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die van taal tot taal kan verschillen: Nederlandse zowel als Japanse woorden
hebben een primaire klemtoon, maar in het Nederlands wordt hieraan een ryth
mische melodie geankerd, in het Japans een tonale melodie. De traditionele regelorde, waarbij aan het woord eerst de melodie wordt toegekend, houdt in dat
primaire klemtoon in het Nederlands en in het Japans geheel verschillend van
aard zijn.
(iii) De ‘m ain stress first theory’ komt overeen met de intuitief correcte ziens
wijze dat secundaire accenten (uitvloeisels van de rythmische melodie) ‘echos’
o f ‘bijprodukten’ zijn van de primaire klemtoon en niet omgekeerd.
3.
Conclusie
Kritiek op bepaalde punten van SSSD, die overigens wordt vergemakkelijkt
door het heldere en expliciete karakter van de uiteenzetting, mag niet doen ver
geten dat SSSD alle kwaliteiten heeft om het werk voor een breed publiek aan
trekkelijk te maken: de student o f andere geïnteresseerde in de fonologie vindt
er een heldere en inzichtelijke uiteenzetting van de basisprincipes en de argumentatiewijze van de hedendaagse fonologie; de neerlandicus kan er kennis nemen
van de meest recente theorie en beschrijving van een aantal belangrijke aspecten
van de nederlandse klankleer; elk fonoloog vindt in SSSD een synthese van de
hedendaagse algemene fonologische theorieën, en een toepassing die tot het
beste behoort van wat deze fonologie heden te bieden heeft.
S. Paul Verluyten
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De strategieën van de speller, Een analyse van het spellingvraagstuk.
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Behalve voetbal en politiek is er nog een derde onderwerp waar elke Nederlander
verstand van heeft: de spellingproblematiek. In de discussies daarover kunnen
de emoties hoog oplopen. Terwijl de een spelfouten in zijn kwaliteitskrant als
duidelijke tekenen van taalverloedering naar voren brengt en spellinghervor
ming gelijk stelt aan cultuurverval van de ergste soort, pleit de ander voor een
radicale spellingvereenvoudiging - al was het alleen maar om in het onderwijs
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eindelijk eens tijd vrij te kunnen maken voor onderwerpen ‘waar de kinderen
echt iets aan hebben’ . Gehinderd door gedegen kennis van zaken worden de dis
cussianten meestal niet; die wordt vooral van eventueel aanwezige neerlandici
verwacht. Veel grond onder de voeten hebben die echter ook niet. De pleidooien
in de vakliteratuur voor o f tegen spellinghervorming worden nauwelijks ge
schraagd door de resultaten van empirisch onderzoek. De dissertatie van Ver
hoeven (verder: V) brengt verandering in die situatie. Z ijn onderzoek is gericht
op fundamentele kennis van de strategieën die bij het spellen worden gehan
teerd. Zulke kennis vormt een noodzakelijke voorwaarde voor een zinvolle dis
cussie over de spellingproblematiek. Pas wanneer bekend is hoe bij de spelling
het denkproces verloopt en waar zich precies de problemen voordoen, is het im 
mers mogelijk aan te geven welke veranderingen in het spellingsysteem én in het
spellingonderwijs ook echt verbeteringen zullen zijn.
Nadat V in zijn eerste hoofdstuk zijn onderzoek als taalbeheersingsonderzoek
heeft gelegitimeerd, de eisen aan een spellingsysteem heeft besproken en een
boeiend overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse spellingonderwijs
heeft gegeven, komt hij in hoofdstuk

2

tot het eigenlijke onderwerp van zijn on

derzoek: de strategieën van de speller. H ij laat zien dat er in de (voornamelijk
Angelsaksische) literatuur twee strategieën worden onderscheiden: een visuele,
‘Chinese’ strategie en een regelgerichte, ‘Fenicische’ strategie. Volgt een speller
de eerste strategie, dan ziet hij het woord als het ware voor zich en schrijft het
dan ‘volautomatisch’ op. Gaat hij te werk met een regelgerichte strategie, dan
spreekt hij het woord eerst inwendig uit en koppelt vervolgens de klanken be
wust, via regeltoepassing aan de geschreven vorm. Uit Engelstalig onderzoek is
al bekend dat bij het aanvankelijk spellen de regelstrategie het belangrijkst is;
later gaat bij Engels schrijvenden de visuele strategie overheersen. V vraagt zich
a f o f dat laatste ook voor de Nederlandse situatie geldt. Daartoe heeft hij de
strategieën van enigszins gevorderde en van rijpe spellers onderzocht. De eerste
groep is in zijn onderzoek vertegenwoordigd door 94 kinderen tussen 9 en 14
jaar, de tweede groep door 30 goed opgeleide volwassenen.
In het derde hoofdstuk bespreekt V de opzet van het onderzoek. O m te ach
terhalen welke strategie bij jeugdige en volwassen spellers domineert, maakte hij
gebruik van dictees waarin het accent lag op vier verschillende soorten probleemvormen: doubletvormen, aangeboden in (A) een moeilijke in (B) een ge

makkelijke context en non-doubletvormen, ook aangeboden in (C) een moeilij
ke en in (D) een gemakkelijke context. Van doubletvormen spreekt V als er van
hetzelfde lexicale item met dezelfde uitspraak twee verschillende spellingvormen
bestaan. De meeste doubletten komen uiteraard voor bij de werkwoordsvor
men. V maakte in zijn onderzoek nog een onderscheid in vier grammaticale op
posities: getal (ik/w ij wandelde/n), tijd (zij antwoord/d/en), persoon (ik/hij
antw oord/t), en aspect (verdient/verdiend). De moeilijkheid van de context
waarin de werkwoordsvormen werden aangeboden, varieerde V door de facto
ren afstand en volgorde te manipuleren. M oeilijk is een zin als de werkwoords
vorm vooraf gaat aan de ‘cue’ (meestal het onderwerp, in andere gevallen b ij
voorbeeld een bijwoordelijke bepaling van tijd) (‘daarom ondervind ik veel te
genstand’ ; ‘veel schepen strandden gisteren’), o f wanneer de afstand tussen
‘cue’ en werkwoordsvorm groot is (‘ ..om dat ik al een brief naar de Franse presi
dent zend’).
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Nu stond volgens V bij voorbaat eigenlijk al vast dat in ieder geval Nederlan
ders die weinig o f geen spelfouten maken, gebruik maken van een gemengde

strategie. Ze kunnen eenvoudig niet anders. Voor woorden als ‘spaghetti’ en ‘ijs’
moeten ze een visuele strategie gebruiken, voor andere vormen, zoals ‘vermeld
de’ en ‘betekend’ een regelstrategie, en voor een (zeer grote) derde categorie kan
gebruik worden gemaakt van elk van beide strategieën: ‘hond’ , ‘dromen’ , enz.
De vraag is nu tweeledig: gebruiken ook jeugdige spellers al een gemengde stra
tegie, en is er een strategie die in de gemengde strategie van de volwassen Neder
landse speller overheerst? Z ou er sprake zijn van visuele dominantie, dan is dat,
mede gezien het Engelstalige onderzoek, een argument voor een universele ont
wikkeling van regel naar woordbeeld, Overheerst de regelstrategie, dan zou dat
een argument zijn voor een spellingspecifieke ontwikkeling. Tegenover een visu
ele dominantie bij erg onregelmatige spellingen (zoals het Engels) zou dan een
regeldominantie staan bij meer regelmatige spellingen (zoals het Nederlands).
De redenering achter het experiment van V gaat nu als volgt. Wanneer zou
blijken dat de doubletvormen (A en B) lastiger zijn dan de non-doubletvormen
(C en D), dan zou dit wijzen op invloed van de woordbeeldstrategie. Nondoubletten stellen ‘woordbeeldspellers’ immers niet voor problemen. Die ont
staan pas als er vormen met twee concurrerende woordbeelden worden aangebo
den. Blijkt uit het experiment dat de vormen die in een moeilijke context (A en
C) worden aangeboden, lastiger zijn dan de vormen die worden aangeboden in
een gemakkelijke context (B en D), dan zou dat invloed van de regelstrategie in
diceren. Wie grammaticale regels toepast om spellingproblemen op te lossen,
moet immers de syntactische omgeving analyseren, en hoe lastiger dat is, des te
groter is de kans dat ‘regelspellers’ in moeilijkheden zullen komen. Van belang
is natuurlijk ook hoe groot de verschillen zijn die gevonden worden. Is het ver
schil doublet/non-doublet aanmerkelijk groter dan het verschil moeilijke/ge
makkelijke context, dan heeft blijkbaar de woordbeeldstrategie overwogen; ligt
de verhouding andersom, dan wijst dat op dominantie van de regelstrategie.
M aar hoe bepaalde V nu wanneer spellers ‘in moeilijkheden kom en’? Bij de
groep jeugdige spellers was dat geen probleem. Daar kon het aantal spelfouten
in een dictee als maat worden gebruikt. Bij de groep rijpe spellers echter was dat
niet mogelijk. Daarvoor worden er in deze groep eenvoudig te weinig spelfouten
gemaakt. Daarom paste V hier een andere methode toe. H ij ging na hoeveel tijd
de volwassen proefpersonen nodig hadden om een in een dictee aangeboden probleemvorm op te schrijven (van zijn aanvankelijke groep van 30 volwassen
proefpersonen bleven er overigens door technische storingen uiteindelijk slechts
17 over van wie de gegevens konden worden verwerkt). O m de invloed van indi
viduele verschillen in schrijfsnelheid uit te schakelen, w'erkte V met het begrip

