaak wel zonder enig bezwaar noteren. Zoals blijkt uit de twee laatste kolom-	 duidelijk waarneembaar, zoals blijkt uit Tabel 5.

men van Tabel 3, is de groep anderrepsrters her talrijkst, wat erop wijst dat verzwakking

frequent opduikt in spontaan geschreven taalgebruik, ook al lijken de taalgebruikers

duidelijk te weten dat de verzwakte vorm met noodzakelijk correct is. De enige uit-

zondering is het werkwoord 4//vee, waarbij zowel het bijna uitsluitend voorkomen van
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Tabel5: Noord-Zuidverschillen in de aanvaardbaarheid van 'sven verpvaktepreterita		 and rules'-model van Steven Pinker. De beslissende factor in het sterk of zwak voor-

Werk-		Vlaanderen			 Nederland		Cramérs	 Appr.	 komen van een werkwoord is de gebruiksfrequentie van een individueel token. Toch is

woord	 Sterk	 Beide	 Zwak	 Sterk	 Beide	 Zwak	 V	 Sig.	
her niet zo dat laagfrequente verbe verzwakt worden omdat de sterke vorm met gekend

schrijven	 75%	 2%	 23°/s	 52%	 36%	 13°/n	 .463	 .000	
is: uit de vergelijking van de productiegegevens en de aanvaardbaarheidsoordelen bleek									

duidelijk dat heel wat respondenten wel weten wat de correcte variant is, maar diezelfde

blijken	 94%	 5%	 1°/s	 76%	 24%	 0%	 .340	 .000	 vorm simpelweg niet toepassen in hun eigen geschreven taalproductie. Pinkers stelling dat

zitten	 100%	 0%	 0°/s	 63%	 37%	 0%	 .475	 .000	 sprekers die sterke vormen als broke kennen, bijgevolg ook geen verzwakkingen als

liggen	 98%	 3%	 0°/s	 63%	 38%	 0%	 .439	 .000	 breaked zullen produceren (zie sectie 2.1), lijkt geheel niet te kloppen, en het onder-

kijven	 19%	 14%	 67°/s	 4%	 39%	 57%	 .353	 .000	 liggende principe van 'morphological blocking' op basis van formeel-lingulsusehe									
kennis gaat niet op. Bovendien spreekt het voorkomen van zowel sterke als verzwakte

werpen	 61%	 13%	 26°/s	 48%	 38%	 14%	 .315	 .000	 vormen in eenzelfde grammaticale en semantische context hij verschillende respon-

graven	 53%	 20%	 27°/s	 42%	 45%	 13%	 .317	 .000	 denten tegen het 'unique entry principle', dat stelt dat "irregularly mfiected forms do									
not coexist with their regular counterparts" (Pinker, 1984, 177).

Ter verduidelijking: 24% van de Nederlanders oordeelt dat bl(/kte een evenwaardige	
	Eerderdan de opgetekende variatie toe te schrijven aan (een gebrek aan) formeel-

variant is van bleek, terwijl een stevige 94%van de Vlaamse respondenten alleen bleek als	 linguistische competentie, een diehoroom kennen of niet kennen van het correcte

correct beschouwt. Zelfs bij frequente verbs als liggen kiest maar liefst 38% van de	 sterke preteritum, wijst dit onderzoek in de richting van probabilistische taalmodellen,

Nederlandse informanten voor zowel lag als lede, tegenover slechts 3% van de onder-	 waarbij geheugensporen van iedere individuele taaluiting betrokken zijn hij het produ-

vraagde Vlamingen.	
	cerenvan talige output. Bovendien is het aantal attestaties van werkwoordsverawakking	

