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Samenvatting ‘Grensgevallen in de morfologie, een studie 
in taalverandering’

1. Inleiding
Dit boek is een studie over taalverandering� Niet over een taalverandering uit een ver verleden, maar over 
drie veranderingsprocessen die onder onze ogen plaatsvinden en die traditioneel als onregelmatig en niet 
systematiseerbaar gelden� Deze processen zijn alle drie morfologisch van aard – ze hebben betrekking 
op woordvorming – maar anders dan gebruikelijk in de morfologie speelt het begrip morfeem in deze 
veranderingen geen rol� Vandaar waarschijnlijk dat de woordvormingsprocessen die hier besproken zijn, 
doorgaans als toevallige verschijnselen afgedaan zijn die geen beschrijving verdienen of op hun best als 
grensgevallen te beschouwen zijn� Wellicht dat de nadruk, die in de vroeg 20e eeuwse morfologie gelegd 
werd op het zo handige en nuttige begrip morfeem (zie Bauer 2020: 459), ertoe geleid heeft dat verschijn-
selen waarin het morfeem geen rol speelt, terzijde geschoven zijn� In deze studie is aangetoond dat dit ten 
onrechte gebeurd is en dat deze processen wel degelijk systematisch zijn�

Dat was ook de claim die het uitgangspunt van het onderzoek vormde� Als taalveranderingen op 
toeval berusten, is er immers een grote kans dat spreker en luisteraar elkaar op een gegeven moment niet 
meer kunnen volgen� Dat dit niet het geval is, leidt tot het vermoeden dat alle veranderingen min of 
meer systematisch dienen te zijn� Bovendien is het hoogst onwaarschijnlijk dat woordvorming uit twee 
volstrekt van elkaar verschillende delen bestaat: een regelmatig morfematisch deel en een op toeval berus-
tend non-morfematisch� Het onderzoek dat in dit boek gepresenteerd is, toont aan dat, zoals verwacht, 
non-morfematische woordvormingsprocessen geenszins chaotisch zijn� 

Het verschijnsel dat ten grondslag ligt aan deze non-morfematische woordvormingsprocessen bleek 
uitstekend beschreven te kunnen worden met een notie ontleend aan de theorie van diacrisis, ontwikkeld 
door de Poolse linguïst Ludwik Zabrocki (1907-1977)� Zabrocki zoekt naar gelijke delen in van elkaar 
verschillende woorden� Deze gelijke delen blijken, ook al hebben ze van zichzelf geen morfeemstatus, 
toch een zekere realiteit te vertegenwoordigen� Men neme bijvoorbeeld de Nederlandse woorden bast, 
last en kwast of de Engelse last, mast en vast� Deze woorden, zowel de Nederlandse als de Engelse, hebben 
een finaal segment gemeen, respectievelijk /-ɑst/ voor het Nederlands en /ɑ:st/ voor het Engels� Zo’n 
gemeenschappelijk deel, een confusivum in de terminologie van Zabrocki, heeft een zekere realiteit niet 
alleen als eindrijm, zoals in dit geval, maar het functioneert, wanneer er in het hoofd van de taalgebruiker 
bijvoorbeeld nog een overeenkomstig betekenisaspect bij komt, bovendien als herkenningspunt dat via 
analogie kan leiden tot paradigmatische woordvorming� In de drie processen die in dit boek beschreven 
zijn, is dit duidelijk het geval� Voorbeelden besproken in dit boek, zijn voornamelijk ontleend aan het 
Engels en het Nederlands, hoewel er ook incidenteel data uit het Fries, Afrikaans, Duits, Zweeds, Frans, 
Spaans, Italiaans en Pools geanalyseerd worden�

2. Woordvormingsprocessen
Drie non-morfematische woordvormingsprocessen zijn geanalyseerd in het hier beschreven onderzoek: 
suffix herinterpretatie, clipping, met de nadruk op embellished clipping, en blending�

2.1 Suffixherinterpreatie 
In de hoofdstukken 2 en 3 heb ik suffixherinterpretatie behandeld� Het Engelse woord neonatology biedt 
een goed voorbeeld van het geanalyseerde probleem� Volgens de OED is neonatology gevormd op basis 
van het nomen neonate ‘pasgeborene’, een ‘backformation’ van neonatal en een slotdeel –ology� Het nor-
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male suffix is echter –logy, zie bijvoorbeeld biology, geology en theology, alle drie gevormd op basis van een 
Grieks grondwoord en het suffix –logy, dat overigens eveneens teruggaat op het Grieks� De vraag die nu 
opkomt, luidt ‘hoe heeft het suffix –logy zich tot –ology kunnen ontwikkelen?’� Het antwoord bleek voor 
de hand liggend� De naïeve taalgebruiker stuit op een rijtje zoals biology, geology en theology en consta-
teert dat deze woorden een gemeenschappelijk segment –ology hebben� De taalgebruiker realiseert zich 
tevens dat het in deze woorden gaat om een wetenschappelijke discipline en veronderstelt daarom dat het 
confusivum –ology iets suffixachtig is dat deze betekenis draagt� Een volgende stap kan dan zijn dat de 
taalgebruiker dit confusivum, dat op zich geen morfeemstatus heeft, gaat gebruiken als ware het een suffix 
en het achter neonat(e) plakt, waardoor de nieuwe vorm neonatology ontstaat� Zodra dit vaker gebeurt, 
ontwikkelt –ology zich tot een allomorf van –logy en krijgt het zelf ook suffix- en dus morfeemstatus�

2.2 Clipping
In hoofdstuk 4 en 5 is het tweede woordvormingsproces besproken, clipping� Clipping is het verschijnsel 
dat een woord ingekort kan worden, zoals het geval is bij het Engelse tute afkomstig van tutor ‘studie-
leider’ of vet van veterinarian ‘dierenarts’ of celeb van celebrity ‘beroemdheid’� Het is duidelijk dat bij dit 
inkorten, dat als een woordvormingsproces gezien moet worden, het begrip morfeem opnieuw geen rol 
speelt� Het gaat veeleer om geaccentueerde syllaben� Naast dit proces van CVC-verkortingen, is er in de 
laatste 75 jaar in het Amerikaans-Engels ook een disyllabisch verkortingsproces opgedoken: psycho van 
psychopath ‘psychopaat’ bijvoorbeeld� Een groot deel van deze disyllabische verkortingen kent een finale 
–o� In hoofdstuk 4 wordt aannemelijk gemaakt dat dit nieuwe verschijnsel opgekomen is onder invloed 
van immigrantentalen, waarschijnlijk het Italiaans, maar ook Spaans kan niet uitgesloten worden� Op 
basis van een aantal disyllabische afgeknotte vormen met finaal –o heeft zich in het hoofd van de naïeve 
taalgebruiker iets vergelijkbaars voorgedaan als bij –oloog� 

Het confusivum –o, dat in het rijtje van finale –o vormen zoals psycho, homo, dipso ‘alcoholist’, niet 
alleen stond voor [+korte vorm] of [+ disyllabisch], maar ook voor de kenmerken [+informeel], [+men-
selijk] en [+ pejoratief ], werd beschouwd als een soort suffix dat eveneens toegevoegd kon worden aan 
ingekorte monosyllabische vormen� Zie bijvoorbeeld lesbo, afkomstig van het woord lesbian ‘lesbisch’, dat 
verkort is tot lesb en waar vervolgens –o aan vastgeplakt is� Dit type nieuwvormingen is door Bauer en 
Huddleston (2002: 1636) ‘embellished clippings’ genoemd� 

De ontwikkeling stopte evenwel hier niet, zoals ik hoofdstuk 4 heb aangetoond� Neem bijvoorbeeld 
het recentelijk gevormde woord weirdo ‘vreemde figuur’� Hier is geen sprake van inkorten of knippen, 
integendeel de oorspronkelijke vorm is verlengd� Wel dient vastgesteld te worden dat het basiswoord 
weird eenlettergrepig is, net als de basiswoorden voor embellished clippings� Ook verder past weirdo 
prima in het rijtje waartoe ook lesbo behoort: het is een informeel woord, gebruikt voor mensen en het 
heeft een pejoratieve lading� Vandaar dat ik voor deze categorie de term ‘pseudo-embellished clippings’ 
zou willen voorstellen� Finaal –o, dat in een vorm als psycho geen enkele morfologische status heeft, heeft 
in dit veranderingsproces suffixstatus weten te verwerven� Aanvankelijk kon het alleen gebruikt worden 
bij tot monosyllabische vormen ingekorte woorden, naderhand ook bij zelfstandige monosyllabische 
woorden�

Finaal –o heeft een zegetocht over de wereld gemaakt� In hoofdstuk 4 heb ik laten zien hoe het 
doorgedrongen is in talen zoals het Zweeds, Nederlands en zelfs het Duits� Vooral de ontleningen in het 
Duits zijn de moeite van het opmerken waard� Het Duits beschikt immers van oudsher over een verge-
lijkbaar concurrerend suffixachtig element –i, als in Studi voor Student ‘student’ en Ossi voor Ostdeut-
scher ‘Oostduitser’� De introductie van disyllabische clippings in het Nederlands is bevorderd door het 
trocheïsch karakter van het Nederlands� Daarnaast heeft dit nieuwe woordvormingsproces ook conse-
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quenties gehad voor de grammatica van het Nederlands, zoals ik in hoofdstuk 5 heb laten zien� Naast de 
constraint-volgorde die monosyllabische clippings toestaat, is er een andere, juist omgekeerde volgorde, 
opgekomen die disyllabische verkorte vormen mogelijk maakt� 

2.3 Blending
Het derde woordvormingsproces, dat besproken is in de hoofdstukken 6, 7 en 8, is blending� Blends zijn 
woorden die samengesteld zijn uit delen van twee andere woorden� Voorbeelden van recente Engelse 
blends zijn: chumocracy ‘een bewind door mensen die maatjes van elkaar zijn’ van chum + democracy, 
covidiot ‘iemand die denkt dat de COVID19 pandemie fake is’ van covid + idiot, Twitterverse ‘Twit-
ter-nieuwswereld’ van Twitter + universe en Weimerica ‘de aan de Weimarrepubliek herinnerende poli-
tieke chaos in de VS tijdens het Trumpbewind’ van Weimar + America� Nederlandse onlangs opgedoken 
blends zijn balkon(n)ade van balkon + serenade, habitoor van habitat + kantoor, skyperitieven van skype 
+ aperitieven en vaccinazi van vaccin + nazi� Mijn analyse bevestigt dat blends bestaan uit het begindeel 
van het eerste basiswoord en het laatste deel van het tweede basiswoord, bijvoorbeeld wei– van het eerste 
basiswoord Weimar en –merica van het tweede America� Zowel het eerste als het tweede woord kan 
volledig in de blend opgenomen worden, zoals een paar van de hier gegeven voorbeelden laten zien� 

Na een uitvoerig, wellicht zelfs uitputtend overzicht van de bestaande literatuur over blends heb 
ik aangetoond dat bij de vorming van blends het tweede basiswoord prioriteit heeft� Van het tweede 
basiswoord, dus bijvoorbeeld democracy, wordt een beginstuk afgeknipt, of om in vakjargon te spreken 
getrunceerd� In principe moet de beklemtoonde lettergreep in het niet-getrunceerde deel achterblijven� 
Dit afknippen leidt dus tot het finale deel –mocracy� Knippen gaat bij het tweede basiswoord van links 
naar rechts, want het finale deel moet overblijven� Bij het eerste basiswoord gaat het precies omgekeerd, 
want daar moet een initieel deel overblijven� Het segment –mocracy, dat op zich geen enkele morfolo-
gische status heeft, wordt nu hoofd van de blend� In elk geval het formele hoofd� Dit hoofd bepaalt het 
klemtoonpatroon en de syllabische structuur van de uiteindelijke blend� Een blend kopieert de prosodi-
sche en syllabische structuur van het oorspronkelijk tweede basiswoord�

Een volgende stap is dat een exact even groot deel als hetgeen afgeknipt is van het tweede basiswoord, 
genomen mag worden van het begin van het eerste basiswoord om vervolgens geïnserteerd te worden op 
de open plek in het skelet van het tweede basiswoord� Neem opnieuw het voorbeeld democracy: hiervan 
wordt het klemtoonloze de– afgeknipt, hetgeen één lettergreep is; vervolgens mag er van chum een, eer-
ste, lettergreep genomen worden om op de plek van de– geïnserteerd te worden� Toevallig is dat hier het 
gehele monosyllabische woord� Het resultaat is na deletie van identieke delen: chumocracy� Het is overi-
gens niet zo dat blending per se met lettergrepen werkt� Zie het klassieke voorbeeld smog van smoke ‘rook’ 
en fog ‘mist’� Hier gaat het om truncatie en insertie van een onset� Blending, dat traditioneel als een uiterst 
chaotisch proces gezien wordt, blijkt dus volgens een vast patroon te werken, zoals mijn analyse laat zien� 

Wel moet, zoals in hoofdstuk 7 aangetoond is, een kleine groep combinaties als modem, ontstaan 
uit modulator + demodulator, onderscheiden worden van blends� Dat is ook voor de hand liggend: waar 
blends het eerste deel van het eerste basiswoord combineren met het laatste deel van het tweede basis-
woord, combineren de modem-type concatenaties het eerste deel van beide woorden� Het gaat hier dus 
om samenstellingen van twee clippings, die, zoals verwacht kon worden, dan ook het klemtoonpatroon 
van samenstellingen volgen en niet zoals blends die van het tweede basiswoord� 