extra-schrijftijd: het verschil tussen de schrijftijd nodig voor een probleemvorm
in het dictee en de schrijftijd nodig voor het letterlijk overschrijven van dezelfde
woordvorm. O ok ging hij na hoe lang de proefpersonen wachtten voordat ze
aan het schrijven van een aangeboden vorm begonnen: de reactietijd. De achter
liggende gedachte is uiteraard: hoe langer ze twijfelen voor en tijdens het schrij
ven, hoe lastiger de woordvorm gevonden wordt. Het zal duidelijk zijn dat het
hier om kleine, moeilijk te meten tijdverschillen gaat. Dat maakte het gebruik
geavanceerde meetapparatuur noodzakelijk. V koos voor een proefopstelling
waarin de volwassen proefpersonen werkten met een speciaal geconstrueerde

554

Boekbeoordelingen

drukmeetpen die het mogeljk maakte nauwkeurig vast te stellen wanneer de pen
zich wel en niet op het papier bevond. De betreffende signalen werden doorgege
ven aan een microcomputer en daar voor verdere statistische bewerking opgesla
gen.
In hoofdstuk 4 en 5 bespreekt V de resultaten van het experiment. Bij de jeug
dige spellers constateert hij voor de beide onafhankelijke variabelen significante
effecten in de verwachte richting. Doublet leidde inderdaad tot meer fouten dan
non-doublet en in een moeilijke context ging het vaker mis dan in een gemakke
lijke context. De effecten van doublet/non-doublet waren daarbij het sterkst.
Verder bleek het effect van beide variabelen in de loop van de leerjaren toe te
nemen; ook dat gold het sterkst voor het effect van doublet/non-doublet. V ’s
conclusie is dat jeugdige spellers vooral een woordbeeldstrategie hanteren. Pas
als ze niet meer anders kunnen, gaan ze regels toepassen. O f het dan goed gaat,
hangt a f van de complexiteit van de context. Is die te groot, dan komt er ook
van regel toepassing niet veel terecht.
Bij de volwassen spellers vond V geen significante verbanden in de verwachte
richting tussen de gemanipuleerde variabelen en de reactietijden. Voor de oppo
sitie le/3e persoon gold zelfs zowel bij doubletten als bij non-doubletten, dat
een gemakkelijke context een meer dan 25% langere reactietijd vergde dan een
moeilijke context - precies tegenovergesteld aan de verwachtingen dus. V
schrijft dat geheel toe aan een onvermijdelijke onvolkomenheid in de onder
zoeksopzet. W at betreft de extra-schrijftijd waren er wel significante verbanden
in de verwachte richting te constateren. Doubletvormen vergden meer extraschrijftijd dan non-doubletten en hetzelfde gold, in vergelijkbare mate, voor
moeilijke versus gemakkelijke contexten. Dat brengt V tot de conclusie dat de
onderzochte rijpe spellers, zoals verwacht, ‘gemengde spellers’ zijn. Dat in de
verschillende condities de extra-schrijftijden wél en de reactietijden niet signifi
cant van elkaar verschilden, is volgens V een aanwijzing voor dominantie van
het visuele aspect binnen de gemengde strategie. Volwassen, goede spellers gaan
primair a f op het woordbeeld. Pas als men daarmee niet tot een oplossing komt
- en tot die ontdekking komt men pas gaandeweg - wordt overgeschakeld op
regeltoepassing. In zijn ‘algemene discussie’ schrikt V niet terug voor generalisa
ties. U it de gevonden resultaten, gecombineerd met de Angelsaksische onder
