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 Voorwoord

De woordenschat speelt een centrale rol in het gebruik van taal. Daarom is 
inzicht in de structuur van de woordenschat van het Nederlands onmisbaar 
om te begrĳ pen hoe onze moedertaal werkt. Woorden vormen samen 
een complex netwerk van informatie, dat deel is van onze kennis van het 
Nederlands, en in dit boek wordt de structuur van dit netwerk uitgelegd. 
Centraal daarbĳ  staan de structuur van woorden, hun onderlinge relaties, 
en de manieren waarop de woordenschat kan worden uitgebreid. Deze 
onderwerpen worden bestudeerd in de subdiscipline van de taalwetenschap 
die morfologie wordt genoemd.

Op basis van informatie over de structuur van de Nederlandse woor-
denschat komt ook aan de orde wat we hieruit kunnen afleiden over de 
aard en de organisatie van de grammatica van het Nederlands. Het gaat 
in de eerste plaats over de vorm waarin regelmatigheden kunnen worden 
uitgedrukt. De structuur van woorden wordt beschreven in de vorm 
van constructieschema’s die de eigenschappen van bestaande woorden 
doorzichtig kunnen maken, en aangeven hoe nieuwe woorden gemaakt 
kunnen worden. Daarnaast wordt besproken hoe morfologie zich verhoudt 
tot andere modules van de grammatica, zoals fonologie en syntaxis. Ook 
bespreken we hoe morfologische kennis wordt verworven, en opgeslagen 
in ons geheugen, en hoe deze kennis wordt gebruikt in taalproductie en 
taalperceptie. Taalverandering komt eveneens aan de orde, omdat die 
onmisbaar is om te begrĳ pen hoe ons taalsysteem zĳ n huidige vorm heeft 
gekregen. Al deze onderwerpen worden behandeld binnen een algemeen 
taalwetenschappelĳ k kader, zodat dit boek inzicht geeft in de aard van taal 
en taalverandering in het algemeen. Zo kan dit boek een bĳ drage leveren 
aan de taalwetenschappelĳ ke vorming van de lezer.

De hier gepresenteerde informatie is mede bedoeld om de lezer in staat 
te stellen op wetenschappelĳ k verantwoorde wĳ ze te spreken over meer 
praktische kwesties betrefffende onze moedertaal, zoals de spelling van 
samenstellingen (de beruchte kwestie van de spelling van de verbindings-
klanken), en het (vermeende) gezag van woordenboeken.

Dit boek richt zich in de eerste plaats op studenten Nederlands en 
Taalwetenschap aan universiteiten en hbo-opleidingen. Daarnaast kan 
het door iedereen met belangstelling voor het Nederlands en voor taal 
gebruikt worden als inleiding in de morfologische theorie. Doordat aan ieder 
hoofdstuk oefenopgaven zĳ n toegevoegd, kan de lezer zich bekwamen in 
het zelf maken van morfologische analyses en het beargumenteren ervan. 
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De oefenopgaven hebben soms de functie om een in het desbetrefffende 
hoofdstuk gedane bewering te problematiseren. Als hulpmiddel bĳ  de studie 
bevat ieder hoofd stuk een samenvatting.

Met het oog op verdere studie is aan ieder hoofdstuk een aantal literatuur-
verwĳ zingen toegevoegd. Daarbĳ  is niet gepoogd een uitputtend overzicht 
te geven van alle publicaties over de morfologie van het Nederlands.

Deze derde druk is een grondig herziene en geherstructureerde versie van 
de 2de druk die in 1998 verschenen is. De herzieningen zĳ n gebaseerd op 
onze eigen ervaringen met dit boek in het onderwĳ s. Daarnaast is in de 
tekst het resultaat van het morfologisch onderzoek sinds 1998 verwerkt, 
met name analyses binnen het kader van de Constructiemorfologie, en 
is relevante nieuwe literatuur toegevoegd. Verder hebben we dankbaar 
gebruik gemaakt van het commentaar op de tekst van de 2de druk van col-
lega dr. Ad Foolen en dat van wĳ len prof. dr. Albert Sassen, die ons destĳ ds 
zĳ n gedetailleerde aantekeningen ter beschikking stelde. Ten slotte danken 
we dr. Jenny Audring, prof. dr. Sjef Barbiers, prof. dr. Cor van Bree (allen 
Universiteit Leiden) en prof. dr. Matthias Hüning (Freie Universität Berlin) 
voor hun commentaar op de conceptversie van gedeelten van de tekst van 
deze druk.