De Vlaamse studenten vellen dus normadevere oordelen. Maar dan moet de norm	 te talrijk om her fenomeen af te doen als een lapsus momsriae (cf. Pinker, 1998), en eerder	 j

wel gekend zijn. Er zijn enkele gevenwaarbij de Vlasgen zich toleranter opstellen	 dan een gevolg van blinde toepassing van een symbolische regel of een blokkade vanuit

bij het aanvaarden van de verzwakte variant, en net in die gevallen kunnen we uit de	 het lexicon, lijkt de verspreiding van verzwakte preterita een normale uiting van taal-

vormen zijn die significant meer in Vlaanderen dan in Nederland gebruikt worden:	 sprekergebonden factoren, waarbij ook sociale variabelen als geografische achtergrond

slijpte, glimde en werfde. Men kan dus concluderen dat de Vlaamse proefpersonen zich	 niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

productiegegevens (zie Tabel 4) duidelijk afleiden dat dit precies die werkwoords-		variatie te zijn, verre van ausnahsnslas, en gestuurd door een samenspel van taal- en

sterk richten op de norm wat betreft hun aanvaardbaarheidsoordelen, maar dat de				 h
kennis en vooral toepassing van die norm niet steeds aanwezig is.	

Deze observaties passen uitstekend in het bekende soeiolinguïsdsehe landschap van		 Bibliografie
het Nederlandse taalgebied. Voor Vlaanderen werd deze normatieve taalreflex, die met	 E
noodzakelijk een normatief taalgebruik met zich meebrengt, onder andere beschreven		Bybee,J.L. (1995). Regular morphology and the lexicon. Language and Cognehoe Processes,

door Hans Van de Velde: "Het Standaard-Nederlands heeft in Vlaanderen nog altijd			
10, 425-455.

het statuur van een tamelijk vastliggende norm, die men zo dicht mogelijk probeert te		Byhee,J.L., &Moder, C.L. (1983). Morphological classes as natural categories. Language,

benaderen" (Van de Velde, 1996, 31; mijn nadruk). Het mag echter duidelijk zijn dat			 59, 251-270.

deze pogingen niet steeds tot succes leiden, want "[sllechts een kleine minderheid van		Chomsky,N., & Halle M. (1968). The soandpattem ofEnglish. London: Harper & Row.

de Vlamingen spreekt vloeiend zuidelijk Standaard-Nederlands" (Van de Velde, 1997,		 De Vriendt, S.F.L. (1965). Sterke werkwoorden en sterke sverkwssrdsvornen in de lfdo eeuw.

61). In Nederland is de situatie geheel anders: daar zien we sinds de jaren '70 een duide-	 r		 [S.1.I: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.

lijke verbreding van de norm, die gepaard gaat met een toenemende linguïstische		 Don, J., Zonneveld, W., Ddjkoningen, F., Everaeer, M., Trommelen, M., &

tolerantie (cf. bijvoorbeeld bet prestige van de Poldernederlandse diftongverlagingen	 I		 Zwanenburg, W. (1994). Inleiding in degeneratieve mop°slogie. Bussem: Coudnho.

(Stroop, 1998)). Dit kan verklaren waarom de Nederlandse respondenten in dit onder-		Griggs, S., & Rulon, C.M. (1974). English verb inflection. A generative ann. Den

zoek tolerant staan tegenover afwijkende vormen die ze zelf niet zo vaak gebruiken,			 Haag/Parijs: Mouton.

terwijl de Vlaamse respondenten deze vormen veelal afwijzen, maar ze wel gebruiken		l-Iaeseryn, W., Romijn, K., Gems, G., Rooij, J. de, & Toom, M.C. van den (1997).

Nijhoff/Wolters Plantyn.
sien spontane schrijftaak.	 Algemene Nederlandse spraakkunst. 2 vols. Gromngen/Deurne: Martinus			

Kruyt, J.G., & DudE, M.W.F. (1997). A 38 nsiliion words Dutch text corpus and its

4	 Theoretische implicaties en discussie			
users. Likos, 7,229-244.			

MacWhlnncy, B,, & Leinbach, J. (1991). Implementations are not conceptualizations.				

Revising the verb learning model. Cognition, 40, 121-157.
Ondanks het beperkte aantal respondenten (n'240), kan de opgetekende variatie tussen		j
sterke en zwakke vormen niet in overeenstemming worden gebracht met het 'words
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Marcus, G.P., Pinker, S., Lillian, M., Hollander, M., Rosen, T.J., & Xu, F. (1992).	