zoeksliteratuur, concludeert hij dat ‘bij de mens het visuele de voorkeur geniet,
het is de strategie die hem ‘het beste afgaat’. Desgewenst kan hij omschakelen
naar een andere strategie. Is dat het gebruik van grammaticaal gefundeerde re
gels, dan zijn slechts meer geschoolden daartoe in staat’ .
In het zesde en laatste hoofdstuk gaat V in op mogelijke consequenties van
zijn resultaten voor het Nederlandse spellingsysteem en voor het Nederlandse
spellingonderwijs. Uit de geconstateerde dominantie van de visuele strategie
leidt hij a f dat spellers niet zozeer geholpen zijn door een een-op-een-relatie tus
sen klank en teken, maar veel meer door een-op-een relatie tussen gesproken en
geschreven woord. Vanuit het gemak van de schrijver gezien, is het dan ook aan
trekkelijker om de regel van de analogie te laten vervallen dan de regel van de
gelijkvormigheid o f de regel van de afleiding. Alleen de analogieregel leidt im 
mers tot meerdere schriftbeelden bij een en hetzelfde gesproken woord. Tot een
onomwonden pleidooi voor afschaffing van de analogieregel komt V overigens
niet. Daavoor spreken de resultaten van onderzoek naar het gemak dat de lezer
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van de analogieregel heeft, elkaar zijns inziens teveel tegen. Bovendien meent
hij dat er ook nog redenen van niet-communicatieve aard kunnen zijn die tot
handhaving van de analogieregel kunnen doen besluiten.
Ondanks de gebleken dominantie van de visuele strategie bij jeugdige en vol
wassen spellers, meent V niet dat in het aanvankelijk spellingonderwijs het aan
leren van de spellingregels naar de achtergrond zou moeten worden gedrongen.
Integendeel: hoe meer men jonge leerlingen met het regelsysteem laat oefenen,
des te scherper leren ze woordvormen waarnemen en des te beter wordt hun
woordbeeld. Speciaal met het oog op het aanleren van de werkwoordsspelling
vergelijkt V twee daartoe ontwikkelde algoritmen: een met een grammaticale in
gang en een met een auditieve ingang. Het eerste algoritme, ontworpen door As
sink, acht V het meest geschikt voor het beginonderwijs van de werkwoordsvor
men. Het tweede, van de hand van Kooreman, zou het best functioneren in het
vervolgonderwijs, waarin alleen nog bepaalde probleemgevallen als zodanig er
varen worden. V lanceert zelf nog een derde voorstel, een algoritme met een vi
suele ingang. Daarin wordt begonnen met de vraag tussen welke twee schrijfwij
zen de speller twijfelt. Afhankelijk van het antwoord komt er een vervolgvraag;
het antwoord daarop bepaalt wat de correcte schrijfwijze is. V ’s algoritme is be
doeld voor de rijpe speller. Alleen die immers bezit genoeg kennis om de ade
quate beginvraag te kunnen stellen.
V heeft met dit proefschrift een belangrijke bijdrage aan de spellingdiscussie
geleverd. Door de originele en geraffineerde opzet van zijn onderzoek is hij erin
geslaagd inzicht te verschaffen in het denkproces van de speller. De aanbevelin
gen die hij doet voor veranderingen in het spellingsysteem en in het spellingon
derwijs, zijn goed doordacht en nauwkeurig geformuleerd. Het valt te hopen dat
ze in de besluitvorming over de spelling op waarde zullen worden geschat.