Voor docenten die dit boek gebruiken in hun onderwĳ s is er een docenten-
handleiding beschikbaar die gratis kan worden gedownload (www.aup.
nl). In deze handleiding worden antwoorden voorgesteld op de bĳ  ieder 
hoofdstuk gegeven oefenopgaven, en suggesties voor eenvoudige artikelen 
gedaan, door studenten te gebruiken voor kleine werkstukken.

Leiden, 1 mei 2017
Geert Booĳ  en Ariane van Santen



1 Wat is morfologie?

Een woord van Achterberg: het sterregrint.
Geen sterveling dan hĳ  zou het bedenken
en een melkweg in drie syllaben schenken;
hoe meer je kĳ kt, hoe meer je er in vindt
Was het het kiezelpad rondom zĳ n huis
dat werd tot sterrestelsel onverwacht?
Of heeft hĳ  buiten in de heldere nacht
– edelman, bedelman, wichelaar, kind –
gedacht aan fĳ iguraties van wit grint?

Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten. Amsterdam 1980, p. 454

1.1 Inleiding

De dichter Gerrit Achterberg maakte een nieuw woord, sterregrint en Ida 
Gerhardt staat daar bĳ  stil: drie lettergrepen, twee woorden, ster(re) en 
grint: hoe is hĳ  erop gekomen om die samen te voegen tot één woord, en 
wat bedoelt hĳ  er precies mee? Maar niet alleen dichters bedenken nieuwe 
woorden, ook gewone stervelingen doen dat, en voor alle taalgebruikers is 
er aan woorden heel wat te beleven.

In het Nederlands hebben we allerlei woorden als (1a), maar veel meer 
woorden als (1b):

  (1)(a) appel    (b) appelboom
    mooi     bloedmooi
    werken     verwerken
    tuin     tuintje
    goed     goedkoop
    lezen     lezing

Die onder (1b) zĳ n veel talrĳ ker. Je kunt er stukjes in onderscheiden die 
zelf woord zĳ n: appel-, -boom, bloed-, -mooi, goed-, -koop, en soms zit er 
in een woord een stukje dat geen woord is, zoals in tuin-tje, ver-werken 
of lez-ing. We kunnen die woordstukken links of rechts zetten, zoals fris, 
koud, ziek:
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  (2)(a) frisdrank    (b) okselfris
    koudvuur     ijskoud
    ziekbed     doodziek

Ook kunnen we de volgorde veranderen, en dan verandert de betekenis:

  (3)(a) melkchocolade  (b) chocolademelk
    tomatensoep    soeptomaten
    waterleiding    leidingwater

Bĳ  stukjes die niet zelf woord zĳ n, kan dat niet:

  (4)(a) leesbaar    (b) *baarlees
    ondiep      *diepon
    zielig      *igziel

We kunnen ook nieuwe combinaties maken: iemand die iets van een yup 
heeft kunnen we yuppig noemen, iemand die de hele dag telefoneert verbelt 
een vermogen, maar niet alles lĳ kt te mogen: leesbaarheid is goed, maar 
*schoonheidbaar beslist niet.

Als je op stukjes gaat letten, kom je nog veel meer tegen: in deskundo herken-
nen we een deel van deskundig en een -o die we ook tegenkomen in lesbo of 
frusto, in euthanasiasteling komen delen van euthanasie en enthousiasteling 
voor. Hier is het moeilĳ ker om er duidelĳ ke stukjes uit te halen, net zoals bĳ voor-
beeld bĳ  beginnen. Bĳ  be-werken en be-plakken lukt dat wel, maar bĳ  be-ginnen 
weten we met -ginnen niet goed raad. En wat doen we met paling en haring? 
Zit daar -ing in, net als in lezing en roeping? Of, ook niet makkelĳ k: hoe zit het 
met ant-woord of elle-boog? En zitten de woorden kat en belletje in kattebelletje?

Met al die woorden waar op de een of andere manier stukjes in lĳ ken te 
zitten, en met de mogelĳ kheid van nieuwe combinaties, houden morfologen 
zich bezig. In dit hoofdstuk maken we kennis met verschillende vragen en 
problemen die zich daarbĳ  voordoen.

1.2 Basisbegrippen

1.2.1 Gelede en ongelede woorden

Ieder woord bestaat uit een klankvorm en een betekenis; in het Neder-
lands is poes een woord, omdat de klankvorm /pus/ een eenheid vormt 