Een blend die populair wordt of gevolgd wordt door de vorming van een aantal gelijksoortige blends 
kan als model dienen voor paradigmatische woordvorming, heb ik in hetzelfde hoofdstuk 7 aangetoond� 
Het hoofd van een blend, zoals –tainment afkomstig van entertainment en aangetroffen in blends als 
docutainment en infotainment, kan dan op termijn uitgroeien tot een zelfstandig woord, waardoor latere 
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nieuwvormingen met tainment eerder als samenstellingen gezien moeten worden� Het klemtoonpatroon 
van de gevonden data bevestigen dit�

Tot zover is niets gezegd over het belang van confusiva voor blending� Ten onrechte: voor de herken-
ning en daarop volgende interpretatie van blends zijn confusiva van de uiteindelijke blend en de beide 
basiswoorden nodig� Dus bijvoorbeeld Wei, confusivum van Weimerica en Weimar, en merica, confusi-
vum van opnieuw Weimerica en nu America� Op basis van deze confusiva wordt herkenning van de basis-
woorden mogelijk� Hoe groot de confusiva moeten zijn voor een gemakkelijke terugvindbaarheid van de 
oorspronkelijke basiswoorden is een zaak die nader psycholinguïstisch onderzoek moet uitwijzen�

3. Unidirectionaliteit
In het laatste inhoudelijke hoofdstuk, 9, ben ik verder ingegaan op de ontwikkeling van een volstrekt ge-
bonden segment als –tainment in entertainment via blends tot een vrij morfeem of lexeem� Dit hoofdstuk 
dat als een toegift gezien kan worden, omdat het niet rechtstreeks betrekking heeft op een van de drie be-
handelde non-morfematische woordvormingsprocessen, richt zich op de vraag of er een specifieke richting 
is waarin morfologische veranderingen gaan, zoals geclaimd wordt in relatie tot grammaticalisering� 

 — Drie veranderingsprocessen zijn geanalyseerd: 
 — Van nominaal deel van een samenstelling tot een affix(oid), bijvoorbeeld van Nederlands boer in 

groenteboer en uiteindelijk lesboer.
 — Van affix(oid) tot vrije vorm (adjectief/adverbium): bijvoorbeeld van Duits Hammerfrau ‘power 

vrouw’ tot Das ist hammer ‘dit is super’�
 — Van non-morfematisch deel van een opaque woord via libfix tot nomen: bijvoorbeeld van maga-

zine via fanzine naar zine, drie lexemen die zowel in het Engels als in het Nederlands voorkomen�
De richting waarin deze drie veranderingsprocessen zich voltrekken, blijkt te verschillen, maar ook de 
mate van verandering verschilt� In het eerste geval gaat die van vrij tot gebonden morfeem, in het tweede 
precies andersom, in het derde van maximaal gebonden woorddeel, dus non-morfematisch woorddeel, 
via gebonden, suffixachtig, segment tot vrij morfeem of lexeem� Ergo: er is geen specifieke richting van 
verandering�

4. Conclusie
In het afsluitende hoofdstuk van deze studie zijn de resultaten nogmaals samengevat� Geconcludeerd is 
dat de drie non-morfematische woordvormingsprocessen, die traditioneel voor chaotisch en onvoorspel-
baar gehouden werden, dit geenszins zijn� Ze berusten op een systematiek die voortvloeit uit herkenning 
door sprekers en daaropvolgende productieve processen die berusten op analogie� Die processen zijn 
geenszins toevallig en de taalveranderingen die eruit voortvloeien zijn derhalve voor taalgebruikers her-
kenbaar en voor taalkundigen systematiseerbaar� 

Taalgebruikers zijn zich absoluut niet bewust van taalkundige theoretische noties als morfemen, maar 
nemen simpelweg overeenkomsten en gelijkheden waar� Of deze zich houden aan morfologische grenzen 
of niet, blijkt niet van belang� Overigens blijken prosodie en syllabische structuur bij enige van deze pro-
cessen wel een fundamentele rol te spelen, maar dit zijn geen morfologische categorieën� 

De door de taalgebruikers waargenomen overeenkomsten tussen verschillende lexemen kunnen 
vervolgens de basis vormen voor productieve processen van paradigmatische woordvorming� Deze studie, 
die zich vooral richt op taalverandering, sluit door deze bevinding aan bij eerder werk van Nederlandse 
morfologen, zoals Schultink, Van Marle, Hüning en Van Santen in hun streven aandacht te vragen voor 
paradigmatische woordvorming (cf� Booij 2019: 10)�


