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3 De Nederlandse woordbouw 

3.1 Introductie 

Dit hoofdstuk biedt een systematisch overzicht van de morfologische aspecten van de 
Nederlandse woordbouw. Hierbij bespreek ik eerst het traditionele, op grammaticaregels 
gebaseerde classificatiesysteem uit het Morfologische Handboek van het Nederlands (MHB) 
van De Haas en Trommelen (1993), om vervolgens een nieuw, op distributieprincipes geba-
seerd classificatiesysteem voor te stellen. Dit morfologische classificatiesysteem (dat zich 
kenmerkt door een paradigmatische analysemethode) wordt gemotiveerd door te laten zien dat 
de traditionele aanpak (die zich kenmerkt door een syntagmatische analysemethode) een 
aantal fundamentele problemen kent die eenvoudig zijn op te lossen in het nieuwe systeem. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. In H3.2 zal ik uitvoerig ingaan op de MHB-theorie over 
de Nederlandse woordbouw. Met deze sectie beoog ik enerzijds een beeld te geven van een 
aantal kenmerkende eigenschappen van de Nederlandse woordbouw en de bijbehorende 
terminologie, terwijl ik anderzijds kritisch wil ingaan op de grammaticale aannames van het 
MHB (en de onderliggende literatuur). In H3.3 zal ik nader ingaan op de MHB-classificatie 
van Nederlandse affixatie- en samenstellingspatronen. Hierbij zal ik ook een aantal kritische 
opmerkingen maken over de gekozen opzet.  

In H3.4 vindt men een integrale inventarisatie van Nederlandse lexeemklassen en de 
bijbehorende affixkenmerken. Met deze inventarisatie beoog ik een nieuw licht te werpen op 
de functie van affixen. En passant fungeert deze inventarisatie als een aanvulling op het 
MHB, dat zich doorgaans beperkt tot de bespreking van affixen die een lexeem met categorie 
V, N, A of B vormen, maar voorbij gaat aan affixen die een rol spelen bij de vorming van 
functiewoorden (met categorieën als C, D en P). Het lexeemperspectief biedt volgens mij een 
beter uitgangspunt voor een complete morfologische beschrijving van het Nederlands, want 
als men morfologie definieert als de verzameling structuurpatronen die de basis kunnen 
vormen voor een lexeem uit een van de Nederlands lexeemklassen, zal men eerst moeten 
nagaan welke lexeemklassen er zijn. 

H3.5 bespreekt diverse klassen van lexicale structuurrelaties, namelijk allomorfie, affix-
potentiatie, paradigmatische woordvorming en affixconcurrentie. Hierbij zal duidelijk worden 
dat een morfologisch model dat uitgaat van vrije morfeemcombinaties, zoals het geval is bij 
het syntagmatische regelmodel, weinig recht doet aan de realiteit. Want zoals ik in deze sectie 
aannemelijk zal maken, berusten alle morfologische "regels" op generalisaties over lexicaal 
vastgelegde morfeemcombinaties.  

Tot slot (in H3.6) behandel ik de hiërarchische structuurdimensie. Deze sectie draait om de 
vraag hoe men de eigenschappen van een woord als geheel uit de eigenschappen van de 
woordinterne bouwstenen kan afleiden. In grammaticale studies van de Nederlandse woord-
bouw wordt meestal aangenomen dat deze interactie aan een of andere variant van de 
Rechterhoofdregel (RHR) voldoet. Er zijn echter veel problemen met dit principe, die ik 
uitvoerig zal belichten. Deze bespreking is mede bedoeld om de voordelen van een compo-
sitionele aanpak te demonstreren. Want bij een compositionele theorie is het laatst aan-
gehechte morfeem automatisch het hoofd van de hele constructie, wat impliceert dat deze 
eenheid ook bepalend is voor de eigenschappen van het lexeem als geheel. Wat in deze 
benadering echter niet wordt verantwoord is waarom de aanhechtingsvolgorde is zoals die 
wordt voorgesteld. Vanuit een paradigmatisch perspectief is dit een zeer wezenlijke vraag, die 
niet eenvoudig kan worden beantwoord. Deze vraag speelt ook een belangrijke rol bij de 
formele uitwerking van mijn lexicale representatiemodel in hoofdstuk 4. 
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3.2 De MHB-theorie van de Nederlandse woordbouw 

3.2.1 Algemene achtergrond 

Het Morfologisch Handboek van het Nederlands (MHB) biedt een uitvoerige inventarisatie 
van productieve en improductieve woordvormingspatronen uit het hedendaagse standaard-
Nederlands. Deze inventarisatie is voor een groot deel gebaseerd op bestaande literatuur over 
de Nederlandse morfologie, maar voor de meeste morfemen is ook aanvullend onderzoek 
gedaan op basis van lexicografische naslagwerken, namelijk Van Dale (1984a), Van Dale 
(1984b), Nieuwborgs Retrograde woordenboek van de Nederlandse taal en het geauto-
matiseerde woordenbestand Lexitron (Van Dale, 1988), dus op basis van de bestaande 
woordenschat.75 Ter inleiding van deze inventarisatie zal ik eerst het onderliggende analyse-
model bespreken en waar nodig van kritisch commentaar voorzien. Dit analysemodel, dat 
sterk beïnvloed lijkt door de ideeën van Siegel (1974), kenmerkt zich door een syntag-
matische visie op de morfologie. In deze visie bestaat elke taal uit een lexicon en een 
grammatica en dienen deze componenten complementaire informatie te bevatten. Hierbij 
heeft het lexicon de taak om de kleinste bouwstenen (c.q. morfemen) van een taal op te slaan, 
terwijl de grammatica aangeeft hoe deze tot grotere eenheden kunnen worden samengevoegd. 
Deze morfologisch gelede woorden kunnen niet in het lexicon worden opgeslagen, maar 
dienen steeds opnieuw via regels te worden afgeleid van een al opgeslagen woord. 

3.2.2 De afbakening van het morfologische domein 

Het MHB (zie pag. 9) onderscheidt twee verschillende opvattingen ten aanzien van het onder-
zoeksdomein van de morfologie. In de eerste opvatting gaat het om de tak van taalkunde die 
zich bezighoudt met de bestudering van de interne structuur van woorden, in de tweede 
opvatting om de tak van taalkunde die de (morfologische) procédés of operaties bestudeert 
met behulp waarvan gelede woorden gevormd worden. Hierbij correspondeert de eerste 
morfologie-opvatting met een morfeemgebaseerde benadering en de tweede met een proces-
gebaseerde benadering. Volgens het MHB is het voornaamste verschil dat in de eerste opvat-
ting geen plaats is voor conversierelaties, aangezien dit type woordrelatie niet aan een hoor-
bare klankeenheid kan worden gerelateerd. Om die reden zou men geen morfeem mogen 
introduceren, maar gebruik moeten maken van een derivationele operatie. Neem bijvoorbeeld 
het woord inzet. Dit woord kan zowel met de stam van het (scheidbaar complexe) werkwoord 
inzetten als met het nomen inzet corresponderen. In navolging van Don (1993) stelt het MHB 
dat dergelijke nomina als een 0-derivatie van de werkwoordstam kunnen worden geana-
lyseerd: [verzet]V + 0N = [verzet-0]N. Deze nomina hebben met elkaar gemeen dat hun be-
tekenis is te omschrijven als uitvoering of resultaat van de handeling die bij de V-stam hoort 
(in dit geval 'inspanning'), dat ze het lidwoord de kiezen en (indien van toepassing) een 
meervoud op -EN. Dergelijke kenmerken zouden niet goed te verenigen zijn met de omge-
keerde derivatierichting. Indien deze redenering klopt, kent het Nederlands dus minstens één 
klasse van derivaties die niet door een overt affix wordt gemarkeerd.76 Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat er geen affix aanwezig is, want er zijn tal van onderzoekers, waaronder Don77 
zelf, die een theorie verdedigen waarin klankloze affixen c.q. 0-affixen zijn toegestaan. In dit 
licht bezien is het theoretische onderscheid uit het MHB enigszins triviaal.  

                                                 
75 Dit is een opvallende bron, want in de morfologievisie van het MHB (en de onderliggende literatuur) wordt 
slechts een klein deel van de bestaande woorden lexicaal opgeslagen, namelijk het deel dat niet morfologisch 
geleed is. Alle overige woorden behoren tot de potentiële woordenschat, al kan men deze op lexicografisch 
niveau onderverdelen in bestaande (mentaal opgeslagen) woorden en niet-bestaande woorden. 
76 Maar het is niet moeilijk om tegenvoorbeelden te verzinnen, bijv. het ver+zet, het be+leg en het ont+haal. 
77  Don verklaart deze eigenschappen overigens door een procesvariant op het 0-morfeem te introduceren. 
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Het hier besproken onderscheid kan echter aan een veel fundamentelere tegenstelling worden 
verbonden. De eerste morfologie-opvatting kan namelijk aan een inductieve doelstelling 
worden gerelateerd, d.w.z. de beschrijving van structurele overeenkomsten tussen bestaande 
woorden in de vorm van lexicale redundantieregels. De tweede opvatting daarentegen zou 
men aan een deductieve doelstelling kunnen verbinden, namelijk het voorspellen van de 
verzameling van mogelijke woorden door het opstellen van productieve grammaticaregels. 
Zoals ik in hoodstuk 2 uiteen heb gezet, leidt dit verschil in doelstellingen tot een verschil-
lende afbakening van het domein van de morfologie; lexicale redundantieregels zijn immers 
op de bestaande woordenschat gebaseerd, terwijl productieve grammaticaregels primair 
gemotiveerd worden door potentiële woorden, d.w.z. woorden die afleidbaar zijn van bestaan-
de woorden maar nog niet tot de bestaande woordenschat kunnen worden gerekend (althans, 
niet tot het grammaticale lexicon behoren). Het MHB lijkt beide kampen tevreden te willen 
stellen, want het streeft enerzijds naar een complete inventarisatie van lexicale redundantie-
regels (die zowel productieve als niet-productieve regels omvat), maar anderzijds wordt ook 
aangegeven welke woordvormingspatronen productief zijn. Deze combinatie is alleen moge-
lijk doordat het MHB voor een relatief neutraal, descriptief perspectief kiest. 

Los van de hier aangekaarte problematiek bieden de bovenstaande morfologiedefinities nog 
niet zoveel houvast voor de afbakening van het door het MHB geanalyseerde feitendomein; 
hiertoe moet eerst bekend zijn wat precies onder een woord wordt verstaan, en hoe men 
gelede woorden van ongelede woorden kan onderscheiden. Ter beantwoording van de eerste 
vraag introduceert het MHB een onderscheid tussen fonologische woorden en morfologische 
woorden. Voor morfologische woorden hanteert het MHB (p. 3) de volgende definitie: 

Definitie 3.1: "Een morfologisch woord duidt een taaleenheid van vorm en betekenis 
aan die zelfstandig functioneert in een zin en in deze syntactische constructie geïsoleerd 
en verplaatst, maar niet intern gescheiden kan worden; deze eenheid dient aan de eisen 
van een fonologisch welgevormd woord te voldoen en één hoofdaccent te bezitten 
(waarmee het kan worden onderscheiden van partikels, woorddelen en woordgroepen)." 

Volgens deze definitie kan elk fonologisch welgevormd woord met een vaste (lexicale) be-
tekenis dus een morfologisch woord worden genoemd. Zo niet, dan is sprake van een wortel, 
waarbij men onderscheid kan maken tussen lexicale wortels78 (die de stam vormen van een 
morfologisch geleed woord, bijvoorbeeld √wust in bewust) en niet-lexicale wortels (die niet 
herkenbaar zijn als een morfologisch relevante eenheid, zoals *zaun). Hoewel er veel discus-
sie bestaat over de theoretische status van lexicale wortels als uitgangspunt voor morfologi-
sche derivaties, rechtvaardigt het MHB het gebruik van deze structuureenheid met het argu-
ment dat het de morfologische beschrijving van het Nederlands aanzienlijk vergemakkelijkt; 
anders zouden wortelgebaseerde derivaties bijvoorbeeld via truncatieregels moeten worden 
verantwoord (zie pag. 19-20 van het MHB voor nadere informatie). 

Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld, namelijk het nomen concretisatie. Op het 
eerste gezicht is dit woord een regelmatige afleiding van het werkwoord concretiseren, maar 
deze afleiding kan niet als een combinatie van de werkwoordstam CONCRETISEER en het suffix 
-ATIE worden geanalyseerd, want dit zou in de vorm *concretise(e)ratie resulteren. Daarom is 
in de morfologische literatuur voorgesteld om in dit soort gevallen een truncatie toe te passen, 
d.w.z. inkorting van de stam door deletie van één of meer eindletters. In dit specifieke geval 
zou de truncatieregel moeten resulteren in de wortelstam √CONCRETIS, waarna het suffix -ATIE 
zonder problemen kan worden aangehecht; deze truncatie zou kunnen worden afgedwongen 
door bij het affix -ATIE aan te geven dat het geen stammen met de uitgang eer kan selecteren. 

                                                 
78 In het MHB worden vormen die naar morfologische wortels verwijzen voorafgegaan door een √-teken.  
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Het MHB geeft echter niet aan wat de juiste oplossing is. Een voor de hand liggend alternatief 
is bijvoorbeeld om aan te nemen dat uitheemse suffixen ook productief aan wortelstammen 
zoals √CONCRETIS kunnen worden aangehecht (zonder dat deze een categorie hoeven te 
hebben). 

Het MHB noemt een Nederlands woord fonologisch welgevormd indien het uit één of meer 
lettergrepen bestaat, waarbij elke lettergreep op zijn minst een klinker moet bevatten. Boven-
dien dient elke klinker aan weerskanten door één of meer medeklinkers begrensd te worden, 
waarbij naar buiten toe sprake moet zijn van een afnemende sonorantie en waarbij de articu-
latiefeatures van aangrenzende fonemen compatibel moeten zijn; hierdoor kunnen klankvor-
men als /raakm/, /tuinp/ en /maasr/ niet als fonologisch woord fungeren.79 Indien sprake is van 
een fonologisch welgevormd woord zonder morfologische geleding volgt de plaats van het 
hoofdaccent meestal uit onderstaande regel voor accenttoekenning:80 

Hoofdaccentregel: Plaats het hoofdaccent op de voorlaatste lettergreep van het woord, 
tenzij de laatste lettergreep bestaat uit een lange klinker gevolgd door één of meer con-
sonanten, of uit een korte klinker gevolgd door minstens twee consonanten; in die 
gevallen valt het accent op de laatste lettergeep (Booij & Van Santen 1998, p. 204). 

In het geval van samenstellingen dient eerst te worden vastgesteld welk woorddeel het 
hoofdaccent draagt (normaal gesproken het linkerdeel); vervolgens kan met behulp van de 
hoofdaccentregel de precieze locatie van het hoofdaccent worden berekend. Zo valt het 
hoofdaccent in watervoorziening (een samenstelling met de structuur water+voorziening) op 
de lettergreep wa, want het linkerdeel van deze samenstelling is water, terwijl het hoofdaccent 
van water op de eerste lettergreep ligt. 

Een woord is intern onscheidbaar als klanken en woorddelen een vaste plaats en volgorde 
bezitten; er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie niveaus van onscheidbaarheid of 
integriteit, te weten: 

i) fonologische integriteit: de volgorde van de klanken binnen een woorddeel is bepalend 
voor de betekenis (zo bestaan soep en poes allebei uit de klanken /s/, /oe/ en /p/)81 

ii) morfologische integriteit: de volgorde van de woorddelen is bepalend voor de betekenis 
(zo bestaan groentesoep en soepgroente allebei uit de woorddelen groente en soep) 

iii) lexicale of syntactische integriteit: er mogen geen woorddelen uit een woord worden 
verplaatst, en er kan ook niet naar woordinterne delen worden terugverwezen (zoals 
blijkt uit de foutieve verwijzing in Hij voegde heti aan de groenteisoep toe)  

De eis van morfologische integriteit leidt tot een probleem bij samenkoppelingen zoals 
aanlopen en overschrijven, want de partikels aan en over kunnen worden losgekoppeld van 
de woorddelen lopen en schrijven, hoewel ze er semantisch gezien nauw mee verbonden zijn 
en qua vorm ook meer op een woord dan op een woordgroep lijken; het MHB behandelt 
samenkoppelingen daarom als morfologische constructies. Omgekeerd zijn idiomatische 
woordgroepen zoals de lelijke eend en de snelle jongen syntactisch en semantisch gezien 
onscheidbaar, maar vertonen ze qua vorm meer overeenkomst met een woordgroep dan met 
een woord; daarom classificeert het MHB ze als gelexicaliseerde woordgroep, dus als een 

                                                 
79 Overigens gelden in het Nederlands veel meer (en strengere) restricties; zo zijn er consonenten die niet tegelijk 
in de tweede onset-positie en de voorlaatste coda-positie kunnen voorkomen, ook al wordt aan de sonorantie-
eisen voldaan; dit blijkt uit voorbeelden als *troert en *klijlk; evenmin mogelijk zijn onsets als *tl, *ng, etc. 
80 Een mogelijke uitzondering zijn woorden die op -loos eindigen, zoals háveloos, róekeloos en rédeloos. Maar 
als men het segment -loos niet als suffix, maar als woorddeel analyseert (vgl. -ACHTIG), verdwijnt het probleem.  
81 Dit verschijnsel wordt ten volle uitgebuit in het Opperlandse Oeps, er zit een poes in de soep (Battus, 2002). 
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syntactische constructie. Dit impliceert dat het lexicon niet alleen woorden, maar ook grotere 
constructies kan opnemen, namelijk alle syntactische configuraties waarvan de betekenis 
en/of de formele eigenschappen niet uit de vorm voorspeld kunnen worden (gegeven de 
grammaticaregels van een taal). Het MHB beperkt zich overigens tot de analyse van 
woordinterne structuurkenmerken. 

3.2.3 Woordinterne structuureenheden 

Het MHB gaat er (conform de grammaticale traditie) vanuit dat morfologische woorden 
kunnen worden onderverdeeld in gelede en ongelede woorden. Voor dit doel wordt een 
criterium gehanteerd dat als volgt kan worden gedefinieerd (zie p. 6): 

Definitie 3.2: Een woord is morfologisch geleed indien er een systematische koppeling be-
staat tussen een vormaspect van het woord en een functioneel moment (d.w.z. een 
morfologische, syntactische of semantische eigenschap). De kleinste woordeenheden waar-
voor een vaste koppeling bestaat tussen vorm en functioneel moment heten morfemen. 

Ongelede woorden kenmerken zich doorgaans door een arbitraire relatie tussen vorm en 
betekenis van het woord; bij gelede woorden kan de woordvorm echter in kleinere eenheden 
worden gesplitst die elk met een eigen betekenisaspect en/of grammaticale functie correspon-
deren. Zelfstandige eenheden die niet verder analyseerbaar zijn (zoals fiets) worden vrije 
morfemen of stammen genoemd; niet-zelfstandige eenheden die niet verder analyseerbaar zijn 
(zoals BE- en -ER) worden gebonden morfemen of affixen genoemd. Deze affixen (die niet met 
morfologische woorden hoeven te corresponderen) kunnen op hun beurt worden onder-
verdeeld in prefixen (die links van de stam worden aangehecht, zoals BE- in bestaan), suffixen 
(die rechts van de stam worden aangehecht, zoals -END in levend), discontinue affixen (zoals 
GE-[..]-TE in gebeente) en bindmorfemen82 (die tussen de woorddelen uit een samenstelling 
kunnen worden gevoegd, bijv. het morfeem -S- in bestaansgrond). 

Indien een morfologisch woord uit meerdere deelwoorden is opgebouwd, spreekt men van een 
samenstelling. De betekenis van fietswiel kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de betekenis 
van de morfologische woorden fiets en wiel. Indien een morfologisch woord echter één of 
meer niet-zelfstandige eenheden telt, spreekt men van een afleiding c.q. derivatie; zo bestaat 
het woord fietser uit het vrije morfeem FIETS en het gebonden morfeem -ER. Er bestaan ook 
mengvormen: zo is het woord hoogslaper een samenstellende afleiding, namelijk een aflei-
ding van de woorden hoog en slaap (die een niet-zelfstandige samenstelling vormen) en het 
gebonden morfeem -ER. Verder zijn er tal van woorden die wel formeel zijn samengesteld, 
maar die zich semantisch gezien als een ongeleed woord gedragen, bijvoorbeeld oorlog, 
juffrouw, ledikant, faliekant, tsjoeketsjoeke, simsalabim en hieperdepiep. Deze categorie blijft 
onzichtbaar indien men vasthoudt aan een strikt compositioneel analysecriterium. 

In een ouder taalstadium kende het Nederlands nog een vijfde woordvormingsprocédé, name-
lijk de toekenning van woordinterne affixen c.q. infixen; deze manifesteren zich doorgaans als 
een klinkeraanpassing op de stam, zoals klinkerwisseling in sterke werkwoorden (kijk/keek) 
en sterke nomina (stad/steden). In het hedendaagse Nederlands corresponderen dergelijke 
alternanties echter niet langer met een regel. Volgens Booij & Van Santen (1998) wordt 
daarom voorgesteld om ze als een vorm van stamallomorfie te analyseren; hetzelfde geldt 
voor consonant-alternanties, zoals de s/t-alternantie in het woordpaar chaos-chaotisch of de 
e/i-alternantie in meubel-meubilair. Soms is zelfs sprake van suppletie, d.w.z. van een morfo-
logisch verband tussen totaal verschillende stamvormen, bijvoorbeeld goed-beter-best.83 Ook 

                                                 
82 Het MHB spreekt hier overigens van bindfonemen, ondanks de overeenkomst met morfemen. Ikzelf gebruik 
de term bindfoneem alleen voor fonemen op de overgang van stam naar affix (bijv. de /d/ in verstaander). 
83 Het formeel gelede adjectief na+bij lijkt zelfs locale suppletie toe te (kunnen) staan: nabij, naderbij, naastbij. 
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affixen kunnen allomorfie vertonen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen affix-
geconditioneerde allomorfie, zoals de eel-aal-alternantie in het woordpaar origineel-origina-
liteit en stamgeconditioneerde allomorfie, zoals de zes vormvarianten van het diminutief-
suffix (te weten -PJE, -KJE, -JE, -TJE,  -ETJE en -EKE). Suffixparen als -ER/-AAR en -EUR/-OR 
vallen ook in deze categorie. 

Naast gelede woorden onderscheidt het MHB ook woordparen die in een conversierelatie 
staan, zoals de conversie van het adjectief gek in het nomen gek. Bij dit type conversie 
vertoont het nomen altijd een voorkeur voor lidwoord de en meervoudssuffix -EN, wat erop 
wijst dat het nomen van het adjectief is afgeleid en niet andersom;84 deze relatie wordt 
overigens vaak door een suffix -E gemarkeerd (bijvoorbeeld roodA – rodeN), maar deze 
markering is blijkbaar niet altijd nodig. Soortgelijke verbanden bestaan ook tussen nomina en 
werkwoorden, of tussen adjectieven en bijwoorden. In de literatuur worden dergelijke con-
versierelaties vaak verantwoord door een klankloos morfeem c.q. 0-morfeem te postuleren. 
Een andere mogelijkheid is om aan te nemen dat een formeel ongelede vorm structureel met 
verschillende betekenissen kan samengaan (die al dan niet in een afleidingsrelatie staan). Dit 
leidt wel tot een verdere aantasting van het basisidee dat morfologische structuur zich mani-
festeert als een vaste koppeling tussen vorm en betekenis: blijkbaar is de vorm net zo min 
noodzakelijk als de betekenis. Het MHB beperkt zich echter tot de beschrijving van de 
functionele eigenschappen van (overte) affixen; de fonologisch ongelede woorden blijven 
grotendeels buiten beschouwing. 

In alle subklassen van morfologisch gelede woorden kan onderscheid worden gemaakt tussen 
systematisch gelede en formeel gelede woorden. Het verschil is dat bij formeel gelede woor-
den geen direct verband hoeft te bestaan tussen morfeemstructuur en woordbetekenis. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij afleidingen waarvan de stam niet (meer) als zelfstandig woord 
bestaat, zoals de wortels √GIN in beginnen en √DEFT in deftig. Ook vrije stamvormen kunnen 
een niet-transparante toepassing krijgen, zoals de stam STAAN in verstaan. Het MHB spreekt 
in beide gevallen van formeel gelede of formeel afgeleide woorden (ter onderscheiding van 
systematisch gelede vormen). Bij dergelijke woorden bestaat er geen koppeling tussen 
vormmoment en betekenismoment, maar wel tussen vormmoment en morfologische eigen-
schappen (zoals derivationele beperkingen) of syntactische eigenschappen (zoals woord-
categorie en transitiviteit). Indien er geen enkele koppeling bestaat tussen woordvorm en 
functionele eigenschappen, kan er nog wel sprake zijn van etymologische structuur, d.w.z. een 
morfeemstructuur uit een ouder taalstadium of uit de brontaal van een leenwoord. Dergelijke 
structuur wordt niet relevant geacht voor het grammaticale systeem.  

De onderstaande tabel (die ontleend is aan het MHB; zie p. 19) geeft een overzicht van alle 
door het MHB onderscheiden subklassen van morfologisch gelede lexemen: 

 prefigering be+loop, on+diep, aarts+vader, ante+dateer, in+actief, deci+liter 

 suffigering duik+el, groen+ig, lui+heid, triomf+eer, kolos+aal, modern+isme 

 samenstelling zweef+vlieg, dood+ziek, fiets+wiel 

 samenkoppeling af+loop, piano+speel, goed+keur, voor+aan, tegen+over 
 conversie gekA-gekN, loopV-loopN, computerN-computerV 

 allomorfie apostel-apostol+air, meubel-meubil+air, sentiment+eel, president+ieel 

 suppletie zie-zag, goed-beter 

Een laatste structuureenheid die aandacht verdient is het morfologische hoofd.85 Deze term 
verwijst naar de eenheid die bepalend is voor de combinatorische kenmerken van een 
                                                 
84 Er bestaan echter uitzonderingen, blijkens de woordparen vuilA - het vuilN en het oranjeN – de oranjesN. 
85 De notie hoofd is oorspronkelijk uit de syntaxis afkomstig, waar deze term gebruikt wordt om de eenheid te 
benoemen die bepalend is voor de syntactische categorie van een gegeven woordgroep (zoals de V van een VP). 
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morfologisch woord, zoals de syntactische categorie, het inflectieparadigma, functiewoorden 
(zoals lidwoord en hulpwerkwoord) en de betekenisklasse. In navolging van Trommelen & 
Zonneveld (1986) gaat het MHB ervan uit dat het hoofd altijd met het meest rechtse morfeem 
van een morfologisch geleed woord correspondeert. Bij derivaties wordt de hoofdfunctie 
meestal door een suffix uitgeoefend (zoals het suffix -ER in fietser). Indien er geen suffix aan-
wezig is wordt deze functie normaal gesproken door het stammorfeem overgenomen (zoals de 
stam DRACHT in opdracht).86 Alleen indien de stam met een wortel correspondeert (bijv. de 
stam √GIN van beginnen), kan de hoofdfunctie door een prefix worden uitgeoefend (in dit 
geval het prefix BE-). In het geval van samenstellingen correspondeert het hoofd in principe 
met het rechterwoorddeel en daarbinnen met het meest rechtse morfeem.87 De hier beschreven 
hypothese, die oorspronkelijk als generalisatie over de Engelse woordvorming is geformu-
leerd (cf. Williams, 1981), staat in de Nederlandse morfologie bekend als de Rechterhand 
Hoofd Regel (of kortweg RHR). 

3.2.4 Inheemse en uitheemse morfologie 

Bij de classificatie van Nederlandse morfemen maakt het MHB systematisch onderscheid 
tussen inheemse ("Germaanse") en uitheemse ("niet-Germaanse" c.q. Romaanse) morfemen; 
hiernaast kunnen ook geleende morfemen worden onderscheiden (zoals in Blitzkrieg en old-
timer), maar deze morfemen behoren (nog) niet tot het grammaticale systeem van het Neder-
lands en blijven daarom buiten beschouwing.88 Het onderscheid tussen inheemse en uitheem-
se morfemen is primair grammaticaal van aard, hoewel het duidelijk taalhistorische wortels 
heeft. Wat betreft de morfologische basisstam kan dit onderscheid als volgt worden getypeerd: 
een inheemse basisstam bestaat typisch uit één of twee lettergrepen, waarbij de eerste letter-
greep altijd met een volle klinker correspondeert (CVC, bijv. boom), en de tweede met een 
schwa, gevolgd door een consonant (@C, bijv. rommel). Een uitheemse basisstam heeft 
meestal twee of drie lettergrepen, waarbij elke lettergreep met een volle vocaal correspondeert 
(bijv. patiënt, politiek).89 

Inheemse stammen komen vrijwel altijd als zelfstandig woord voor, maar uitheemse stammen 
voldoen vaak niet aan de eisen van een fonologisch welgevormd woord (bijv. √SPECTR in 
spectraal); het zijn dus meestal wortels. Soms kennen zulke uitheemse stammen meerdere 
verschijningsvormen (c.q. allomorfen), namelijk een vrije (inheemse) vorm en een gebonden 
(uitheemse) vorm; dit blijkt uit woordparen als filter/ filteraar/ filtreren, meubel/ meubelen/ 
meubilair, profijt/ profijtelijk/ profiteer. Hierbij is het vaak onduidelijk of de allomorfie via de 
stam of via het aangehechte suffix moet worden verantwoord. Er treden ook allomorfie-
effecten op bij de aanhechting van prefixen, zoals blijkt uit de varianten van het uitheemse 
prefix CON- in het rijtje content, compensatie, collaboratie, corresponderen.  

Booij & Van Santen (1998) laten zien dat de stamalternantie in woordparen als poneren/ 
positie historisch verklaard kan worden uit het inflectieparadigma van Latijnse werkwoorden. 
In het moderne Nederlands berusten dergelijke verbanden echter in de eerste plaats op seman-
tische overwegingen. Maar sommige alternanties zijn zo regelmatig, dat van een morfologisch 
patroon kan worden gesproken. Daarom maakt het MHB bij elk affix melding van min of 
meer systematisch optredende alternanties. Hiertoe worden soms aparte affix-allomorfen 
gepostuleerd, zoals de vormen -ISEER, -IEER, -ULEER en -ONEER bij het verbaliserende 

                                                 
86 Het Nederlands kent overigens verscheidene lexemen waarbij het suffix geen eigen betekenis bezit of onder-
geschikt is aan de betekenis van het geheel. Men denke aan het suffix -egge in dievegge of -esse in secretaresse 
(dat niet als vrouwelijke vorm van secretaris geldt, zoals een vrouwelijke tuinman ook geen tuinvrouw heet). 
87 Ook deze generalisatie is te sterk: zo heeft het luchtbelwaterpas helemaal geen hoofd, want qua betekenis is 
dit meetinstrument geen soort pas, maar een waterpas, maar desondanks is het bijbehorende lidwoord het. 
88 Zie Van der Sijs (2001) voor nadere informatie over de opname en aanpassing van geleende morfemen. 
89 Zie ook Van Heuven, Neijt & Hijzelendoorn (1994).  
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hoofdsuffix -EER; er zijn echter ook vormeffecten die als suffix-geïnduceerde stamalternanties 
worden beschreven.  

Het onderscheid tussen inheemse en uitheemse morfemen gaat meestal samen met een com-
plementaire selectie van affixen: inheemse affixen hechten zich bij voorkeur aan inheemse 
stammen, terwijl uitheemse affixen een voorkeur hebben voor uitheemse stammen; veel 
inheemse affixen kunnen echter ook productief aan uitheemse stammen worden gehecht. Net 
als bij de stammen vertonen inheemse en uitheemse suffixen een fonologisch contrast: in-
heemse suffixen bestaan ofwel uit een zwakke klinker of schwa gevolgd door een mede-
klinker (bijv. -EL, -ER, -IG) ofwel uit een volle klinker die wordt omgeven door medeklinkers 
(bijv. -BAAR, -ZAAM). Bij woordfinale toepassing dragen deze suffixen nooit klemtoon, met 
uitzondering van de N-modificerende suffixen -IER (herbergier), -IN (boerin) en -ES (prinses). 
Adjectiverende suffixen, zoals -IG, -LIJK en -LOOS, kunnen de klemtoon wel verschuiven 
(blijkens de paren daadkracht / daadkrachtig en werkwoord / werkwoordelijk). Voor uit-
heemse suffixen geldt dat de eerste lettergreep vrijwel altijd met een volle klinker begint, die 
gevolgd wordt door een medeklinker (bijv. -AAL, -EEL, -ON, -IEN en suffixoïden als -SOFIE); ze 
kunnen eventueel door een tweede lettergreep gevolgd worden. Uitheemse suffixen zijn 
doorgaans niet klemtoon-neutraal, maar dragen zelf klemtoon of trekken de klemtoon naar 
achteren. Het MHB noemt één suffix dat geen klemtoon aantrekt, maar zich verder sterk 
uitheems gedraagt, te weten -ISCH; dit suffix heeft namelijk een sterke voorkeur voor 
uitheemse stammen en dwingt stamfinale klankalternanties af.90 

3.2.5 Inflectie versus derivatie 

Bij de classificatie van affixen hanteert het MHB een strikte scheiding tussen inflectie en 
derivatie. In formeel opzicht onderscheidt inflectie zich van derivatie doordat inflectie-affixen 
zich wel aan derivatie-affixen kunnen hechten, maar niet andersom; men zou ook kunnen 
zeggen dat inflectie met lexeemexterne affixatie correspondeert en derivatie met lexeem-
interne affixatie. Ten tweede is inflectie per definitie niet categorie-veranderend, terwijl 
derivaties dat meestal wel zijn. Een derde verschil is dat inflectie-affixen vaak deel uitmaken 
van een affix-paradigma, terwijl derivatie-affixen zich veel vrijer gedragen. Een laatste con-
trast is dat inflectiepatronen veel productiever zijn dan derivatiepatronen; hierdoor correspon-
deert inflectie doorgaans met een open stamklasse (met een niet-opsombaar aantal leden), 
terwijl derivaties vaak met een gesloten stamklasse corresponderen (met een opsombaar aan-
tal leden). Om derivatie-affixen duidelijk te kunnen onderscheiden van inflectie-affixen, 
noemt het MHB de eerste affixen en de laatste uitgangen.  

