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In informele gesprekken
worden woorden vaak maar
half uitgesproken. Het
woord ‘wedstrijd’, bijvoor
beeld, kan klinken als ‘wes’
en het woord ‘natuurlijk’
als ‘tuuk’. Sprekers gebrui
ken halve woorden voor
namelijk om het zichzelf
gemakkelijk te maken. Zij
kunnen woorden verkorten
tijdens het spreekproces of
ze kunnen de verkorte uitspraakvarianten van woor
den direct uit hun mentale woordenboek halen.
Gezonde moedertaalsprekers verstaan halve woorden
in zinscontext zonder problemen. Zij maken daarbij
gebruik van de halve woorden opgeslagen in hun
mentale lexicon en van de betekenis, de syntactische
structuur en de precieze uitspraak van de context.
Leerders van een vreemde taal, daarentegen, hebben
veel moeite met het verstaan van halve woorden. In
de komende jaren zal onderzocht worden waarom
precies. Dit onderzoek zal leiden tot een theorie over
woordherkenning, in de vorm van een computer
programma, dat precies verklaart en voorspelt hoe
moedertaalsprekers en leerders van een vreemde taal
volledig en half uitgesproken woorden begrijpen. Het
onderzoek zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van
betere lesmethodes voor taalleerders en aan de ver
betering van automatische spraakherkenners.
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Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen,
Deze rede gaat over halve woorden. Daarmee bedoel ik woorden die maar gedeeltelijk
zijn uitgesproken zonder dat de spreker zich daar bewust van is. Ik zal u een aantal voorbeelden laten horen. De volgende zin is geknipt uit een informeel gesprek tussen twee
collega’s die elkaar goed kennen.
‘Er zijn natuurlijk plenty onderwerpen, zoals die hele reorganisatie...’1
Als u een moedertaalspreker bent van het Nederlands, hoort u waarschijnlijk niets bijzonders aan deze zin, en denkt u dat alle woorden volledig zijn uitgesproken. Dat is toch
echt niet zo. Dit is namelijk wat de spreker werkelijk zei:
‘Er zijn natuurlijk plenty onderwerpen, zoals die hele reorganisatie...’
Dat sommige woorden maar half werden uitgesproken, kun je goed horen als je luistert
naar kleine stukjes van de zin. Je kunt dan bijvoorbeeld goed horen dat de spreker
‘tuuk’2 zei in plaats van ‘natuurlijk’ en dat hij ook lang niet alle klanken uitsprak van
het woord ‘reorganisatie’3.
Ik geef u nog een voorbeeld, van een andere spreker:
‘Vanaf dat moment dus eigenlijk alleen maar in Amsterdam gewoond.’4
Hier ziet u weer wat de spreker werkelijk zei:
‘Vanaf dat moment dus eigenlijk alleen maar in Amsterdam gewoond.’
Deze spreker verkortte onder andere ‘eigenlijk’ tot ‘eigk’5 en ‘Amsterdam’ tot ‘Amsdam’6.
Is het niet wonderlijk dat woorden soms maar half uitgesproken worden zonder dat het
opvalt?
In deze rede zal ik u eerst nog meer vertellen over het fenomeen halve woorden:
hoe vaak halve woorden voorkomen, wat voor variatie we aantreffen en hoe sprekers
van elkaar verschillen in het gebruik van halve woorden. Daarna zal ik ingaan op vragen vanuit de taalpsychologie. Ik zal u vertellen over ons onderzoek naar waarom en
hoe sprekers halve woorden produceren en hoe luisteraars halve woorden verstaan. In
het laatste deel van deze rede zal ik wat zeggen over de praktische toepassingen van ons
onderzoek.
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het fenomeen halv e woor den
De twee zinnen die ik net liet horen, zijn geknipt uit informele gesprekken. Dat is geen
toeval. Halve woorden komen veel vaker voor in informele gesprekken dan in bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken [9]. In formele situaties wil de spreker duidelijk articuleren
en daar horen geen halve woorden bij.
Omdat halve woorden vooral in informele gesprekken voorkomen, hebben we
opnames van informele gesprekken nodig om te kunnen onderzoeken wat voor halve
woorden er precies zijn en wanneer ze voorkomen. De laatste jaren hebben we een aantal verzamelingen aangelegd van informele gesprekken in het Nederlands [4], Frans
[17], Spaans [20] en Tsjechisch [6]. Elk gesprek werd gevoerd door twee of drie sprekers
die elkaar heel goed kenden. Zij spraken 90 minuten met elkaar over allerlei onder
werpen. Deze verzamelingen gesprekken worden ook wel corpora genoemd.
Deze en andere corpora hebben laten zien dat halve woorden niet alleen in het
Nederlands voorkomen: halve woorden komen in veel talen voor [7]. Het Franse woord
voor ‘raam’, bijvoorbeeld, heeft als volledige vorm ‘fenêtre’ maar wordt ook vaak uit
gesproken als ‘fnêtr’.
Het Nederlandse corpus bevat 15 uur informele gesprekken. Op basis van dit
corpus hebben we onderzocht hoe vaak woorden verkort worden [16]. We vonden dat
40 procent van de klanken in informele gesprekken niet of zwak uitgesproken wordt en
dat bijna 20 procent van de klinkers volledig afwezig is. Ook onderzochten we van een
aantal halve woorden hoe vaak ze precies voorkomen. Het woord ‘gewoon’ wordt zeer
vaak uitgesproken als ‘goon’, in 70 procent van de gevallen. Het woord ‘volgend’ wordt
vaak verkort tot ‘volnt’, in 52 procent van de gevallen, en het woord ‘bijvoorbeeld’ tot