Overregularization in language acquisition. Monographs of the .lecie(y fer Reseearch in	

Child Development, 57,1-178.
Moscoso del Prado Martin, F., Ernestus, M., &Baayen, RH. (2004). Do type and token	

effects reflect different mechanisms? Cooneetionist modeling of Dutch past-tense	
formation and final devoicing. Bruin andLanguage, 90, 287-298.			 EFFECTS 0F THEDUTCH CAUSAL CONNECTIVES 'DUS'AND

Pinker, S. (1984). Language learuabthgy and language development. Cambridge (MA): Harvard			 'DAARDOOR' ON DISCOURSE PROCESSING

Pinker, S. (1998). Wordsand rules. Lingua, 106, 219-242.
Pinker, S. (1999). Words and niks. The ingredients of language. London: Wetdenfeld & . . .	

Nicolson.		
.	 Saskia de Leeuw, PimMak&Ted Sanders, Utrecht Institute ofLmgussocs OIS

Rumelliart, D.E., & McClelland, J.L. (1986). On learning the past tenses of English	
verbs. In J.L. McClelland & D.E. Rumelhart (Eds.) Parallel distributed processing.	
Explorations in the mi rostructure of cognition. Volume 2: Psychological and biological models			 1	 Introdsctisn: Causaliôt Subjectivey and theirmarkers	

(pp. 216-271). Cambridge (MA): MIT.

Stroop, J. (1998). Poldernederlands. Waardoor hetAJ3N verde'ijnt. Amsterdam: BertBakker.		 .	 Coherence relations are meaning relations between parts of text, minimally clauses

Van de Velde, H. (1996). Variatie en verandering in hetgesproken .1 taudaard-Nederlauds (1933-			 (Hobbs, 1979; Sanders et al., 1992). Examples of coherence relations are Cause-	

1993,). Doctoraalscriptie Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Nijmegen,			 Consequence and Contrast. Coherence markers like thatie iu4y and but make these	

Nijmegen.			
coherence relations explicit In example 1, a causal relation is presented.

Van dc Velde, I-J. (1997). Uirspraakdivcrgcnric in klank en beeld. Tuai en Tougval

(themanummer), 10, 49-62.	 (la)	 On his way to work that morning John experienced a big delay.

Vosters, R. (2007). Past tense regulariatisu. A gynehronic iovest(gatisn of social and cognitive			
There was a traffic jam on the highway.

mariables. Lieentiaatsvcrhaodcing Faculteit Letteren en Wijsbegccrrc, Vrije
Universiteit Brussel, Brussel.

'	 (lb)	 On his way to work that morningJohn experienced a big delay			
because there was a traffic jam on the highway.


		

Examples from Cozijo (2000, 17)	

In example la, the reader will probably assume a causal relation between the two	
sentences: Si is the consequence of the cause presented in S2. In example lb this	
unmarked Consequence-Cause relation is made explicit by the causal connective because,	
while in la this causal relation is left implicit (not marked). A connective provides	
explicit processing instructions on how the first segment should be related to the next	

segment. Because the relation between the first and the second clause is made clear by	
the connective, the words followed by the connective (Y)as a trafficjam) are processedr	 faster in comparison tu the same region in the implicit version. This effect is called the	

integration effect (Habcrlandr, 1982; Cozijn, 2000). The connective also causes a	

slowing down effect at the end of the target relation (en the highway) m comparison to	

the implicit version. When the reader has finished reading the sentence, the marked	

relation is checked against the world knowledge of the reader, which takes processing	
time (Cozijn, 2000; Noordman & Vonk, 1997). This slowing down effect at the end of	
the sentence is called the inference effect. This effect also appears from shorter reaction	

times on the causal inference statements (Coxijo, 2000; Noordman & Vonk, 1992).	
Because in the explicit conditions the causal relation is already 'thought over' while the	
reader is still processing the sentence (which is shown in the inference effect), these	
statements can be judged more quieldy in comparison to the same statement preceded	
by the implicit condition. The relation between the presence of the connective and the
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