Er kan een aanvullend onderscheid worden gemaakt tussen inherente inflectie (namelijk de 
aanhechting van affixen die een betekeniskenmerk toevoegen) en contextuele inflectie (name-
lijk de aanhechting van affixen die alleen een syntactisch gemotiveerde congruentierelatie 
uitdrukken).91 Het eerste type inflectie vertoont grote overeenkomsten met derivatie; het voor-
naamste verschil is dat inherente inflectie categorieneutraal is en met rechtsperifere suffixen 
correspondeert. In het geval van nomina gaat het om meervoudsvorming (namelijk inflectie 
met -EN of -S), in het geval van adjectieven om de vergrotende en overtreffende trap (namelijk 
-ER resp. -ST) en in het geval van werkwoorden om markeringen van tijd, aspect en diverse 
gebruiksmodi. Van contextuele inflectie kent het Nederlands slechts enkele toepassingen, 
namelijk de persoons- en getalkenmerken van werkwoorden en de verbuiging van attributief 
gebruikte adjectieven. Van de vier lexicale categorieën moeten alleen bijwoorden het zonder 

                                                 
90 Zie Heynderickx & Van Marle (1994) voor een inzichtgevende analyse. 
91 Zie bijvoorbeeld Booij (2002); het betreft een traditioneel onderscheid uit het grammaticale onderzoek naar de 
indo-europese woordvormingsprincipes. 
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inflectievormen stellen; dit geldt ook voor functionele categorieën, zoals lidwoorden, 
voorzetsels en voegwoorden. 

3.2.6 Woorden versus lexemen 

Het MHB gaat ervan uit dat morfologische afleidingen in beginsel altijd van een bestaand, 
mogelijk geleed woord dienen uit te gaan. Dit basiswoord wordt de morfologische basis ge-
noemd; indien de morfologische basis met een ongeleed woord correspondeert, wordt ook 
vaak de term stam gebruikt (namelijk sinds Bloomfield (1933); cf. Beard (1995), Don & al 
(1994)).92 Het MHB maakt geen terminologisch onderscheid tussen onverbogen woorden 
(zoals de V-stam DRIJV) en verbogen woorden (zoals de werkwoordsvormen drijf, drijft en 
drijven). Toch is het normaal gesproken niet toegestaan om een verbogen woordvorm als 
uitgangspunt te nemen voor een morfologische afleiding, blijkens de onmogelijkheid van 
derivaties als *DRIJFT+ING en *DRIJFT+ER.93 Om die reden heeft Matthews (1974) een aparte 
term geïntroduceerd voor onverbogen, categoriedragende eenheden, namelijk lexeem.94 Hier-
door kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen het lexeem WERK (met de 
categorie V) en het woord werk (dat met de eerste persoon enkelvoud presens van het lexeem 
WERK correspondeert), ondanks het feit dat woord en lexeem hier dezelfde klankvorm bezit-
ten. Sinds Aronoff (1994) bestaat er ook een conventie om de (onderliggende) klankvorm(en) 
van een lexeem als stam aan te duiden. Zo kent het V-lexeem DRIJV twee verschillende stam-
men, namelijk een stam met de klankvorm drijf (resp. drijv) en een stam met de klankvorm 
dreef (resp. dreev). De stam correspondeert dus met de klankvorm van een woord minus zijn 
inflectie-uitgangen. 

De introductie van lexemen leidt tot een complicatie van het onderscheid tussen gebonden en 
niet-gebonden morfemen, want lexemen kunnen per definitie niet zelfstandig voorkomen: ze 
dienen eerst verbogen te worden. Maar in tegenstelling tot affixen hoeven lexemen niet eerst 
aan een stam te worden gehecht, maar zijn ze direct beschikbaar voor de toekenning van 
inflectie, dus voor gebruik als zelfstandig woord. In talen als het Nederlands en het Engels 
zijn de meeste (inheemse) lexeemvormen bovendien identiek aan een zelfstandige woord-
vorm; in deze talen zou men lexemen dus ook kunnen definiëren als morfologische eenheden 
waarvan de klankvorm als zelfstandig woord kan worden gebruikt. In talen met rijke inflectie 
zoals het Latijn en veel Slavische talen corresponderen alle lexeemtoepassingen echter met 
een overte uitgang, zodat men de klankvorm van het lexeem nooit als zelfstandig woord zal 
aantreffen (tenzij het toevallig om de verbogen vorm van een ander lexeem gaat). In semi-
tische talen, zoals het Arabisch en het Hebreeuws is de status van lexemen nog abstracter, 
aangezien het lexeem hier geen stam met een vaste klankvorm is, maar een fonologisch basis-
schema (bijv. /k.t.b/) dat door intercalatie (d.w.z. verweving met een complementair klank-
schema, bijv. /.a.i./) in een uitspreekbare woordvorm moet worden omgezet (bijv. /katib/).95 
Deze talen kennen nauwelijks onderscheid tussen derivationele en inflectionele morfologie, 
want beide zijn in beginsel op paradigmatische wijze georganiseerd. 

                                                 
92 De term stam kent ook andere invullingen: in schoolgrammatica's duidt deze term bijvoorbeeld vaak de romp 
van een werkwoordsvorm aan (bijv. /werk/ in werkt), terwijl lexeemgerichte benaderingen van de morfologie de 
term stam voor de klankvorm van een lexeem reserveren (zie verderop); in de taalkundige literatuur is de term 
stam meestal inwisselbaar met de term lexeem. 
93 Dit geldt niet voor derivaties. Zo kent het werkwoord drijven de nominalisatie drift, die zelf weer de (formele) 
basis vormt voor de afleidingen driftig en drifter. Dus gestapelde derivaties zijn niet onmogelijk. 
94 De term lexeem kent twee verschillende definities: in de definitie van Matthews (1974), die sinds Aronoff 
(1994) breed ingang heeft gevonden in de morfologische literatuur (cf. Booij (2002)), dient een lexeem altijd met 
een woordinterne eenheid te corresponderen. In de lexicologische literatuur daarentegen (cf. Lieske, 1994) wordt 
meestal de definitie van Lyons (1977) aangehouden; in deze definitie kan een lexeem ook naar idiomatische 
constructies verwijzen. 
95 Oehrle (2000) laat zien hoe dit type morfologie in een categoriaal framework kan worden ingepast. 
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In de rest van deze studie zal ik de term stam voor derivationele contexten reserveren en de 
term lexeem voor inflectionele contexten; verder ga ik ervan uit dat stammen geen syntac-
tische categorie bezitten, maar een morfologische categorie. Voor ongelede woordstammen 
zal ik meestal de term wortel gebruiken, ongeacht de vraag of de stam een zelfstandige bete-
kenis introduceert; in mijn optiek is dit namelijk een irrelevant  criterium.  

3.2.7 Samenvatting 

Het Morfologisch Handboek (MHB) biedt een uitgebreid overzicht van bestaande en nieuwe 
observaties ten aanzien van de woordstructuur van het Nederlands. Hierbij gaat de aandacht 
vooral uit naar de vraag welke affixen het Nederlands kent, wat hun combinatorische eigen-
schappen zijn en welke woordkenmerken aan deze affixen zijn verbonden. Verder wordt aan-
gegeven welke affixen productief gebruik toestaan. Het beschrijvingsmodel van het MHB 
(c.q. het MHB-model) kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:   

i. Het MHB-model berust op een syntactische morfologiebenadering. In deze benadering 
correspondeert het lexicon met een opslagplaats van kleinste morfologische bouwstenen 
c.q. morfemen en dient de grammatica alle potentiële (afleidbare) woorden te definiëren 
door aan te geven hoe deze morfemen tot grotere eenheden kunnen worden gecombi-
neerd. Hierbij worden drie soorten morfemen onderscheiden, namelijk stammen (c.q. 
ongelede woorden), wortels (niet-zelfstandig bruikbare stammen) en affixen (c.q. niet-
zelfstandige segmenten die zich aan een ander morfeem kunnen vasthechten). Het 
lexicon biedt geen plaats aan morfologisch gelede lexemen (bijv. DRAAI+ING) of vaste 
affixcombinaties (bijv. IEF+EER). 

ii. In het MHB-model zijn de grammaticale eigenschappen van morfologisch complexe 
woorden rechtstreeks af te leiden uit de eigenschappen van het meest rechtse morfeem 
of woorddeel in een woord. Dit principe staat bekend als de RechterHoofdRegel (RHR). 

iii. Het MHB-model kent een categoriale grondslag in de zin dat alle affixen als een relatie 
tussen twee syntactische categorieën zijn gedefinieerd, namelijk als de omzetting van 
een lexeem uit categorie x naar een lexeem uit categorie y, waarbij categorie x gelijk 
mag zijn aan categorie y en waarbij elke syntactische basiscategorie (N, V, A, B, P en 
T) kan worden gesubcategoriseerd door specificatie van semantische en fonologische 
selectiekenmerken.96 

iv. Het MHB-model beperkt zich niet tot de beschrijving van transparant gelede woorden, 
maar biedt ook inzicht in de structuur van formeel gelede woorden. Het verschil is dat 
transparant gelede woorden voorspelbare woordkenmerken hebben en dus niet in het 
lexicon hoeven te worden opgenomen. Maar zodra een morfologisch geleed woord een 
kenmerk bezit dat niet aan de eis van compositionele voorspelbaarheid voldoet, krijgt 
het de status van formeel geleed woord en is lexicale opslag nodig. 

v. Het MHB-model gaat er vanuit dat transparant gelede woorden niet in het lexicon 
worden opgeslagen en dus geen invloed hebben op de productiviteit van de onderliggen-
de woordvormingsregels; dit impliceert dat de notie productiviteit geen gradaties kent.  

                                                 
96 Het MHB-model is echter geen categoriale grammatica in de Montagoviaanse zin (cf. Montague, 1974). Voor 
(aanzetten tot) een categoriale grammatica van de Nederlandse morfologie kan men onder meer terecht bij Van 
der Hulst & Moortgat (1980), Hoeksema (1984) en Heemskerk & Van Heuven (1993). 
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3.3 De morfologische classificatieprincipes van het MHB 

3.3.1 Introductie 

Het MHB biedt een uitvoerig overzicht van de affixatie- en samenstellingspatronen die ten 
grondslag liggen aan de opbouw van Nederlandse lexemen.97 De patrooninventarisatie blijft 
echter beperkt tot lexemen met de categorie V, N of A. Wat de andere woordsoorten betreft 
beperkt het MHB zich tot een kleine sectie over adverbiale suffixen en een lijst van pre-
positieparen. Of de door het MHB gepresenteerde affixinventarisatie echt compleet is, hangt 
af van het beoordelingscriterium. Zeker is dat de affixen met een wat hogere typefrequentie 
(zeg 50) allemaal zijn vertegenwoordigd. Of dit ook geldt voor hun semantische of syntac-
tische subtypes is echter moeilijk te bepalen. Wat de affixen met een lage typefrequentie 
betreft is onduidelijk welke criteria de auteurs hebben gehanteerd. Zij geven hier zelf geen 
informatie over (behalve dat ze veel gebruik hebben gemaakt van woordenboeken en van hun 
eigen intuïties over bestaande en mogelijke woorden). Maar een nadere bestudering van de 
affixinventarisatie in het MHB leert dat deze ook extreem infrequente affixen omvat, waar-
onder -EGGE (in dievegge) en -ITSA (in tsaritsa), alsmede affixsplinters, waaronder s- (in 
sloom) en d- (in dwars). In dit deeldomein is het MHB echter verre van compleet.  

In het MHB worden drie derivatietypes onderscheiden, te weten prefigering (c.q. prefix-
aanhechting), suffigering (c.q. suffixaanhechting) en samenstelling (c.q. stamkoppeling en 
lexeemkoppeling).98 Deze onderverdeling is rechtstreeks doorgevoerd in de hoofdstuk-
indeling: het MHB wijdt namelijk afzonderlijke hoofdstukken aan prefixen, suffixen en 
samenstellingen. Binnen elk hoofdstuk van het MHB is een onderverdeling aangebracht op 
basis van categoriale criteria, d.w.z.: een hoofdordening op basis van de syntactische categorie 
van het afgeleide woord (en dus van het morfeem dat als morfologisch hoofd functioneert) en 
een subordening op basis van de categorie van de stam (die zowel met een zelfstandig woord 
als met een wortel kan corresponderen). Verder worden de inheemse en uitheemse affixen 
gescheiden behandeld. Bij de suffixen is nog een semantische subclassificatie aangebracht 
door onderscheid te maken tussen persoonsnaamvormende, zaaknaamvormende en plaats-
naamvormende suffixen. Tot slot wordt per affix vermeld of het productief is. 

Hoewel de eigenschappen van de woordstam (in de betekenis van derivationele basis) een 
belangrijke rol spelen bij de vraag welke affixen er mee kunnen worden gecombineerd, heeft 
het MHB er geen apart hoofdstuk aan gewijd. Het is ook onmogelijk om een complete inven-
tarisatie van woordstammen te geven, aangezien het een open klasse betreft. Per woordcate-
gorie kan men echter wel algemeen voorkomende stamtypes onderscheiden op basis van 
overeenkomsten in hun syntactische, semantische en morfologische eigenschappen. Boven-
dien kan per woordcategorie worden aangegeven welke inflectiepatronen er bestaan. Het 
MHB heeft ervoor gekozen om de stamgerelateerde informatie in de hoofdstukken over 
prefixen en suffixen onder te brengen, overeenkomstig de algemene taakverdeling tussen 
prefixen en suffixen: het prefixhoofdstuk begint daarom met een sectie over V-stammen 
(aangezien prefixen vaak een werkwoord selecteren), terwijl het suffixhoofdstuk is uitgebreid 
met secties over N-stammen en A-stammen (namelijk aan het begin van de secties over resp. 
N-selecterende en A-selecterende suffixen). Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar de 
inflectiepatronen. 

                                                 
97 Er zijn enkele publicaties waarin de inhoud van het Morfologisch Handboek kritisch wordt beoordeeld, te 
weten een korte recensie van De Schutter (1994) en een uitgebreide recensie van Van Santen (1994). Beide 
auteurs tonen zich redelijk tevreden over de informatie zelf; de kritiek gaat vooral uit naar de ordeningswijze. 
98 Naast het mechanisme voor woordverbinding lijkt overigens ook een mechanisme voor wortelverbinding te 
bestaan (bijv. aqua+duct); zie Ten Hacken (1994) of Iacobini (2000) voor nadere motivatie. 
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Zoals eerder werd opgemerkt door Van Santen (1995) is de ordeningswijze van het MHB niet 
erg overzichtelijk. Want door een basisonderscheid te hanteren tussen prefixen en suffixen,99 
is het niet mogelijk om affixen van dezelfde functionele categorie bijeen te houden. Dit effect 
wordt verergerd door de beslissing om V-informatie aan de prefixen te koppelen en N- en A-
informatie aan de suffixen. Het gevolg is dat de categoriegerelateerde affixinformatie sterk 
versnipperd wordt behandeld; zo staat de informatie over V-inflectie in de inleiding van het 
prefixhoofdstuk, maar zijn de V-vormende suffixen in het suffixhoofdstuk opgenomen; verder 
worden N- en A-vormende prefixen op een andere plaats behandeld dan N- en A-vormende 
suffixen. Lastig is dat de informatie over samenkoppelingen niet in het hoofdstuk over 
samenstellingen staat, maar (op grond van de relatie met werkwoordsvorming) in het 
prefixhoofdstuk; en omdat complexe preposities als samenkoppeling gelden, is de bijbeho-
rende informatie ook maar in het prefixhoofdstuk ondergebracht. Een laatste nadeel van de 
MHB-ordening is dat discontinue affixen soms onder de prefixen worden behandeld en soms 
onder de suffixen. Het is niet gemakkelijk om dit alles te doorzien. Van Santen zelf zou 
(geïnspireerd door Marchand's (1969) morfologische beschrijving van het Engels) het liefst 
een indeling zien die uitgaat van semantisch en syntactisch gemotiveerde affixclusters (zoals 
een cluster voor affixen met een vrouwelijk betekenisaspect). Deze ordening maakt het moge-
lijk om per functie te generaliseren over prefixen en suffixen en om per affix informatie te 
geven over de gebruiksmogelijkheden (zoals de keuze van de syntactische categorie). Binnen 
elke cluster zouden de affixen op klankvorm moeten worden geordend. 

In de nu volgende subsecties volgt een bespreking van de door het MHB gehanteerde 
classificatiecriteria. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan criteria voor prefixen 
(3.3.2), suffixen (3.3.3), discontinue affixen (3.3.4) en samenstellingen (3.3.5). 

3.3.2 Prefixen 

Voor de prefixen hanteert het MHB de volgende basisclassificatie: 

i. categorie-neutrale Germaanse prefixen:  
 a) nomen-modificerend: AARTS-, ON-, OER-, ...; bijv. aartslui, onaardig, oerkracht 
 b) werkwoord-modificerend: alleen HER-, bijv. herhalen 
 c) pseudoprefixen: B-, D-, GE-, S-, bijv. b-uiten, d-rammen, ge-trouw, s-loom  
ii. categorie-neutrale niet-Germaanse prefixen: 
 a) naamwoord-modificerende prefixen: ANTI-, ULTRA-, SUB-, MONO-, A-, ... 
 b) werkwoord-modificerende prefixen:AD-, CON-, DE-, TRANS-, -IN, ... 
 - subklasse 1: *[prefix + stam], *[stam + suffix], bijv. absorberen (*absorb, *sorberen) 
 - subklasse 2: [prefix + stam], *[stam + suffix], bijv. concretiseren (bevat concreet) 
 - subklasse 3: *[prefix + stam], [stam + suffix], bijv. deblokkeren (bevat blokkeer) 
iii. categoriebepalende Germaanse prefixen (met subklassen voor elke stamcategorie) 
 a) verbaliserende prefixen: BE-, VER-, ONT-, bijv. bespreken, verzetten, ontnemen 
 b) nominaliserende prefixen: GE-, [0]-, bijv. gelach, verkoop 
iv. prefigering met een Germaans partikel (adpositie of adverbium) 
 -samenkoppeling: partikel is scheidbaar en draagt hoofdaccent; 
 bijv. tegenwerken, voorzeggen, overschrijven, uitlachen, weggooien, volhouden etc. 
 -vaste constructie: partikel is niet scheidbaar en draagt geen hoofdaccent; 
 bijv. omsingelen, doorzoeken, ondergraven, overmeesteren etc. 

Het MHB gaat uitvoerig in op de syntactische en semantische effecten van categoriebepalen-
de prefixen, die altijd Germaans zijn. In het algemeen blijkt aanhechting van een verbalise-

                                                 
99 Deze indeling lijkt gemotiveerd te zijn door het Rechterhoofdprincipe; want volgens dit principe zijn suffixen 
wel, maar prefixen niet in staat om de woordcategorie te bepalen; cf. Zonneveld en Trommelen (1986). 
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rend prefix in een transitief werkwoord te resulteren, zelfs als de afleiding zelf niet meer door-
zichtig is. Maar indien de onderliggende stam een intransitief werkwoord is, kan het resultaat 
ook een intransitief werkwoord zijn. Er zijn ook enkele werkwoorden die van valentieklasse 
veranderen als gevolg van klinkermodificatie, zoals door de volgende woordparen wordt geïl-
lustreerd : liggen/leggen, zitten/zetten, vallen/vellen. 

3.3.3 Suffixen 

Bij de classificatie van suffixen let het MHB niet alleen op categoriale eigenschappen, maar 
ook op subcategoriale en semantische eigenschappen. Zo wordt bij nominaliserende suffixen 
een onderverdeling gehanteerd met persoonsnaamvormende suffixen (met een aparte sectie 
voor vrouwelijke persoonsnamen), zaaknaamvormende suffixen, geografische suffixen, stof-
naamvormende suffixen en diminutieven. Het nadeel van deze indeling is dat veel suffixen in 
meerdere subcategorieën kunnen voorkomen. Het MHB heeft dit opgelost door de hoofd-
classificatie op de dominante subcategorie te baseren, en vervolgens alle gebruiksmogelijk-
heden langs te lopen. Zo wordt het inheemse suffix -AAR geclassificeerd als een persoons-
naamvormend suffix (bijv. molenaar) dat incidenteel zaaknaamvormend is (schakelaar). Deze 
zaaknaamtoepassing wordt dan als apart subtype behandeld in de sectie over -AAR. Bij een 
uitheems suffix als -AAL ontstaat de extra complicatie dat het zowel nominaliserend (bijv. 
nationaal) als adjectiverend (kwartaal) kan worden gebruikt; daarom wordt dit suffix op twee 
verschillende plaatsen behandeld, hoewel het MHB aangeeft dat er misschien sprake is van 
een conversie-relatie (bijv. bij koloniaal).  

De systematische inventarisatie van suffixen wordt nog verder bemoeilijkt door het feit dat 
met name uitheemse suffixen vele varianten kennen, waarbij het vaak lastig is om de grens 
tussen stam en suffix aan te wijzen. Voor het onbeklemtoonde suffix -IE (in de functie van 
nominaliserend suffix bij een werkwoordstam met eindsuffix -EER) onderscheidt het MHB 
bijvoorbeeld de varianten -ATIE, -ETIE, -ITIE en -UTIE, -TIE, -ANTIE en -ENTIE; deze suffix-
varianten worden gemotiveerd door lexemen als adoptie, demonstratie, deletie, notitie, 
elocutie, produktie, dominantie en correspondentie (in dezelfde volgorde als de reeds ge-
noemde suffixvormen). Met betrekking tot de morfeemvarianten -ATIE, -ETIE, -ITIE en -UTIE 
merkt het MHB op dat de syllabe voor het segment ie (dus de syllabes at, et, it en ut) best met 
een (betekenisloos) suffix zouden kunnen corresponderen; in het geval van -ANTIE en -ENTIE 
acht het MHB deze suffix-optie zelfs heel waarschijnlijk, aangezien de gedeeltes ant en ent 
ook in gebruik zijn als adjectiverend suffix (resp. -ANT en -ENT); hierdoor is niet bij voorbaat 
duidelijk hoe een lexeem als dominantie is gestructureerd: als [DOMINEER]V+ANTIE of als 
[DOMINANT]A+IE. In het eerste geval zou de uitgang antie in zijn geheel met een suffix corres-
ponderen, in het tweede geval daarentegen zou het gedeelte ant ofwel met een afzonderlijk 
suffix corresponderen, ofwel met een stamuitgang (indien dominantie een morfologisch onge-
leed woord blijkt te zijn). Hoewel dit soort dilemma's op grote schaal voorkomt, biedt het 
MHB geen systematische inventarisatie van mogelijke en onmogelijke suffixverbindingen. 
Op dit punt beperkt de informatie zich tot de meest in het oog springende relaties. 

Eveneens problematisch, want lexicaal van karakter, zijn uitheemse wortels die zich als suffix 
gedragen c.q. suffixoïden, waaronder -SCOOP, -GRAAF, -NAUT. Het MHB doet geen poging de 
suffixoïden (of prefixoïden) systematisch in kaart te brengen, maar beperkt zich tot een korte 
beschrijving van hun morfologische kenmerken. Volgens deze beschrijving gedragen 
suffixoïden zich qua klemtoongedrag als uitheemse suffixen, kunnen ze meestal door het 
beklemtoonde suffix -IE worden gevolgd, en is hun betekenis soms ambigu tussen een 
persoons- en een zaaknaam (zoals blijkt uit het paar fotograaf/fonograaf). 
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3.3.4 Discontinue affixen 

Het MHB spreekt van een discontinu affix als een affix A uit een prefix-deel (PA) en een 
suffix-deel (SA) is opgebouwd, dus als een stam X is ingebed in de structuur PA-[X]-SA. Zo 
gaat het MHB ervan uit dat de voltooide tijd van niet-geprefigeerde werkwoorden altijd door 
middel van een discontinu affix wordt gevormd, namelijk GE-[..]-D/T (in het geval van zwakke 
werkwoorden) of GE-[..]-EN (in het geval van sterke werkwoorden).100  

Dezelfde affixen kunnen ook een puur adjectiverende functie hebben, namelijk bij toepassing 
op een [-V]-basis; zo kan het adjectief gelaarsd (GE-[LAARS]N-D) uitsluitend van het nomen 
laars zijn afgeleid, want er bestaat geen werkwoord laarzen. Deze adjectiverende functie is 
overigens ook beschikbaar voor affixcombinaties met andere V-prefixen; voorbeelden zijn 
betoeterd (BE-[TOETER]N-D), ontheemd (ONT-[HEEM]X-D) en verliefd (VER-[LIEF]A-D). 

Volgens het MHB dient ook de prefix-suffix-combinatie GE-[..]-TE, die nomina oplevert, als 
een discontinu affix te worden geclassificeerd. Dit affix is zichtbaar in woorden als gebladerte 
(GE-[BLADER]N-TE) en gebeente (GE-[BEEN]N-TE).  

Het laatste discontinue affix101 dat het MHB bespreekt is het V-vormende affix BE-[..]-IG, dat 
wordt aangetroffen in werkwoorden als beëdigen en beangstigen. Met betrekking tot het twee-
de voorbeeld kan de vraag worden gesteld of er sprake is van een deadjectivale V-afleiding 
(BE-[ANGSTIG]A) of van een denominale V-afleiding (BE-[ANGST]N-IG); op basis van seman-
tische overwegingen neigt het MHB naar de tweede optie, maar bij de V beëindigen prefereert 
het MHB de structuur BE-[EINDIG]V. 

Het idee dat er discontinue affixen bestaan is moeilijk te verenigen met de derivationele 
benadering van morfologie. Het lijkt een direct gevolg van de aanname dat derivaties altijd 
een lexeembasis moeten hebben; hierdoor is het niet toegestaan om derivaties op potentiële 
lexemen of categorieloze stammen te baseren. Indien men deze restrictie loslaat is wel 
degelijk een sequentiële analyse mogelijk. Hierbij zorgt het prefixdeel ervoor dat de stam 
morfologisch en semantisch wordt voorbereid op specifieke derivatiemogelijkheden. 

3.3.5 Samenstellingen 

Het MHB wijdt een apart deel aan de analyse van lexeemgebaseerde samenstellingen. Hierbij 
onderscheidt het MHB de volgende hoofdtypes: endocentrische samenstellingen, exocentri-
sche samenstellingen, copulatieve samenstellingen, gelexicaliseerde woordgroepen, redupli-
catieve samenstellingen, pseudo-samenstellingen en samenstellende afleidingen. Hieronder 
volgt voor elk type samenstelling een samenvatting van de in het MHB verstrekte informatie. 

i) er is sprake van een endocentrische samenstelling als alle woorddelen een zelfstandige 
betekenis dragen en als de samenstelling voldoet aan het schema AB = B; dit schema zegt dat 
de rechterconstituent bepalend dient te zijn voor de categoriale, morfologische en semantische 
eigenschappen van de samenstelling als geheel. Bij het samengestelde nomen huisdeur (met 
structuur HUIS+DEUR) zijn deze eigenschappen bijvoorbeeld volledig af te leiden uit die van 
de constituent deur: een huisdeur is immers een soort deur, draagt categorie N, kiest een 
meervoud op -EN en correspondeert met het lidwoord de. En bij het samengestelde werk-
woord opspringen (met structuur OP+SPRINGEN) berusten de belangrijkste eigenschappen op 
de constituent springen: want beide bezitten categorie V, beide vertonen een sterk 
vervoegingsschema (spring/sprong/gesprongen) en semantisch gezien is opspringen een 
subklasse van de spring-gebeurtenissen. 

                                                 
100 Volgens Drijkoningen (1995) is deze analyse zelfs verenigbaar met de RHR (gegeven de theorie van Kaynes). 
101 Wel zij opgemerkt dat het MHB overweegt om het bijwoord beneden als be+[neer]+en te analyseren.  
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Bij nominale samenstellingen bestaat de mogelijkheid dat er tussen het linkerdeel en het 
rechterdeel een bindsegment verschijnt, zoals het segment -en in boekenkast, het segment -er 
in kinderopvang en het segment -s in groepsleider. Hoewel het MHB in dit verband van een 
bindfoneem spreekt, geef ik zelf de voorkeur aan de term bindmorfeem of affix, wegens de 
sterke parallellie met de affixen voor het meervoud. In het algemeen geldt dat het bind-
morfeem -EN alleen mogelijk is indien het linkerdeel met een nomen correspondeert dat een 
meervoud op -EN selecteert. Het bindmorfeem -ER is nog selectiever: het duikt alleen op bij 
N-stammen waarvan de meervoudsvorm op -eren eindigt; zo vormt het nomen kind (meer-
voud kinderen) de basis voor samenstellingen als kinderkamer en kinderboek. Het bind-
morfeem -S daarentegen kan met bijna alle stammen worden gecombineerd. 

Bij gelede linkerdelen berust de keuze van het bindmorfeem vaak op het laatste suffix.102 Zo 
vertonen nomina met het eindsuffix -IST, -IN en -LING, waarvan de meervoudsvorm met het 
suffix -EN wordt gevormd, een voorkeur voor het bindmorfeem -EN (bijv. componistencon-
cours, vriendinnenclub en vreemdelingenhaat). Nomina agentis op -ER, -AAR -IER en -EUR, die 
een meervoud op -S selecteren, vertonen echter een voorkeur voor het bindmorfeem -S (bijv. 
schippersvakbond, goochelaarskunst, koetsiershuis, ingenieursbureau en potjeslatijn).103  Dit 
geldt nog sterker voor nomina waarvan de uitgang met een diminutiefsuffix (-JE) correspon-
deert (bijv. potjeslatijn). Er zou ook een categorie eindsuffixen bestaan waarbij de selectie van 
het bindmorfeem altijd samengaat met het betekenisaspect meervoud; dit geldt bijvoorbeeld 
voor zaakaanduidende nomina op -THEEK, -IER, -SEL, -TE, -IE, -ER, -AAR en -EUR (bijv. 
bibliotheekboek, portierkruk, uittrekselboek, breedtegraad, adoptiekind, wijzerplaat, schake-
laarknop en mitrailleurpatroon. De invoeging van bindmorfemen blijft overigens niet beperkt 
tot samenstellingen waarvan het linkerdeel een nomen is. Ze komen ook voor bij: 

V+N-samenstellingen (bijv. scheidsmuur, hebbedingetje, huilebalk, hinkepoot en wiegelied) 

A+N-samenstellingen (bijv. hogeschool, jongeman, wildebras),  

V+V-samenstellingen (bijv. spelevaren, trekkebekken, schuddebollen).  

Maar deze subklassen zijn niet productief.  

Volgens het MHB corresponderen nominale en adjectivische samenstellingen allebei met zeer 
productieve woordvormingsprocédés (in tegenstelling tot verbale samenstellingen). Verder 
kennen nominale samenstellingen de bijzondere mogelijkheid van recursie, in de zin dat beide 
woorddelen zelf ook weer een samenstelling kunnen zijn, zoals (huis+werk)+(op+dracht) en 
water+(over+last). Voor zowel nominale als adjectivische samenstellingen geldt bijna altijd 
dat het linkerdeel als determinant (c.q. modificeerder) fungeert en het rechterdeel als determi-
natum (c.q. gemodificeerde). Bij verbale samenstellingen hoeft dit niet het geval te zijn; zo 
geldt voor werkwoorden als stampvoeten, klappertanden en trekkebekken dat het rechterdeel 
juist de modificeerder is van het linkerdeel. Wat categorie betreft zijn dergelijke samenstel-
lingen dus linkshoofdig. Een werkwoord als trekkebekken wordt echter zwak vervoegd, 
ondanks het feit dat trekken zelf een sterk werkwoord is. Dit wijst erop dat deze samenstelling 
een exocentrische structuur bezit. 

ii) bij exocentrische samenstellingen bestaat geen directe relatie tussen de categorie of beteke-
nis van de woorddelen en de categorie of betekenis van de samenstelling; het gaat meestal om 
metaforisch gebruikte nomina, zoals wijsneus, spleetoog, halfbloed etc. De op deze wijze ge-
vormde nomina nemen doorgaans het lidwoord de en bezitten vaak een negatieve connotatie. 
Tussen de samenstellende delen kan een bindmorfeem verschijnen. 

                                                 
102 Overigens zijn er tal van andere factoren in het spel, blijkens een studie van Krott (2001). 
103 N-stammen op -IER kunnen echter ook het suffix -EN selecteren, blijkens scholierengeweld, arabierenhater en 
bankierenoverleg. In deze voorbeelden verwijst het linkerdeel steeds naar een plurale entiteit. 
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iii) copulatieve samenstellingen zijn samenstellingen waarbij er semantisch gezien sprake is 
van nevenschikking, d.w.z. de determinant/determinatum-relatie is ofwel wederkerig ofwel 
afwezig. Voorbeelden van deze constructie zijn kind-ster, radio-cassetterecorder, minister-
president, rechter-commissaris. Normaliter berust het meervoud op de vervoegde vorm van 
het rechterlid, zoals in radio-cassetterecorders en rechter-commissarissen. In enkele archa-
ïsche gevallen is het echter ook mogelijk om beide delen te vervoegen (bijv. tolken-vertalers) 
of alleen het eerste deel (bijv. secretarissen-generaal). 

iv) gelexicaliseerde woordgroepen vormen een restgroep waarin allerlei gelexicaliseerde 
woordcombinaties zijn opgenomen; deze categorie omvat bijvoorbeeld versteende syntac-
tische constructies zoals derde wereld, zwarte markt en lelijke eend; verder treft men hier op 
eigennamen gebaseerde constructies aan zoals jansaliegeest, pietsnot, hansworst, jantje-van-
leiden, mallebabbe en gekkehenkie.104 Voorts zijn er meerwoordige constructies van het type 
vergeet-me-nietblauw, spring-in't-veld en broodje-aapverhaal, partikelconstructies als flapuit, 
bemoeial, weetniet en partikelclusters als voorop, achterover en tussendoor. 

v) reduplicatieve samenstellingen komen relatief weinig voor in het Nederlands; ze manifes-
teren zich meestal als samenstellingen waarvan het eerste lid identiek of bijna identiek is aan 
het tweede deel. Voorbeelden van de eerste soort zijn klanknabootsende woorden als klopklop 
en wafwaf, en leenwoorden als couscous en gadogado. Samenstellingen met bijna identieke 
woorddelen kunnen worden onderverdeeld in gevallen met klinkeralternantie (bijv. wipwap, 
bimbam, wissewasje en prietpraat) en gevallen met medeklinkeralternantie (bijv. ietsiepietsie, 
hocuspocus, haaibaai en jemigdepemig). Soms worden hierbij tussenklanken ingevoegd.105 

vi) pseudosamenstellingen onderscheiden zich van echte samenstellingen doordat ze één of 
meer woorddelen bevatten die geen zelfstandige betekenis dragen, bijvoorbeeld doordat ze 
niet meer als zelfstandig woord in gebruik zijn. Een belangrijke overweging om toch van 
samenstellingen te spreken is het feit dat het hoofdaccent van deze woorden, dat steevast op 
het eerste woorddeel valt, meestal niet aan de hoofdaccentregel voldoet, maar wel aan de 
accentregel voor samenstellingen. In het MHB worden drie hoofdklassen onderscheiden, 
namelijk samenstellingen waarvan alleen het rechterdeel betekenis draagt (aalbes, antwoord, 
sperzieboon en argwaan), samenstellingen waarvan alleen het linkerdeel betekenis draagt 
(eerbied, paspoort, diefstal, autoped) en samenstellingen waarin geen van beide woorddelen 
een herkenbare betekenis bezit (aalmoes, eekhoorn, oorlog, plankton, potlood, olifant, hospi-
taal). Een probleem voor deze benadering is dat het rechterdeel lang niet altijd als morfo-
logisch hoofd fungeert, d.w.z. niet bepalend is voor categorie, meervoudsvorm of lidwoord-
keuze. Dit probleem kan wellicht worden ontzenuwd door in zulke gevallen van exocentrische 
pseudosamenstellingen te spreken. Men kan zich ook afvragen in hoeverre reguliere samen-
stellingen daadwerkelijk compositioneel worden geïnterpreteerd: een analyseerbaar woord als 
vulpen lijkt op dit punt niet wezenlijk te verschillen van het onanalyseerbare potlood. 

vii) ook samenstellende afleidingen vormen een probleemcategorie: in het MHB worden deze 
gedefinieerd als een combinatie van een samenstelling en een afleiding, waarbij noch de 
samenstelling noch de afleiding zelfstandig voorkomt (althans niet in dezelfde betekenis). Zo 
kan driewieler niet worden geanalyseerd als een afleiding op basis van de samenstelling drie-
wiel, en ook niet als een samenstelling van drie en wieler; het is dus een samenstellende aflei-
ding met de woorddelen drie en wiel en het suffix -ER.106 Dit geldt ook voor bevelhebber, 

                                                 
104 Deze woorden vallen buiten het bereik van de spellingregels; hun spelvorm vertoont veel variatie. 
105 Daniels (2001) heeft deze klasse van woorden (c.q. herhalingswoorden) voor diverse talen in kaart gebracht. 
106 Het woordcluster driewiel kan echter ook als modificerend deel van een samenstelling voorkomen. Want in 
een radiobericht op 29 maart 2002 hoorde ik dat de consumentenbond niet erg te spreken was over de kwaliteit 
van driewielwagens (of zelfs driewielkinderwagens). 
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want noch bevelheb noch hebber zijn bestaande (c.q. acceptabele) woorden van het Neder-
lands. Het woord boekverbrander kan echter wel als een samenstelling worden opgevat, want 
zowel boek als verbrander zijn bestaande woorden van het Nederlands. Qua semantische 
structuur bestaat er echter grote gelijkenis met de samenstellende afleiding bevelhebber. Dit 
wijst erop dat de samenstellende afleiding een speciaal soort betekenisstructuur codeert, en 
dus bestaansrecht heeft als aparte constructie (ook indien er meerdere analyses mogelijk zijn). 
Daarom behandelt het MHB samenstellende afleidingen en afleidingen op basis van samen-
stelling als één categorie. Ze worden bovendien als endocentrische samenstellingen opgevat, 
wat impliceert dat het eindsuffix als hoofd fungeert, en dus categoriebepalend is. 

3.4 De classificatie van lexemen en lexeeminterne eenheden 

3.4.1 Introductie 

Bij de beschrijving van de Nederlandse morfologie hanteert het MHB een affixgebaseerd 
derivatieperspectief op syntactische grondslag (verder aan te duiden als syntactisch classifi-
catiemodel). Hierbij veronderstelt het MHB dat de morfologische regels van het Nederlands 
in beginsel lexeemgeoriënteerd zijn in de zin dat het functies zijn van bestaande lexemen naar 
nieuwe lexemen.107 Maar men kan de door het MHB geboden affixinventarisatie ook her-
interpreteren als een lexeemclassificatie, dat wil zeggen, als een (partiële) inventarisatie van 
de morfologische structuurtypes binnen elke lexeemklasse. Want elk affix correspondeert in 
feite met een morfologisch subtype van de bijbehorende lexeemklasse.108 Zo correspondeert 
het suffix -ING met een operatie die V-lexemen in N-lexemen omzet. In het lexeemgeoriën-
teerde classificatieperspectief gaat het echter om een operatie die de klasse van N-lexemen 
systematisch uitbreidt met eenheden van het subtype [V + ING]. 

Het belang van deze alternatieve benadering schuilt in het feit dat de interne structuur van een 
lexeem doorgaans sterk van invloed is op zijn functionele kenmerken. Zo impliceert de aan-
wezigheid van het hoofd -ING niet alleen dat het hiermee afgeleide lexeem de categorie N 
draagt, maar ook dat dit lexeem het meervoudssuffix -EN en het bepaalde lidwoord de kiest. 
Er zijn echter ook affixen die polyfunctioneel zijn, wat inhoudt dat deze affixen meerdere syn-
tactische categorieën kunnen selecteren en dus met meerdere lexeemklassen corresponderen. 
Dit is het geval bij affixen als -ER (ambigu tussen N, A en V) en -IEK (ambigu tussen N en A). 
Dergelijke affixen vormen een grote complicatie voor het syntactische classificatiesysteem 
van het MHB, want dit systeem veronderstelt dat morfemen (en lexemen) slechts één 
syntactische categorie kunnen bezitten, dus dat er geen polyfunctionele affixen bestaan. 
Indien een gegeven affixvorm meerdere affixfuncties kan vervullen, zal elke affixfunctie dus 
door een aparte affixingang moeten worden verantwoord. Deze aanpak resulteert in een model 
waarin geen structureel verband kan worden gelegd tussen lexemen die op dezelfde (mogelijk 
gelede) lexeemstam zijn gebaseerd, maar waarvan de syntactische categorie verschilt. Naar 
aanleiding van het hier beschreven probleem zal ik een alternatieve analyse uitwerken waarin 
morfemen niet langs syntactische, maar langs semantische weg worden getypeerd. In deze 
benadering is de semantische categorie bepalend voor de vraag welke syntactische functies 
een lexeem kan ondersteunen. Deze functies corresponderen vaak met een eigen inflectie-
kenmerk en hoeven niet per se onder dezelfde syntactische categorie te vallen. Dit analyse-

                                                 
107 Het MHB hanteert hier de term woord; het maakt geen onderscheid tussen woorden en lexemen. 
108 Deze vorm van morfologische subclassificatie is een vast onderdeel van de lexeemklassebeschrijvingen in de 
ANS; dit perspectief ligt ook ten grondslag aan het paradigmatische morfologiemodel van Schultink (1962) en 
aan het declaratieve grammaticamodel van Neef (1999). Zie Don (2003) voor een kritische beschouwing over 
Neef's analysemethode.  



Morfologische aspecten van het ideale woordenboek Hoofdstuk 3 

 92 
 

model biedt een rechtstreekse verklaring voor het feit dat lexemen vaak tot meerdere 
syntactische categorieën behoren. 

Deze sectie is als volgt opgezet. H3.4.2 biedt een systematische bespreking van het syn-
tactische classificatiesysteem van het MHB en de ANS (dat tevens de basis vormt van de 
meest gangbare grammaticamodellen); in dit kader zal ik een complete inventarisatie van 
traditionele lexeemklassen presenteren. In H3.4.3 zal ik dit classificatiemodel kritisch bespre-
ken door uitvoerig in te gaan op systematische overeenkomsten in de semantische, syntac-
tische en morfologische eigenschappen van de traditionele lexeemklassen. Hierbij probeer ik 
aan te tonen dat de geconstateerde overeenkomsten moeilijk verklaarbaar zijn als men 
vasthoudt aan het gebruikelijke syntactische classificatiesysteem, maar dat ze eenvoudig zijn 
te verantwoorden vanuit het hier voorgestelde morfologische classificatiesysteem. Vervolgens 
zal ik in H3.4.5 aandacht besteden aan een aantal fundamentele problemen bij de syntactische 
classificatie van lexeeminterne constituenten en wederom de voordelen van mijn eigen 
classificatiesysteem belichten. H3.4.6 ten slotte behandelt de classificatie van gebonden stam-
men, waarbij uitvoerig aandacht is voor de vraag in hoeverre de Nederlandse morfologie een 
paradigmatisch karakter heeft. Hiertoe ga ik na in hoeverre er overeenkomsten bestaan in het 
derivationele paradigma van een uitheemse en een inheemse stamverzameling met een 
vergelijkbare interne structuur. Op basis van deze data probeer ik aan te tonen dat het Neder-
landse lexicon een paradigmatische structuur kent en dat dit heel goed verenigbaar is met een 
morfologisch classificatiesysteem. In H3.4.7 wordt het hoofdstuk kort samengevat. 

3.4.2 Traditionele lexeemklassen 

3.4.2.1 Introductie 
In deze subsectie zal ik de traditionele lexeemklassen bespreken. Hierbij baseer ik me primair 
op de informatie in het MHB en de ANS, maar waar nodig zal ik deze informatie aanvullen 
met kennis uit andere bronnen (met name Booij (2002) en Beard (1995)) en met eigen obser-
vaties. Het MHB beperkt zich tot de morfologische analyse van lexemen met de categorie N, 
V, Adj en Adv; bij deze categorieën wordt ook aandacht besteed aan de syntactische plaat-
singsmogelijkheden en aan het inflectiegedrag. Er komen alleen lexemen uit andere catego-
rieën aan de orde als ze het linkerdeel van een samenkoppeling of samenstelling kunnen 
vormen, naast een incidentele vermelding als stam van een specifiek affix.109 Via deze achter-
deur wordt enige aandacht besteed aan partikels (P), telwoorden (T) en XP's (geïncorporeerde 
woordgroepen); andere categorieën, zoals connectieven (C) en determiners (D), waaronder 
clitica, blijven echter geheel buiten beschouwing. In de ANS worden deze categorieën wel 
behandeld, waarbij enkele morfologische constructiepatronen aan de orde komen die niet in 
het MHB worden besproken. Mijn eigen inventarisatie omvat bijna alle lexeemklassen uit de 
ANS (die er bij enkele klassen een iets andere ordening op nahoudt); deze inventarisatie 
bestaat uit lexeemklassen met achtereenvolgens categorie V, N, A, B, T, P, D, C.  Tot slot zal 
ik kort ingaan op de classificatie van lexemen uit de restklasse R. 

3.4.2.2 V-lexemen (verba) 
De meeste V-lexemen (c.q. verba) kenmerken zich door de eigenschap dat ze een gebeurtenis 
of toestand aanduiden en deze temporeel kunnen localiseren via een inflectionele markering 
op de indicatiefmodus van de stam, namelijk tegenwoordige of verleden tijd, gevolgd door 
markeringen voor getal en persoon. Er bestaan echter nog vele andere V-stam-modi, zoals 
infinitief, participium presens, participium perfectum, conjunctief en imperatief. Bovendien 
bestaan er vaste hulpwerkwoorden die in combinatie met deze basis-modi complexere V-modi 

                                                 
109 Dit blijft beperkt tot de suffixen -ER, -LING, -HEID, -TJE(S) en -ET, waarvan wordt vermeld dat ze ook in 
combinatie met een telwoord kunnen worden gebruikt, blijkens tiener, tweeling, eenheid, vijfje(s) en kwartet. 
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kunnen construeren, zoals het perfectum (met hebben of zijn)110, het passivum indicatief (met 
worden), het passivum perfectum (met zijn) en de toekomende tijd (met zullen); elk van deze 
V-modi kent weer een tegenwoordige en een verleden tijd (via het hulpwerkwoord).  

Sommige V-stam-modi zijn ambigu tussen een temporele (werkwoordelijke) toepassing en 
een niet-temporele (adjectivale of nominale) toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor de infini-
tief, het participium presens en het participium perfectum. Tabel 3.1 demonstreert deze func-
tionele ambiguïteit voor het werkwoord spreken. Dit type ambiguïteit roept de vraag op of de 
hier gedemonstreerde V-stam-modi wel inflectievormen zijn; men kan met evenveel recht 
stellen dat het om derivaties van een abstracte V-stam gaat die optioneel een temporele 
betekenis dragen. In H3.4.3 zal ik deze mogelijkheid verder uitdiepen.  

V-stam-modus V-toepassing N-toepassing A-toepassing 
infinitief te spreken het spreken - 

participium presens sprekend de sprekende sprekend gelijken 
participium perfectum heeft gesproken het gesprokene het gesproken woord 

Tabel 3.1: De V-stam-modi infinitief, participium presens en participium perfectum: 

syntactische toepassingsmogelijkheden met voorbeelden. 

Het voert te ver om hier een compleet overzicht van de werkwoordsmodi en hun inflectie- en 
conversiemogelijkheden te geven. Hiervoor raadplege men de ANS of Booij (2002). Ik zal me 
beperken tot het aanstippen van enkele eigenschappen die relevant zijn met het oog op de 
morfologische analyse van V-lexemen. De meeste werkwoorden kennen een zwakke vervoe-
ging, waarbij de stam van de infintief als directe basis dient voor de vorming van presens, 
imperfectum en perfectum; hierbij wordt of een d-schema of een t-schema gevolgd.111 In 
bijgaande voorbeelden worden voor elk werkwoord de volgende vormen gespecificeerd: 
infinitief, stamvorm tegenwoordige tijd (c.q. presens), stamvorm verleden tijd (c.q. imperfec-
tum) en stamvorm voltooide tijd (c.q. perfectum). Deze stamvormen zijn al wel gemarkeerd 
voor de werkwoordstijd (via affixen, waarbij de 0-functor (F0) aangeeft dat er geen hoorbare 
markering is), maar nog niet voor persoonskenmerken (getal, persoon en geslacht). 

V-stammen met een stemhebbende uitgang selecteren het d-schema: 

 leven [leev] [leev]+de ge+[leev]+d 

V-stammen met een stemloze uitgang selecteren het t-schema: 

 werken [werk] [werk]+te ge+[werk]+t 

Indien de stam zelf op een d of een t eindigt, is een erop volgende d of t onhoorbaar: 

 branden [brand] [brand]+(d)e ge+[brand]+(d) 
 spotten [spot] [spot]+(t)e ge+[spot]+(t) 

Er zijn circa 100 ongelede V-stammen die allomorfie (meestal klinkeralternantie) vertonen bij 
verandering van de werkwoordstijd. De bijbehorende werkwoorden kenmerken zich door een 
sterk vervoegingsschema. In dit schema krijgt de stamvorm van de verleden tijd een (onhoor-
baar) 0-suffix (in plaats van -DE of -TE), terwijl de stamvorm van de voltooide tijd niet met 
-D/-T maar met -EN wordt gevormd. Hieronder volgen enkele voorbeelden: 

 strijken [strijk]+0 [streek]+0 ge+[streek]+en 
 breken [breek]+0 [bra(a)k]+0 ge+[brook]+en 

                                                 
110 Traditioneel wordt aangenomen dat de keuze tussen deze hulpwerkwoorden lexicaal bepaald is, maar in 
Lieber & Baayen (1997) wordt betoogd dat deze keuze meestal op aspectuele overwegingen berust. 
111 Indien de d/t-keuze via een aparte aanpassingsregel wordt verantwoord, zou slechts één schema nodig zijn. 
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Zowel zwakke als sterke V-stammen kunnen vooraf worden gegaan door een gebonden prefix 
(bijv. BE-, VER- of ONT-) of een partikel (d.w.z. een prefix dat etymologisch verwant is aan een 
prepositie of adverbium). Hierbij kunnen de partikelwerkwoorden (PV's) worden onder-
verdeeld in een scheidbare klasse ([+SPV], met beklemtoond partikel, bijv. overlopen en 
aansteken) en een onscheidbare klasse ([-SPV], met onbeklemtoond partikel, bijv. achter-
halen en ondernemen).112 Hieronder geef ik per klasse enkele voorbeeldparadigma's. 

[-PV]-klasse: complexe werkwoorden met een [-partikel] prefix 
 verwerken ver+[werk] ver+[werk]+te ver+[werk]+t 
 bespreken be+[spreek] be+[spra(a)k]+0 be+[sprok]+en 

[-SPV]-klasse: complexe werkwoorden met een [-scheidbaar,+partikel] prefix 
 overleggen over+[leg] over+[leg]+de over+[leg]+d 
 onderwerpen onder+[werp] onder+[wierp]+0 onder+[worp]+en 

[+SPV]-klasse: complexe werkwoorden met een [+scheidbaar,+partikel] prefix 
 aantonen aan+[toon] aan+[toon]+de aan+ge+[toon]+d 
 uitspreken uit+[spreek] uit+[spra(a)k]+0 uit+ge+[sprok]+en 

Al deze werkwoordklassen volgen het basisschema [prefix + W]V, waarbij W voor een wortel 
van categorie V staat (d.w.z. voor een V-stam). Dit schema is ook toepasbaar op wortels met 
een andere categorie, zoals nominale wortels (bijv. de N-stam PLANT in beplanten en aan-
planten), adjectivische wortels (bijv. de A-stam SCHOON in verschonen en opschonen) en 
categorieloze wortels (bijv. de X-stam BRUIK in verbruiken). Hiernaast kan W ook met een 
werkwoord corresponderen dat op hetzelfde constructieschema is gebaseerd (wat neerkomt op 
het stapelen van prefixen; dit blijkt uit vormen als be+geleiden, her+overwegen, uit+betalen, 
over+verhitten en uit+onderhandelen; het prefix kan ook zelf geleed zijn, zoals VOOR+OP in 
voorop+stellen en ONDER+UIT in onderuit+halen. Tot slot zijn er vele complexe werkwoorden 
waarvan het linkerdeel met een stam of (complex) lexeem correspondeert. Hiervoor geldt 
vaak dat het vormenparadigma lacunes vertoont: zo kennen samengestelde werkwoorden vaak 
alleen maar een infinitiefvorm (bijv. zweefvliegen en stagediven). 

Voor complexe werkwoorden met een V-wortel geldt vrijwel altijd dat de resulterende V-stam 
dezelfde inflectie-eigenschappen vertoont als de geïncorporeerde stam, ongeacht of de nieuwe 
eenheid een compositionele betekenis heeft. Als de ingebedde wortel met een andere categorie 
correspondeert, kent het resulterende werkwoord echter een zwakke vervoeging. Los van dit 
contrast geldt dat de voltooide tijd geen prefix GE- toelaat als de wortel direct vooraf wordt 
gegaan door een onscheidbaar prefix (zoals BE-, VER-, ONT- of een niet-beklemtoond partikel); 
bij dergelijke lexemen kan de modus voltooide tijd dus alleen worden afgelezen aan de 
stamvorm en/of zijn suffix. Bij werkwoorden met een beklemtoond (scheidbaar) partikel 
daarentegen gedraagt de ingebedde stam (mits prefixloos)113 zich als een zelfstandige V-stam: 
de voltooide tijd wordt hier gewoon door het prefix GE- gemarkeerd, wat zichtbaar is in vorm-
paren als aantonen / aangetoond (aan+ge+[toon]+d]) en uitspreken / uitgesproken (uit+ge+ 
[sprok]+en]). Dit wordt meestal uitgelegd als een bewijs dat scheidbaar complexe werk-
woorden zijn opgebouwd uit een zelfstandig werkwoord en een partikel.114 In mijn visie is het 
echter noodzakelijk om onderscheid te maken tussen wortels en stammen (zoals ik nog zal 
toelichten; zie H3.4.3 en verder). Daarom zal ik in H3.4.6 een alternatieve analyse voorstellen 
(zie ook H3.6). Hierbij krijgen stammen pas V-status in combinatie met een V-vormende 
functor. Deze functor correspondeert ofwel met een prefix of met de (coverte) operator [0/GE]. 

                                                 
112 Zie Blom (2005) voor een synchrone en diachrone studie naar de eigenschappen van deze werkwoorden. 
113 Als de ingebedde stam het resultaat is van een prefix-wortel-combinatie, is normaliter geen voltooide tijd met 
ge- mogelijk. Dit blijkt uit vormen als heroverwogen en uitonderhandeld naast. *hergeoverwogen en ?uitge-
onderhandeld (waar uit een iteratief proces begrenst, analoog aan de adjectieven uitgepraat en uitgeouwehoerd). 
114 Deze analyse vindt steun bij o.a. Neeleman & Schippers (1992), Drijkoningen (1995) en Booij (2002). 
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3.4.2.3 N-lexemen (nomina) 
N-lexemen (c.q. nomina) kenmerken zich door de eigenschap dat ze (na specificatie van hun 
morfologische en syntactische variabelen) als argument kunnen dienen van een predicaat (te 
weten een eigenschap of relatie die door een N, V of A wordt geïntroduceerd). Onder de N-
lexemen kunnen twee hoofdklassen worden onderscheiden, namelijk conceptuele nomina (C-
nomina), d.w.z. nomina die een concept introduceren en standaard een lidwoord of telwoord 
vereisen, en referentiële nomina (R-nomina) c.q. eigennamen. Ik zal eerst ingaan op de eigen-
schappen van de C-nomina. De tweede klasse zal verderop aan de orde komen.  

De C-nomina kunnen worden onderverdeeld in nomina die naar (semi-)permanente ([-T]) 
concepten (zoals personen, objecten en materialen) verwijzen en nomina die naar tijds-
afhankelijke ([+T]) concepten (zoals gebeurtenissen en toestanden) verwijzen. Voor [+T]-
nomina geldt dat ze vaak van een werkwoordstam zijn afgeleid (zo kunnen de N-lexemen 
draai en draaiing als een nominalisatie van het werkwoord draaien worden gezien). Los van 
het [+T]/[-T]-onderscheid kunnen C-nomina worden onderverdeeld in telbare concepten en 
niet-telbare concepten. De meeste telbare N-lexemen kennen naast hun basisvorm ook een 
meervoudsvorm en een verkleinvorm; verder is bij persoonsnamen en dierennamen soms een 
vrouwelijke vorm beschikbaar; tot slot bezit elk nomen dat in het enkelvoud kan worden 
gebruikt (inclusief een deel van de niet-telbare nomina) een woordgeslacht, dat onder meer 
bepalend is voor de keuze van het bepaalde lidwoord.115 

Bij inheemse N-lexemen correspondeert de meervoudsvorm normaal gesproken met het suffix 
-S of -EN.116 Hierbij is vaak een vaste relatie zichtbaar tussen de klankstructuur van de 
stamuitgang en het meervoudssuffix (zie MHB, p. 158-160).117 Voor een aantal suffixen 
(waaronder -AAR, -IER en -AARD) geldt echter dat ze systematisch een andere meervoudsvorm 
en/of een ander lidwoord kiezen dan op basis van hun klankvorm verwacht mag worden: 

 [-suffix] [+suffix] 
N-lexeem op /aar/ resp. -AAR sigaar-sigaren tekenaar-tekenaars 
N-lexeem op /ier/ resp. -IER rivier-rivieren koetsier-koetsiers 
N-lexeem op /aard/ resp. -AARD paard-paarden rijkaard-rijkaards 

Tabel 3.2: De relatie tussen N-uitgang en suffixstatus, met voorbeelden. 

Een deel van de uitheemse N-lexemen kent afwijkend inflectie-gedrag met betrekking tot 
getal, verkleinvorm en vrouwelijke vorm. Wat betreft de uitdrukking van getal specificeert het 
MHB (p. 163) de volgende relaties tussen stamuitgang en meervoudsvorm: 

a) persoonsnaam op -a, dan meervoud op -ae of op -'s 
 collega-collegae-collega's 

b) persoonsnaam op -us/icus, dan meervoud op -i (of evt. op -en) 
 historicus-historici, doctorandus-doctorandi-doctorandussen 

c) zaaknaam op -ex/-ix, dan meervoud op -ices of op -en 
 index-indices-indexen, appendix-appendices-appendixen 

d) zaaknaam op -um, dan meervoud op -a of op -s 
 centrum-centra-centrums, museum-musea-museums 

e) Italiaanse stam op -o, dan meervoud op -i of op -'s 

                                                 
115 Hierbij geldt de vuistregel dat persoonsnamen een voorkeur voor de hebben en objectnamen voor het. Het is 
niet altijd duidelijk of pluralia tantum (zoals hersenen) ook een woordgeslacht bezitten (vgl. [?de/*het] hersen). 
116 In een enkel geval wordt het suffix -EN echter vooraf gegaan door het segment -er, bijv. kind/kind+er+en. 
Ook zijn er flink wat stammen waarvan de meervoudsvorm klinkerverlenging kent, bijv. gebed/gebeed+en. 
117 Indien zo'n uitgang dezelfde vorm heeft als een regulier suffix, gedraagt de stam zich vaak alsof hij geleed is. 
Zo selecteren N-stammen met de uitgang -ing, zoals koning en haring, vrijwel altijd het lidwoord de en het 
meervoudssuffix -EN (net als N-afleidingen met het suffix -ING). Zie Trommelen & Zonneveld (1986). 
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 saldo-saldi-saldo's, solo-soli-solo's 

f) zaaknaam op -ma, dan meervoud op -mata of op -'s 
 lemma-lemmata-lemma's, paradigma-paradigmata-paradigma's 

Hoewel de meervoudsvorm hier als afleiding van de enkelvoudsvorm wordt beschreven, zou 
men ook kunnen stellen dat deze N-lexemen een paradigmatisch inflectieschema bezitten, 
waarbij zowel het enkelvoud als het meervoud door een suffix wordt gecodeerd. Zo zou men 
een lexeem √CENTR kunnen postuleren waarvan het enkelvoud met het suffix -UM en het 
meervoud met het suffix -A correspondeert. Desgewenst kan men deze uitheemse structuur 
ook negeren en de enkelvoudsvorm herinterpreteren als een ongelede N-stam, d.w.z. een stam 
die zich wat betreft meervoudsvorming als inheemse N-lexemen gedraagt; in dat geval ver-
krijgt men de meervoudsvorm door de stam met het suffix -S uit te breiden, met als resultaat 
lemma's. In H3.5 zal ik nader ingaan op de vraag in hoeverre de Nederlandse morfologie 
paradigmatisch is georganiseerd. 

De tweede klasse van N-lexemen bespreken, de referentiële nomina c.q. eigennamen, ken-
merkt zich door het feit dat ze een unieke entiteit (namelijk persoon, dier, ding of abstract 
concept) of een unieke locatie aanduiden; ze zijn dan ook niet telbaar, al kunnen ze wel be-
trekking hebben op een meervoudig concept. Eigennamen bevinden zich dus op de grens van 
telbare en niet-telbare concepten. Als gevolg van deze eigenschap vertonen ze heel ander ge-
drag dan conceptuele nomina, hoewel ze syntactisch gezien dezelfde functie vervullen (name-
lijk de functie van argument bij een predicaat). Nederlandse eigennamen kennen meestal maar 
één vorm, namelijk óf een enkelvoudsvorm zonder lidwoord (bijv. Hendrik of de Veluwe) óf 
een meervoudsvorm met lidwoord (bijv. de Verenigde Naties of de Wadden). Indien nodig kan 
men persoonsnamen echter toch in het meervoud zetten; in dat geval duidt de eigennaam niet 
langer één entiteit aan (bijv. Louis Andriessen), maar alle entiteiten die in een bepaald domein 
dezelfde naam dragen (bijv. de Andriessens).  

In het MHB worden veel suffixen besproken die eigennamen manipuleren, zoals het afleiden 
van een inwonersnaam uit een lands- of stadsnaam of de afleiding van het bijbehorende adjec-
tief. Vooral bij uitheemse namen blijkt dit vaak samen te gaan met allerlei aanpassingen in de 
stamvorm (bijv. Aristóteles - Aristoteliáans). Dit is een groot probleem voor de syntagmati-
sche benadering van het MHB. Booij (2002) laat zien dat veel van deze aanpassingen zich 
eenvoudig laten verklaren indien men een paradigmatisch perspectief inneemt. 

3.4.2.4 A-lexemen (adjectieven) 
De ANS definieert A-lexemen (c.q. adjectieven) als woorden die een nadere bijzonderheid 
van een zelfstandigheid, in het bijzonder een nomen, kunnen specificeren. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen modificatie van een eigenschap, bijv. tenger, vierkant en lastig, 
en modificatie van een toestand, bijv. dronken, ziek en nat. Naast deze adnominale (N-modi-
ficerende) eigenschap kunnen de meeste adjectieven ook een adverbiale (V-modificerende) 
functie vervullen.118 Dit laatste houdt in dat het adjectief een nadere bijzonderheid specificeert 
bij een werkwoord (V) of een hier omheen geformeerde woordgroep (bijv. een VP), zoals het 
adjectief snel in het zinnetje De atleet rende snel (naast de snelle atleet). In morfologische 
derivaties (bijv. groenig, snelheid) en bij linkerdelen van samenstellingen (groenvoer, snel-
kookpan) valt ook niet uit te maken welke functie de voorkeur verdient.  

Als gevolg van deze overlap in functies besteedt de ANS geen aparte aandacht aan adverbiale 
adjectieven; ook het MHB maakt hier geen onderscheid in. Dat toch vaak een categorie-
onderscheid wordt gemaakt tussen de hier besproken functies, komt waarschijnlijk doordat 

                                                 
118 Men spreekt meestal van adverbia en adverbiale eigenschappen, maar eigenlijk is de aanduiding adverbaal 
inzichtelijker, omdat deze een expliciete relatie met verba legt (analoog aan adnomina); cf. Beard, 1995. 



