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Toen ik nog maar korttaalwetenschap studeer-de, werd er een enquêteuitgedeeld”, vertelt taal-kundige Mirjam Ernestus (37).“Ons werd onder andere gevraagdwat we van de opleiding vonden.Hoewel ik niet erg enthousiastwas, heb ik toen maar ingevulddat ik het leuk vond. Ik was altwee keer van studie veranderd. Ikdacht: als ik hier nu ook weinigaan vind, blijft er niets meer over.”Inmiddels is Ernestus door deEuropean Science Foundation uit-geroepen tot een “potentieel we-reldleider” in de taalwetenschap.Ze krijgt dit jaar de prestigieuzeEURYI-prijs (European Young In-vestigator Award, ‘Europese prijsvoor jonge onderzoekers’) van 1,25miljoen euro om in de komendejaren te besteden aan onderzoek.Ook door haar collega’s wordt Er-nestus gezien als een van de be-langrijkste jonge Nederlandse taal-kundigen. 
‘Eik’Ernestus gaat met het geld vanhaar prijs onderzoek doen naareen verschijnsel dat haar al inte-resseert sinds ze haar proefschriftschreef: het feit dat mensen zonderdat ze het in de gaten hebben veelwoorden maar half uitspreken. Wienauwkeurig luistert, hoort bijvoor-beeld dat ook ervaren sprekers een

woord als eigenlijk in lopendespraak bijna helemaal inslikken, en in plaats daarvan ‘eik’ zeggen.Opvallend daarbij is dat hetnormaliter niemand opvalt dat dehelft van het woord ontbreekt. Ernestus liet mensen eens in eenexperiment op een knop duwen alsze een l-klank hoorden. Bij een zinals ‘Dat is eik raar’ drukten ze alle-maal, en als hun erop gewezenwerd dat er helemaal geen l tehoren was geweest, weigerden zedat soms zelfs te geloven. Kenne-lijk vullen we in ons hoofd die ont-brekende klanken zo gedachteloosin dat we niet eens meer horenwat er echt gezegd wordt. Dat ef-fect wil Ernestus de komende jarennog beter onderzoeken, ook voorandere talen, zoals het Spaans, hetFrans, het Ests en het Fins. Ernestus, die in 2000 promo-veerde aan de Vrije Universiteit inAmsterdam, werkt sinds die tijd bij het Max Planck Instituut in Nij-megen, een grotendeels door eenDuitse organisatie gefinancierdeonderzoeksinstelling die zich richtop de manier waarop taal in onshoofd zit. Ze is er anders tegentaal aan gaan kijken: “Op de uni-versiteit was me verteld dat taalmet regels werkt. Het feit dat jetobben uitspreekt met een b-klank,maar tob met een p, werd toege-schreven aan een regel van de Ne-derlandse klankleer die van elke baan het eind van een woord een pmaakt. Maar dat klopt niet.”
‘Stobden’Ernestus ontdekte hoe het wél zattoen ze in Nijmegen kwam werkenen ze werd ingeschakeld bij onder-zoek naar precies de afwisselingtussen bijvoorbeeld de klanken ben p: “Ik doorzocht een grote data-base met Nederlandse woorden diewe heel nauwkeurig op allerlei re-gelmatigheden gingen onderzoe-ken. Daaruit bleek bijvoorbeelddat er in het Nederlands na eenkorte klinker veel vaker een pvoorkomt dan een b: er zijn allerleiwoorden als drop, kop, lip, mep enpap, maar woorden als kwab enschub zijn veel zeldzamer. Van dieverdeling maakten we een statisti-sche analyse.”