‘volt’, in 46 procent van de gevallen. Ook echte inhoudswoorden worden vaak maar
half uitgesproken. Het woord ‘wedstrijd’ is daar een voorbeeld van. In mijn corpus werd
het in 30 procent van de gevallen uitgesproken als ‘wes’. Een laatste woord dat ik hier
wil noemen is ‘precies’. Dit woord wordt in bijna een kwart van de gevallen uitgesproken als ‘psies’.
Deze resultaten laten zien dat onze informele gesprekken vol zitten met halve
woorden. Als we willen weten hoe het Nederlands in alledaagse situaties klinkt, zullen
we daarom de uitspraak van halve woorden moeten onderzoeken. We zullen ook moeten onderzoeken hoe sprekers en luisteraars halve woorden verwerken als we willen
weten hoe zij in alledaagse situaties met taal omgaan.
Het woord ‘natuurlijk’ is bijzonder omdat het in die 15 uur conversatie geen e nkele
keer volledig werd uitgesproken. Alle 331 voorkomens van dit woord werden verkort. De
meest voorkomende uitspraak was ‘tuuk’, dat we één op de drie keer vonden. Daarnaast
vonden we alle mogelijk denkbare uitspraakvarianten tussen ‘natuurlijk’ en ‘tuuk’ in:
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nutuurlijk, ntuurlijk, tuurlijk
natuulijk, nutuulijk, ntuulijk, tuulijk
natuulk, nutuulk, ntuulk, tuulk
natuuk, nutuuk, ntuuk
Ik zal u een voorbeeld van elk van de vetgedrukte varianten laten horen en een voorbeeld van ‘tuuk’7.
De meeste woorden laten, net als ‘natuurlijk’, veel variatie zien. We hebben ook de
woorden ‘allemaal’ en ‘helemaal’ in detail onderzocht. Deze woorden kunnen met één,
met twee en met drie lettergrepen uitgesproken worden. De varianten met twee lettergrepen komen het vaakst voor, in ongeveer 70 procent van de gevallen. Het woord
‘helemaal’ wordt vaak uitgesproken als ‘hemul’ en ‘hemu’, en het woord ‘allemaal’ als
‘ammal’ en ‘ammu’ [12].
Volwassenen zeggen niet alleen ‘hemu’ en ‘ammu’ tegen elkaar, maar ook tegen
heel jonge kinderen. Tegen jonge kinderen praten we vaak anders dan tegen volwassenen: we overdrijven onze articulatie en ook het toonhoogteverloop. Misschien verwacht u in dit type spraak daarom geen halve woorden. Toch verkorten we woorden ook
in deze spreekstijl. Bijvoorbeeld, in de zin ‘Kun je allemaal spulletjes in doen, schat’8,
die gericht was aan een kind van 11 maanden, werd ‘allemaal’ niet volledig uitgesproken, maar als ‘ammal’9.
We hebben onderzocht hoe vaak volwassenen ‘helemaal’ en ‘allemaal’ verkorten
als ze tegen baby’s spreken. We vonden dat het niet uitmaakt of volwassenen tegen
andere volwassenen praten of tegen heel jonge kinderen: in beide gevallen spreken ze
deze twee woorden in ongeveer 70 procent van de gevallen uit met twee lettergrepen.
Ook tegen baby’s zeggen volwassenen vaak ‘hemu’ en ‘ammu’. Jonge kinderen kunnen
deze varianten dus vanaf het allereerste begin leren [12].
Elke moedertaalspreker verkort woorden in informele gesprekken. Sprekers verschillen wel van elkaar in hoe vaak ze woorden verkorten en hoe sterk. Het Corpus
Gesproken Nederlands [13] bevat spraak van zowel mannen als vrouwen en van zowel
Nederlanders als Vlamingen. Op basis van dit corpus onderzochten we de verkorting
van woorden zoals ‘moeilijk’, ‘namelijk’ en ‘natuurlijk’ [11]. Deze woorden worden
vaak verkort en klinken dan als ‘moeik’, ‘naamk’ en ‘tuuk’. We vonden dat mannen dit
soort woorden vaker verkorten dan vrouwen: terwijl mannen deze woorden verkorten
in 43,6 procent van de gevallen, doen vrouwen dat in 37,1 procent van de gevallen. Mannen zeggen dus vaker ‘moeik’ en ‘naamk’ dan vrouwen. Dit resultaat komt overeen met
eerder sociolinguïstisch onderzoek dat laat zien dat vrouwen de neiging hebben netter
te praten dan mannen, maar ook vrouwen gebruiken dus vaak halve woorden.
We onderzochten ook of er verschillen zijn tussen Nederlanders en Vlamingen.
Waarschijnlijk verwacht u dat Vlamingen minder verkorten dan Nederlanders omdat
zij over het algemeen zorgvuldiger met hun taal omgaan. Dat klopt voor de woorden
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‘dadelijk’, ‘uiteindelijk’ en ‘natuurlijk’. Voor de andere woorden die we onderzochten,
vonden we geen duidelijk verschil. Mogelijk verkorten Nederlanders vooral ‘dadelijk’,
‘uiteindelijk’ en ‘natuurlijk’ meer dan Vlamingen omdat ze deze woorden vaker gebruiken dan Vlamingen.
Ook sprekers die tot dezelfde groep behoren, kunnen van elkaar verschillen in hoe
ze woorden verkorten. Mijn corpus met Nederlandse conversaties bevat spraak van
twintig hoogopgeleide mannen uit het westen van Nederland. Ook al zijn deze sprekers
dus van hetzelfde geslacht, hebben ze ongeveer hetzelfde opleidingsniveau en zijn ze
geboren en getogen in de dezelfde regio, toch verschillen ze van elkaar in hoe sterk ze
woorden verkorten. Om een voorbeeld te geven, sommige sprekers verkorten ‘natuurlijk’ meestal tot ‘tuuk’, terwijl andere vaker de iets langere vorm ‘ntuulk’ kiezen. De
verschillen zijn zo groot dat een computerprogramma ze kan gebruiken om sprekers te
identificeren[8].
Hiermee heb ik u een korte beschrijving gegeven van het onderwerp van deze rede.
Ik ga u nu iets vertellen over ons onderzoek naar waarom sprekers woorden verkorten, hoe
ze dat precies doen, en hoe luisteraars al die halve woorden zo gemakkelijk begrijpen.
hoe en waarom spr ek er s woor den v er kort en
Het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag waarom sprekers woorden verkorten is dat ze dit doen omdat ze het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk willen maken.
Dit lijkt inderdaad een verklaring te zijn voor veel van de halve woorden in informele
gesprekken. We vinden halve woorden namelijk vooral in die delen van de conversatie
waar het spreektempo hoog ligt en waar het daarom lastig is om woorden volledig uit te
spreken [3, 9, 14, 15, 19].
De rol van spreeksnelheid zien we ook op een andere manier terug. Woorden die
vaak voorkomen, zoals ‘verkopen’, worden over het algemeen meer verkort dan woorden
die niet zo vaak voorkomen, zoals ‘verkolen’ [14, 15]. Sprekers kunnen de vaak voor
komende woorden waarschijnlijk gemakkelijker vinden in het woordenboek in hun
hoofd, het zogenaamde mentale lexicon. Bovendien hebben sprekers veel ervaring met
de articulatie van veel voorkomende woorden. Het hele productieproces gaat daarom
gemakkelijker en sneller. Dit leidt tot een hoger spreektempo en tot meer verkortingen.
Hoeveel een woord verkort wordt, hangt ook af van hoe voorspelbaar het volgende
woord is [14, 15]. In de Nederlandse taal komt het woord ‘roken’ net iets vaker voor dan
het woord ‘zwemmen’, maar niet na het woord ‘kinderen’. De woordcombinatie ‘kinderen zwemmen’ komt veel vaker voor dan de combinatie ‘kinderen roken’. We vinden nu
dat het woord ‘kinderen’ meer verkort wordt in ‘kinderen zwemmen’ dan in ‘kinderen
roken’. Onze verklaring is dat het voor sprekers gemakkelijker is om ‘zwemmen’ dan om
‘roken’ uit het mentale lexicon te halen na het woord ‘kinderen’. Bovendien hebben
sprekers meer ervaring met de articulatie van ‘kinderen zwemmen’ dan met het uitspreken van ‘kinderen roken’. Als sprekers ‘kinderen zwemmen’ willen zeggen, kunnen
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ze daarom snel praten, wat kan leiden tot verkorte vormen. Als ze daarentegen ‘kinderen roken’ willen zeggen, zullen ze het rustig aan moeten doen.
We concluderen dat sprekers vooral woorden verkorten om het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken. De vraag is of dit het hele verhaal is. Een aantal studies waar
we nu nog mee bezig zijn, suggereert dat dat niet zo is. In de komende jaren zullen we
dat verder onderzoeken.
Laten we nu overgaan naar de vraag hoe sprekers woorden verkorten. Ons onderzoek heeft laten zien dat daar twee heel verschillende processen aan ten grondslag kunnen liggen. Ten eerste kunnen sprekers klanken laten wegvallen door die extreem
te verkorten. Een Nederlander kan bijvoorbeeld uitgaan van de volledige uitspraak ‘gefeest’, maar door extreme verkorting van de laatste klank kan het woord toch klinken
als ‘gefees’.
We weten dat halve woorden zo kunnen ontstaan doordat sommige klanken vooral afwezig zijn onder precies die omstandigheden waaronder ze ook het vaakst verkort
worden [9, 18]. Dit is bijvoorbeeld zo voor de eind-/t/ van voltooid deelwoorden in het
Nederlands, zoals de /t/ van ‘gefeest’ en ‘gewerkt’ [9]. Deze /t/ is vaker afwezig na een
/s/, /f/, of /g/10 dan na een /p/ of /k/11 en is gemiddeld ook korter na een /s/, /f/ of
/g/12 dan na een /p/ of /k/13. De /t/ is dus vooral afwezig in die woorden waarin hij
gemiddeld ook korter is, zoals in ‘gefeest’. Dit wijst erop dat een /t/ afwezig kan zijn
doordat de spreker die /t/ ‘wegverkort’.
De tweede manier waarop sprekers een half woord kunnen produceren is door dit
halve woord uit hun mentale woordenboek te halen. Nederlanders hebben zowel
‘natuurlijk’ als ‘tuuk’ in hun mentale woordenboek staan en kunnen ‘tuuk’ zeggen
door deze uitspraak uit dit woordenboek te halen. We hebben verschillende redenen om
aan te nemen dat het woordenboek in ons hoofd inderdaad meerdere uitspraken voor
woorden bevat.
Ten eerste denken we dat dit een heel plausibele aanname is. Op een klein USBstickje gaat tegenwoordig gemakkelijk vier gigabyte. Een computerbestand met alle
Nederlandse woorden erin, met al hun uitspraakvarianten, is niet meer dan tien megabyte. Met de technologie van tegenwoordig is het daarom niet zo moeilijk in te denken
dat ons geheugen alle uitspraakvarianten van woorden bevat.
Een tweede reden om aan te nemen dat halve woorden opgeslagen kunnen zijn in
ons mentale lexicon is dat sommige klanken vaak afwezig zijn onder omstandigheden
waaronder ze niet erg verkort worden [3, 9, 19]. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eerste
klinker, de ‘u’, van Franse woorden zoals ‘fenêtre’ [3]. De lange vorm, ‘fenêtre’, komt
vooral voor aan het begin van zinnen, dus in zinnen als ‘La fenêtre est ouverte’. De
korte vorm zonder eerste ‘u’, ‘fnêtre’, komt vooral voor in het midden en aan het eind
van zinnen, dus in zinnen zoals ‘L’enfant a ouvert la fenêtre’14. Als het woord met de
eerste ‘u’ wordt uitgesproken, maakt het voor de duur van die klank niet uit of het
woord aan het begin van een zin staat, in het midden of aan het eind15. Het is daarom
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niet waarschijnlijk dat de korte vorm zo vaak voorkomt in het midden en aan het eind
van zinnen door extreme verkorting van de eerste ‘u’. De verkorte vormen lijken opgeslagen in het geheugen.
We hebben nog een derde reden om aan te nemen dat halve woorden opgeslagen
kunnen zijn in het mentale lexicon. Dit zijn de resultaten van een aantal productieexperimenten [2]. In deze experimenten lieten we Franse moedertaalsprekers drie keer
naar ons laboratorium komen. De eerste keer lieten we deze proefpersonen plaatjes
zien en vroegen hun deze plaatjes te benoemen met de volledige woorden. Zij zagen
bijvoorbeeld een plaatje van een raam en zeiden ‘fenêtre’. Een week later kwamen de
proefpersonen terug en lieten we dezelfde plaatjes zien, maar nu vroegen we om de
korte vormen van de woorden, dus bijvoorbeeld ‘fnêtre’ in plaats van ‘fenêtre’. In beide
sessies registreerden we hoelang het duurde voordat de proefpersonen begonnen met
het uitspreken van de woorden. Nog een week later kwamen de proefpersonen voor de
derde keer en nu vroegen we hun voor elk woord in het experiment te schatten hoe vaak
de korte vorm, bijvoorbeeld ‘fnêtre’, voorkomt ten opzichte van de volledige vorm,
‘fenêtre’. We vroegen hun een woord een hogere score te geven, op een schaal van één
tot negen, naarmate het woord vaker in de korte variant voorkomt. We vonden dat een
proefpersoon in de tweede sessie minder tijd nodig had gehad om met het uitspreken
van een korte vorm te beginnen als deze proefpersoon dat woord in de derde sessie een
hogere score had gegeven. Ook voor de volledige vormen in de eerste sessie gold dat
proefpersonen sneller waren begonnen met spreken als de vorm die ze moesten zeggen
vaker voorkomt. Dit laat zien dat sprekers gevoelig zijn voor hoe vaak de verschillende
uitspraakvarianten van een woord voorkomen. Die informatie hebben ze blijkbaar
opgeslagen in hun geheugen. Als ze de frequenties van vormen opgeslagen hebben,
moeten ze die vormen zelf ook opgeslagen hebben.
Onze conclusie is daarom dat sprekers halve woorden op twee manieren kunnen
produceren: ze kunnen de volledige vorm van een woord uit hun mentale lexicon halen
en die daarna verkorten of ze kunnen direct uitgaan van de korte vorm. In de nabije
toekomst hopen we meer te weten te komen over welke korte vormen zijn opgeslagen in
ons geheugen, hoe ze precies zijn opgeslagen en hoe de spreker zijn keuze bepaalt tussen
de verschillende opgeslagen uitspraakvarianten.
hoe luist er aar s halv e woor den begr ijpen
Laten we ons nu eens verdiepen in de vraag hoe luisteraars halve woorden verstaan.
Misschien denkt u dat dat een kwestie van simpele patroonherkenning is. Het enige
gangbare woord in het Nederlands dat de klanken ‘t’, ‘uu’, en ‘k’ bevat en ook nog in
deze volgorde is ‘natuurlijk’. Daarom kan ‘tuuk’ gemakkelijk herkend worden als ‘natuurlijk’. Met simpele patroonherkenning kunnen we inderdaad verklaren waarom
luisteraars ‘tuuk’ gemakkelijk herkennen als ‘natuurlijk’, maar niet waarom luisteraars
‘eik’ zo gemakkelijk herkennen als ‘eigenlijk’. De klanken ‘ei’ en ‘k’ komen namelijk
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niet alleen voor in ‘eigenlijk’ maar ook in de boom ‘eik’ en in woorden zoals ‘ijselijk’,
‘eindelijk’ en ‘ijsbak’.
De oplossing lijkt simpel. Het mentale lexicon dat de luisteraar gebruikt, zal ook
korte vormen bevatten. Het halve woord ‘eik’ wordt herkend als ‘eigenlijk’, en niet als
‘ijselijk’, omdat het mentale lexicon de informatie bevat dat alleen ‘eigenlijk’ ook als
‘eik’ uitgesproken kan worden. Dit lijkt inderdaad zeer waarschijnlijk, maar het is zeker
niet het hele verhaal.
In verschillende experimenten hebben we namelijk gevonden dat luisteraars de
meeste korte vormen alleen goed begrijpen in hun natuurlijke context. In één van deze
experimenten [5] lieten we proefpersonen naar stukjes spraak luisteren die we geknipt
hadden uit spontane conversaties. Die stukjes spraak bevatten een woord dat nauwelijks verkort was, bijvoorbeeld ‘mogelijk’, of een woord dat een beetje verkort was, bijvoorbeeld ‘mogek’ voor ‘mogelijk’, of een woord dat heel erg verkort was, bijvoorbeeld
‘mook’ voor ‘mogelijk’. We hadden drie groepen proefpersonen. De eerste groep hoorde
veel context, namelijk het woord zelf en de woorden waarmee het direct omringd werd
in de zin. Deze proefpersonen hoorden bijvoorbeeld ‘zo snel mook naar eh’16. De tweede
groep proefpersonen hoorde het woord en wat van de omringende klanken, bijvoorbeeld ‘el mook na’17. De derde groep proefpersonen hoorde helemaal geen context: zij
hoorden alleen het woord waarin we geïnteresseerd waren, bijvoorbeeld ‘mook’18. We
vroegen de proefpersonen op te schrijven wat ze hoorden.
De resultaten staan in Figuur 1. We vonden dat de drie groepen proefpersonen
weinig fouten maakten voor woorden die nauwelijks of enigszins verkort waren, dus
voor varianten zoals ‘mogelijk’ en ‘mogek’. De drie groepen proefpersonen scoorden
voor deze vormen ongeveer even goed en we kunnen daarom concluderen dat het voor
deze vormen nauwelijks uitmaakt hoeveel context de luisteraar te horen krijgt. Dit is