Morfologische aspecten van het ideale woordenboek Hoofdstuk 3 

 97 
 

het Engels een speciale markering kent voor lexemen met een adverbiale functie, namelijk het 
suffix -LY. Maar in het Nederlands onderscheidt de adverbiale functie zich alleen doordat deze 
geen inflectie toelaat. Desondanks worden adverbiaal gebruikte adjectieven vaak als een 
subklasse van de bijwoorden beschreven, want morfologisch en syntactisch gezien vertonen 
ze hetzelfde gedrag als niet-adjectivale ("echte") bijwoorden (zie verder paragraaf 3.4.2.4). 
Deze analyse heeft als nadeel dat er een aparte lexeemingang nodig is om de adverbiale 
toepassing van een A-lexeem te verantwoorden. 

Adjectieven kunnen nader worden onderverdeeld in absolute en gradeerbare adjectieven. In 
tegenstelling tot absolute adjectieven (zoals dood en eeuwig) kennen gradeerbare adjectieven 
naast hun basisvorm een vergrotende trap en een overtreffende trap. Deze trappen kunnen op 
twee verschillende manieren worden gevormd, namelijk langs morfologische weg (met be-
hulp van de suffixen -ER (OF -DER) EN -ST (OF -T), bijv. MOOIER en MOOIST) of langs syntac-
tische weg (met behulp van de woorden meer en meest, bijv. MEER BELEZEN en MEEST BELE-
ZEN); in het algemeen vertonen korte, ongelede adjectieven een voorkeur voor de morfologi-
sche weg en lange adjectieven voor de syntactische weg. Onder de gradeerbare adjectieven 
zijn er enkele die suppletie vertonen, namelijk veel, weinig en goed. 

Bij adjectieven met een adnominale functie kan ook onderscheid worden gemaakt tussen 
adjectieven in attributieve positie en adjectieven in predicatieve (in feite adverbiale) positie. 
Alleen in attributieve positie is een buigings-e mogelijk, bijvoorbeeld het mooie boek; adjec-
tieven in predicatieve positie zijn altijd onverbogen (bijv. het boek is mooi), evenals adjec-
tieven in een adverbiale functie (bijv. hij schrijft mooi). Er bestaat ook een gebruiksmodus 
waarin het adjectief door de uitgang -S wordt gevolgd; deze modus correspondeert met con-
structies van het type iets A-s (bijv. Zij zocht iets groens) of weinig A-s (bijv. Er is weinig 
opmerkelijks gebeurd). Vrijwel alle adjectieven kunnen in een nomen worden omgezet door 
ze een buigings-e te geven (zo kan iemand die mooi is worden aangeduid als de mooie en iets 
wat mooi is als het mooie). Bij sommige adjectieven kan de buigings-e zelfs achterwege 
blijven, bijv. bij gek (blijkens de gek).  

Bij adjectieven die zijn afgeleid van een stofnaam is meestal geen buigings-e mogelijk; dit 
geldt bijvoorbeeld voor adjectieven met het suffix -EN, zoals houten, koperen en aluminium; 
dezelfde beperking geldt voor geconverteerde leenwoorden als nylon (in een nylon kous) en 
plastic (in een plastic pop). Deze adjectieven kunnen alleen adnominaal (d.w.z. in combinatie 
met een nomen) worden gebruikt. Deze beperking geldt ook voor adjectieven die van een tel-
woord zijn afgeleid (door middel van de uitgang -DE of -STE), bijvoorbeeld tiende of honderd-
ste, en voor allerlei morfologisch gelede adjectieven, waaronder zeldzaam, vermeend, voor-
malig, onmetelijk, ontelbaar, onherroepelijk en onverkwikkelijk. Deze functiebeperking lijkt 
vaak een semantische reden te hebben.  

Tot slot kan worden opgemerkt dat de meeste adjectieven zowel een positieve als een nega-
tieve vorm kennen, die beide een basis kunnen vormen voor verdere afleidingen; de negatieve 
vorm wordt meestal uitgedrukt door een adnominale stam met het prefix ON- te combineren, 
bijv. eerlijk - oneerlijk, maar er zijn ook adjectiefparen die zich door suppletie kenmerken, 
bijv. mooi - lelijk (*onmooi). In de adverbiale toepassing is soms ook een verkleinvorm 
mogelijk, zoals in losjes, zachtjes, stilletjes. Deze leent zich niet voor adnominaal gebruik. 

Om de parallellie tussen de adnominale en de adverbiale adjectieffunctie zo goed mogelijk te 
laten uitkomen, zal ik de belangrijkste derivatie- en verbuigingsmogelijkheden nog eens per 
functie op een rijtje zetten: 

adnominale adjectieffunctie: 
a. de snelle atleet; de hoge sprong; de verre gooi 
b. de atleet is snel; de lat is hoog; de afstand is ver 
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adverbiale adjectieffunctie: 
a. Alfred {liep snel, sprong hoog, gooide ver} 
b. Alfred {liep sneller / sprong hoger / gooide verder} dan Bernard 
c. Alfred {liep het snelst / sprong het hoogst / gooide het verst} van allen 

3.4.2.5 B-lexemen (bijwoorden) 
De term bijwoord (c.q. adverbium)119 verwijst meestal naar woorden die informatie geven 
over een (specifiek aspect van een) werkwoordelijk of adjectivisch predicaat. Zoals al aan de 
orde kwam in paragraaf 3.4.2.3 onderscheidt de ANS (conform de traditie) twee subklassen, te 
weten de deadjectivische bijwoorden, die zowel nomina als verba (c.q. verbale predicaten) 
kunnen modificeren en daarom bij de adjectieven worden behandeld, en de "echte" bijwoor-
den, die zich van de eerste klasse onderscheiden doordat ze normaliter geen nomina kunnen 
modificeren, maar meestal gespecialiseerd zijn in een specifiek aspect van een verbaal of 
adjectivisch predicaat. In het Engels wordt alleen de eerste subklasse door het suffix -LY 
gemarkeerd. Dat deze twee bijwoordklassen toch tot dezelfde categorie worden gerekend, 
komt doordat ze geen van beide inflectie toestaan en syntactisch gezien hetzelfde gedrag 
vertonen. In deze studie zal ik de deadjectivische bijwoorden als V-modificerende adjectieven 
(AV) aanduiden (ter onderscheiding van N-modificerende adjectieven: AN) en de overige 
bijwoorden als B-lexemen. 

De B-lexemen kunnen in tal van subklassen worden verdeeld (cf. de ANS), waaronder: 

B(G):  bijwoord van graad tamelijk, behoorlijk, ongelooflijk, zeer 
B(F):  bijwoord van frequentie steeds, vaak, nooit, altijd 
B(T):  bijwoord van tijd gisteren, nu, straks 
B(L):  bijwoord van locatie hier, ergens, nergens, overal 
B(P):  bijwoord van padtype voort, heen, terug, rond, weg 
B(M):  bijwoord van modaliteit misschien, mogelijk, zeker 

Een belangrijk verschil tussen AV- en B-lexemen is dat de laatste zelden gradeerbaar zijn; 
enkele uitzonderingen zijn het frequentie-aanduidende bijwoord vaak, dat ook de vormen 
vaker en vaakst kent, en het modale bijwoord waarschijnlijk, dat ook de vormen waarschijn-
lijker en waarschijnlijkst kent. Een ander verschil is dat B-lexemen meestal niet als linkerdeel 
van een scheidbaar samengesteld werkwoord c.q. samenkoppeling kunnen optreden; deze 
optie staat alleen open voor de pad-additieven, bijv. voortlopen en weglopen. 

3.4.2.6 T-lexemen (telwoorden) 
Zowel de ANS als het MHB (p. 395-396) behandelt telwoorden als een aparte syntactische 
klasse. Deze klasse wordt, conform de traditie, onderverdeeld in hoofdtelwoorden en rang-
telwoorden, die beide weer in bepaalde en onbepaalde telwoorden uiteenvallen. Volgens het 
MHB kunnen alleen de bepaalde telwoorden als basis van een afleiding of samenstelling 
dienen. Daarom zal ik me in deze paragraaf beperken tot bespreking van de bepaalde tel-
woorden; de onbepaalde telwoorden zullen bij de D-lexemen worden behandeld.  

De bepaalde telwoorden vormen een open morfologische klasse, omdat op basis van enkele 
tientallen basismorfemen (zoals een, twee, drie, ..., tien, elf, twaalf, twintig, dertig, honderd 
etc.) systematisch nieuwe getallen kunnen worden geconstrueerd.120 Semantisch gezien lijken 
de hoofdtelwoorden het meest op eigennamen, aangezien ze uniek verwijzen naar een speci-
fiek getal. Ook syntactisch gezien lijken ze op nomina, want ze kunnen vooraf worden gegaan 

                                                 
119 Adverbia worden meestal aangeduid als ADV; maar ik kies liever voor een enkele letter: de B van bijwoord. 
120 De verzameling der telwoorden is echter niet oneindig groot, want voor elke factor 1000 is een nieuwe 
basiseenheid nodig en het algemeen bekende namenstelsel reikt niet verder dan de basiseenheid triljard. 
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door een lidwoord, terwijl de kleine getallen ook meervoudsvorming toestaan (bijv. de twee - 
de tweeën en de negen - de negens).121 Maar hoofdtelwoorden kunnen zich ook adjectivisch 
gedragen in de zin dat ze meestal een nomen modificeren, bijv. vier symfonieën; alleen 
kunnen ze geen verbuiging ondergaan.122  

Rangtelwoorden lijken nog sterker op adjectieven (beperkt tot de adnominale functie), want 
zij staan bij voorkeur voor een nomen en bezitten standaard een verbogen vorm (bijv. de 
vierde symfonie). Anderzijds kennen rangtelwoorden geen vergelijkingstrappen. Voorts kun-
nen rangtelwoorden altijd zelfstandig worden gebruikt (zonodig met een extra -n), blijkens de 
vierde is het mooist en deze maat bestaat uit vierden. Deze observaties laten zien dat het 
moeilijk is om hoofd- en rangtelwoorden syntactisch te classificeren. Dit verklaart mogelijk 
waarom ze traditioneel als aparte categorie worden behandeld. 

3.4.2.7 P-lexemen (partikels) 
Partikels, of meer specifiek adposities123, zijn herkenbaar aan het feit dat ze een syntactische 
relatie kunnen leggen tussen een verbaal of nominaal predicaat en een nominale constituent; 
in de VP naar de wedstrijd kijken legt de adpositie naar bijvoorbeeld een relatie tussen de V 
kijken en de NP de wedstrijd. De combinatie naar iets kijken heeft in dit geval een 
gelexicaliseerde status, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Hoewel de adpositie-klasse in 
principe onbeperkt uitbreidbaar is (blijkens duidelijk gelede vormen als benoorden, hangende, 
overeenkomstig, uitgezonderd, richting en tegenover), bezitten de meeste talen slechts een 
klein aantal ongelede adposities, die meestal een ruimtelijke of temporele relatie 
uitdrukken.124 Voor het Nederlands ziet deze verzameling er als volgt uit (beperkt tot 
ruimtelijke partikels): 

aan; achter; af; bij; binnen, boven, buiten, door; in; langs; mee; met; na; naar; neer; om; 

onder; op; over; rond; tegen; te; toe; tot; tussen; uit; van, voor; zonder 

Deze lijst kan eventueel worden uitgebreid met strikt temporele adposities, zoals sinds, sedert 
en tijdens. In het Nederlands kunnen adposities zowel voor als na de NP staan; in het eerste 
geval heten ze preposities, in het tweede postposities. Postposities drukken doorgaans een 
richting uit, terwijl preposities op dit punt vrij zijn. Een deel van de adposities kan zowel pre-
nominaal als postnominaal worden gebruikt, al gaat dit soms samen met een vormverandering 
(zo verandert met in mee en tot in toe).  

In het MHB worden alleen adposities besproken die deel kunnen uitmaken van een lexeem. 
Hierbij gaat het om twee soorten constructies, namelijk de scheidbaar samengestelde partikel-
werkwoorden ([+SPV]-lexemen), bijv. óverlopen, en de onscheidbaar samengestelde partikel-
werkwoorden ([-SPV]-lexemen), bijv. overdénken; deze constructies verschillen in het feit dat 
[+SPV]-lexemen een beklemtoond partikel bezitten dat los van de stam kan staan, terwijl [-
SPV]-lexemen zich als normale prefix-werkwoorden gedragen. Volgens het MHB zijn de 
meeste [-SPV]-lexemen echter uit [+SPV]-lexemen voortgekomen.125 Dit impliceert dat alle 
adposities die deel kunnen uitmaken van een [-SPV]-lexeem ook in een [+SPV]-lexeem 
kunnen voorkomen. Het MHB behandelt deze [±SPV]-adposities gescheiden van de 
adposities die alleen in [+SPV]-lexemen kunnen voorkomen. Deze laatste adpositie-klasse 

                                                 
121 Een soortgelijk fenomeen treft men aan in adverbiale constructies als "in X-en" (bijv. "in negenen") en "met 
zijn X-en" (bijv. "met zijn negenen'). Zie Booij (2005b, ms.) voor een nadere beschouwing. 
122 Hierop bestaat een kleine uitzondering, namelijk de vorm ene van het telwoord een (bijv. in Ene Harry...). 
123 De term adpositie ontleen ik aan Beard (1995); deze term generaliseert over preposities en postposities (zoals 
affixen over prefixen en suffixen generaliseren). In het MHB en de ANS dient de term prepositie vaak als 
verzamelterm voor prenominale en postnominale adposities; de term adpositie daarentegen komt er niet voor.  
124 Het proefschrift van Nard Loonen (2003) biedt een zeer gedetailleerde classificatie. 
125 Dit blijkt echter veel genuanceerder te liggen. Zie Blom (2005) voor een uitvoerige studie. 
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wordt nog onderverdeeld in strikte preposities, strikte postposities en flexibele adposities. Het 
onderstaande overzicht specificeert voor elk van de genoemde subklassen welke adposities 
het MHB eraan toekent. 

[+/-klemtoon]:  aan, achter, door, om onder, over, voor 
preposities: bij, binnen, boven, buiten, na, tegen 
postposities: af, mee, toe 
pre/post-posities:  in, langs, op, rond, uit, voorbij 

Vergelijking met de voorgaande adpositielijst leert dat met, naar, van, te en zonder blijkbaar 
geen onderdeel kunnen zijn van een V-lexeem. Dit geldt ook voor strikt temporele adposities 
als sinds, sedert en tijdens. 

3.4.2.8 D-lexemen (determiners) 
Syntactisch gezien is het moeilijk om een grens te trekken tussen lidwoorden, voornaamwoor-
den, onbepaalde voornaamwoorden, onbepaalde bijwoorden en telwoorden. Sinds Abney 
(1987) is het dan ook gebruikelijk om al deze functieklassen in één verzamelcategorie onder 
te brengen, namelijk de determiner (D).126 Dit heeft als voordeel dat geen categoriaal onder-
scheid hoeft te worden gemaakt tussen: 

a) lidwoorden, namelijk deSG, het, een, [0]SG, dePL, [0]PL;
127 

b) verwijswoorden voor personen, dieren en dingen (c.q. persoonlijke voornaamwoorden), 
zoals ik, jij, hij, het, wij, jullie, men, haar, hun, deze, dit, die, dat, gene, iemand, niemand en 
daaraan gerelateerde vraagwoorden zoals wie, wat en welke. Van veel voornaamwoorden 
bestaat ook een clitic-variant, bijvoorbeeld 'm, 'r, 't, me, je, ze, m'n, d'r en z'n; deze worden 
vaak als suffix aan een werkwoord vastgehecht, bijvoorbeeld in ze heeft 't 'm verteld. 

c) verwijswoorden voor plaats, tijd en toestand (c.q. onbepaalde bijwoorden), zoals de 
basislexemen hier, daar, ergens, toen, dan, ooit, nooit, zo, de samengestelde lexemen hiermee, 
daarop, eronder en de vraagwoorden als waar, wanneer en hoe; 

d) kwantitatieve verwijswoorden (c.q. onbepaalde telwoorden), zoals geen, elk, alle, beide, 
sommige, de meeste/minste, veel, weinig, enkele, verschillende, talloze, ontelbare, meer, 
minder, meerdere, laatste, hoeveelste.  

Nederlandse determiners (excl. de bepaalde telwoorden) kunnen over het algemeen niet als 
basis van een morfologische derivatie of samenstelling fungeren, maar de persoonlijke voor-
naamwoorden en de onbepaalde telwoorden vertonen wel adjectivische inflectie (namelijk een 
buigings-e). In het MHB wordt overigens geen aandacht besteed aan determiners. 

3.4.2.9 C-lexemen (connectieven) 
Connectieven (c.q. voegwoorden) hebben als functie om een neven- of onderschikkingsver-
band te leggen tussen twee opeenvolgende constituenten, waarbij de gemodificeerde consti-
tuent vrijwel altijd met een (deel)zin (S) correspondeert; dit geldt niet voor en en of, die con-
stituenten van een willekeurig type kunnen verbinden. Voorbeelden van nevenschikkende 
voegwoorden zijn en, of, dus, daarom, maar en toen; ze hebben doorgaans geen effect op de 
woordvolgorde en kunnen niet als basis van een morfologische constructie worden gebruikt. 
Voorbeelden van onderschikkende voegwoorden zijn dat, of, om, terwijl, omdat, doordat en 
nadat; ze leiden altijd tot bijzinsvolgorde. Onderschikkende voegwoorden vertonen veel over-
eenkomsten met adposities; het verschil is dat connectieven een zin als complement nemen, 
                                                 
126 Het is echter niet zeker of de bepaalde telwoorden D-status moeten krijgen; cf. Verkuyl (1993). 
127 Voor het lidwoord de bestaan overigens ook nog inflectievormen, namelijk der, den en des. Dergelijke oude 
vormen treft men ook nog aan bij voornaamwoorden als deze (dezer/dezes), gene (gener) en ons (onze, onzer). 
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terwijl adposities een nonimale constituent modificeren. Veel connectieven bestaan echter uit 
een combinatie van een adpositie en het onderschikkende voegwoord dat, bijv. omdat, 
doordat, voordat en nadat. Connectieven als onderwijl, ondertussen, alvorens, hierdoor en 
daarom lijken eveneens van een adpositie te zijn afgeleid. Het MHB besteedt echter geen 
aandacht aan dit type samenstellingen. 

3.4.2.10 Restklasse R 
Elke poging tot een complete classificatie van lexemen lijkt gedoemd te mislukken. Er komen 
namelijk altijd woorden bij die zich volstrekt eigenzinnig gedragen, want de werkelijkheid 
laat zich nu eenmaal niet helemaal in een vooraf gedefinieerd begrippensysteem vangen, ook 
de taalwerkelijkheid niet. Relatief vertrouwde, maar niettemin moeilijk te vangen fenomenen 
zijn lexemen die met een uitroep (oeps!), vloek (potverdriedubbeltjes!), afkortingen (m.u.v., 
s.v.p., p.s., resp., etc.) of een onomatopee (oehoe, ia, boink, ring) corresponderen. Indien men 
een woordenboek doorneemt kan men nog tal van andere types tegenkomen. Syntactisch en 
morfologisch gezien vertonen dergelijke lexemen nogal idiosyncratisch gedrag, zodat geen 
coherente categorie kan worden gedefinieerd. Dergelijke lexemen kunnen, in afwachting van 
nader onderzoek, in de restklasse R worden ondergebracht. 

3.4.3 Naar een morfologisch gestructureerd classificatiesysteem 

Het traditionele systeem voor lexeemclassificatie berust op het uitgangspunt dat lexemen één 
op één met een syntactische categorie (c.q. bundel van syntactische functies) corresponderen 
en dat deze categorie (c.q. elk van de hierdoor omvatte functies) vaak samengaat met een 
categoriespecifiek inflectieparadigma. In deze benadering corresponderen N-lexemen met 
syntactische eenheden waarvan het plaatsingsgedrag en het inflectiegedrag grotendeels uit de 
categorie N volgen. Deze N-categorie omvat onder meer de functies "complete NP" (bijv. het 
grote huis) en "kale N" (bijv. de N viool in Zij speelde viool). Meer in het algemeen wordt 
aangenomen dat een lexeemklasse X gedrag vertoont dat uit categorie X volgt, al worden 
binnen zo'n categorie vaak weer subklassen geïntroduceerd. Zo wordt bij de nomina onder-
scheid gemaakt tussen telbare en niet-telbare nomina, wat nodig is om te verantwoorden dat 
de tweede klasse normaliter geen meervoudsuitgang toelaat en niet door een telwoord kan 
worden voorafgegaan (bijv. water vs. drie waters). En binnen de klasse van telbare nomina 
zijn subklassen nodig voor nomina met een s-meervoud, nomina met een en-meervoud, 
nomina met zowel een s- als een en-meervoud (zoals lade) en nomina met een uitzonderlijke 
meervoudsvorm (zoals museum en neerlandicus). Als gevolg van deze differentiatie is het niet 
mogelijk om de in H3.4.2 onderscheiden lexeemklassen scherp te definiëren: het zijn eerder 
bundels van stammen met overlap in betekeniskenmerken, syntactische functies, morfologisch 
gedrag en inflectiegedrag. Bovendien bestaan sommige lexeemklassen, in het bijzonder V-
lexemen, uit een zeer heterogene verzameling subfuncties. Dit alles heeft als gevolg dat de 
verschillende lexeemklassen op diverse terreinen overlap vertonen.  

In de nu volgende subsecties worden deze syntactische afbakeningsproblemen nader uitge-
diept door achtereenvolgens stil te staan bij de functionele overeenkomsten tussen de lexeem-
klassen (H3.4.4), de classificatie van gebonden lexemen (H3.4.5) en de classificatie van 
stammen (H3.4.6). Hierdoor zal duidelijk worden dat het syntactische classificatiesysteem 
fundamenteel tekort schiet, maar dat deze problemen eenvoudig zijn op te lossen als men 
overstapt op een morfologisch classificatiesysteem. Dit nieuwe systeem, dat een 
paradigmatisch georganiseerd lexicon veronderstelt,128 classificeert de morfemen op basis van 
                                                 
128 Deze organisatievorm is reeds door Schultink (1961) voorgesteld, maar nauwelijks uitgewerkt; zijn netwerk-
idee is later opgepakt door Van Marle en Koefoed (1980), die het een veel concretere vorm hebben gegeven. 
Ook hun voorstel is vrijwel onopgemerkt gebleven. Maar het netwerkconcept als morfologisch ordenings-
principe is inmiddels wijdverbreid dankzij het morfologiemodel van Bybee (1985; 1988). 
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hun morfologische distributieklassen. Hierbij corresponderen de syntactische functies van de 
verschillende lexeemklassen met optionele toepassingen van een morfologische stam, d.w.z. 
een woordinterne, mogelijk gelede kenniseenheid die drager is van een paradigma met alle 
morfologische en syntactische functies die beschikbaar zijn. Dit paradigma kent een gelaagde 
opbouw, in de zin dat elke door de basisstam geselecteerde functor (te weten, een affix of een 
onhoorbare operator) weer drager kan zijn van een subparadigma van nieuwe, meer 
uitwendige functors.  

Het hier geschetste systeem maakt het mogelijk om de syntactische functies (niet te verwarren 
met syntactische categorieën) een morfologische basis te geven: voor elke functie kan name-
lijk een aparte operator worden geïntroduceerd, waarbij elke operator drager kan zijn van een 
subparadigma met de aan deze functie verbonden inflectiekenmerken. Zo correspondeert een 
voltooid deelwoord (bijv. verbeterd) met een morfologische stam die onder meer in staat is 
om een V-functie (zonder inflectiemogelijkheden, bijv. de theorie is verbeterd) en een A-
functie (met inflectiemogelijkheden, bijv. de verbeterde theorie) te vervullen. De hierin 
ingebedde stam (namelijk verbeter) geeft niet alleen toegang tot de voltooid deelwoord-
toepassing, maar ook tot andere functies uit het traditionele V-paradigma (zoals de kale stam, 
de infinitief, het tegenwoordig deelwoord en de indicatief-modus) alsmede andere affixatie-
mogelijkheden (zoals aanhechting van het affix -ING of het affx -BAAR). Dankzij deze analyse 
is het geen probleem meer dat er overlap bestaat in de syntactische functies van de traditionele 
lexeemklassen of dat een lexeemvorm meerdere functies kan vervullen. 

3.4.4 De morfologische classificatie van lexemen 

3.4.4.1 Introductie 
In deze subsectie bespreek ik een aantal fundamentele afbakeningsproblemen met betrekking 
tot de traditionele, op syntactische criteria gebaseerde lexeemklassen. Voor elk afbakenings-
probleem wordt een alternatieve analyse gegeven in termen van morfologische distributie-
klassen; op deze wijze wordt stap voor stap een morfologisch classificatiesysteem opge-
bouwd. Ik laat eerst zien dat het inflectieparadigma van de categorie V, dat een grote hoe-
veelheid functies omvat, systematische overlap vertoont met de inflectievormen van andere 
lexeemcategorieën, namelijk N (§2) en A (§3). Vervolgens bespreek ik de functie-overlap 
tussen N-, A- en T-lexemen (§4). Tot slot (§5) wordt uiteengezet welke functieovereen-
komsten er bestaan tussen stammen uit lexeemklassen zonder inflectieparadigma, in het 
bijzonder tussen B, P en C; hierbij wordt aannemelijk gemaakt dat er een overkoepelende 
stamklasse bestaat, namelijk de klasse van partikels.  

3.4.4.2 Overeenkomsten tussen V- en N-lexemen 
De infinitiefvorm van een V-lexeem is niet alleen bruikbaar voor V-toepassingen, maar ook 
voor N-toepassingen. Omgekeerd kunnen N-lexemen die het resultaat zijn van nominalisatie 
met -ING (en in enkele gevallen met -ST of -T), door middel van conversie (loop(V) > loop(N), 
verzet(V) > verzet(N)) of door stamaanpassing (bijv. draag(V) > dracht(N), spreek(V) > 
spraak(N)) semantisch gezien sterk op een V-toepassing lijken. Hieruit volgt dat het onder-
scheid tussen V-lexemen en N-lexemen niet zo scherp is als men zou wensen. Het basis-
probleem is dat de categorie N zowel temporele als niet-temporele stammen omvat. In mijn 
optiek is dit geen toeval, want de temporele N-lexemen berusten bijna altijd op een stam die 
(etymologisch of synchroon) ook V-toepassingen kent (al kan de klankvorm wat verschillen 
vertonen). Semantisch gezien vertonen dergelijke lexeemkoppels slechts één systematisch 
verschil: het N-lexeem dient namelijk een eigen tijdsvariabele te introduceren, terwijl het V-
lexeem aan de tijd op zinsniveau kan worden gekoppeld, dus temporeel gezien in de zin is 
verankerd. Dit is blijkbaar zo'n belangrijk contrast dat relatief veel temporele stammen zowel 
een N-functie als een V-functie kunnen vervullen. Een bijkomend voordeel van de N-modus 
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ten opzichte van de V-modus is dat deze kan inzoomen op een deelaspect van het bijbe-
horende proces, zoals de handeling waarmee het proces in gang wordt gezet (duw, gooi, 
draai), het proces zelf (draai, loop, kap) en het resultaat van dit proces (gooi, zet, gok).  

Het hierboven besproken betekeniscontrast tussen een V-lexeem en het bijbehorende N-
correlaat is ook waarneembaar bij de infinitiefvorm; want hoewel infinitieven van oudsher als 
de neutrale modus van een werkwoord worden geclassificeerd (zoals de infinitief duwen in 
het dorp zag hem een wagen duwen) kan de infinitief ook als een N-lexeem worden gebruikt, 
zoals in het duwen van de wagen kostte een kwartier; hierbij behoudt het N-lexeem alle 
eigenschappen van de V-stam, maar verschilt het van deze V-stam doordat de handeling van 
het N-lexeem een eigen tijdsvariabele nodig heeft en dus niet in het tijdpad van de zin kan 
worden verankerd: het duwen van de wagen verwijst immers naar een gebeurtenis die vooraf 
gaat aan de berekening van de tijdsduur, en staat dus los van het tijdspad van het werkwoord 
(cf. het duwen van de wagen trok veel bekijks). De betekenis van de infinitiefvorm is sterk 
verwant aan die van N-lexemen met het suffix -ING;129 zo is het N-lexeem draaiing in de 
draaiing meestal equivalent aan de constructie het draaien, waarin de infinitiefvorm draaien 
zichtbaar is. Hoewel er wel degelijk betekenisverschillen zijn aan te wijzen, gaat het me nu 
alleen om de observatie dat N-lexemen met het suffix -ING in wezen hetzelfde concept 
uitdrukken als de infinitiefvorm van een V-lexeem. Ook in dit geval bestaat er een syste-
matisch contrast met betrekking tot de temporele verankering van het concept als geheel. 
Deze eigenschap correspondeert dus niet met de stam, maar met die van de syntactische 
functie, dus met de N-operator of de V-operator.  

Volgens Don (1993) zijn temporele N-lexemen het resultaat van een conversie-operatie op het 
V-lexeem. In zijn visie kan dit worden aangetoond door na te gaan of de selectie-eigen-
schappen van het N-lexeem overeenstemmen met die van een geconverteerde V-stam (die 
altijd het lidwoord de en een meervoud op -EN zou kiezen): zo ja, dan zou het N-lexeem van 
het V-lexeem zijn afgeleid; zo nee, dan is de derivatierichting onbepaalbaar. In mijn optiek 
kan deze test echter alleen aantonen dat er sprake is van een morfologische operator. Hij geeft 
dus geen antwoord op de vraag of deze operator op een V-lexeem wordt toegepast of op een 
ander type eenheid, bijvoorbeeld een morfologische stam waarvan de betekenis dynamisch 
aspect vertoont (zoals TOCHT in de optocht). Die laatste optie lijkt me echter veel waar-
schijnlijker, want er zijn allerlei problemen met het idee dat een (syntactisch geclassificeerd) 
lexeem als basis kan dienen voor de afleiding van een ander lexeem.  

Om te beginnen acht ik het conceptueel onzuiver om aan te nemen dat een lexeem een 
operatie kan ondergaan waarmee opnieuw een lexeem wordt afgeleid, aangezien de notie 
lexeem met een eindstadium van een morfologisch derivatieproces correspondeert. Bovendien 
impliceert een dergelijke analyse dat men de eigenschappen van dit basislexeem terug moet 
kunnen vinden in het hiervan afgeleide, dus morfologisch complexe lexeem, waaronder de 
klankvorm, de betekenis, de inflectiecategorie en de subcategorisatie-eigenschappen. In de 
praktijk blijken veel stammen echter meerdere klankvormen en betekenissen te kunnen aan-
nemen, terwijl de oorspronkelijke inflectiecategorie en de subcategorisatie-eigenschappen 
volledig zijn verdwenen. In mijn morfologische classificatiemodel kunnen deze problemen 
effectief worden opgelost door morfologische operators als functies van stammen naar stam-
men te definiëren, en pas in laatste instantie lexeemstatus toe te kennen. Zo kent de stam 
DRAAI een derivatieparadigma met de derivatie-opties DRAAI+0 (N/V), draai+en (N/V), 
DRAAI+ING (N), DRAAI+ER (N), DRAAI+BAAR (A) en DRAAI+ERIG (A). Hierbij corresponderen 
de eerste twee opties met een ondergespecificeerd affix in de zin dat dit affix toegang geeft tot 

                                                 
129Dit geldt ook voor N-lexemen met het suffix -ATIE; dergelijke derivaties berusten op een uitheemse stam die 
tevens de basis vormt van een werkwoord met de uitgang -EER, bijv. de N inspir+atie naast de V inspir+eer. 
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twee syntactische functies, namelijk N en V. De overige derivatie-opties zijn op dit punt 
eenduidig. Wel geldt voor alle affixen dat ze niet automatisch met een lexeemtoepassing 
corresponderen, maar ook als basis kunnen dienen voor een volgend affix of voor de opbouw 
van een samenstelling. 

3.4.4.3 Overeenkomsten tussen V- en A-lexemen 
Het tegenwoordige deelwoord (TD) en het voltooide deelwoord (VD) van een V-lexeem zijn 
systematisch ambigu tussen een toepassing als V-lexeem en een toepassing als A-lexeem. Al-
leen in de laatste toepassing kunnen dergelijke lexemen inflectie ondergaan. Voorts kunnen 
beide deelwoordtypes in een N-lexeem worden omgezet door het suffix -E toe te voegen (wat 
mijns inziens niet op één lijn mag worden gesteld met de toekenning van een buigings-e); dit 
is overigens een standaardmogelijkheid van A-lexemen (cf. de slimme; het goede). Een en 
ander blijkt uit de onderstaande voorbeelden: 

1. (a) Het meisje kwam zingend (TD-V) binnen 
 (b) Een zingend (TD-A) meisje / Het zingende (TD-A) meisje 
2. (a) Hij heeft een boek gekocht (VD-V) 
 (b) Een gekocht (VD-A) boek / Het gekochte (VD-A) boek 
3. (a) We vroegen ons af wie de zingende (TD-N) was 
 (b) We vroegen ons af wat het gekochte (VD-N) was 

Hoewel de A-toepassingen vaak een volledig transparante betekenis kennen (gegeven de be-
tekenis van het grondwoord, namelijk de V-stam), kunnen ze ook een gelexicaliseerde (dus 
minder transparante) betekenis aannemen. Bij de TD-functie gaat het om lexemen als razend, 
woedend, kokend (alle drie met de betekenis "boos"), spannend ("meeslepend"), innemend 
("sympathiek"), sprekend ("precies gelijk") en stralend ("vrolijk"); bij de VD-functie gaat het 
om lexemen als versteld ("verbaasd"), bezopen (dronken"), aangeschoten ("halfdronken"), 
aangeslagen ("bedrukt"), ontdaan ("boos"), gebroken ("mentaal kapot") en gelaten ("emotie-
loos"). Omgekeerd zijn er ook A-lexemen die qua vorm op een voltooid deelwoord lijken, 
maar waarvoor geen V-correlaat bestaat, waaronder gelaarsd, gekapt, geharnast, betoeterd, 
behuisd en gebekt. Voorbeelden van lexemen met TD-functie zijn innemend en ontsierend. 