Vervolgens is Ernestus de foutengaan bestuderen die mensen ma-ken, bijvoorbeeld als ze de verle-den tijd moeten maken van tobben.Sommige mensen zeggen dan aldan niet per ongeluk ‘topten’ inplaats van ‘tobden’, en behandelendat werkwoord dus alsof het een pheeft. Ze kwam erachter dat er eenverband is met de verdeling van dewoordenschat: de fout ‘topten’ isveel waarschijnlijker dan de fout‘stobden’. Hoevéél waarschijnlijkerviel zelfs ook precies te zeggen aande hand van de statistische verde-ling van de woordenschat.Ernestus: “De conclusie is voormij duidelijk: het beeld dat mij tijdens mijn studie is bijgebracht,moet worden bijgesteld. Mensenkennen geen regels voor de verle-den tijd. In plaats daarvan hebbenze in hun hoofd alle verledentijds-vormen opgeslagen; woorden dieop elkaar lijken, zitten dicht bij el-kaar in ons brein, en daardoor grij-pen we weleens mis. Als ze de ver-leden tijd tobden moeten zeggen,beginnen alle woorden als kopten,stopten, flopten, ontpopten, proptenen klopten dat woord de verkeerderichting in te trekken. Soms gevende hersenen aan die verleiding toe:dan zeggen mensen dus per onge-luk ‘topten’.” Dat je omgekeerd bijstopten iets fout zou doen is veelminder waarschijnlijk, omdat erminder woorden zijn die je de ver-keerde kant op zouden sturen:naast tobden heb je schrobden enhooguit een handjevol andere.
KlankregelsMet dit vernieuwde inzicht wil Ernestus terugkeren naar de uit-spraak van eigenlijk als ‘eik’. “Datinslikken kun je gemakkelijk begrij-pen als je gelooft dat mensen re-gels in hun hoofd hebben. Als ie-mand ‘eigenlijk’ zegt, haalt hij vol-gens die redenering eerst dat helewoord op uit zijn geheugen, enpast daar dan enkele klankregelsop toe, die er ‘eik’ van maken. Deluisteraar hoort dat woord, maarreconstrueert er weer het volledigewoord eigenlijk uit. Die regels ver-lopen volautomatisch, en geen vanbeiden is zich ervan bewust datsommige dingen nooit gezegd zijn
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– in hun hoofd hebben ze allebeiwel degelijk een l.”Maar Ernestus denkt dat waar-schijnlijk ook hieraan geen regelste pas komen. “Volgens ons modelhebben mensen zowel eik als ei-genlijk in hun hoofd zitten. Devraag is dan hoe we een rangorde-ning tussen die twee kunnen aan-brengen: hoe kunnen mensen ‘ei-genlijk’ horen als iemand ‘eik’ zegt,maar nooit ‘eik’ als iemand ‘eigen-lijk’ zegt? Mogelijk klinkt het ‘eik’dat mensen zeggen als ze ‘eigen-lijk’ bedoelen toch niet precies het-zelfde als de naam van de eiken-boom. Misschien tilt de sprekertoch heel vluchtig het puntje vanzijn tong op, alsof hij een l gaatzeggen, en misschien pikt de luis-teraar dat heel subtiele signaaltoch op. Dat willen we de komen-de jaren gaan uitzoeken.”           e

A. Test uw 

spellingkennis

1. a. Davidsster

b. Davidster

c. davidster

2. a. hier tussendoor

b. hiertussen door

c. hiertussendoor

3. a. mariene biologie

b. marine biologie

c. marinebiologie

4. a. V-formatie

b. v-formatie

c. veeformatie

5. a. whitewash vloer

c. witewhash vloer

d. witewhashvloer

B. Vergroot uw 

woordenschat

1. big five

a. begroeting

b. buffel, leeuw, lui-

paard, neushoorn,

olifant

c. China, Frankrijk,

batterij aan hulp-

Sinterklazen teneinde

deze laaggelegen 

natiën te vergullen

met stoombootladin-

gen vol presentjes.

2. Zal de nieuw te vor-

men co-alitie net zo

driestig en kwistig met

kadootjes strooien als

de goedheiligman? De

Blokkers en Bart-Smit-

ten van deze wereld

zullen er voorzeker niet

rouwig om zijn.

D. Extra

Wat voor fout zit er in

‘Taaladviesdiesnt’: een

taalfout, schrijffout, typ-

fout, drukfout, zetfout of

nog iets anders?

De antwoorden vindt u 

op bladzijde 331 van dit

nummer.                              e

TA A LT E S T
Taaladviesdienst

Rusland, Verenigd

Koninkrijk, VS

2. Big Five

a. begroeting

b. buffel, leeuw, lui-

paard, neus-

hoorn, olifant

c. China, Frankrijk,

Rusland, Verenigd

Koninkrijk, VS

3. high five

a. begroeting

b. buffel, leeuw, lui-

paard, neus-

hoorn, olifant

c. China, Frankrijk,

Rusland, Verenigd

Koninkrijk, VS

C. Zoek de fouten

1. Sint Nicolaas arri-

veert aanstonds

weer in ‘t land met

zijn dienstige ge-

volg van Zwarte 

Pieten en een hele
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