Figuur 1. Het percentage foute antwoorden voor woorden die nauwelijks, enigszins of erg verkort waren. De
percentages zijn opgesplitst naar de drie luisteraarsgroepen, die respectievelijk veel context, weinig context en
geen context hoorden.
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totaal anders voor woorden die erg verkort zijn. Deze werden alleen goed herkend door
proefpersonen die ook een aantal van de omringende woorden te horen kregen. Blijkbaar hebben luisteraars veel context nodig om erg verkorte woorden te begrijpen.
Ik vind de resultaten van dit experiment nog altijd verbazingwekkend. Neem het
woord ‘ongeveer’. In 15 procent van de gevallen wordt dit woord uitgesproken als ‘ofeer’
en elke moedertaalspreker van het Nederlands moet deze variant dus regelmatig horen
[16]. Toch herkende slechts één van de twintig proefpersonen dit halve woord zonder
context. Voor de andere was het alsof ze deze vorm nog nooit gehoord hadden! Dit lag
niet aan deze toevallige twintig proefpersonen. In een replicatie lieten andere proef
personen precies hetzelfde zien [10].
Deze experimenten leren ons dat luisteraars context nodig hebben om halve
woorden te herkennen. Het is goed mogelijk dat het mentale lexicon halve woorden
bevat, maar een luisteraar kan blijkbaar alleen bij die vormen als ze in de juiste context
voorkomen.
Nu we weten dat luisteraars de zinscontext nodig hebben om halve woorden te
verstaan, is de volgende vraag natuurlijk hoe context de luisteraar helpt. Het ligt voor de
hand dat de betekenis van de context aangeeft welk woord de luisteraar kan verwachten. Als de conversatie over koeien gaat, dan zal de luisteraar eerder het woord ‘schapen’
verwachten en daarom ook veel gemakkelijker een verkorte uitspraak van het woord
‘schapen’ verstaan dan als de conversatie over iets heel anders gaat, bijvoorbeeld waterkokers. We hebben laten zien dat dat inderdaad zo is. Echter, we vonden ook dat dit
alleen goed werkt als ‘koeien’ zelf ook niet verkort is uitgesproken [23].
Luisteraars kunnen ook verwachtingen opbouwen op basis van de structuur van
de zin [24]. In het Nederlands wordt een voltooid deelwoord, zoals ‘geleund’, meestal
vergezeld door een hulpwerkwoord, zoals ‘heeft’. Dit hulpwerkwoord kan voor het voltooid deelwoord staan, als in ‘Ik weet zeker dat hij heeft geleund op de houten tafel’, en
na het voltooid deelwoord staan, als in ‘Ik weet zeker dat hij geleund heeft op de houten
tafel’. In de eerste zin wordt het voltooid deelwoord aangekondigd door het hulpwerkwoord, in de tweede zin niet. In een aantal luisterexperimenten onderzochten wij of
luisteraars een voltooid deelwoord meer verwachten en daardoor sneller herkennen
nadat ze een mogelijk hulpwerkwoord hebben gehoord. Proefpersonen hoorden telkens
een zin en zagen vier woorden op een computerscherm waaronder het voltooid deelwoord dat in de zin voorkwam. Voor de zinnen met het voltooid deelwoord ‘geleund’
waren de vier woorden: ‘geleund’, ‘gleuven’, ‘gelift’ en ‘glimlachte’. We vroegen de
proefpersonen op dat woord te klikken dat in de zin voorkwam.
We vonden dat de proefpersonen sneller op het voltooid deelwoord klikten als dat
woord na het hulpwerkwoord kwam (als in ‘heeft geleund’) dan als het voor het hulpwerkwoord kwam (als in ‘geleund heeft’). U ziet dit voor één van onze experimenten in
Figuur 2. Als het voltooid deelwoord na het hulpwerkwoord kwam, keken de proef
personen ook sneller naar het voltooid deelwoord. Dit was het geval als het voltooid
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deelwoord zorgvuldig gearticuleerd was en als het verkort was. De zinsstructuur helpt
luisteraars dus bepaalde woorden te verwachten en dit kan hen helpen bij het begrijpen
van halve woorden.

Figuur 2. Het aantal millisecondes dat de proefpersonen gemiddeld nodig hadden om op het voltooid
deelwoord te klikken als het na het hulpwerkwoord kwam en als het voor het hulpwerkwoord kwam.
De reactietijden zijn uitgesplitst naar of het woord wel of niet verkort was uitgesproken.

Nu is er nog een derde type informatie in de context dat luisteraars helpt bij het begrijpen van halve woorden: de precieze manier waarop de omringende woorden uitgesproken zijn. Dit blijkt uit een aantal experimenten [10, 22]. In één serie experimenten
gaven we proefpersonen zinnen die we geknipt hadden uit informele gesprekken [22].
In elke zin kwam een half woord voor, maar dat halve woord lieten we weg. We vroegen
de proefpersonen of ze dachten dat een woord weggelaten was en zo ja, welk. Ze konden
steeds kiezen uit drie woorden. De helft van de proefpersonen las de context. In plaats
van het halve woord zagen zij drie puntjes. We vergeleken hun antwoorden met die van
de andere helft van de proefpersonen, die de context hoorde. Voor hen was het halve
woord vervangen door een piepje. Om een voorbeeld te geven, de helft van de proef
personen las ‘Het geld is niet van jou en je staat ... rood.’, terwijl de andere helft van de
proefpersonen de gesproken versie hoorde met een piepje in plaats van het halve
woord19. Voor deze voorbeeldzin konden de proefpersonen kiezen uit de antwoorden: 1)
geen woord weggelaten, 2) ‘altijd’, 3) ‘bijvoorbeeld’ en 4) ‘eigenlijk’. Het goede antwoord was ‘altijd’ want de zin eindigde in ‘altijd rood’: ‘Het geld is niet van jou en je
staat altijd rood’.
De proefpersonen die de context lazen, gaven het goede antwoord in 37 procent
van de gevallen. De proefpersonen die de context hoorden, deden het beduidend beter:
zij gaven het goede antwoord in 48 procent van de gevallen. Blijkbaar is er iets in de
precieze uitspraak van de context wat proefpersonen helpt bij het raden van weggelaten
woorden.
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Overigens, de proefpersonen die de context hoorden, gaven dan wel vaker het goede
antwoord dan de proefpersonen die de context lazen, maar hun scores zijn ook niet erg
indrukwekkend. Deze proefpersonen kozen nog steeds het verkeerde woord in minstens
de helft van de gevallen. Dit laat zien dat context niet genoeg is om halve woorden te
verstaan. De luisteraar haalt ook informatie uit het halve woord zelf [10].
Grofweg wijzen onze resultaten erop dat de luisteraar voor veel woorden meerdere
uitspraakvarianten heeft opgeslagen in zijn mentale lexicon. Bij het verstaan van verkorte woorden spelen de verwachtingen van de luisteraar een grote rol. Deze verwachtingen zijn in ieder geval gebaseerd op de betekenis, de syntactische structuur en de
precieze uitspraak van de context. In de toekomst zal de rol van deze typen informatie
nader onderzocht moeten worden.
Dit is een grove schets van wat we de laatste jaren geleerd hebben over waarom en
hoe sprekers halve woorden produceren en hoe luisteraars halve woorden begrijpen. Ik
wil u nu graag iets vertellen over wat de we de komende jaren gaan doen.
leer der s van een vr eemde taal en t heor ie vor ming
Tot nu toe heb ik het alleen over moedertaalsprekers gehad. Gezonde moedertaal
sprekers hebben geen enkele moeite met het begrijpen van halve woorden in hun
zinscontext. In een aantal experimenten vonden we dat dit helaas niet geldt voor nietmoedertaalsprekers [1, 21]. Mensen die een taal niet als moedertaal geleerd hebben,
maar op school, hebben heel veel moeite met halve woorden. U heeft dat misschien zelf
ervaren. U heeft een aantal jaar een taal geleerd. Dan gaat u naar het land waar de taal
gesproken wordt, om erachter te komen dat u alleen goed een gesprek kunt voeren met
iemand die rekening met u houdt. Alledaagse gesprekken tussen moedertaalsprekers
zijn heel moeilijk te volgen.
Om dit nog eens te illustreren, heb ik twee fragmenten meegenomen die geknipt
zijn uit conversaties tussen moedertaalsprekers van het Amerikaans Engels20. Moedertaalsprekers van het Amerikaans Engels hebben geen enkele moeite met het verstaan
van deze fragmenten. De eerste spreker zei: ‘What was I saying?’ De tweede spreker
zei: ‘That’s what I am gonna have to do.’ Mocht u geen moedertaalspreker van het
Amerikaans Engels zijn en de zinnen niet goed verstaan: maakt u zich geen zorgen,
want dat is normaal.
In twee nieuwe onderzoeksprojecten onderzoeken we waarom leerders van een
vreemde taal zo veel meer problemen hebben dan moedertaalsprekers met het verstaan
van halve woorden. Misschien slaan leerders de halve woorden van de vreemde taal niet
op in hun mentale woordenboek. Ook is het mogelijk dat ze de halve woorden wel
opslaan, maar dat hun lexicale representaties heel zwak zijn of slecht gespecificeerd. We
weten dat pasgeboren baby’s heel gevoelig zijn voor elk detail van het spraaksignaal. Na
een paar maanden verliezen zij hun gevoeligheid voor die details die niet van belang zijn
voor hun eigen taal. Als die details wel van belang zijn voor het verstaan van halve
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woorden in een vreemde taal, dan zal dat problemen opleveren als die kinderen op latere
leeftijd die vreemde taal proberen te leren. Ze zullen het moeilijk vinden om alle details
in het spraaksignaal te interpreteren en goed op te slaan in hun mentale woordenboek.
Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is een theorie te ontwikkelen die inzicht
geeft in hoe moedertaalluisteraars en leerders van een vreemde taal woorden verstaan
in alledaagse situaties. Zoals u begrijpt, wordt zo’n theorie erg bepaald door onze aannames over wat er precies is opgeslagen in het mentale lexicon.