Binnen het traditionele classificatiesysteem kunnnen dit soort dwarsverbanden niet goed wor-
den verklaard. Ook hier biedt mijn morfologische classificatiemodel uitkomst, want in dit 
model kunnen aparte distributieklassen worden gedefinieerd voor TD-lexemen, VD-lexemen 
en VD-achtige lexemen (zonder V-gerelateerde stam), en per klasse vastleggen welke syntac-
tische functies er beschikbaar zijn. 

3.4.4.4 Overeenkomsten tussen N-, A- en T-lexemen  
Er zijn tal van N-lexemen die morfologisch gezien op een A-stam of een T-stam zijn geba-
seerd. Hiernaast kennen T-lexemen ook een toepassing waarin ze veel weg hebben van een A-
lexeem. Ik zal nu eerst ingaan op de A-gebaseerde nomina, om vervolgens aandacht te be-
steden aan de N- en A-functies van T-lexemen.  

Bij sommige nomina is de vorm identiek aan die van een A-lexeem, bijv. in de gek (van de A 
gek) en de dood (van de A dood). Meestal is echter een buigings-e vereist, bijv, in de zotte 
(van zot), de slimme (van slim) en de rode (van rood); deze optie is overigens (zoals ik al 
eerder meldde) ook beschikbaar voor V-stammen in de toepassing van tegenwoordig of vol-
tooid deelwoord. Hoewel de N-interpretatie meestal in termen van conversie wordt verant-
woord, acht ik het inzichtelijker om de N-toepassing als een standaardfunctie van de genoem-
de stamtypes te beschouwen; in termen van distributieklassen betekent dit dat de N-toepassing 
tot hetzelfde subparadigma behoort als de A-toepassing of de N-toepassing. 
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Bij de bespreking van de T-lexemen werd gemeld dat de bepaalde telwoorden uit twee sub-
klassen bestaan, namelijk de hoofdtelwoorden en de rangtelwoorden. De hoofdtelwoorden 
bleken zowel een nominale functie (bijv. de twee, met z'n vieren) als een adjectivische functie 
(bijv. in vier dagen) te kunnen vervullen, terwijl de rangtelwoorden in beginsel een adjecti-
vische functie vervullen (bijv. de derde gooi), al kunnen ze (net als andere adjectieven) ook 
als elliptisch substituut dienen voor een nomen (bijv. deze maat bestaat uit derden). In mijn 
morfologische classificatiemodel kunnen deze observaties eenvoudig worden verantwoord 
door een aparte stamklasse voor bepaalde telwoorden te introduceren, en vervolgens twee 
gebruiksmodi te onderscheiden, namelijk de hoofdtelwoorden en de rangtwelwoorden en bij 
beide modi aan te geven dat ze zowel een N-functie als een A-functie kunnen vervullen.130 

3.4.4.5 Overeenkomsten tussen B-, P- en C-lexemen 
Hoewel de ANS aparte secties wijdt aan bijwoorden (B), adposities (P) en connectieven (C), 
vertonen deze lexeemklassen nogal wat overeenkomsten. Daarom ligt het voor de hand om 
een overkoepelende categorie te introduceren. De ANS spreekt in dit verband van partikels: 

"Formeel zijn bijwoorden een erg heterogene categorie met als enig gezamenlijk 
kenmerk dat ze onveranderlijk zijn. Deze eigenschap hebben ze gemeen met de 
voorzetsels en de voegwoorden. Dergelijke onverbuigbare en onvervoegbare woorden 
vat men ook wel samen onder de term partikels." (ANS, 8.1) 

De hier verwoorde classificatiemogelijkheid werd reeds door Jespersen (1928) bepleit:131 

"I use the comprehensive term 'particles' for adverbs, prepositions, and conjunctions, as 
these three "parts of speech" have so much in common that they are best treated 
together. A preposition may be called a transitive adverb having a noun or pronoun as its 
object; those conjunctions which serve to introduce a subordinate clause are adverbs 
(prepositions) having a clause as their object; other so-called conjunctions (e.g. and) are 
simply particles used to join words or clauses." 

Hieronder zal ik enkele observaties bespreken waaruit blijkt dat de bijwoorden, adposities en 
connectieven van het Nederlands zoveel functieoverlap vertonen dat het handiger is om ze (in 
overeenstemming met de voorgaande citaten) als subfuncties van een overkoepelende klasse 
te beschrijven, namelijk de partikelklasse. Ten eerste komen de stammen van (niet-
adjectivische) bijwoorden, adposities en connectieven overeen in het feit dat ze geen inflectie 
vertonen (d.w.z. geen contextueel bepaalde vormverandering ondergaan, zoals een buigings-
e). Ten tweede laten de stammen van bijwoorden, adposities en connectieven zich makkelijk 
samenvoegen tot complexe lexemen, zoals de bijwoorden omhoog, bovenop, buitenlangs, 
eroverheen en voorwaarts en de connectieven hierdoor, omdat, opdat, voordat en daarom. 
Ten derde kunnen partikelstammen vaak meerdere syntactische functies vervullen, namelijk 
precies de functies die hier centraal staan. Ik zal dit toelichten aan de hand van enkele 
voorbeelden.  

In het algemeen geldt dat adpositiestammen zeer flexibele gebruiksmogelijken kennen. Zo is 
het partikel voor niet alleen bruikbaar als prepositie, waarbij men onderscheid kan maken 
tussen een ruimtelijke betekenis (voor het huis), een temporele betekenis (bijv. voor zijn 
komst), en een intentionele betekenis (bijv. voor dit doel), maar ook als (verkort) connectief, 
namelijk als temporele modificator van een bijzin (bijv. voor hij binnenkomt); verder kent 
over ook adverbiale toepassingen (bijv. zijn ziekte is over, die leerling is over), al valt moeilijk 
uit te maken of het hier nu een prepositie of een adverbium betreft. Bij het partikel op treft 

                                                 
130 Dit idee wordt ondersteund door V-constructies als vierendelen (N-modus) en honderuit praten (A-modus). 
131 Dit idee kan men ook terugvinden in Jesperen's Modern English Grammar (1949-1958), Vol. II, 1.15. 
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men een soortgelijke ambiguïteit aan: naast toepassingen als adpositie van plaats (bijv. de 
vaas staat op de tafel) en richting (bijv. hij liep de trap op, hij pakte zijn tas op) zijn namelijk 
ook adverbiale toepassingen mogelijk (bijv. het eten is op, hij belde een vriend op). Het 
onderscheid tussen de adpositiefunctie en de bijwoordfunctie berust op twee factoren, name-
lijk of het partikel met een ruimtelijke eigenschap correspondeert (namelijk een locatie of 
richting) en of het partikel intransitief is (d.w.z. met een zelfstandig modificerende eenheid 
correspondeert) of transitief (d.w.z. naast het te modificeren predicaat ook een complementair 
argument vereist). Indien een partikel transitief is en een ruimtelijke relatie uitdrukt, is sprake 
van een adpositiefunctie (bijv. op in (2a)), anders van een bijwoordfunctie (bijv. boven in 
(2b)). 

4. (a) Hij klom het dak op F(op) = R(klimmen, dak) 
 (b) Hij is eindelijk boven  F(boven) = R(zijn, -) 

Op soortgelijke wijze kan ook een parallel worden getrokken tussen adposities en connec-
tieven. Want in beide gevallen gaat het om partikels die syntactisch transitief zijn in de zin dat 
ze een relatie (kunnen) leggen tussen een (N-, V- of A-gebaseerd) predicaat en een tweede 
argument. Bij adposities correspondeert dit tweede argument met een nominale constituent, 
bij connectieven met een deelzin. 

De verwantschap van partikels en bijwoorden blijkt ook uit het feit dat de modificatorpositie 
van samenkoppelingen zowel met adpositiestammen als met adverbiale stammen kan corres-
ponderen (zonder dat de betekenis van de kernconstituent wezenlijk verandert), mits deze 
stammen qua betekenis met een richtingaanduiding corresponderen. Voor adposities heeft 
deze eis relatief weinig gevolgen (aangezien de meeste preposities van nature een ruimtelijke 
relatie uitdrukken). Voor bijwoorden daarentegen leidt het tot uitsluiting van een groot aantal 
subklassen; wel beschikbaar zijn partikels als weg, heen, voort, terug, binnen en samen. De 
onderstaande tabel geeft voor beide partikelklassen een aantal constructievoorbeelden. 

 partikelklasse voorbeeldlexemen met de structuur [partikel + kern + uitgang] 
 A: adpositie aan+geef+en, voor+stel+baar, voor+loop+er, over+plaats+ing 
 B: bijwoord weg+geef+en, samen+stel+ing, binnen+kom+st, terug+plaats+ing 

Behalve in samenkoppelingen kan men adposities en bijwoorden ook aantreffen in samenstel-
lingen met een statisch nomen (d.w.z. een nomen waarvan de betekenis met een concept 
zonder temporeel pad correspondeert, zoals een persoon, object of eigenschap). In dergelijke 
samenstellingen gaat het echter niet om partikels van richting, maar om partikels van locatie, 
namelijk locatie-adposities als voor, onder, tussen, bij (bijv. in woorden als voor+kant, 
onder+laag, tussen+deur, bij+keuken) en locatie-bijwoorden als binnen, buiten, boven (bijv. 
in woorden als binnen+deur, buiten+kant, boven+kamer). 

Deze observaties tezamen wijzen erop dat bijwoorden, adposities en connectieven het beste 
als subfuncties van een overkoepelende stamklasse kunnen worden geanalyseerd, namelijk de 
klasse van partikels. Deze analyse heeft als voordeel dat hij een rechtstreekse verklaring biedt 
voor de observatie dat de semantische eigenschappen van een partikel veel invloed hebben op 
de syntactische en semantische functies van de hiermee geconstrueerde stam.132 In het tradi-
tionele classificatiemodel daarentegen is men gedwongen om per stam vast te leggen in welke 
lexeemklassen (en eventuele subklassen) deze kan worden aangetroffen, zonder dat wordt 
verklaard waarom de stam juist deze lexeemklassen kiest of waarom er zoveel overeen-
komsten bestaan tussen deze lexeemklassen.  

                                                 
132 Dit komt ook duidelijk naar voren uit Blom's gedetailleerde studie van partikelwerkwoorden (Blom, 2005). 
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Beard (1995) gaat nog een stap verder door te betogen dat elk van de lexeemklassen die 
Jespersen onder de koepelterm adverbium schaarde, in feite met functionele subklassen van 
het adjectief corresponderen, met uitzondering van een kleine subset van adposities, namelijk 
alle adposities die met een casusmarkering corresponderen. In Beard's universeel bedoelde 
theorie corresponderen traditionele woordklassen als bijwoorden, partikels en adposities met 
voorspelbare inperkingen op de adjectivale gebruiksmogelijkheden. Het betreft echter niet 
meer dan een globale aanduiding, want elk van deze woordklassen kan nog verder in sub-
klassen worden onderverdeeld; zo valt de klasse van bijwoorden uiteen in deadjectivale, de-
nominale en deverbale bijwoorden, die elk gespecialiseerde functies vervullen. Hierbij hangt 
het van de taal af of dergelijke subklassen overt of covert worden gecodeerd. Dit voorstel 
verdient zeker nadere bestudering. In aanvulling hierop zou ook moeten worden nagegaan in 
hoeverre determiners en telwoorden zich als adjectieven of bijwoorden gedragen. 

3.4.5 De morfologische classificatie van gebonden lexemen (woorddelen) 

In de voorgaande sectie heb ik alleen aandacht besteed aan identificatieproblemen bij de 
categoriale classificatie van zelfstandige lexeemvormen c.q. woorden. Maar veel lexemen 
kunnen ook als constituent in een samenstelling fungeren. In de morfologische theorie-
vorming gaat men er meestal vanuit dat deze gebonden lexemen dezelfde categorie bezitten 
als hun vrije varianten (cf. MHB, ANS, Booij & Van Santen (1998)). Verder neemt men aan 
dat de categorie van de meest rechtse constituent normaal gesproken bepalend is voor de 
categorie (en dus de inflectiekenmerken) van de samenstelling als geheel; deze generalisatie 
staat bekend als de rechterhoofdregel voor samenstellingen (zie ook H3.6). Voor de overige 
constituent(en) wordt aangenomen dat deze de functie van modificator hebben. Zo bestaat de 
samenstelling dorpsgezicht uit de constituenten dorps en gezicht, waarbij dorps als een 
toepassing van het lexeem dorp geldt, en gezicht als een toepassing van het lexeem gezicht. 
Dit laatste lexeem draagt categorie N (met een meervoudsvorm op -EN), wat impliceert dat de 
samenstelling als geheel ook categorie N bezit (met dezelfde meervoudsvorm).  

Ten aanzien van de categorie van de linkerconstituent stelt de standaardtheorie dat deze iden-
tiek is aan de categorie van het onderliggende lexeem, in dit geval het N-lexeem dorp. Dit kan 
echter niet rechtstreeks worden geverifieerd, want de categorie van een modificator heeft geen 
zichtbaar effect op zijn distributiemogelijkheden of zijn inflectiegedrag (al wordt soms een 
bindmorfeem geselecteerd, zoals de -s in dorps). Indien de linkerconstituent met een lexeem-
vorm correspondeert die meerdere categorieën kan aannemen (zoals een V-lexeem dat N-con-
versie kan ondergaan), is het in een deel van de gevallen moeilijk uit te maken welke lexeem-
categorie de voorkeur verdient; want hoewel conversie soms samengaat met betekenisaanpas-
sing, is meestal sprake van dezelfde grondbetekenis. Zo kan de betekenis van feestdag op 
twee manieren worden geparafraseerd, namelijk als een dag met een feest (op basis van de N-
betekenis van feest) en als een dag waarop gefeest wordt (op basis van de V-betekenis van 
feest); op dezelfde manier kan werkdag worden geïnterpreteerd als een dag waarop men naar 
het werk gaat, of een dag waarop men werkt. Terwijl in deze voorbeelden nog wel een 
nuanceverschil waarneembaar is tussen de V-betekenis (waarbij het accent ligt op de acti-
viteit) en de N-betekenis (waarbij het accent ligt op de afbakening van deze activiteit in 
ruimte en/of tijd), is dit contrast nagenoeg onzichtbaar bij een conversiepaar als lopen(V) ↔ 
loop(N), zodat de categorie van de constituent loop in looppad niet langs semantische weg is 
vast te stellen. Ook als dit wel kan, is het feit dat veel linkerconstituenten semantisch ambigu 
zijn een probleem voor het uitgangspunt dat linkerconstituenten normale lexemen zijn. 

Een tweede complicatie voor de categoriale identificatie van de samenstellende constituenten 
is dat sommige gelede constituenten uitsluitend bruikbaar zijn binnen een samenstelling. Hier-
bij gaat het meestal om rechterconstituenten, waarbij het complement van zo'n niet-zelfstan-



Morfologische aspecten van het ideale woordenboek Hoofdstuk 3 

 108 
 

dig lexeem (namelijk de linkerconstituent) meestal vrij gevarieerd kan worden. Het gebruik 
van een niet-zelfstandig bruikbaar lexeem heeft als gevolg dat de betreffende constituent niet 
langs lexicale weg van een syntactische categorie kan worden voorzien, maar dat deze cate-
gorie uit de eigenschappen van de samenstelling als geheel moet worden afgeleid. Hierdoor is 
niet zeker of deze eigenschappen rechtstreeks aan de categorie van de linkerconstituent zijn 
toe te schrijven, aan de uitgang van deze constituent of aan de constructie als geheel.  

Indien de rechterconstituent met een niet-zelfstandig lexeem correspondeert, gaat het meestal 
om gelede lexemen, bijvoorbeeld lexemen met de uitgang -IG, -ER, -ING of -JE. Doordat dit 
algemeen bruikbare suffixen zijn, kan een deel van de gebonden lexemen qua vorm ook 
zelfstandig voorkomen, maar dit geldt niet voor de bijbehorende betekenis. Voorbeelden van 
samenstellingen met een gebonden lexeem op -IG zijn geleedpotig, vierhandig en armlastig. 
Voorbeelden van samenstellingen met een gebonden lexeem op -ER zijn driewieler, dubbel-
dekker, viermaster of (uit een fundamenteel andere categorie) waterkoker en schoenlapper. 
Voorbeelden met de uitgang -JE zijn vierkantje, theekransje en breiwerkje. Voorbeelden met 
de uitgang -ING zijn dankzegging, boekhouding en kennismaking. 

Indien sprake is van een niet-zelfstandig lexeem in de linkerconstituent (zoals schoor in 
schoorsteen), gaat het meestal om een incidenteel geval, en is dus geen systematische variatie 
van de rechterconstituent mogelijk, op één uitzondering na, namelijk linkerconstituenten met 
een kale V-stam. Want kale V-stammen zijn in beginsel niet zelfstandig bruikbaar, maar kun-
nen zeer systematisch als modificator van een samenstelling worden ingezet, onafhankelijk 
van de vraag of ze een nominale conversievorm bezitten. Enkele voorbeelden zijn schaats-
wedstrijd (met de V-stam schaats), aanlegsteiger (met de V-stam aanleg) en uitklapbed (met 
de V-stam uitklap). Los van de hier besproken uitzondering corresponderen linkerconstitu-
enten relatief weinig met onzelfstandige lexemen (waarbij ik voor het moment voorbij ga aan 
bindmorfemen, stamallomorfie en morfologische substitutie; zie verderop). Enkele voorbeel-
den zijn vliegensvlug (*vliegens), huishoudboekje (tenzij het linkerdeel met de stam van het 
V-lexeem huishouden zou corresponderen) en roerbakgroente (want er bestaat geen lexeem 
*roerbak, alleen een infinitief roerbakken). 

Nauw verwant aan het voorkomen van gebonden stammen is het fenomeen dat zowel linker- 
als rechterconstituenten soms met een allomorfische vorm van de vrije stam corresponderen; 
deze allomorfen worden verder alleen in derivaties aangetroffen en kennen vaak meerdere 
interpretatiemogelijkheden. Zo bezitten nomina met een meervoud op -eren (bijv. kind-
kinderen en rad-raderen) een allomorfstam op -er die ook als linkerconstituent voorkomt, 
bijv. rader in raderwerk en kinder in kinderboek. Voorts corresponderen linkerconstituenten 
die uitgaan van een éénlettergrepig werkwoord met een infinitief op -n (waarvan er slechts zes 
zijn, te weten gaan, staan, slaan, doen, zien, zijn) vaak met de stamallomorf van de nominale 
vorm (zoals slag bij slaan, zicht bij zien, gang bij gaan, daad bij doen), al dan niet in ge-
prefigeerde vorm, terwijl de V-betekenis toch beschikbaar blijft (of zelfs primair is). Dit is 
zichtbaar in voorbeelden als slagkracht, aanslagbiljet, zichtas, uitzichtpunt, ingangscontrole, 
voortgangsgesprek en daadkracht. Bij inheemse werkwoorden komt ook een meer syste-
matisch substitutiepatroon voor, blijkens het contrast tussen draagvermogen (vs. *dragings-
vermogen) en belastingsvermogen (vs. *belastvermogen). Dit substitutiefenomeen is in een 
wat andere vorm ook zichtbaar bij uitheemse werkwoorden, namelijk de verdringing van de 
V-stam door een vorm op -ie, zoals in communicatielijn (i.p.v. communiceerlijn), constructie-
methode (i.p.v. construeermethode) en delegatievermogen (i.p.v. delegeervermogen). 

Uit de hier besproken fenomenen blijkt dat er tal van samenstellingen zijn waarbij moeilijk 
valt te bepalen wat de syntactische categorie is van de samenstellende constituenten, vooral 
bij de linkerconstituent. In mijn optiek zijn deze problemen zo ernstig dat het de vraag is of de 
constituenten van een samenstelling wel op dezelfde manier geclassificeerd kunnen worden 
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als vrije lexemen. Vooral het feit dat linkerconstituenten doorgaans een meerduidige interpre-
tatie hebben, wijst er op dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen concrete lexeem-
vormen en de constituenten van een samenstelling.  

Binnen mijn morfologische classificatiemodel zijn deze problemen eenvoudig op te lossen: 
hiertoe dienen vrije lexemen en lexeeminterne constituenten als verschillende verschijnings-
vormen van een morfologische stam te worden gedefinieerd, wat impliceert dat stammen met 
een eenheid corresponderen die nog niet gespecificeerd is met betrekking tot zijn syntactische 
en semantische functies. Hierdoor zijn deze eenheden niet alleen geschikt voor de derivatie 
van zelfstandige lexemen, maar ook voor de constructie van lexeeminterne constituenten. 
Door vrije en gebonden eenheden op dezelfde stam te baseren, ontstaat een basis voor de 
verklaring van hun gemeenschappelijke eigenschappen. 

3.4.6 De morfologische classificatie van gebonden stammen (wortels) 

In het syntactische categorieën classificatiesysteem is geen plaats voor gebonden stammen, 
d.w.z. morfologische stammen die niet met een zelfstandig lexeem corresponderen en die 
meestal ook niet aan de eisen van een fonologisch (c.q. potentieel) woord voldoen. Het MHB 
duidt dergelijke stammen als wortels aan (met categorie X). De introductie van wortels wordt 
gemotiveerd door de overweging dat hun lexeeminterne complement qua vorm en functie met 
een herkenbaar affix correspondeert. Hierdoor kan worden verantwoord dat de eigenschappen 
van werkwoorden als bedriegen, beginnen, begeren en bemoeien deels zijn terug te voeren op 
het V-vormende prefix BE- (met als complement een X-stam uit het rijtje √DRIEG, √GIN, √GEER 
en √MOEI) en dat de eigenschappen van adjectieven als deftig, zuinig en slordig deels zijn 
terug te voeren op het A-vormende suffix -IG (met als complement een X-stam uit het rijtje 
√DEFT, √ZUIN en √SLORD). Het MHB spreekt in dit verband van formeel gelede lexemen. Bij 
inheemse affixen betreft het meestal versteende afleidingen waarvan de stam niet langer als 
lexeem in gebruik is. Uitheemse afleidingen daarentegen corresponderen bijna altijd met een 
gebonden stam c.q. X-stam. Dit blijkt bijvoorbeeld bij inspectie van het derivationele 
lexeemparadigma van de X-stam √DUC(T),133 die bij al deze lexemen vooraf wordt gegaan 
door een uitheems prefix; dit kan formeel worden verantwoord door een gegeneraliseerde 
stam (c.q. g-stam) te definiëren, namelijk [<P>+DUC(T)], waarbij P met een stamspecifieke 
selectie van uitheemse prefixen correspondeert. Tabel 3-3 toont alle mogelijke P-specificaties 
van deze g-stam (in de verticale kolom) en geeft voor elke P-specificatie aan welke 
suffixderivaties er beschikbaar zijn (beperkt tot de zes meest voorkomende suffixen). 

Uit deze inventarisatie blijkt dat de g-stam [<P>+DUC(T)] voor de meeste uitheemse prefixen 
P in staat is om een combinatie aan te gaan met de suffixen -EER, -IE, een agentief suffix 
(namelijk -ENT of -OR, die een complementaire distributie vertonen) en het adjectiverende 
suffix -IEF (dat qua semantiek verwant is met het inheemse suffix -END), maar dat deze slechts 
sporadisch als zelfstandig lexeem voorkomt, namelijk als [<P>+DUCT] (een optie die met de 
klankloze N-operator 0N correspondeert).

134 Afgezien van deze kleine subklasse kent de g-
stam [<P>+DUC(T)] dus geen toepassing als zelfstandig lexeem, zodat er ook geen syntac-
tische categorie aan kan worden toegekend. Toch lijkt deze g-stam qua morfologisch gedrag 
veel op inheemse prefix-stam-combinaties met V-toepassing, zoals [<P1>+LEID], waarbij de 
psoitie P1 met een V-vormende operator (c.q. V-functor) correspondeert. Deze operator 
correspondeert ofwel met een gebonden prefix, zoals BE-, VER-, ONT- of GE- (zoals in de 
stammen 0/GE+LEID, VER+LEID en GE+LEID), of een onbeklemtoond partikel (maar niet bij 

                                                 
133 De notatie "duct(t) geeft aan dat deze X-stam met de stamvormen duc en duct kan corresponderen. 
134 Ook het lexeem viaduct kan tot deze klasse worden gerekend (evenals de varianten ecoduct en aquaduct). 
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deze wortel), ofwel met de neutrale V-operator [0/GE], zoals in de V-stam [0/GE]+LEID in het 
werkwoord leiden; deze operator wordt aalleen zichtbaar in de voltooide tijd.  

  stam stam+eer stam+ie stam+ent stam+or stam+ief stam+0N 

 ab+duc(t) abduc+eer abduct+ie - abduct+or abduct+ief - 
 ad+duc(t) adduc+eer adduct+ie - adduct+or - ad+duct 
 con+duc(t) - conduct+ie - conduct+or conduct+ief con+duct 
 de+duc(t) deduc+eer deduct+ie - - deduct+ief - 
 in+duc(t) induc+eer induct+ie - induct+or induct+ief - 
 intro+duc(t) introduc+eer introduct+ie introduc+ent introduct+or introduct+ief - 
 ob+duc(t) obduc+eer obduct+ie obduc+ent - - - 
 pro+duc(t) produc+eer product+ie produc+ent - product+ief pro+duct 
 re+duc(t) reduc+eer reduct+ie - reduct+or reduct+ief - 
 se+duc(t) - seduct+ie - - - - 
 trans+duc(t) - transduct+ie transduc+ent - - - 

 11 8 11 4 6 7 3 

Tabel 3-3: Lexeemderivaties van de X-stam√DUC(T); de tabel toont voor elke g-stam met de 
structuur [P+DUC(T)] welke suffixcombinaties er bestaan (op basis van de GWNT). 

De neutrale V-stam [0/GE+LEID] (verder aan te duiden als LEID') kan zelf weer benut worden 
voor een volgende constructiestap, namelijk de combinatie van een partikel met de complexe 
stam LEID' op basis van het schema V' = [<P2>+LEID']. Dit leidt tot complexe V-stammen als 
[AAN+LEID'], [IN+LEID'], [OP+LEID'], [UIT+LEID'] en de neutrale optie [0p+LEID'], met de 
coverte functor 0P. Hierbij kunnen de (zwakke of sterke) inflectie-eigenschappen van de 
oorspronkelijke stam integraal worden overgeërfd. Door deze analysewijze kan verklaard 
worden waarom V'-lexemen met een overt partikel dezelfde inflectie-eigenschappen bezitten 
als die van de V'-lexemen met een (onhoorbaar) 0-partikel: deze eigenschappen zijn gewoon 
op het niveau van de stam gecodeerd. Als deze stam een sterke vervoeging kent, geldt dit ook 
voor alle V'-toepassingen; en als deze stam een overt prefix omvat en daarom geen voltooide 
tijd met GE- toestaat, geldt deze eigenschap ook voor de hiermee afgeleide V'-lexemen. Een 
bijkomend voordeel is dat de stamvormen niet alleen beschikbaar zijn voor een toepassing als 
V-vorm, maar ook voor andere derivatieklassen (zoals V-gerelateerde nomina en adjectieven). 

Tabel 3-4 biedt een op de GWNT gebaseerde inventarisatie van bestaande lexeemderivaties; 
dit hoeft overigens niet te betekenen dat de overige derivaties onmogelijk zijn en ook niet dat 
deze nooit voorkomen. De weergegeven affix-inventarisatie loopt grotendeels parallel aan die 
in tabel 3-3; zo correspondeert het V-vormende -EER met het infinitiefsuffix -EN, het proces-
vormende N-suffix -IE met -ING, de agentieve suffixen met -ER en het A-suffix -IEF met -END. 
De optie 0N daarentegen heb ik weggelaten (aangezien deze niet toepasbaar is op de g-stam 
[<P>+LEID]); in plaats daarvan heb ik het patiens-specificerende N-suffix -E opgenomen (dat 
uitgaat van een voltooid deelwoord); verder heb ik een extra A-suffix opgenomen, namelijk 
het potentie-aanduidende suffix -BAAR. 

Vergelijking van deze tabellen leert dat de inheemse g-stam [<P2>+LEID'] dezelfde hoofd-
functies kan vervullen als de uitheemse g-stam [<P>+DUC], maar dat bij de inheemse g-stam 
geen apart V-modus-suffix nodig is (zoals het uitheemse suffix -EER, waarvan de functie m.i. 
vergelijkbaar is met de P1-functor in [<P1>+LEID]) om een V-lexeem te construeren. Dit con-
trast lijkt er de oorzaak van te zijn dat de inheemse morfologie doorgaans in termen van 
syntagmatische c.q. lexeemgebaseerde regels wordt gedefinieerd, terwijl de uitheemse morfo-
logie in termen van paradigmatische substitutieregels wordt beschreven (dus met een stam-
gebaseerd regelsysteem). Maar mijn analyse wijst uit dat de inheemse morfologie net zo 
paradigmatisch georganiseerd is als de uitheemse morfologie. Deze analyse heeft als bij-
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komend voordeel dat alle stammen de status van X-stam krijgen, dus dat het onderscheid 
tussen vrije stammen en gebonden stammen (c.q. X-stammen) overbodig wordt. 

 stam  stam+en  stam+ing  stam+er stam+baar  stam+end ge+stam+e  
 [0/ge]+leid  leiden  leiding  leider  leidbaar  leidend  - 
 ver+leid  verleiden  verleiding  verleider verleidbaar  verleidend  - 

 ge+leid  geleiden  geleiding  geleider  geleidbaar  geleidend  geleide 

be+ge+leid  begeleiden begeleiding  begeleider begeleidbaar begeleidend  - 

 her+leid  herleiden  herleiding  - herleidbaar  -  - 

 aan+leid'  aanleiden  aanleiding  -  -  aanleidend  - 

 af+leid'  afleiden  afleiding  afleider  afleidbaar  afleidend  afgeleide 

 in+leid'  inleiden  inleiding  inleider  -  inleidend  - 

 om+leid'  omleiden  omleiding  -  -  -  - 

 op+leid'  opleiden  opleiding  opleider  -  -  - 

 over+leid'  overleiden  -  -  -  -  - 

 rond+leid'  rondleiden  rondleiding  rondleider  -  -  - 

 voor+leid'  voorleiden  voorleiding  -  -  -  - 

 uit+leid'  uitleiden  uitleiding  -  -  -  uitgeleide 

 14  14  13  8  6  7  3 

Tabel 3-4: Lexeemderivaties van de vrije stam LEID; de tabel toont voor elke g-stam met 

de structuur [P+LEID] welke suffixcombinaties er bestaan (op basis van de GWNT). 

De hier geformuleerde conclusie strookt goed met mijn eerdere observaties met betrekking tot 
de classificatie van lexemen. Want uit mijn analyse van het syntactische classificatiesysteem 
bleek dat de bijbehorende categorieën slecht zijn gefundeerd, waardoor de onderscheiden 
lexeemklassen veel functie-overlap vertonen.  

Zoals ik al eerder uitlegde berust mijn alternatieve classificatiesysteem op het idee dat morfo-
logische stammen in termen van morfologische distributieklassen kunnen worden getypeerd 
en dat syntactische functies geen stamdefiniërende status hebben: in mijn model zijn het niet 
meer dan mogelijke toepassingen van een gegeven stamvorm. In deze benadering hebben 
affixen (en onzichtbare operatoren) de functie om nadere informatie te geven over de distri-
butieklasse van de stam, met als gevolg dat de stam een hoger complexiteitsniveau bereikt. 
Deze distributieklassen geven primair informatie over de morfologische derivatiemogelijk-
heden van een gegeven stamniveau, maar ze kunnen ook toegang geven tot een of meer 
syntactische functies. Zo kan het suffix -EER worden benut om een willekeurige wortel in een 
stam uit de V-klasse om te zetten (als drager van V-gerelateerde functies) , maar men kan de 
met -EER afgeleide stam ook als basis nemen voor volgende derivatiestappen, zoals de 
aanhechting van -ING of -BAAR. Het hier beschreven classificatiesysteem lijkt dan ook goed 
verenigbaar met een paradigmatische benadering van woordrelaties. 

3.4.7 Conclusie 

In de voorgaande secties is aangetoond dat een op syntactische categorieën gebaseerd classi-
ficatiesysteem ontoereikend is voor de verantwoording van morfologisch gelede lexemen. Dit 
systeem is namelijk erg star en kent veel functionele overlap tussen de traditioneel onder-
scheiden lexeemklassen. Daarom heb ik een alternatief classificatiesysteem uitgewerkt, 
namelijk een classificatiesysteem op morfologische grondslag. In dit classificatiesysteem kan 
voor elke morfologische stam een distributieparadigma worden gespecificeerd met gedetail-
leerde informatie over de morfologische derivatiemogelijkheden alsmede over de beschikbare 
syntactische functies (c.q. lexeemklassen) en het hieraan gekoppelde inflectiepatroon. Dit 
analysemodel lijkt een goede basis te bieden voor de verantwoording van de paradigmatische 
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samenhang binnen inheemse en uitheemse derivatieparadigma's. In hoofdstuk 4 wordt dit 
morfologische classificatiesysteem formeel uitgewerkt en op concrete voorbeelden toegepast. 

3.5 Lexicale structuurrelaties 

3.5.1 Introductie 

In het morfologiemodel van het MHB (zie H3.2) geeft het lexicon uitsluitend informatie over 
lexemen en affixen, d.w.z. over niet verder analyseerbare morfemen. In dit model biedt het 
lexicon geen plaats voor de specificatie van gelexicaliseerde relaties tussen morfemen, of het 
nu morfologisch gelede lexemen betreft of vaste affixcombinaties. Dit heeft als gevolg dat 
niet kan worden vastgelegd dat er relatief veel woorden bestaan waarin het A-vormende suffix 
-IEF door het V-vormende suffix -EER wordt gevolgd, zoals in het werkwoord intensiveren (= 
[INTENS]A+IEFA+EERV). Dit probleem zou men kunnen omzeilen door een synaffix

135 te 
postuleren, namelijk, -IVEERV (= -IV + -EERV), maar deze analyse is alleen wenselijk indien de 
bijbehorende affixsequentie een idiosyncratische betekenis heeft ontwikkeld. In de komende 
subsecties leg ik uit waarom de combinatorische mogelijkheden van Nederlandse morfemen 
niet goed beschreven kunnen worden indien geen gebruik mag worden gemaakt van lexicaal 
vastgelegde morfeemrelaties. Hierbij ga ik achtereenvolgens in op allomorfie, affixpotentiatie 
en paradigmatische samenhang. 

3.5.2 Allomorfie 

3.5.2.1 Stamallomorfie 
Stamallomorfie kan worden gedefinieerd als morfologisch gemotiveerde variatie in de ver-
schijningsvorm van een lexeem. Dit fenomeen dient goed onderscheiden te worden van fono-
logisch gemotiveerde stamvariatie, die wordt aangeduid als stamallofonie. Zo correspondeert 
de ie/o-alternantie van de stam SCHIET in het lexeempaar schieten-schot met allomorfie, maar 
is de s/z-alternantie van de stam HUIS in het lexeempaar huis-huizen een vorm van allofonie. 
Het verschil is dat er geen morfofonologische context kan worden gedefinieerd waarin altijd 
ie/o-alternantie is vereist, terwijl dit wel mogelijk lijkt voor de s/z-alternantie. Toch zijn er 
vele pogingen ondernomen om stamallomorfie als een morfofonologisch verschijnsel te be-
handelen.136 Het bestaan van stamallomorfie is namelijk fundamenteel strijdig met het syntag-
matische uitgangspunt dat grammaticale bouwstenen een contextonafhankelijke typering ken-
nen. Als een stam vormalternanties vertoont die niet voorspelbaar zijn uit de fonologische 
context, kan deze variatie alleen verantwoord worden door per lexeem vast te leggen wat de 
beschikbare stamvormen zijn en door zonodig de bijbehorende morfeemcontexten te speci-
ficeren. Deze laatste benadering ligt ten grondslag aan de autonome morfologietheorie van 
Booij (1997). De door Booij bijeengebrachte structuurobservaties m.b.t. allomorfische variatie 
bieden mijns inziens sterke evidentie voor het bestaan van lexicale morfeemrelaties (d.w.z. 
lexicaal vastgelegde relaties tussen concrete morfemen) en daarom ook voor een netwerk-
gebaseerd lexiconmodel. Ik zal dit toelichten aan de hand van drie concrete problemen voor 
een analysemodel zonder lexicale morfeemrelaties. 

Probleem 1: Er zijn veel inheemse nomina waarvan de pluralis-stam (pl-stam) om historische 
redenen een andere vorm bezit dan de singularis-stam (sg-stam). Zo zijn er veel nomina waar-
van de pl-stam klinkerverlenging of klinkerverandering vertoont ten opzichte van de sg-stam, 
blijkens sg/pl-paren als p[a]d / p[aa]d+en en st[a]d / st[ee]d+en.137 Deze alternanties zijn 
                                                 
135 Een synaffix is een formeel geleed, maar semantisch ongeleed affix; zie Booij (2002). 
136 Deze analyserichting gaat terug op Chomsky & Halle (1968) en staat bekend als lexicale morfologie. 
137 Ten behoeve van de leesbaarheid vermijd ik de fonetische notatiewijze; ik geef er de voorkeur aan om klank-
alternanties via de normale spellingconventies weer te geven, waarbij ik deze klankweergaves steeds tussen 
vierkante haken zal zetten. Onderstreepte klinkers markeren de hoofdklemtoon. 
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etymologisch verklaarbaar uit Prokosch' Law (die stelt dat er vocaalrekking optreedt in een 
beklemtoonde open lettergreep) of ablaut (een fenomeen dat zich beperkt tot de sterke ver-
voeging van werkwoorden). Maar in het hedendaagse Nederlands zijn deze fonologische 
klankwetten niet meer van kracht. Om de hedendaagse vormverbanden toch te kunnen verant-
woorden, stelt Booij (2002) een theorie voor waarin het lexicon meerdere stamvormen per 
lexeem kan opslaan. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat deze pl-vormen de basis 
kunnen vormen voor affix-aanhechting, blijkens de voorbeelden in onderstaande tabel: 

 N(SG) N(PL) N(STAM) N(DIM) 
 sch[i]p sch[ee]p+en sch[ee]p+vaart sch[ee]p+je 
 sm[i]d sm[ee]d sm[ee]d+erij sm[i]d+je 
 l[o]t l[oo]t+en l[oo]t+erij l[o/oo]t+je 
 gr[a]f gr[aa]v+en be+gr[aa]f]+enis gr[a]f+je 
 p[a]d p[aa]d+en p[aa]d+je p[aa]d+je 
 st[a]d st[ee]d+en st[ee]d+elijk st[a]d+je 

Een andere categorie van klinkeralternanties betreft nomina waarvan het pl-suffix de vorm 
eren lijkt aan te nemen, zoals blijkt uit het sg/pl-paar kind-kinderen. Volgens Booij is echter 
sprake van de structuur [pl-stam + en], waarbij de pl-stam zich kenmerkt door de vorm [sg-
stam + er]. Dit volgt uit het feit dat de pl-stam ook vaak de basis vormt voor de aanhechting 
van derivationele affixen, blijkens kinderlijk, kindertjes, kinderachtig en kinderloos, of voor 
de constructie van samenstellingen, bijv. kinderwagen en kinderkamer. Deze klasse van nomi-
na telt niet meer dan 15 lexeemstammen. 

Probleem 2: Uitheemse N-stammen met de uitgang or of on, waaronder demon, elektron, 
motor en doctor, kennen doorgaans twee verschillende stamvormen, namelijk een vrije stam-
vorm, met de korte klinker [o] en staminitiële klemtoon (bijv. dem[o]n), en een gebonden 
stamvorm, met de lange klinker [oo] en stamfinale klemtoon (bijv. dem[oo]n). Deze stam-
vormen blijken verschillend derivatiegedrag te vertonen. Zo selecteert de vrije stamvorm een 
meervoud op s (bijv. dem[o]n + s), maar de gebonden stamvorm een meervoud op en (bijv. 
dem[oo]n + en). Vanuit MHB-perspectief is het opmerkelijk dat een nomen als demon een 
meervoudsvorm op en accepteert, want indien men aanneemt dat de pl-vorm het resultaat is 
van suffix-aanhechting aan de sg-stam, kan de stamfinale klemtoon van de pl-vorm op en 
alleen verklaard worden indien men aanneemt dat dit suffix soms klemtoonverschuiving 
teweeg kan brengen, dus dat het klemtoongedrag van en contextafhankelijk is. 

Volgens Booij (1997) kan deze vorm van stamalternantie beter langs lexicale weg worden 
verantwoord, namelijk door beide stamvormen in het lexicon op te slaan en per gebruiks-
context (d.w.z. per aan te hechten affix) te bepalen welke stamvorm het meest geschikt is. 
Maar indien er geen eenduidige keuze mogelijk is, moet men de betreffende morfeem-
combinatie langs lexicale weg verantwoorden. Voor de vrije stam geldt dat hij met de sg-vorm 
van het nomen correspondeert, dat hij een pl-vorm op s selecteert en dat hij kan opduiken in 
samenstellingen (bijv. dem[o]nmasker) en in afleidingen met inheemse suffixen (bijv. 
dem[o]n+achtig). Voor de gebonden stam geldt dat hij alleen in combinatie met een suffix 
mag worden gebruikt, namelijk de inheemse pl-vorm en (bijv. dem[oo]n+en), of met een uit-
heems suffix (bijv. dem[oo]n+isch, dem[oo]n+iseren en dem[oo]n+ie).  

Booij lijkt ervan uit te gaan dat bijna al deze voorkeuren voorspelbaar zijn uit de selectie-
restricties van de aangehechte affixen. Uitheemse suffixen hebben immers een duidelijke 
voorkeur voor gebonden, klemtoonfinale stammen, terwijl inheemse suffixen een voorkeur 
hebben voor vrije, klemtooninitiële stammen. Volgens Booij is er slechts één suffix dat langs 
lexicale weg wordt geselecteerd, namelijk het pl-suffix -en, want dit suffix zou normaliter een 
inheemse stam vereisen. Er zijn echter meer suffixen waarvoor de stamvorm gelexicaliseerd 
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lijkt; ander zou de "gebonden" stamvorm (bijv. dem[oo]n) een goede kandidaat zijn voor de 
singularis, en zou de "vrije" stamvorm (bijv. dem[o]n) "uitheems" genoeg zijn om in aan-
merking te komen voor uitheemse afleidingen, te meer omdat er ook uitheemse derivaties zijn 
die een stamvorm zonder klemtoon vereisen (bijv. demoniseren en demonie). Het lijkt me 
daarom aannemelijker dat het lexicon alle bestaande morfeemcombinaties vastlegt, ook indien 
er geen sprake is van stamallomorfie. Gegeven dit uitgangspunt zou de lexicale ingang van 
het lexeem demon er uit kunnen zien als in (5):  

(5) lexeem: demon  
 betekenis: ... 
 synt. categorie: N 
  stam 1: dem[o]n (spelling, uitspraak etc.) 
   inflectie-affixen: N-sg = [0]; N-pl = -s 
   derivatie-affixen: -achtig, -schap 
  stam 2: dem[oo]n (spelling, uitspraak etc.) 
   stam 2a: dem[oo]n 
    inflectie-affixen: -- 
    derivatie-affixen: -iseer, -ie, -isme, -ologie, ... 
   stam 2b: dem[oo]n 
    inflectie-affixen: N-pl = -en 
    derivatie-affixen: -isch, -tje 

Dit representatieschema geeft aan dat het lexeem DEMON (met nader te specificeren beteke-
nis) de syntactische categorie N bezit, en dat dit lexeem twee verschillende stamvormen kent, 
namelijk dem[o]n en dem[oo]n, waarbij de laatste stamvorm twee subvarianten kent, te weten 
een subvariant (2a) met (bij)klemtoon op de eerste syllabe (dem[oo]n) en een subvariant (2b) 
met klemtoon op de tweede syllabe (dem[oo]n). Tot slot wordt voor elke stamvariant aange-
geven wat de bijbehorende derivatiemogelijkheden zijn (door opsomming van de affixen). 

Probleem 3: Het Nederlands kent vijf V-lexemen waarvan de infinitiefvorm niet met de 
structuur [stam + en] maar met de structuur [stam + n] correspondeert. Voor deze V-lexemen 
geldt dat de stamvorm van de bijbehorende N-lexemen een onvoorspelbare klankvorm bezit. 
Het gaat om de volgende woordkoppels (V/N): doen / daad, gaan / gang, slaan / slag, staan / 
stand, zien / zicht. Volgens Booij (1997) kenmerkt deze klasse van V-lexemen zich door de 
eigenschap dat de stamvorm van de hierop gebaseerde derivaties niet met de V-stam, maar 
hetzij met de infinitiefvorm (te weten /doen/, /gaan/, /slaan/, /staan/ en /zien/), hetzij met de 
nominalisatievorm (te weten /daad/, /gang/, /slag/, /stand/ en /zicht/) correspondeert. Zo 
correspondeert de eerste stam met derivaties als aandoening en voorziening, en de tweede 
stam met derivaties als gangbaar en zichtbaar, ook al lijken deze lexemen semantisch gezien 
een afleiding van het V-lexeem. Hieruit volgt dat de keuze van de stamvorm via lexicale 
morfeemrelaties moet worden verantwoord. Booij spreekt in dit verband van paradigmatisch 
bepaalde allomorfie. Dit type allomorfie komt algemeen voor. Voor veel V/N-paren die 
stamallomorfie vertonen geldt dat deze stamallomorfie behouden blijft als het betreffende 
stampaar met een partikel (P) wordt gecombineerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reeks gaan / 
gang, afgaan / afgang, doorgaan / doorgang, ingaan / ingang, overgaan / overgang, uitgaan / 
uitgang etc. Booij (1997) spreekt in dit verband van een paradigmatisch constructieschema; 
zo'n constructieschema kenmerkt zich door de volgende logica: 

 (6) (lexeem X : lexeem Y) = (prefix P + lexeem X : prefix P + lexeem Y).  

Indien lexeem X bijvoorbeeld met gaan correspondeert en lexeem Y met gang, en indien er 
ook een lexeem bestaat met de structuur prefix + X (bijv. uitgaan), dan kan ditzelfde prefix (te 
weten uit) ook met Y worden gecombineerd (namelijk uitgang). Hoewel zulke constructie-
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schema's productieve woordvormingsmogelijkheden definiëren, worden deze lang niet altijd 
ten volle benut; zo bestaat naast het werkwoord aangaan (nog) geen correlaat aangang. 

3.5.2.2 Affixallomorfie 
Net als stammen kunnen ook affixen morfologisch geconditioneerde klankvormvariatie ver-
tonen, d.w.z. variatie die noch semantisch noch fonologisch gemotiveerd is, maar die 
uitsluitend kan worden verantwoord door de bijbehorende morfologische context te speci-
ficeren. Dit geldt onder meer voor de vormvariatie in het diminutiefsuffix. Hoewel het MHB 
ervan uitgaat dat deze variatie volledig uit fonologische principes kan worden verklaard, 
betoogt Booij (2002) dat de zogenaamde basisvorm tje ook uitspreekbaar is in contexten 
waarin een allomorf (te weten je, pje, kje of etje) moet worden gekozen; dit impliceert dat er 
sprake is van morfologische conditionering. Hieronder volgt een overzicht van alle in Booij 
(2002; sectie 5.3) vermelde voorbeelden van suffixallomorfie: 

 inheemse suffixvarianten 

 cat allomorfen voorbeelden 

 N -er / -der schrijver / bestuurder 
 A -er / -der groter / raarder 
 A -erig / -derig vreterig / zeurderig 
 N -erij / -derij stomerij / boerderij 
 N -tje / -je / -pje / -kje / -etje traantje / huisje / riempje/ koninkje / ringetje 
 Adv -tjes/ -jes / -pjes / -etjes gewoontjes / stilletjes / warmpjes / zachtjes 

 uitheemse suffixvarianten 

 cat allomorfen voorbeelden 

 A -eel / -aal fundamenteel / fundamentalist 
 N/A -air / -aar militair / militarist 
 N -eur / -oor directeur / directoraat 
 A -eus / -oos nerveus / nervositeit 
 A -iek / -ic katholiek / katholicisme 
 N -eur / -eus / -ric monteur / monteuse, ambassadeur / ambassadrice 

Deze inventarisatie is beperkt tot suffixvormen die historisch gezien van dezelfde basisvorm 
zijn afgeleid. Vanuit synchroon perspectief is het echter moeilijk om een principiële grens te 
trekken tussen affixallomorfie en affixconcurrentie (zie ook H3.5.5). Zo vertonen de agentieve 
suffixen -ER en -AAR, evenals de hiervan afgeleide synsuffixen -ERIJ en -ARIJ, sterke vorm-
verwantschap en een nagenoeg complementaire distributie. Volgens Booij is er daarom niets 
op tegen om deze suffixen als synchrone allomorfen van een gemeenschappelijk grondsuffix 
te beschouwen. Dit geldt in principe ook voor de uitheemse, eveneens agentieve suffixen -OR 
en -EUR, resp. -ATOR en -ATEUR. Maar bij de keuze tussen -TE en -HEID of tussen -ERD en -ERIK 
kan beter van affixconcurrentie worden gesproken, want in deze gevallen is geen sprake van 
vormverwantschap of complementaire distributie. 

3.5.2.3 Afbakeningsproblemen 
In de voorgaande secties heb ik een aantal duidelijke gevallen van stam- en affixallomorfie 
besproken; het is echter niet altijd even makkelijk om te beslissen of een woordpaar stam-
allomorfie of affixallomorfie vertoont en of de overgang van stam naar affix met een morfo-
logisch of een fonologisch gemotiveerd klanksegment correspondeert. Ik licht dit toe aan de 
hand van drie concrete analyseproblemen, waarvan de eerste twee op observaties van Booij 
(2002) zijn gebaseerd. 
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Probleem 1: Zoals in H3.3.5 aan de orde kwam, kennen veel samenstellingen een structuur 
waarbij het linkerwoorddeel en het rechterwoorddeel door een betekenisloze tussenklank 
worden verbonden; indien het linkerdeel met een inheemse N-stam correspondeert, heeft deze 
tussenklank, die ik verder als bindmorfeem zal aanduiden, meestal de vorm van het aan dit 
nomen gerelateerde pl-suffix, te weten -s of -en, maar het zou ook om een segment van de pl-
stam kunnen gaan (bijv. het segment -er- van de pl-stam kinder in kinderwagen). Hieruit volgt 
dat het niet op voorhand duidelijk is of bindmorfemen met een affix corresponderen of met 
een vorm van stamallomorfie. Het kan echter niet om een fonologisch verbindingselement 
gaan (analoog aan het /j/-foneem tussen de segmenten slee en en in sleeën), want de 
aanwezigheid van een bindmorfeem in de bijbehorende vorm is doorgaans niet op 
fonologische gronden te voorspellen. Volgens Booij (2002) kunnen bindmorfemen het beste 
als een vorm van stamallomorfie worden geanalyseerd. 

Probleem 2: Er bestaan tal van morfologische derivaties waarbij de formele basis van het 
laatst aangehechte suffix zelf ook weer uiteenvalt in een stam en een suffix, maar waarbij de 
betekenis uitsluitend door de hierin ingebedde stam wordt bepaald. Zo is de geografische aan-
duiding Amerikaans formeel gezien een afleiding van de inwonersnaam Amerikaan, maar 
semantisch gezien heeft dit adjectief betrekking op het land dat wordt aangeduid door het 
segment amerik, namelijk Amerika. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de N Amerika ten 
minste drie stamvormen kent, namelijk amerika, amerik en amerikaan. Een andere optie is dat 
de stam van het lexeem Amerika met de vorm amerik correspondeert, dat er een suffix -A be-
staat voor de vorming van geografische namen (vgl. Afrika, Europa) en dat het vrouwelijke 
persoonsnaamsuffix met de vorm -s een variant met de vorm -aans kent. In beide gevallen 
wordt echter afstand genomen van het idee dat derivaties lexeemgebaseerd zijn en dat de stam 
van dit lexeem met de onverbogen vorm overeen moet komen. Andere door Booij (2002) 
genoemde voorbeelden zijn: 

 landsnaam inwoner (m.) adjectief inwoner (vr.) 
 Denemarken Deen Deens Deense 
 Griekenland Griek Grieks Griekse 
 Zweden Zweed Zweeds Zweedse 
 Israel Israëliet Israëlisch Israëlische 
 Rusland Rus Russisch Russische 

Het hier besproken alternantiepatroon is niet beperkt tot het domein van de eigennamen. Zo 
kan men zich afvragen of de woordgroep een humoristische opmerking naar een opmerking 
met humor verwijst (HUMOR+ISTISCH) of een opmerking die door een humorist wordt gemaakt 
(HUMORIST+ISCH). Omdat er vele stammen zijn waarvoor geen nomen met de uitgang ist 
bestaat, maar wel een adjectief met de uitgang istisch (bijv. amateur - *amateurist - 
amateuristisch), lijkt de eerste analyse beter gemotiveerd te zijn; want als het synaffix 
-[IST+ISCH] onafhankelijk nodig is, waarom zou men dan nog gebruik maken van de omweg 
-IST + -ISCH? Deze redenering geldt ook voor woordparen als filosoof - filosofisch, morfoloog 
- morfologisch en lexicograaf - lexicografisch. 

Probleem 3: Er zijn veel uitheemse afleidingen waarbij de stam niet direct door het affix 
wordt gevolgd, maar waarbij een extra foneem is ingevoegd of waarbij juist een foneem is 
verwijderd. Zo geldt voor bijna alle Griekse wortelsuffixen (zoals -GRAAF, -LOOG, -SOOF, 
-METER, -THEEK etc.) dat ze vooraf moeten worden gegaan door het segment -o-; maar het valt 
moeilijk uit te maken of dit foneem onderdeel van het "suffix" is of dat het suffix alleen eist 
dat er een segment o aan vooraf gaat, hetzij als (optioneel) segment van de stam (of het 
suffix), hetzij als vrij segment. Dit impliceert dat er waarschijnlijk geen vaste structuur be-
staat, maar dat per geval moet worden nagegaan welke analyse de voorkeur verdient (wat af-
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hangt van de interactie tussen stamkenmerken en suffixkenmerken). Ik zal dit toelichten aan 
de hand van de woordvormanalyses in de onderstaande tabel (BF staat voor bindfoneem): 

 stam + suffix-paradigma stam + BF + suffix woordvorm 

a) lexic + {on, aal, grafie} lexic + o + grafie lexicografie 
b) techn + {iek, eut, craat} techn + o + craat technocraat 

c) psych + {e, isch, oot, paat} psych + o + paat psychopaat 
d) spectr + {um, aal, meter} spectr + o + meter spectrometer 
e) bacteri + {-,eel, cide, fagie} bacteri + o + fagie bacteriofagie 
f) radi + {o, aal, ent, loog} radi + o + loog  radioloog 

g) disco + {-, grafie, theek} disco + - + theek discotheek 

h) bio + {toop, grafie, loog} bio + - + loog bioloog 

i) stereo + {toren, type, scopie} stereo + - + scopie stereoscopie 

In deze tabel correspondeert de laatste kolom met de geanalyseerde woordvorm, terwijl de 
tweede kolom laat zien welke structuuranalyse het meest waarschijnlijk is, gegeven het suffix-
paradigma van de stam (dat in de eerste kolom wordt gespecificeerd). Deze analyses berusten 
op het uitgangspunt dat men de grens tussen stam en suffix kan bepalen door na te gaan wat 
het laatste stamfoneem is dat door meerdere suffixen wordt gedeeld, gegeven de informatie in 
de eerste kolom. Voor de voorbeelden (a)-(e) is meteen duidelijk dat de -o er dan niet bijhoort; 
hierbij is voorbeeld (e) bijzonder omdat de stamvorm bacteri ook toepasbaar is als lexeem 
(met de vorm bacterie). Voor de voorbeelden (f)-(i) is de stamgrens minder duidelijk, 
aangezien elk van deze stammen een lexeemtoepassing kent met de eindletter o. Maar dit o-
lexeem heeft niet altijd de gewenste betekenis. Zo is er geen semantische relatie tussen het 
woord radio en het woord radioloog, maar bij de voorbeelden (g), (h) en (i) lijkt het o-lexeem 
wel bruikbaar, al blijft onzeker of de o van de stam komt of van de suffixen. Dergelijke 
afbakeningsproblemen komen ook bij andere suffixen voor, zoals men zelf kan vaststellen 
voor onderstaande voorbeelden met het suffix -EEL (BF staat voor bindfoneem): 

 woordvorm stam + suffix-paradigma stam + BF + eel  

 substantieel substantie + (-, eel} substantie + [-] + eel 
 relationeel relatie + {-, ief, eel} relatie + on + eel  
 redactioneel redact + {ie, eur, eel} redact + ion + eel  
 rationeel ratio + {-, eel} ratio + n + eel  
 devotioneel devoot + {-, ie, eel} devoot + ion + eel 
 controversieel controvers +{e, ist, eel} controvers + i + eel 

3.5.3 Affixpotentiatie 

3.5.3.1 Problemen voor de niveau-ordeningstheorie 
Het MHB-model veronderstelt dat het morfologisch en fonologisch relevant is om 
onderscheid te maken tussen inheemse en uitheemse morfemen. Zo merkt het MHB op dat 
uitheemse affixen zich alleen aan een uitheemse basis kunnen hechten, terwijl inheemse affix-
en vaak een voorkeur vertonen voor een inheemse basis. Verder zouden uitheemse affixen 
meer invloed hebben op de fonologische eigenschappen van de basis, wat tot uitdrukking 
komt in klemtoonverschuiving en allomorfie.  

Don & al. (1994) stellen dat het contrast tussen inheemse en uitheemse suffixen eenvoudig te 
verklaren is indien men uitgaat van de theorie van lexicale niveauordening (cf. Siegel, 1974; 
Kiparsky, 1982). Deze theorie, die voortbouwt op het door Chomsky & Halle (1968) 
geïntroduceerde contrast tussen klemtoonverschuivende +-grens-affixen en klemtoonneutrale 
#-grens-affixen, gaat ervan uit dat het lexicon verschillende strata kent, die elk met een speci-
fieke verzameling morfemen en grammaticaregels corresponderen. Deze strata zouden een 



Morfologische aspecten van het ideale woordenboek Hoofdstuk 3 

 118 
 

linaire ordening c.q. niveau-ordening vertonen, waardoor er beperkingen ontstaan op de 
volgorde waarin de bijbehorende affixen aan een stam kunnen worden gehecht. Want de 
grammatica kan pas affixen van niveau 2 selecteren als hij niveau 1 heeft doorlopen, en 
hetzelfde geldt voor de hogere lexiconniveaus. Voor talen als het Engels en het Nederlands 
wordt betoogd dat niveau 1 overeenkomt met klemtoonverschuivende (veelal uitheemse) 
affixen, niveau 2 met klemtoonneutrale (veelal inheemse) affixen en niveau 3 met inflectie. 
Dit impliceert dat inflectie altijd na derivatie komt en dat inheemse affixen niet vooraf kunnen 
gaan aan uitheemse affixen.  

Hoewel de niveau-ordeningstheorie op het eerste gezicht een aantrekkelijke generalisatie is, 
zijn er tal van studies waaruit blijkt dat deze theorie empirisch onhoudbaar is. Zo heeft Fabb 
(1988) voor 43 Engelse suffixen uitgezocht wat de voorspelde combinatiemogelijkheden zijn 
en hoe deze verzameling zich verhoudt tot de daadwerkelijk voorkomende combinatiemoge-
lijkheden (op basis van lexicografische bewijsplaatsen). Uit dit onderzoek blijkt dat Siegel's 
niveau-conditie slechts een beperkte reductie van combinatiemogelijkheden oplevert: van 
1849 (op basis van categoriale selectierestricties) naar 459. In de praktijk zouden echter niet 
meer dan 50 van deze suffixparen daadwerkelijk voorkomen, terwijl er ook affixcombinaties 
bestaan die ten onrechte worden verboden. De niveau-ordeningstheorie is dus niet in over-
eenstemming met empirische observaties aan het Engels. Volgens Fabb zijn veel betere voor-
spellingen mogelijk als men de suffixen onderverdeelt op basis van hun structurele distributie-
mogelijkheden (die per suffix moeten worden vastgelegd). In de praktijk zouden er (in aan-
vulling op de categoriale restricties) slechts vier distributieklassen nodig zijn, namelijk: 

1) suffixen die een suffixloze stam vereisen;  

2) suffixen die ook achter een specifiek suffix kunnen voorkomen;  

3) suffixen die zich "vrij" aanhechten;  

4) probleemgevallen.  

Volgens Plag (1996) is de door Fabb (1988) voorgestelde classificatie net zo problematisch als 
de door hem aangevallen niveau-ordeningstheorie. Bij nadere beschouwing is het namelijk 
een non-theorie, want verreweg de meeste suffixen blijken tot klasse 1 te behoren, terwijl de 
andere klassen erg willekeurig gekozen zijn. Het ogenschijnlijke succes van Fabb's theorie is 
dan ook grotendeels te danken aan het feit dat er maar weinig suffixen zijn die achter een 
ander suffix kunnen voorkomen; bovendien blijkt Fabb geen rekening te hebben gehouden 
met laagfrequente suffixcombinaties. Plag (1996) daarentegen heeft de complete Oxford 
Dictionary of English (OED) geanalyseerd en concludeert hieruit dat er een fijnmazig systeem 
van lexicale selectierestricties nodig is om empirisch adequate voorspellingen te doen over de 
vraag wat mogelijke en onmogelijke morfeemcombinaties zijn. Verder stelt Plag dat veel van 
deze combinatiemogelijkheden het beste via stamgebaseerde ("base-driven") selectierestric-
ties kunnen worden verantwoord; dit fenomeen is eerder beschreven als affixpotentiatie (naar 
een voorstel van Williams (1981)).  

Ik zal een en ander toelichten aan de hand van Plag's analyse van het distributiepatroon van de 
deverbale nomen-vormende suffixen -AGE, -AL, -ANCE, -MENT en -Y; deze suffixen hebben 
met elkaar gemeen dat ze volgens Fabb uitsluitend aan suffixloze lexemen mogen worden 
aangehecht. Volgens Plag is dit echter empirisch onjuist; volgens hem kan de observatie van 
Fabb beter verklaard worden uit het gegeven dat alle V-vormende suffixen in het Engels, te 
weten -IFY, -IZE en -ATE uitsluitend nominalisatie met -(AT)ION toestaan. Als gevolg van deze 
stamgebaseerde restrictie worden alle andere nominalisatie-suffixen geblokkeerd, blijkens het 
onderstaande overzicht: 

 MAGNIFY+CATION VERBALIZE+ATION CONCENTRATE+ION 
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 *MAGNIFY+AGE *VERBALIZE+AGE *CONCENTRATE+AGE 
 *MAGNIFY+ANCE *VERBALIZE+ANCE *CONCENTRATE+ANCE 
 *MAGNIFY+AL *VERBALIZE+AL *CONCENTRATE+AL 
 *MAGNIFY+Y *VERBALIZE+Y *CONCENTRATE+Y 
 *MAGNIFY+MENT *VERBALIZE+MENT *CONCENTRATE+MENT 

Plag's voorstel heeft als voordeel dat het enerzijds aangeeft welke morfeemcombinaties poten-
tieel beschikbaar zijn, terwijl het anderzijds een streng filter definieert voor niet-toegestane 
suffixen. Dit lijkt niet mogelijk met suffixgebaseerde selectierestricties, want in dat geval zou 
men uitsluitend kunnen vastleggen welke stamsuffixen vaak als aanhechtingsbasis dienen, 
maar niet welke stamsuffixen verboden zijn; anders zou men enorme lijsten van verboden 
stamsuffixen moeten specificeren. Plag's voorstel vormt in minstens twee opzichten een breuk 
met het syntactische derivatiemodel: ten eerste gaat Plag er expliciet vanuit dat suffixen in 
staat zijn om andere suffixen te selecteren; ten tweede gaat Plag ervan uit dat een deel van de 
suffixgerelateerde selectierestricties stamgebaseerd is. 

3.5.3.2 Popma's inventarisatie van suffixparen 
Voor het Nederlands leidt de analysemethode van Fabb tot vergelijkbare conclusies als voor 
het Engels. Dit blijk uit onderzoek van Popma (1992). Doordat Popma's classificatie van 
Nederlandse morfemen op het analysemodel van Fabb (1988) is gebaseerd, kent Popma's 
voorstel dezelfde beperkingen als Fabb's classificatie van Engelse morfemen. Het verdient 
daarom de voorkeur om de observaties van Popma te heranalyseren op basis van het 
lexiconmodel van Plag (1997). Dit impliceert dat per stam of stamsuffix moet worden 
vastgelegd welke suffixen erop kunnen volgen, waarbij alleen suffixen mogen worden 
geselecteerd waarvan de selectierestricties compatibel zijn met de stam. 

3.5.4 Paradigmatische woordvorming 

In het morfologische onderzoek naar de woordvorming kunnen twee soorten constructie-
dimensies worden onderscheiden, namelijk een syntagmatische dimensie en een paradigma-
tische dimensie. Hierbij heeft de syntagmatische dimensie betrekking op relaties tussen op-
eenvolgende morfemen (zoals A + X en X + Y2 in het onderstaande schema), terwijl de 
paradigmatische dimensie naar relaties tussen parallel selecteerbare morfemen verwijst (zo 
kan X door drie verschillende morfemen worden gevolgd, namelijk Y1, Y2 en Y3): 

  Y1 
 A        +        X      + Y2       
  Y3 

Hoewel het Morfologisch Handboek zich beperkt tot de beschrijving van syntagmatische con-
structieregels, geeft Booij (2002) tal van voorbeelden waaruit blijkt dat het lexicon ook kan 
worden uitgebreid door middel van affixsubstitutie of zelfs lexeemsubstitutie (in het geval van 
samenstellingen); hij spreekt in dit verband van paradigmatische woordvorming. Dit type 
woordvorming is alleen nodig voor situaties waarin het te vormen lexeem niet langs syntag-
matische weg van een ander lexeem kan worden afgeleid. Dit komt het meest voor in het 
uitheemse deel van de woordenschat, want de stam van uitheemse lexemen is meestal niet 
beschikbaar als zelfstandig lexeem, maar deze stam vormt vaak de kern van twee of meer 
gelede lexemen; hieruit volgt dat deze lexemen een paradigmatische relatie onderhouden. Er 
is sprake van paradigmatische woordvorming indien deze relatie ook benut kan worden voor 
de constructie van nieuwe lexemen, dus indien deze relatie gegeneraliseerd wordt naar 
lexemen waarvoor nog geen paradigmatisch correlaat bestaat. 



Morfologische aspecten van het ideale woordenboek Hoofdstuk 3 

 120 
 

Hierbij kan men denken aan lexemen op loog, logie en logisch, lexemen op graaf, grafie en 
grafisch en soortgelijke clusters van Griekse suffixen. In deze analyse is morfologisch geen 
syntagmatische afleiding van morfoloog, maar een paradigmatische variant van morfologie, 
evenals morfologisch, waarbij elk van deze vormen als basis kan dienen voor de constructie 
van de andere vormen; dit staat bekend als de paradigmatische afleiding van lexemen. Deze 
constructiemethode biedt ook mogelijkheden voor de aanmaak van nieuwe syntagmatische 
regels door heranalyse van bestaande derivaties. Zo kan men woorden als beschilderd en ge-
isoleerd heranalyseren als combinaties van een verbale lexeemstam en een discontinu affix, 
namelijk [SCHILDERV + [BE..D]] en [ISOLV + [GE..EERD]]. Vervolgens kan dit constructie-
patroon worden gegeneraliseerd door het bereik uit te breiden tot A-stammen (bijv. van droef 
naar bedroefd) en N-stammen (bijv. van talent naar getalenteerd). 

3.5.5 Affixconcurrentie 

De paradigmatische dimensie is ook van belang bij de analyse van affixconcurrentie, dus in 
omstandigheden waarbij een keuze mogelijk is tussen verschillende affixen met dezelfde 
functie. Van Marle (1986) probeert dergelijke keuzes te verantwoorden door middel van een 
woordvormingsconditie die hij aanduidt als de Domein Hypothese. Deze conditie zegt het 
volgende: indien er verschillende suffixen zijn die dezelfde functie uitdrukken, kennen deze 
suffixen een complementair toepassingsdomein, waarbij onderscheid kan worden gemaakt 
tussen een standaardsuffix (met een onbegrensd toepassingsdomein) en één of meer specifieke 
suffixen (met een beperkter toepassingsdomein). Het gevolg is dat elke stam die voor deze 
suffixfunctie in aanmerking komt slechts één suffix kan selecteren, want indien een stam niet 
in aanmerking komt voor een specifiek suffix komt hij altijd uit bij het standaardsuffix. Het 
Nederlands kent bijvoorbeeld een hele reeks suffixen die een vrouwelijke persoonsnaam uit-
drukken, te weten -E, -ES, -ESSE, -EUSE, -ICA, -IÈRE, -IN, -IX, -RICE en -STER. Volgens Van 
Marle zouden deze suffixen (die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal een nominale 
stam vereisen) dus een complementair toepassingsdomein moeten bezitten. Volgens zijn 
analyse correspondeert het suffix -E met het standaardsuffix, wat impliceert dat alle andere 
suffixen met een uniek toepassingsdomein moeten corresponderen: het suffix -ES zou bijvoor-
beeld een lexeembasis met het suffix -AAR of -ER vereisen, het suffix -ESSE een basis met het 
suffix -ARIS en het suffix -EUSE een basis met het suffix -EUR. Maar indien geen van deze 
suffixen in aanmerking komt, zou altijd het suffix -E moeten worden gekozen, wat resulteert 
in vormen als docente, echtgenote, gidse en typiste.  

Uit Booij (2002) blijkt dat de door Van Marle voorgestelde analyse vele empirisch problemen 
ontmoet. Zo heeft het suffix -E ondanks zijn status als standaardsuffix een duidelijke voorkeur 
voor aanhechting aan stammen die op een suffix eindigen; deze tendens is zo sterk dat men 
zich kan afvragen of de suffixen -ESSE, -EUSE en -RICE geen gelexaliseerde suffixcombinaties 
(c.q. synaffixen) zijn, namelijk suffixcombinaties met de structuur -[ES+E], -[EUS+E] en 
-[RIC+E]. Een tweede probleem is dat er tal van persoonsnamen bestaan waarvoor geen 
vrouwelijke vorm beschikbaar is, ook niet het standaardsuffix -E. Dit is het geval voor woor-
den als auteur, ingenieur en minister. Ten derde blijkt het niet altijd mogelijk om complemen-
taire domeincondities te formuleren; zo lijkt het tamelijk willekeurig bepaald te zijn of een 
persoonsnaam op -EUR een vrouwelijke vorm op -EUSE of op -RICE kiest. Ten vierde is het de 
vraag of vrouwelijke persoonsnamen altijd langs syntagmatische weg worden geconstrueerd; 
zo betoogt Booij dat het suffix -STER met het mannelijke suffix -ER alterneert, dus dat er in dit 
geval sprake is van affixsubstitutie. Al met al wijzen Booij's observaties erop dat affixselectie 
primair een lexicale basis heeft en dat analyses die uitgaan van een standaardaffix (of 
defaultregel) gedoemd zijn om te falen. Dit blijkt ook uit het feit dat bij sommige 
derivatiefuncties meerdere standaardsuffixen lijken te bestaan; zo kent het Nederlands twee 
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standaardsuffixen voor meervoudsvorming, namelijk -S en -EN.138 Uit deze overwegingen 
volgt dat het dualistische lexiconmodel van Pinker en Prince (1994) en Clahsen (1999), 
waarin het mentale lexicon wordt onderverdeeld in een component voor productieve 
woordvorming (op basis van defaultregels) en een component voor improductieve 
woordvorming (op basis van lexicale redundantieregels), op een fundamenteel verkeerd uit-
gangspunt berust.  

Het vrije selectiegedrag van standaardaffixen kan worden verantwoord  door hun toepas-
singsomein langs inductieve weg te analyseren en de hierbij aangetroffen subklassen beschik-
baar te maken voor gerichte domeinselectie. Zo kan men het toepassingsdomein van het vrou-
welijke persoonsnaamsuffix -E achterhalen door voor de bestaande persoonsnamen na te gaan 
welke stamkenmerken vaak voorkomen; zoals reeds aan de orde kwam blijken deze stammen 
meestal op een suffix te eindigen, zodat men alle suffixen kan opsommen die regelmatig aan 
het suffix -E voorafgaan, bijvoorbeeld -ANT, -ENT en -IST. Het toepassingsdomein van -EN en 
-S laat zich op dezelfde manier analyseren: (ORANJE+S, KOEMAN+EN, NEDERLAND+EN), 
afkortingen (AIO+S, BMW+S, DVD+S, P.S.+EN) en nominale woordgroepen (zoals VERGEET-
ME-NIET-JE+S, POOTJE-OVER+S); hierbij kunnen desgewenst ook fonologische subklassen te 
worden aangebracht. Op deze manier kan een zeer fijnmazig systeem van selectierestricties 
worden opgebouwd, dat een krachtig alternatief biedt voor de defaultregels van Van Marle, 
Pinker en anderen. Zo'n kennissysteem heeft bijvoorbeeld geen moeite met de verantwoording 
van niet-systematische vormblokkades, zoals *steler / dief, schieter / schutter, *goeder / beter, 
?meer logisch / logischer en *spreekte / sprak, ook als beide opties zijn toegestaan. 

3.5.6 Stamconcurrentie 

Net als lexicaal verwante affixen kunnen lexicaal verwante stammen onderlinge concurrentie 
vertonen bij de opbouw van een nieuwe lexeemtoepassing. Indien de te gebruiken stam 
slechts één vorm kent, is er geen probleem, maar indien meerdere vormen beschikbaar zijn, 
zal een keuze moeten worden gemaakt. Zo kent het V-lexeem spreken de stamvormen spreek, 
sprak, spraak en sprook; desgewenst kan men hier nog enkele nominale stamvormen aan 
toevoegen, namelijk sprek en spreuk. Het is dus niet op voorhand duidelijk welke stamvorm 
het meest geschikt is voor de opbouw van een nieuwe lexeemtoepassing. In de praktijk gaat 
echter vaak de voorkeur uit naar de stamvorm van de tegenwoordige tijd, in dit geval de 
stamvorm spreek. Gegeven deze voorkeur zou men het selectieprobleem dus eenvoudig 
kunnen oplossen door (in het geval van sterke werkwoorden) altijd de stamvorm van de 
tegenwoordige tijd te selecteren. Deze voorkeur zou gemotiveerd kunnen worden door te 
stellen dat afleidingen die uitgaan van een andere stamvorm per definitie onregelmatig zijn en 
daarom niet morfologisch hoeven te worden verantwoord. Onder deze aanname moeten 
onregelmatige inflectievormen (zoals sprak in plaats van spreekte en gesproken in plaats van 
gespreekt) en afleidingen (zoals spraak en spraakzaam) dus in ongelede vorm in het lexicon 
worden opgeslagen.  

Hoewel dit op het eerste gezicht een adequate analyse lijkt, zijn er een aantal fundamentele 
problemen aan verbonden. Allereerst leidt deze analyse ertoe dat alle woordvormen die niet 
volstrekt regelmatig gevormd zijn genegeerd worden, terwijl er toch herkenbare structuur-
elementen aanwezig zijn. Zo kan de inflectievorm wonnen als een regelmatig meervoud 
worden gezien van de inflectievorm won, die met de verleden tijd enkelvoud van het 
werkwoord winnen correspondeert. Maar omdat de vorm won geen stamstatus heeft, kan geen 
recht worden gedaan aan dit regelmatige verband. Iets soortgelijks geldt voor het lexeem 

                                                 
138 Zie Van Wijk (2002) voor experimenteel onderzoek op dit terrein. 
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spraakzaam ten opzichte van de stamvorm spraak. De systematische uitsluiting van stam-
vormen leidt ook tot flinke gaten in het inflectieparadigma van sterke werkwoorden.  

Een tweede probleem is dat de keuze voor een stamvorm die met de tegenwoordige tijd 
correspondeert, impliceert dat de betekenis van een geleed woord als spreker geparafraseerd 
moet worden als "iemand die in de tegenwoordige tijd spreekt", wat natuurlijk onzin is. In 
feite is deze complicatie karakteristiek voor het lexeemgebaseerde derivatiemodel: bij alle 
afleidingen die op een V-stam zijn gebaseerd, zal de betekenis immers naar het onderliggende 
werkwoord moeten verwijzen. Het woord spreker correspondeert dan met "iemand die een 
voordracht houdt", het woord bespreekbaar met "situatie waarin een nader aan te duiden 
onderwerp vrij besproken kan worden" en het woord bespreking met "een gebeurtenis waarbij 
iets besproken wordt". Hoewel dit voor de hand liggende definities lijken, zijn ze niet triviaal 
af te leiden uit de eigenschappen van het werkwoord (in combinatie met het suffix). Daar 
komt bij dat de werkwoordstam temporeel aspect zou moeten opleggen, maar er is niets dat 
erop wijst dat een spreker of bespreking standaard in heden, verleden of toekomst moet 
worden gesitueerd, terwijl het evenmin mogelijk is om zo'n temporele specificatie toe te 
voegen, bijvoorbeeld door stamverbuiging: spreker-spraker-sproker, of door samenstelling: 
heden-spreker, gisteren-spreker, morgen-spreker.  

Een derde, nog fundamenteler probleem is dat er geen duidelijke grond bestaat voor een voor-
keursbehandeling van de werkwoordstam; toch is het alleen deze arbitraire keuze die het 
onderscheid tussen regelmatige en onregelmatige afleidingen mogelijk maakt. Het enige 
argument dat deze keuze zou kunnen motiveren is dat de kale stam zelfstandig gebruik 
toestaat als eerste persoon enkelvoud van een werkwoord in de tegenwoordige tijd; maar om 
een inflectievorm als bewijs te nemen voor de V-status van de stam is niet erg overtuigend. 
Zelfs als het de infinitiefvorm is (zoals in het Engels)139, zou het toch vooral een syntactisch 
argument zijn, want de infinitief kan in het Nederlands zowel als deel van een werk-
woordelijke cluster als in nominale constructies worden gebruikt, en qua betekenis lijkt de 
infinitief (door het ontbreken van temporeel aspect) zelfs meer op een nomen dan een 
werkwoord.  

Uit de voorgaande beschouwing blijkt dat er geen syntactische legitimatie kan worden ge-
vonden voor de hypothese dat de stamvorm van een werkwoord in de tegenwoordige tijd 
standaard als basis dient voor de constructie van nieuwe lexemen. In mijn optiek kan de 
bestaande voorkeur beter worden verklaard uit het feit dat de basisvorm van het werkwoord 
tevens de meest gebruikte vorm is, zodat de geobserveerde voorkeur een statistische 
verklaring kan krijgen. 

3.5.7 Conclusie 

In deze sectie is empirische evidentie bijeengebracht voor de stelling dat een adequate theorie 
van de Nederlandse woordvorming niet kan volstaan met een lexicon van atomaire morfemen; 
zo'n theorie zal namelijk ook kennis over vaste, "gelexicaliseerde" morfeemcombinaties 
moeten kunnen vastleggen. De onderbouuwing van deze stelling heb ik grotendeels op 
bestaande literatuur gebaseerd.  

In H3.5.2 is gedemonstreerd dat veel morfemen vormalternanties (c.q. allomorfie) vertonen 
die uitsluitend langs lexicale weg zijn te verantwoorden, d.w.z. door de beschikbare vorm-
varianten op te sommen en per vormvariant aan te geven wat de bijbehorende morfeem-
contexten zijn; deze strategie biedt ook een oplossing voor de analyse van bindfonemen op de 
grens van twee morfemen: deze morfeemspecifieke fonemen kunnen namelijk als een speciale 
vorm van allomorfie worden beschouwd.  

                                                 
139 Deze taal kent zo weinig inflectie dat dit mogelijk de populariteit van het categoriale regelmodel verklaart. 
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In H3.5.3 is aangetoond dat er veel minder suffixcombinaties voorkomen dan door de 
regelgebaseerde benadering wordt voorspeld, wat samenhangt met het feit dat suffixen zich 
niet in algemene morfologische klassen (c.q. strata) laten indelen; het is daarom efficiënter om 
de beschikbare suffixcombinaties rechtstreeks in het lexicon op te slaan (en dus af te zien van 
een abstract regelsysteem).  

In H3.5.4 is getoond dat lexemen langs paradigmatische weg van andere lexemen kunnen 
worden afgeleid, dat het lexicon daarom ook kennis dient op te slaan over affixparadigma's, 
d.w.z. bundels van affixen die dezelfde stammen kunnen selecteren. Het lijkt echter niet nodig 
om paradigma's te introduceren voor suffixen met een identieke functie (c.q. betekenis), aan-
gezien de selectie van suffixen grotendeels langs lexicale weg kan worden verantwoord (in de 
vorm van "positieve" selectierestricties). 

In de secties 3.5.5 en 3.5.6 is aandacht besteed aan paradigmatische concurrentie-effecten bij 
de selectie van affixen en bij de selectie van stamvormen. Deze effecten bieden aanvullende 
evidentie voor de hypothese dat het lexicon een paradigmatische ordening kent.  

In mijn optiek wijzen de hier besproken fenomenen erop dat het lexicon met een complex net-
werk van morfeemcombinaties correspondeert. In hoofdstuk 4 wordt dit idee formeel 
uitgewerkt. Hiertoe wordt een lexiconmodel voorgesteld waarin paradigma's een cruciale rol 
spelen bij de identificatie van morfemen en van grote invloed zijn op de organisatie van het 
lexicon als geheel. 

3.6 De hiërarchische structuurdimensie 

3.6.1 Introductie 

Het MHB gaat er (net als Don & al. (1994)) vanuit dat alle morfologisch gelede lexemen 
(behalve enkele uitzonderingsklassen) aan de Rechterhand Hoofd Regel (RHR) voldoen. Met 
Booij (2002, 2005a) ben ik van mening dat dit een onhoudbare hypothese is. Om dit aan te 
tonen bespreek ik eerst een aantal conceptuele problemen (H3.6.2) en vervolgens een aantal 
empirische problemen (H3.6.3). Tot slot (in H3.6.4) leg ik uit dat de RHR overbodig is indien 
men uitgaat van een compositioneel representatiesysteem. 

3.6.2 Conceptuele problemen met de RHR 

3.6.2.1 Definitievragen 
Williams (1981) is een van de eerste taalkundigen die een poging heeft gedaan om een gram-
maticaprincipe te formuleren dat een verklaring biedt voor de empirische observatie dat talen 
als het Nederlands en het Engels veel lexemen kennen waarvan de grammaticale eigenschap-
pen volledig door het meest rechtse suffix of woorddeel worden bepaald. Zijn voorstel staat 
bekend als de Righthand Head Rule, en is aanleiding geweest voor een hele stroom aan 
vervolgpublicaties met varianten op de RHR. Volgens Don & al. (1994) verdient een model 
dat uitgaat van de RHR de voorkeur boven een model dat uitgaat van woordformatieregels 
(WFR's). Dit wordt toegelicht aan de hand van een concreet voorbeeld, namelijk de morfo-
logische analyse van het N-lexeem speler. In de WFR-benadering is dit lexeem het resultaat 
van een woordformatieregel die aangeeft dat het segment -er een N kan vormen door zich aan 
een V-stam te hechten, in dit geval de stam SPEEL: 

(7) [V] + -er → [V + -er]N ("uitvoerder van handeling V") 

In de RHR-benadering daarentegen wordt aangenomen dat het segment -er met een morfeem 
van categorie N correspondeert (namelijk het suffix -ER) en dat dit morfeem uitsluitend kan 
voorkomen in combinatie met een lexeem van categorie V; hierbij voorspelt de RHR dat het 
resulterende lexeem dezelfde categorie heeft als het hoofd, namelijk de categorie N. Deze 
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analyse veronderstelt dat voor elk suffix een lexicale ingang bestaat die informatie geeft over 
zijn categorie, zijn morfologische subcategorisatiematrix, zijn klankvorm en zijn betekenis; 
voor het suffix -ER zou men bijvoorbeeld de volgende specificaties kunnen aantreffen: 

(8) -ER: N, [V_], -er, "uitvoerder van handeling V" 

Hoewel (7) en (8) op het eerste gezicht notationele varianten zijn, is er een subtiel, maar ver-
strekkend verschil: de representatie in (7) geeft namelijk geen rechtstreekse informatie over 
de eigenschappen van het afgeleide lexeem. Volgens Don & al. is dit ook niet nodig, aange-
zien de RHR voorspelt dat de woordeigenschappen identiek zijn aan de eigenschappen van 
het hoofd. Deze analyse zou als voordeel hebben dat men slechts één morfologische gram-
maticaregel hoeft te postuleren, namelijk de RHR. Alle andere informatie kan uit het lexicon 
worden gehaald. Naar mijn mening is dit echter geen sterk argument, want in beide benade-
ringen moet per suffix worden gepostuleerd wat de categorie van het hiermee afgeleide woord 
is, terwijl het qua representatieruimte niet uitmaakt of men de combinatiemogelijkheden van 
een suffix langs lexicale weg of door middel van een regel verantwoordt.  

Ernstiger is dat de RHR bij nadere beschouwing niet toetsbaar is. De RHR stelt namelijk dat 
het hoofd van een lexeem per definitie met het meest rechtse morfeem correspondeert en dat 
de eigenschappen van dit hoofd per definitie identiek zijn aan de grammaticale eigenschappen 
van het hiermee gevormde lexeem. Verder wordt aangenomen dat er onafhankelijke criteria 
zijn om lexemen morfologisch te ontleden. Zonder deze aannames zou het niet mogelijk zijn 
om affixen te onderscheiden en van een categorie te voorzien. Op dit laatste punt verschillen 
affixen namelijk cruciaal van stammen, want in tegenstelling tot stammen kunnen affixen niet 
als zelfstandig lexeem worden gebruikt. Hieruit volgt dat er geen enkele empirische basis is 
voor de hoofdgebaseerde analyse. De hier gevolgde redenering impliceert ook dat prefixen 
nooit als hoofd kunnen optreden, dus niet als categoriebepalend morfeem kunnen fungeren. 
Volgens de RHR correspondeert het hoofd immers altijd met het meest rechtse morfeem, dus 
nooit met een suffix of een stam. Don & al. leiden hieruit af dat het onmogelijk is om prefixen 
van een categorie te voorzien, een hypothese die bevestigd zou worden door voorbeelden als 
disharmonie (dat als [DIS+HARMONIEN]N wordt geanalyseerd). Dit verklaart misschien waar-
om ze het geen probleem vinden dat het Nederlands vele duizenden lexemen bezit waarin het 
prefix wel als categoriebepalend element lijkt op te treden (namelijk werkwoorden waarin het 
prefix met een N-stam of een A-stam is gecombineerd, zoals beplanten resp. versterken).  

Ook Trommelen & Zonneveld (1986), die overtuigende evidentie aandragen voor de stelling 
dat het Nederlands een groot aantal woordvormingsregels kent waarvoor geldt dat de eigen-
schappen van het hiermee afgeleide woord rechtstreeks van de eigenschappen van het door 
deze regel toegevoegde affix kunnen worden afgeleid, zien in dergelijke problemen geen aan-
leiding om de RHR (in de formulering van Williams) af te zwakken: zij beschouwen de door 
de RHR opgelegde beperkingen juist als een conceptueel voordeel, aangezien het taalverwer-
vende kinderen zou helpen bij het analyseren van morfologisch complexe woorden. Hoewel 
deze morfologen het bestaan van tegenvoorbeelden erkennen, stellen ze voor om die dan maar 
via lexicale redundantieregels te verantwoorden. Blijkbaar realiseren ze zich niet dat de RHR 
op deze manier onfalsifieerbaar wordt.  

Toch is het niet moeilijk om het hoofdcriterium zo aan te passen dat het wel empirische be-
tekenis krijgt, namelijk door het hoofd te definiëren als de morfologische constituent die het 
meest bepalend is voor de eigenschappen van het lexeem als geheel.140 Deze formulering doet 
niet alleen recht aan de observatie dat er vele prefixen zijn die zich als (locaal of globaal) 

                                                 
140  Jack Hoeksema (p.c.) heeft mij erop geattendeerd dat deze definitie van hoofd niet nieuw is, maar de 
standaarddefinitie is in de GPSG-literatuur over syntactische structuuranalyse (cf. Gazdar & al., 1985).  
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hoofd gedragen, maar biedt ook de mogelijkheid om het hoofdcriterium als ontleedprincipe 
toe te passen. Dit principe vormt een belangrijk uitgangspunt van mijn lexicale representatie-
theorie (zie hoofdstuk 4). Voor zover mij bekend gaat het om een nieuw voorstel, al zie ik 
enige gelijkenis met de percolatietheorie van Lieber (1980). In deze theorie wordt een funda-
menteel onderscheid gemaakt tussen het percolatiegedrag van affixgebaseerde derivaties en 
samenstellingen: Lieber gaat er namelijk vanuit dat de woordkenmerken van samenstellingen 
altijd door de meest rechtse constituent worden bepaald (conform de RHR). In het geval van 
affixgebaseerde derivaties stelt Lieber echter dat de kenmerken van de afgeleide eenheid 
rechtstreeks bepaald worden door de kenmerken van het laatst geïntroduceerde affix (of het 
nu een prefix of een suffix is), tenzij er sprake is van een categorieloos affix: in dat geval 
dienen de ontbrekende kenmerken namelijk aan het complement te worden ontleend (namelijk 
de morfologische basis, die minimaal uit een stam bestaat). Maar ook deze theorie veronder-
stelt dat er onafhankelijke criteria bestaan om lexemen van morfologische structuur te voor-
zien en om de categorie van affixen vast te stellen, zodat de door Lieber geformuleerde 
principes niet onafhankelijk toetsbaar zijn. Volgens mij kan dit probleem alleen worden op-
gelost door de vraagstelling om te keren: men moet niet op zoek gaan naar een principe waar-
mee men een reeds gegeven morfeemstructuur kan interpreteren, maar naar een principe 
waarmee die morfeemstructuur langs inductieve weg gegenereerd kan worden. Dit idee vormt 
de basis van mijn lexicale representatietheorie. 

3.6.2.2 Het domein van de RHR 
Los van de reeds besproken definitieproblemen roept de RHR ook vragen op met betrekking 
tot de begrenzing van het toepassingsdomein. Want men kan de RHR (d.w.z. de claim dat het 
morfeem met de grootste invloed op de woordexterne kenmerken altijd met de meest rechtse 
lexeempositie correspondeert) pas toetsen, indien men aangeeft op welk type lexemen deze 
claim van toepassing is en hoe men deze lexemen moet afbakenen. Meestal wordt stil-
zwijgend aangenomen dat de RHR alleen van toepassing is op endocentrisch gevormde 
lexemen, d.w.z. lexemen waarvan de eigenschappen door een overt, lexeemintern morfeem 
worden bepaald. Hieruit volgt dat alle lexemen die het resultaat zijn van conversie buiten het 
bereik van de RHR vallen, al was het maar omdat onzichtbare hoofden niet gelocaliseerd 
kunnen worden. Maar indien men conversie in termen van een 0-affix analyseert (met een 
reconstrueerbare positie binnen het lexeem), vervalt een belangrijke reden om zulke derivaties 
uit te zonderen. Deze onzekerheid bemoeilijkt de evaluatie van de RHR.  

Gegeven de bovenstaande domeindefinitie is de volgende vraag hoe men lexemen kan af-
bakenen. Zo is onduidelijk waar precies de grens ligt tussen inflectie en derivatie. Deze grens 
is echter van grote invloed op de evaluatie van de RHR, want derivationele affixen zouden 
van inflectie-affixen verschillen doordat derivatie-affixen potentieel categorieveranderend 
zijn. Maar hieruit mag niet worden afgeleid dat categorieneutrale affixen per definitie inflec-
tie-affixen zijn, want een deel van deze affixen voldoet niet aan andere inflectiecriteria, zoals 
syntactische afhankelijkheid, paradigmatische organisatie en perifere positie. Bovendien kan 
de RHR alleen objectief getoetst worden indien men een onafhankelijk criterium hanteert 
voor de identificatie van de lexeemgrens. Dit criterium zal bijvoorbeeld antwoord moeten 
geven op de vraag welke categorieneutrale affixen met inflectie-affixen corresponderen en 
welke niet. Zo hecht het nomaliserende diminutiefsuffix -JE (en zijn vormvarianten) zich nor-
maal gesproken aan een nominale basis. Ondanks dit categorieneutrale gedrag gaat men er 
meestal vanuit dat -JE geen inflectioneel, maar een derivationeel suffix is. Want bij nominaal 
gebruik is het suffix -JE bepalend voor woordgeslacht (onzijdig) en meervoudsvorm (altijd -S), 
terwijl het ook een voorspelbaar betekeniseffect heeft In de RHR-literatuur is de eerste eigen-
schap al voldoende om dit morfeem een categoriebepalend hoofd te noemen. 
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Een ander afbakeningsprobleem betreft de vraag of het partikeldeel van scheidbaar samen-
gestelde werkwoorden als lexeeminterne constituent moet worden geanalyseerd. Indien men 
een werkwoord als uithollen als een samenstelling met de structuur [UIT + HOL + EN] ana-
lyseert (waarbij UIT en HOL met twee verschillende lexemen corresponderen), zou dit een 
uitzondering opleveren voor de regel dat het hoofd van een samenstelling altijd met het 
rechterwoorddeel correspondeert. Gegeven deze analyse rijst ook de vraag of niet-scheidbare 
woorden als uitholling en uitholbaarheid dan eveneens als een samenstelling moeten worden 
geanalyseerd, en of deze samenstellingen dan eveneens een linkerhoofd bezitten. Maar men 
zou natuurlijk ook een analyse als samenstellende afleiding kunnen overwegen (analoog aan 
woorden als driewieler), die mogelijk weer een ander hoofdgedrag vertonen. Dergelijke 
voorbeelden laten zien dat de RHR een zwak fundament kent en dat dit principe nauwelijks 
valt te toetsen. 

3.6.2.3 Structuurvragen 
Om de RHR te kunnen evalueren dient niet alleen bekend te zijn hoe men lexemen moet afba-
kenen, maar ook hoe ze intern gestructureerd zijn. Ook op dit punt zijn nog tal van vragen te 
beantwoorden. Om te beginnen is het onduidelijk hoe de RHR kan weten of een aan te hech-
ten morfeem met het meest rechtse morfeem in de klankvorm correspondeert. In het algemeen 
bestaat namelijk geen direct verband tussen de affixatievolgorde en de fonologische affix-
positie. Bovendien lijkt evaluatie achteraf onmogelijk, aangezien syntagmatische woordvor-
mingsmodellen er meestal van uitgaan dat de grammaticaregels geen toegang hebben tot de 
interne structuur van reeds afgeleide constituenten. Ook kan men zich afvragen of een formeel 
geleed lexeem zijn interne structuur behoudt indien het een gelexicaliseerde betekenis krijgt 
en of deze morfeemstructuur zichtbaar is voor de RHR.  

Een hiermee verwant probleem is dat er tal van vaste affixcombinaties bestaan waarvan niet 
duidelijk is of ze als een synaffix moeten worden geclassificeerd of als twee autonome suf-
fixen; soortgelijke vragen zijn mogelijk met betrekking tot de analyse van samenstellingen. 
De hierbij gekozen analyse is uiteraard van invloed op de vraag welk morfeem of woorddeel 
als het hoofd van het lexeemdomein moet worden aangemerkt. Tot slot is onduidelijk of er 
enige relatie bestaat tussen de wijze waarop de woordkenmerken worden opgebouwd en de 
inbreng van het morfeem dat als morfologisch hoofd wordt geïdentificeerd. De hier naar 
voren gebrachte structuurvragen tonen opnieuw aan dat de RHR zwak is gefundeerd. 

3.6.3 Empirische problemen met de RHR 

3.6.3.1 Introductie 
Deze sectie biedt een overzicht van de empirische problemen met de RHR. Ik besteed achter-
eenvolgens aandacht aan de problemen die samenhangen met categoriebepalende prefixen 
(§2), categorieneutrale suffixen (§3), discontinue affixen (§4), coverte affixen (§5), partiële 
hoofden (§6) en samenstellingen (§7). Ter introductie bespreek ik eerst een reeks lexemen met 
de N-stam LUCHT. Hierbij zijn drie verschillende structuurklasses te onderscheiden, te weten 
derivaties van de ongelede stam LUCHT, derivaties van de gelede stam LUCHTIG, en samen-
stellingen met een LUCHT-constituent. Deze structuurklassen corresponderen met aparte 
deeltabellen, te weten tabel 3.5a, 3.5b en 3.5c. In deze tabellen wordt voor elk lexeem 
aangegeven wat zijn grammaticale eigenschappen zijn. Verder geef ik voor elke lexeem een 
mogelijke structuuranalyse (uitgaande van de RHR-literatuur); deze representaties laten 
precies zien in welke volgorde de aanwezige affixen en woorddelen met de stam zijn 
gecombineerd. Deze derivatievolgorde is gemarkeerd door de wortel en elk hieropvolgend 
tussenproduct tussen vierkante haken te plaatsen en een deel van deze tussenproducten van 
een categorie te voorzien. Verder is het morfeem dat het meest bepalend is voor de functionele 
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eigenschappen (het functionele hoofd) steeds in vette letters weergegeven. Hierdoor kan snel 
worden nagegaan of het functionele hoofd en het RHR-hoofd overeenkomen. 

 vb morfeemstructuur categorie inflectie functiewoorden 
 a)  [lucht] N  N-pl = -EN de 
 b)  [lucht]+je N  N-pl = -S het 
 c)  [lucht]+[0]V V  zwakke vervoeging heeft 
 d)  ont+[lucht] V  zwakke vervoeging heeft 

 e)  [ont+[lucht]]V+ing N  (alleen N-sg) de 

Tabel 3.5a: De relatie tussen lexeeminterne structuur en functionele eigenschappen. 