Vanwege de resultaten van ons onderzoek nemen we aan dat het mentale lexicon
verschillende uitspraakvarianten van een woord bevat. We gaan zelfs nog een stap
verder: we nemen aan dat het lexicon van elke uitspraakvariant ook veel voorbeelden
bevat. Het lexicon bevat dus niet alleen de informatie dat ‘fenêtre’ uitgesproken kan
worden als ‘fnêtr’, maar het bevat ook een voorkomen van ‘fnêtr’ uitgesproken door
een vrouw, één uitgesproken door een man, één uitgesproken door iemand die heel blij
was, enzovoort. We doen dit omdat de laatste jaren aanwijzingen gevonden zijn dat het
mentale lexicon zulke voorbeelden bevat. Of dit ook werkelijk zo is, is echter nog niet
helemaal duidelijk. Ons doel is de komende jaren daar meer inzicht in te krijgen. Als we
vinden dat het mentale lexicon inderdaad voorbeelden bevat, dan zullen we ook onderzoeken hoe die voorbeelden precies een rol spelen bij het verstaan van woorden.
De theorie die wij formuleren zal natuurlijk in overeenstemming moeten zijn met
wat andere vakgebieden hebben laten zien over de eigenschappen van de hersenen en
met name het geheugen. Op het moment gaat onze aandacht vooral uit naar de hippocampus. De reden hiervoor is dat de hippocampus zeer gedetailleerde herinneringen
bevat. De voorbeelden van uitspraakvarianten zijn ook zeer gedetailleerde herinneringen en zij zouden daarom in de hippocampus opgeslagen moeten liggen. De rol die we
deze voorbeelden toebedelen in onze theorie moet dan natuurlijk wel overeenkomen
met de werking van de hippocampus.
Onze theorie kan als geslaagd beschouwd worden als het de uitkomsten van onze
luisterexperimenten met proefpersonen kan voorspellen. Dat betekent dat onze theorie
onder andere moet kunnen voorspellen hoe snel proefpersonen verschillende woorden
en uitspraakvarianten herkennen. Dit kan alleen als we de theorie als een wiskundig
model formuleren. We zullen dit wiskundig model in een computerprogramma implementeren, zodat we het gemakkelijk kunnen testen.
Dit computermodel zal als input spraak krijgen en het zal de woorden in deze
input moeten herkennen. Dit betekent dat het model in feite een automatische spraakherkenner zal bevatten. In ons onderzoek maken wij daarom ook gebruik van technieken
ontwikkeld binnen de automatische spraakherkenning.
Dit is wat ik u wilde vertellen over ons onderzoek. Ons onderzoek is vooral fundamenteel van aard omdat ons primaire doel is inzicht te krijgen in hoe mensen woorden
in alledaagse gesprekken produceren en begrijpen. Daarnaast heeft ons onderzoek twee
praktische toepassingen. Daar wil ik u nu graag iets over vertellen.
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pr aktische toepassingen
Net heb ik u verteld dat het voor niet-moedertaalsprekers moeilijk is om zinnen met
halve woorden te begrijpen. Ons onderzoek zal laten zien hoe moedertaalsprekers halve
woorden verstaan en waarom leerders van een vreemde taal zoveel problemen hebben
met halve woorden. Deze kennis kunnen we gebruiken om de lesmethodes voor leerders
van een vreemde taal te verbeteren zodat zij in de toekomst wel informele gesprekken
kunnen verstaan.
Het lijkt goed om leerders van een vreemde taal in ieder geval attent te maken op
verkorte uitspraakvarianten. Ze zullen lijsten moeten krijgen van de meest voorkomende halve woorden. Dat is echt nodig want er is voor hen geen andere manier om achter
de betekenis van sommige halve woorden te komen. Stel, leerders van het Nederlands
ontdekken dat Nederlanders vaak ‘tuuk’ zeggen. Dan kunnen ze aan een Nederlander
vragen wat ‘tuuk’ betekent, maar die zal hun waarschijnlijk vertellen dat dat woord niet
bestaat. Ze kunnen het woord ook opzoeken in de Dikke van Dale, maar ook dat levert
niets op: in de Dikke van Dale komt ‘tuuk’ wel voor, maar alleen met de betekenissen
‘tureluur’ en ‘gereedschap om paling te steken’. Leerders hebben dus lijsten met halve
woorden nodig.
Dat is echter niet genoeg. Zoals u waarschijnlijk zelf wel eens gemerkt hebt, klinken
stukjes spraak met halve woorden vaak als een brij voor leerders. Er zullen daarom ook
speciale oefeningen ontwikkeld moeten worden die leerders trainen in het vinden van
de woorden in die brij. Verschillende typen oefeningen zijn mogelijk en in de komende
jaren zullen wij onderzoeken wat de beste methode is. Hopelijk zullen leerders in de
toekomst dan wel met gemak alledaagse gesprekken tussen moedertaalsprekers kunnen
verstaan.
Onze onderzoeksresultaten zullen ook bijdragen aan het verbeteren van automatische spraakherkenners. De huidige automatische herkenners kunnen alleen goed gearticuleerde spraak verstaan. Zou de troonrede niet gepubliceerd worden, dan zou een
automatische spraakherkenner de rede zo kunnen opschrijven terwijl Koningin Beatrix
hem uitspreekt. Dit geldt niet voor informele gesprekken: automatische herkenners
kunnen grote delen van deze gesprekken niet verstaan. Men is al jaren bezig om de automatische herkenning van informele spraak te verbeteren, maar tot nu toe met weinig
succes. Als wij beter inzicht hebben in hoe mensen halve woorden begrijpen, kan deze
kennis geïmplementeerd worden in automatische herkenners. Dit zal leiden tot betere
herkenners.
dankwoor d
Dit is wat ik vandaag wilde vertellen over halve woorden. Nu wil ik graag nog wat hele
woorden wijden aan wat vaak ongezegd of maar half gezegd blijft. Een aantal mensen
verdient het om hier met naam genoemd te worden omdat ik zonder hen hier niet gestaan zou hebben.
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Dit brengt mij tot de laaste drie halve woorden van deze rede:
kepseg
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not e n
1

Dit geluidsbestand en alle andere die ik tijdens mijn inaugurele rede heb afgespeeld, kunt u vinden op
www.mirjamernestus.nl/oratie_geluidsbestanden.php. Het geluidsbestand van deze zin heeft de naam
reorganisatie_zin.mp3.

2

zijn_natuurlijk_plenty.mp3

3

reorganisatie.mp3

4

Amsterdam_zin.mp3

5

eigenlijk.mp3

6

Amsterdam.mp3

7

natuurlijks.mp3

8

ids_zin.mp3

9

ids_allemaal.mp3

10

In ongeveer 42 procent van de gevallen.

11

In ongeveer 25 procent van de gevallen.

12

Gemiddeld 74 milliseconde.

13

Gemiddeld 85 milliseconde.

14

Woorden die aan het begin van een zin staan, worden in gemiddeld 85 procent van de gevallen met een ‘u’
uitgesproken. Voor woorden in het midden en aan het eind van een zin is dit percentage respectievelijk 71
procent en 68 procent.

15

De gemiddelde duur van deze klank is 51, 50 en 55 milliseconde in respectievelijk woorden aan het begin,

16

mogelijk_veelcontext.mp3

17

mogelijk_weinigcontext.mp3

18

mogelijk_isolatie.mp3

19

exp_jestaat-rood.mp3

20

AmEng1.mp3 en AmEng2.mp3. Natasha Warner heeft deze twee zinnen voor mij uit haar corpus geknipt en

in het midden en aan het eind van een zin.

uitgetest op moedertaalsprekers van het Amerikaans Engels.
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