Voorbeeld a) toont een ongeleed lexeem, namelijk de N lucht. In dit soort gevallen doet de 
RHR de triviale voorspelling dat het hoofd samenvalt met het hele lexeem en dat dit lexeem 
bepalend is voor de woordcategorie. Voorbeeld b) toont het gelede N-lexeem luchtje, dat als 
een stam-suffix-combinatie kan worden geanalyseerd. Alleen is onduidelijk of het suffix -JE 
een derivationele of inflectionele functie heeft. Als het om inflectie gaat, voorspelt de RHR 
dat de categorie van de inflectievorm als geheel gelijk is aan die van het basislexeem, wat 
(zoals gewenst) de categorie N oplevert. Als het om een derivatie gaat, voorspelt de RHR dat 
het suffix -JE met het hoofd correspondeert en dus bepalend is voor de woordcategorie. Dit is 
echter moeillijk te controleren, want -JE heeft hier dezelfde categorie als de stam.  

Voorbeeld c) correspondeert met een V-toepassing van de stamvorm LUCHT.  In de hier weer-
gegeven analyse is sprake van een intern gelede lexeemvorm, waarbij de V-categorie aan een 
0-affix met suffix-status wordt ontleend. Deze analyse is in overeenstemming met de RHR, en 
verklaart waarom het V-lexeem LUCHT een betekenis heeft die gebruik maakt van het N-
lexeem LUCHT, namelijk "frisse lucht laten binnenstromen". Maar omdat een 0-affix geen 
zichtbare positie heeft, is onafhankelijke evidentie nodig om vast te stellen of sprake is van 
een prefix of een suffix. Pas dan kan worden bepaald of aan de RHR wordt voldaan. In 
Trommelen & Zonneveld (1986) worden argumenten pro en contra de prefixbenadering be-
sproken, waarna een lichte voorkeur wordt uitgesproken voor de suffixbenadering (in wat 
andere termen). Dit standpunt wordt gedeeld door Don (1990) en Neeleman & Schippers 
(1992). Er bestaat echter ook steun voor de prefixbenadering (bijv. Lieber & Baayen (1993) 
en Plag (1997)). Het voordeel van de prefixbenadering is dat deze een verklaring biedt voor 
de analogie met V-derivaties op basis van prefixen als BE-, VER- of ONT-, zoals wordt 
geïllustreerd door het V-lexeem ontlucht in voorbeeld d). In de alternatieve analyse zou het V-
lexeem ontlucht zijn categorie rechtstreeks aan de V-stam LUCHT ontlenen, waarbij het prefix 
ONT- een categorie-neutrale toepassing krijgt toebedeeld, net als in ontlopen en ontstaan. De 
onderliggende logica is echter problematisch in het licht van derivaties als ontluchting en 
ontluchter. Want deze lexemen kunnen niet worden geanalyseerd als een combinatie van het 
prefix ONT- met hypothetische N-lexemen als luchting of luchter, maar uitsluitend als een 
afleiding van de V-stam ONT+LUCHT. Deze analyse, die onder e) wordt uitgewerkt, is volledig 
in lijn met de RHR, maar leidt impliciet tot een voorkeur voor de prefix-gebaseerde 
conversie-analyse van voorbeeld c). Er ontstaat dus een paradox.  

Beschouw nu tabel 3.5b, waarin voorbeelden staan met het A-lexeem luchtig: 

 vb morfeemstructuur categorie inflectie functiewoorden 
 f) [lucht]N+ig A  [0/-ER/-ST](-E) - 
 g)  ver+[[lucht]+ig]A V  zwakke vervoeging zijn 
 h)  [[lucht]+ig]A+[e]N N  N-pl = -N het 
 i) [[lucht]+ig]A+heid N  N-pl = -EN de 

Tabel 3.5b: De relatie tussen lexeeminterne structuur en functionele eigenschappen. 
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Voorbeeld f) toont de interne structuur van het A-lexeem luchtig. Dit lexeem berust op een 
derivatie met het A-vormende suffix -IG, dat zich hier aan de nominale stam LUCHT heeft 
gehecht en zich conform de RHR gedraagt. In voorbeeld g) dient het op deze wijze gevormde 
lexeem als basis van een volgende derivatiestap, namelijk de afleiding van het V-lexeem 
verluchtig door aanhechting van het V-vormende prefix VER-. Deze afleiding roept dezelfde 
vragen op als de V-afleiding in voorbeeld d), want volgens de RHR kunnen prefixen niet als 
morfologisch hoofd functioneren; maar het in voorbeeld d) voorgestelde alternatief, namelijk 
het vooraf converteren van de stam, is hier evenmin aantrekkelijk, want dit zou betekenen dat 
de A-invloed van het suffix -IG moet worden onderdrukt door een onzichtbaar V-vormend 0-
affix. Dit lijkt me een uiterst onwenselijke analyse, die ook op geen enkele manier valt te 
toetsen. Voorbeeld h) correspondeert met het N-lexeem luchtige, dat men aantreft in de zin Bij 
deze voorstelling worden het luchtige en het serieuze goed afgewisseld. Qua vorm is dit 
enigszins gemarkeerde lexeemgebruik equivalent aan de geïnflecteerde vorm van het A-
lexeem luchtig, zodat het voor de hand ligt om het N-lexeem als een conversieproduct te 
analyseren. Maar dit roept onmiddellijk de vraag op hoe men dan het domein van de RHR 
moet bepalen; want als geïnflecteerde lexemen onderdeel kunnen zijn van een lexeem is de 
inflectiegrens niet langer bruikbaar als afbakeningscriterium. Verder rijst opnieuw de vraag 
hoe men moet vaststellen of het 0-affix in hoofdpositie staat. Indien men aanneemt dat dit 
lexeem dezelfde structuur bezit als het enigszins verwante N-lexeem luchtigheid (zie voor-
beeld i), zou het 0-affix nu als een suffix kunnen worden aangemerkt; maar in voorbeeld c) 
leidde een zelfde soort redenering tot de tegenovergestelde conclusie, zodat er geen enkele 
zekerheid aan kan worden ontleend. 

De laatste vijf voorbeelden (wederom gebaseerd op het lexeem lucht) laten zien dat de RHR 
ook problemen ondervindt bij de analyse van samenstellingen. 

 vb morfeemstructuur categorie inflectie functiewoorden 
 j) [[buiten]P+[lucht]N] N (alleen N-sg) de 

 k) [[lucht]V+[rooster]N] N N-pl = -s het 
 l) [[lucht]N+[fiets]V] V alleen infinitief (-EN) (te) 

 m) [[lucht]N+[[fiets]V+er]N] N N-pl = -S de 
 n) [[lucht]N+[hart]N+ig] A [0/-ER/-ST](-E) - 

Tabel 3.5c: De relatie tussen lexeeminterne structuur en functionele eigenschappen. 

Volgens de RHR is het rechterdeel van een samenstelling bepalend voor zijn categorie en zijn 
externe selectie-eigenschappen. Voorbeeld j) toont een samenstelling waarvan het rechterdeel, 
te weten het N-lexeem lucht, inderdaad als hoofd fungeert, want dit lexeem is bepalend voor 
de categorie en de selectie-eigenschappen van de hele samenstelling (in tegenstelling tot het 
P-lexeem buiten); maar in tegenstelling tot het zelfstandige N-lexeem lucht kent deze samen-
stelling geen meervoudsvorm. Bovendien blijkt uit voorbeeld k) dat het lexeem lucht ook met 
een V zou kunnen corresponderen, dus dat er geen blinde categorietoekenning mogelijk is. Dit 
is ook van belang voor voorbeeld l), want het V-lexeem luchtfiets (dat voornamelijk in infini-
tiefvorm wordt gebruikt, namelijk luchtfietsen) kan op twee manieren worden geconstrueerd, 
namelijk als een samenstelling met het V-lexeem fiets (dat zelf weer als een V-toepassing van 
het N-lexeem fiets kan worden geanalyseerd) of als een V-toepassing van een samenstelling 
met het N-lexeem fiets; deze laatste optie is echter minder waarschijnlijk, omdat er geen ob-
jecten bestaan die men luchtfiets noemt.  

Gegeven het V-lexeem LUCHTFIETS zou men voorbeeld m), te weten luchtfietser, als een 
derivatie met het suffix -ER kunnen analyseren. Er is echter ook een andere analyse mogelijk, 
namelijk als een samenstelling met de woorddelen LUCHT en FIETSER, waarbij het woorddeel 
FIETSER weer kan worden onderverdeeld in de morfemen FIETS en -ER. Maar als gevolg van 
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deze recursieve structuur is niet duidelijk welk element als hoofd moet worden geïdenti-
ficeerd. Er zijn immers twee constituenten die in de meest rechtse positie staan, namelijk het 
woorddeel FIETSER, dat hoofd is van de samenstelling, en het suffix -ER, dat hoofd is van het 
woorddeel FIETSER. Voorbeeld n) is nog problematischer, want het A-lexeem luchthartig kan 
niet van een hierin ingebed lexeem worden afgeleid, aangezien noch HART+IG noch 
LUCHT+HART zelfstandig voorkomen (althans niet in deze betekenis). Daarom kan dit lexeem 
uitsluitend als een samenkoppeling van twee lexemen en een suffix worden geanalyseerd, 
namelijk LUCHT+HART+IG. Toch is dit voorbeeld eenvoudiger te analyseren dan de woordvorm 
in m), want onder de hier gegeven analyse is er slechts één element dat aan de RHR-definitie 
van hoofd voldoet, namelijk het suffix -IG. 

3.6.3.2 Categoriebepalende prefixen 
Volgens de RHR zijn prefixen niet in staat om de categorie van een woord te bepalen, aange-
zien prefixen per definitie links van de woordstam staan. Hier valt echter wel wat op af te 
dingen, want er zijn vele werkwoorden die zijn opgebouwd uit een prefix en een niet-werk-
woordelijke stam; hierbij gaat het meestal om een N-stam (bijv. BE+KROONN+EN, 
ONT+ZADELN+EN) of een A-stam (bijv. VER+STERKA+EN, BE+SPOEDIGA+EN).

141 Dit probleem 
zou kunnen worden ondervangen door de RHR af te zwakken tot de claim dat bij gelede 
(maar niet-samengestelde) woorden het laatst aangehechte affix (hetzij een prefix, hetzij een 
suffix) als morfologisch hoofd fungeert. Onder deze aanpassing kan bijvoorbeeld verklaard 
worden waarom het lexeem verluchtig niet de categorie A, maar de categorie V draagt: hiertoe 
dient het lexeem verluchtig als een afleiding van de gelede stam luchtig te worden opgevat, 
waarbij het prefix VER- net als bij andere afleidingen aangeeft dat het om een transitieve V 
gaat. Gegeven de hier besproken aanpassing lijkt de RHR een bruikbare generalisatie te zijn 
over de relatie tussen woordstructuur en functionele eigenschappen. 

3.6.3.3 Categorieneutrale suffixen 
Het Nederlands kent enkele suffixen die geen eigen categorie introduceren, maar de categorie 
van hun morfologische basis overnemen; wat de overige selecties (zoals de inflectievormen) 
betreft kunnen deze suffixen overigens wel bepalend zijn. Bovendien is er meestal sprake van 
toevallige neutraliteit, d.w.z. van neutraliteit die voortkomt uit het feit dat de basis toevallig 
dezelfde categorie heeft als de doelcategorie. Dit laatste is het geval bij de suffixen -JE (N>N), 
-IG (A>A) en -SCHAP (N>N).142 Structurele neutraliteit treft men aan bij de trappen van 
vergelijking (-ER en -ST) en bij suffixen van de vrouwelijke vorm, zoals -STER, -ES en -E. 

3.6.3.4 Discontinue affixen 
Zoals reeds bij de samenvatting van het MHB aan de orde kwam, kent het Nederlands niet 
alleen prefixen en suffixen, maar ook discontinue affixen (zie ook H3.3.4). Discontinue 
affixen corresponderen met een gelexicaliseerde combinatie van een prefix (PRE) en een 
suffix (SUF); het zijn dus affixen met de structuur PRE-[...]-SUF. Dergelijke affixen vormen 
een fundamenteel probleem voor de RHR, want ze corresponderen met twee structuurposities 
tegelijk, zodat niet zeker is of het affix zich in de meest rechtse positie bevindt. 

3.6.3.5 Coverte affixen 
Coverte affixen (c.q. 0-affixen) zijn een middel om een morfologische verklaring te geven 
voor de observatie dat bepaalde lexeemklassen systematisch in staat zijn om een hiervan 
afgeleide functie te vervullen, zonder dat deze afgeleide functie via een morfeem tot uitdruk-
king wordt gebracht. Door een 0-affix te postuleren kan namelijk eenvoudig worden verant-
                                                 
141 In verdonkeremanen vindt men zelfs een N+A-stam-combinatie: ver+donker-eA+maanN+en. 
142 Dat -SCHAP categorieneutraal zou zijn, wordt mogelijk weerlegd door de deadjectivsche vorm zwangerschap. 
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woord dat het "afgeleide" lexeem een aantal voorspelbare eigenschappen bezit. Zo correspon-
deert de 0-nominalisatie van de V GOOI met de N GOOI-0 (met vorm gooi). Deze afgeleide 
eenheid kiest het lidwoord de en meervoud -EN; deze eigenschappen vindt men ook bij andere 
0-nominalisaties op basis van een V-lexeem, wat als rechtvaardiging kan dienen voor de 
postulatie van het 0-affix. Voor de RHR vormen zulke 0-affixen echter een probleem, want 
hoewel ze bepalend zijn voor de categorie en de selectie-eigenschappen van het gemodifi-
ceerde lexeem, hebben ze geen zichtbare positie, zodat ze niet aan de RHR voldoen. Dit kan 
alleen worden opgelost door te stellen dat 0-affixen een morfologische markering bezitten die 
aangeeft of het om een prefix of een suffix gaat. Dit lijkt me echter een zeer dubieuze stap. 

3.6.3.6 Partiële hoofden 
Geprefigeerde werkwoorden met een sterke stam hebben geen eenduidig hoofd: want terwijl 
de V-stam bepalend is voor de inflectievormen van de verleden en voltooide tijd, is het prefix 
verantwoordelijk voor de morfologische en syntactische selectiemogelijkheden. Hoeksema 
(1984)) heeft voorgesteld om dit fenomeen te verantwoorden door morfologische hoofd-
operaties te introduceren. Met deze operatie kan men voor elke gewenste structuurdimensie 
(zoals de semantische dimensie en de morfologische dimensie) het prefix (ONT-) uit de 
complexe stam halen, en het suffix (in dit geval de operator Mimp) er in plaatsen. Hierdoor 
gaat de V zich morfologisch gezien als een ongelede V-stam gedragen, met als gevolg dat hij 
zijn sterke inflectiegedrag vertoont. Maar semantisch gezien blijft de stam gewoon met het 
prefix verbonden, hetgeen in een gelexicaliseerde betekenis resulteert. 

(9) semantische structuur:  [ont + loop] + Mimp  vorm: *ontloopte 
 morfologische structuur:  ont + [loop + Mimp]  vorm: ontliep 

3.6.3.7 Samenstellingen 
De meeste RHR-definities maken een principieel onderscheid tussen de analyse van derivaties 
en de analyse van samenstellingen. Deze RHR-definities gaan echter voorbij aan het feit dat 
het samenstellingsniveau compositioneel moet kunnen worden afgeleid uit het morfeemgeba-
seerde representatieniveau. Doordat niet over deze relatie is nagedacht, ontstaan analyse-
problemen bij samenstellingen van het type [A B] (waarbij A en B voor interne constituenten 
c.q. lexemen staan) waarvan de meest rechtse constituent met een eenheid met de structuur 
[stam + suffix]B correspondeert. Want in deze structuur kan zowel het suffix als constituent B 
als hoofd worden aangemerkt (gegeven een RHR-definitie waarin beide niveaus afzonderlijk 
worden geanalyseerd). Er is dus een aanvullende regel nodig die voorspelt dat de categorie en 
de selectie-eigenschappen van de samenstelling als geheel zijn terug te voeren op de eigen-
schappen van het laatste suffix in de dominante constituent; volgens de bestaande RHR-
definitie(s) is dit normaliter de meest rechtse constiuent, maar in het geval van directeur-
generaal correspondeert de dominante constituent met directeur, zodat men niet bij het suffix 
-AAL, maar bij het suffix -EUR uitkomt. Verder zou ook een oplossing moeten worden bedacht 
voor samenstellingen waarvan de samenstellende constituenten niet zelfstandig bestaan of 
andere eigenschappen bezitten dan bij zelfstandig gebruik. Zo'n mechanisme is van belang 
met het oog op samenstellingen als touwslager, fijnschrijver en vierhandig (wegens de 
speciale betekenis van de lexemen slager, schrijver en handig) of waarzegger, zingeving en 
gelijkzijdig (wegens het niet-zelfstandig voorkomen van de lexemen zegger, geving en zijdig).  
Om dit goed te kunnen verantwoorden is een compositioneel woordvormingsmodel nodig, 
d.w.z. een model dat laat zien hoe een gegeven woord stap voor stap uit de samenstellende 
morfemen kan worden geconstrueerd. Dit wordt nader toegelicht in H3.6.4. 
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3.6.4 Een compositioneel alternatief 

In de voorgaande secties heb ik laten zien dat het overervingsprincipe dat bekend staat als de 
RHR zowel conceptueel als empirisch op grote problemen stuit. Indien men uitgaat van een 
compositioneel grammaticamodel is de RHR echter overbodig,143 want in een compositioneel 
model is informatie-overerving inherent aan structuuropbouw. Dankzij deze eigenschap biedt 
de compositionele grammaticabenadering een krachtig alternatief voor grammaticamodellen 
die hun toevlucht nemen tot overervingsprincipes als de RHR. 

De compositionele grammaticabenadering berust op het idee dat de opbouw van morfo-
logische en syntactische structuur gelijk op dient te gaan met de opbouw van de vorm-
representatie en de betekenisrepresentatie.144 Dit compositionaliteitsbeginsel vindt zijn 
oorsprong in de ideeën van Frege (1892). Montague (1974) was de eerste die dit beginsel in 
een formeel grammaticamodel implementeerde.145 Hoewel Montague's grammaticamodel 
primair was bedoeld voor de beschrijving van syntactische derivatieprocessen, heeft Dowty 
(1979) laten zien dat dit model een uitstekende basis biedt voor de definitie van de Engelse 
woordvormingsregels, en hebben Moortgat (1981; 1987) en Hoeksema (1984) deze represen-
tatiemethode met succes op de Nederlandse morfologie toegepast. Het Montague-model biedt 
tevens een goede basis voor de computationele analyse en synthese van natuurlijke taal. Voor 
het Nederlands werd deze mogelijkheid voor het eerst uitgewerkt door Van der Hulst en 
Moortgat (1980), die (in opdracht van het INL) onderzoek deden naar de vraag hoe het Neder-
landse lexicon langs automatische weg van morfologische structuur kan worden voorzien; 
hiertoe definieerden zij een aantal basisprincipes voor het analyseprogramma ALEX (zie 
verder H5.3). Deze studie leidde later tot de ontwikkeling van een automatische morfeem-
parser, te weten KASIMIR (zie Moortgat (1985)), die een centrale rol speelde bij de analyse 
van het morfologisch geannoteerde corpus CELEX (zie Van der Wouden (1988)). Een 
soortgelijke aanpak ligt ten grondslag aan de morfologische parser MORPA, die deel uitmaakt 
van een automatisch tekst-naar spraak-systeem (zie Heemskerk & Van Heuven (1993)).  

In een compositioneel grammaticamodel (cf. Moortgat, 1987) zijn morfologisch complexe 
woorden het resultaat van een gefaseerd concatenatieproces. In dit proces worden de lexicale 
basiseenheden stap voor stap tot grotere eenheden samengevoegd, waarbij elke combinatie-
stap met de toepassing van een functor op een argument correspondeert (indien sprake is van 
een monadische functor), of op meerdere argumenten (indien sprake is van een polyadische 
functor). Indien dit model wordt toegepast op het morfologische domein, corresponderen de 
basiseenheden met morfemen; deze vallen uiteen in stammen en affixen, waarbij stammen 
gedefinieerd zijn als eenheden met (morfologische) argumentstatus en affixen als eenheden 
met (morfologische) functorstatus. Dit wordt typelogisch verantwoord door stammen gelijk te 
stellen aan eenheden met een lexicale basiscategorie (zoals N, V, A, B of P), en affixen aan 
eenheden die een functie van broncategorie naar doelcategorie representeren. Zo'n functie 
correspondeert met een complexe categorie, d.w.z. een categorie die langs recursieve weg uit 
lexicale basiscategorieën kan worden opgebouwd; zo correspondeert de categorie [N/A] met 
een functie van A naar N en de categorie [(N/A)\V] met een functie van [N/A] (wederom een 
complexe categorie!) naar V. 146  

                                                 
143 Deze conclusie deel ik met Booij (2002, 2005a). 
144 Dit beginsel staat ook wel bekend als het Curry-Howard-De Bruin-isomorfisme. 
145 Frege (1892) geldt als grondlegger van het taalkundige compositionaliteitsprincipe. Zie Verkuyl (1996b) voor 
nadere informatie over de receptie van dit principe. 
146 In werkelijkheid kent het door Moortgat (1987) gehanteerde model een wat subtieler classificatiesysteem, 
want in dit systeem weerspiegelt de aan een stam toegekende categorie het op syntactisch niveau in te vullen 
argumentgrid. Hierbij correspondeert een transitieve V-stam bijvoorbeeld met de categorie (NP\S)/NP; dit leidt 
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In het categoriale morfologiemodel geldt voor elk morfologisch geleed lexeem dat de laatst 
toegevoegde functor bepalend is voor de grammaticale eigenschappen van de nieuw gecon-
strueerde eenheid c.q. lexeem. Voor de identificatie van het hoofd hoeft dus geen beroep te 
worden gedaan op een aanvullend grammaticaprincipe, zoals de RHR, want welk morfeem als 
hoofd fungeert volgt rechtstreeks uit de derivationele lexeemstructuur. Het morfologische 
hoofd correspondeert namelijk altijd met de laatst toegevoegde functor - ongeacht de positie 
van deze functor (dus niet per se uiterst rechts) en ongeacht de vraag of hij een waarneembare 
klankvorm heeft (zodat ook recht kan worden gedaan aan "exocentrische" lexemen).147 Het 
categoriale morfologiemodel doet dus geen voorspellingen ten aanzien van de positie van het 
hoofd, maar gezien de onbetrouwbaarheid van de RHR is dit eerder een voordeel dan een 
nadeel. In de Nederlandse morfologie blijken functors immers zowel rechts als links van hun 
argument te kunnen voorkomen, zodat het handiger is om deze positie langs lexicale weg te 
verantwoorden. Toch is het best denkbaar dat er andere talen zijn die wel duidelijk een links- 
of rechtshoofdige morfologie hebben. Dit zou men dan kunnen verantwoorden door alle 
morfologische regels uit die taal langs compositionele weg uit een lexicaal (dus niet uni-
verseel) basisschema voor morfologische regels op te bouwen.  

Het categoriale morfologiemodel is ook in staat om onderscheid te maken tussen categorie-
bepalende affixen (die functietype <X,Y> bezitten) en categorieneutrale affixen c.q. modi-
ficators (die functietype <X,X> bezitten). Indien de functor met een modificator correspon-
deert, is de gemodificeerde basis indirect (namelijk via de modificator) bepalend voor de 
grammaticale eigenschappen van de afgeleide eenheid. In dat geval fungeert de modificator 
alleen als (evt. partieel148) doorgeefluik van deze aan de basis gekoppelde eigenschappen. In 
alle andere gevallen is ten minste een deel van de doorgegeven eigenschappen van de functor 
zelf afkomstig. Om een en ander te verduidelijken bespreek ik nu enkele voorbeeldanalyses.  

Beschouw allereerst de derivationele opbouw van het N-lexeem WERK+ING: 

(10) Lexicon 
 [werk]  ↔  〈 V, werk, "werk" 〉 
 [-ing]  ↔ 〈 V\N,  -ing, "-ing" 〉 
 Derivatie 

 1. [werk]V + [-ing]V\N = [-ing]V\N ([werk]V) = [werk+ing]N 
 ↔ 〈 [werk + ing], ["werk" + "-ing"] 〉 

Volgens deze analyse bestaat werking uit twee morfemen, namelijk de stam WERK en het 
suffix -ING. De bijbehorende derivatie omvat daarom slechts één combinatiestap (met nummer 
1). Alvorens deze combinatiestap kan worden uitgevoerd, moet eerst worden achterhaald wat 
de eigenschappen zijn van de te combineren morfemen. Voor dit doel dient het lexicon te 
worden geraadpleegd. Hierin wordt voor elk morfeem informatie gegeven over de categorie, 
de klankvorm en de betekenis (via de correspondentierelatie ↔). Op basis van de categorie 
kan worden vastgesteld dat -ING een functor is die een werkwoord (V) in een naamwoord (N) 
omzet. Bij toepassing op de V-stam WERK leidt dit tot een lexeem met de morfeemstructuur 
WERK+ING, de categorie N, de klankvorm werk+ing (= werking) en de betekenis "werk"+"-
ing" (= "mechanisme"). De derivationele opbouw van het lexeem bewerking verloopt ana-

                                                                                                                                                         
echter tot een aanzienlijke toename van de complexiteit binnen het morfologische derivatiedomein. Ik laat deze 
structuurdimensie (die slechts een deel van de stammen beïnvloedt) verder buiten beschouwing. 
147 Bij exocentrische lexemen (waaronder lexemen die het resultaat zijn van een reguliere conversie-operatie) 
correspondeert de laatst toegevoegde functor met een 0-functor c.q. klankloze functor. Dit type functor onttrekt 
zich aan de RHR, maar geldt in de compositionele benadering als een volwaardige functor. 
148 Zie Hoeksema (1984) voor de noodzaak van partiële hoofden. 
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loog, maar in dit geval is sprake van een complexe stam, te weten de stam BE+WERK, die een 
aparte derivatiestap vereist. Dit wordt gedemonstreerd in analyse (11). 

(11) Lexicon 
 [werk]  ↔  〈 V, werk, "werk" 〉 
 [be-]  ↔  〈 V/{V,N,A},  be-, "be-" 〉 
 [-ing]  ↔  〈 V\N, -ing, "-ing" 〉 

 Derivatie 

 1. [be-] + [werk] = [be-] ([werk]) = [be- + werk]V 
 2. [be- + werk] + [-ing] = [-ing] ([be- + werk]) = [[be- + werk] + -ing]N 

Nog een graadje complexer is de constructie van de stam van het werkwoord uitwerken, te 
weten UIT+[[0/GE]+WERK] (zoals gemotiveerd in H3.4.6). Omdat deze stam een tweede 
functor heeft, is een extra derivatiestap nodig om zijn morfotactische representatie te verant-
woorden; hiernaast is er een mechanisme nodig om de vormalternantie van de functor [0/ge] 
te beregelen. Hiertoe moet de buitenste functor doorgeven wat de modus is van het  V-lexeem; 
als dit de voltooide tijd ([+vt]) blijkt te zijn, dient de functor [0/ge] de vorm ge- te krijgen, 
anders de 0-vorm. Derivatie (12) laat zien hoe dit technisch kan worden opgelost. 

(12) Lexicon 
 [werk]  ↔  〈 V, werk, "werk" 〉 
 [0/ge-]  ↔  λC.〈 V/{V,N,A}, {0, ge-}, [+V] 〉: 
    if C = [+vt] then Rfon([0/ge-]) = /ge-/ else Rfon([0/ge-]) = /0/ 
 [uit-]  ↔  〈 V\N, uit-, "uit-" 〉 

 Derivatie 

 1. [0/ge-] + [werk] = [0/ge-]([werk]) = [[0/ge-] + werk] 
 2. [[0/ge-] + werk] + [uit-]±vt = [uit-] ([[0/ge-] + werk]([±vt]))  
 = [uit- + [[0/ge]±vt + werk]]V 
    if C = [+vt] then Rfon([0/ge-]) = /ge-/ else Rfon([0/ge-]) = /0/ 

Beschouw tot slot de afleiding van de lexeemvorm besproken. Dit lexeem correspondeert met 
een sterk werkwoord, zodat de stam (met de structuur 02+[BE+SPREEK]) meerdere klank-
vormen kan aannemen. Dit kan technisch worden opgelost (zie (13)) door de wortel SPREEK 
een ondergespecificeerde representatie te geven, met een keuze tussen de vormen spreek, 
spraak en sproken (voor het gemak analyseer ik het voltooide tijd coderende suffix -en hier 
als onderdeel van de stamallomorf sproken). Verder moet er weer een contextvariabele 
worden geïntroduceerd om informatie over de V-modus op te vragen. In dit geval moet deze 
variabele bovendien langs twee functors, namelijk het prefix BE- (als C1) en langs de coverte 
functor 02 (als C2). Zo krijgt de ingebedde wortel uiteindelijk een [vt]-modus-representatie. 

(13) Lexicon 
 [spreek]  ↔  λC1.〈 V, {spreek, spraak, sproken}, "spreek" 〉 
    if C1 = [+spec] then Rfon(spreek) = Rfon(C1) 
 [be-]   ↔  λC2.〈 V/{V,N,A}, be-, "be-"〉 
    if C2 = [+spec] then C1= C2 
 [02]  ↔  〈 V/V, [-], "02" 〉 

 Derivatie 

 1. [be-]c2 + [spreek] = [be-]c2 ([spreek]c1)  
  ↔ 〈  [be- + spreek]c2, [be- + {spreek, spraak, sproken}], ["be-" + "spreek"] 〉 
 2. [be- + spreek]c2 ([02]vt) =[02] ([be- + spreek]c2([vt]))   
  ↔ 〈  [02 + [be- + spreekvt]V]], [[be- + sproken], [["02" + be-" + "spreek"]]] 〉 
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Hoewel het compositionele representatiemodel een goed alternatief biedt voor de RHR-
benadering, levert dit model geen kant-en-klare oplossing voor de in sectie H3.4 besproken 
problemen met categorietoekenning. Zoals ik al eerder betoogde, kan men deze problemen 
oplossen indien men afstapt van het idee dat affixen relaties moeten leggen tussen lexemen 
c.q. syntactische categorieën. Hiervoor is een model nodig dat de combinatorische mogelijk-
heden van morfemen en lexemen in termen van morfologische distributieklassen analyseert.  

3.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik betoogd dat het syntactische morfologiemodel (dat onder meer ten 
grondslag ligt aan de morfeemclassificatie van het Morfologisch Handboek) niet toereikend is 
als basis voor een integrale beschrijving van de (Nederlandse) woordbouw. Dit modeltype is 
namelijk niet in staat om lexicale kennis te verantwoorden en kan daardoor geen recht doen 
aan de morfologische relaties tussen de hierin opgeslagen eenheden. Daarom heb ik een 
alternatief model voorgesteld, dat uitgaat van paradigmatische distributieklassen. Deze distri-
butieklassen geven informatie over de combinatorische mogelijkheden van het lexeem of 
morfeem waar ze betrekking op hebben. Hierdoor wordt een nieuwe benadering van syntac-
tische categorieën mogelijk: deze kunnen worden geheranalyseerd als een syntactische functie 
binnen de distributieklasse van de lexeemvorm. Hierdoor kan eenvoudig worden verantwoord 
dat een lexeem uit een specifieke morfologische klasse voorspelbare syntactische en seman-
tische eigenschappen bezit; deze volgen namelijk rechtstreeks uit de distributiecategorie van 
dit type lexemen. Dit idee is voor het eerst uitgewerkt in Koornwinder & Verkuyl (2000).149 
Het voorgestelde systeem biedt een uitstekende basis voor de beschrijving van paradig-
matische relaties en voor de verantwoording van de lexicale selectiefenomenen uit H3.5 
(waaronder allomorfie en affixpotentiatie). De hiërarchische classificatie-effecten uit H3.6 
zijn eveneens goed te verantwoorden, want doordat mijn morfologische classificatiesysteem 
uitgaat van hiërarchisch geordende stammen die elk hun eigen derivatieparadigma bezitten, is 
het systeem inherent compositioneel. Al met al kan worden geconcludeerd dat mijn netwerk-
gebaseerde morfologiemodel aanzienlijk krachtiger is dan de syntactische benadering die ten 
grondslag ligt aan de affixinventarisatie in het Morfologisch Handboek en veel van de 
onderliggende literatuur.  

                                                 
149 Een soortgelijke gedachte ligt ten grondslag aan de aspectuele theorie van Anna Młnarczyk (2004), met wie 
ik ook een tijdje heb samengewerkt.  