Dat neemt niet weg dat er ook onvolkomenheden aan de dissertatie kleven.
Storend is vooral de gebrekkige verzorging van de illustraties, de lay-out en de
spelling. Zo doet de weergave van de proefopstelling nog het meest denken aan
de tekeningen van Kees van Kooten op de Bescheurkalender, zijn er diverse pa
gina’s die het met één woord moeten doen en vormt de spellingvariatie die de
schrijver hanteert een ongewilde onderstreping van zijn zesde stelling ‘Een
volstrekt uniforme spelling is te verkiezen boven een spelling met keuzemoge
lijkheden’. Ik geef enkele voorbeelden: voorkeursspelling (p. 14), mees-tal (p.
16), practiseren (p. 23), resorteren (p. 24), structuurmethode en struktuurmethode (p. 52) en transscriptie (p. 193). O ok op andere punten is V slordig. O p
p. 105 bijvoorbeeld citeert hij een eigen publikatie verkeerd. In Verhoeven
(1979) wordt voorspeld dat woordparen als hij-hei die zowel in syntactisch als
in semantisch opzicht verschillen, minder spellingproblemen op zullen leveren
dan woordparen die slechts in semantisch opzicht verschillen en in syntactisch
opzicht gelijk zijn (pijl-peil bijvoorbeeld ) . 1 In de dissertatie draait hij het precies
om. Verwondering wekt ook dat in de bibliografie een eigen bijdrage van V aan
de verzamelbundel Visies op spelling ontbreekt, temeer omdat daar al een be
schrijving wordt gegeven van een deel van het dissertatie-onderzoek.2
Tegenover de matige uiterlijke afwerking staan echter een preciese stijl en een
heldere betoogtrant. Het komt niet vaak voor dat V de lezer met onbeantwoorde
vragen achterlaat. Ik noem twee gevallen. In zijn laatste hoofdstuk adviseert V
om in het aanvankelijk spellingonderwijs veel aandacht te besteden aan het aan
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leren van de regels. Het gaat hier niet om de strekking van die aanbeveling zelf.
Daar valt weinig tegenin te brengen. Het probleem ligt in de relatie die V legt
tussen deze aanbeveling en de resultaten van zijn experiment. W at voor advies
zou V immers hebben gegeven als zijn onderzoeksresultaten precies omgekeerd
zouden zijn geweest, en geduid zouden hebben op dominantie van de regelstrate
gie? Het kan haast niet anders, o f ook dan zou hij voor een accentuering van
het regelonderwijs hebben gepleit. Tot een ander vraagteken leidt de proef
opstelling die V gehanteerd heeft. Niet duidelijk wordt waarom hij ervoor ge
kozen heeft zijn proefpersonen met een drukmeetpen te laten werken, en niet
met het toetsenbord van de computer. Dat zou de registratieprobelemen voor
een belangrijk deel weg hebben kunnen nemen, en het mogelijk hebben gemaakt
precies vast te leggen wanneer de speller de return-toets indrukt, en dus blijk 
baar tot het besluit is gekomen dat ‘het zo goed is’ . Met de nu gehanteerde me
thode blijft dat moment onzeker. Het enige dat immers wordt vastgelegd, is het
«. moment waarop de pen niet meer op papier kom t. Hoe lang de proefpersoon
nog twijfelt o f hij het wel goed gedaan heeft, wordt - bij een positieve beslissing
tenminste - niet duidelijk. En dat is jam m er, temeer daar bij werkwoordsvor
men de meeste problemen zich nu eenmaal aan het woordeind voordoen.

C. Jansen
Berfloweg 136, Hengelo

1 G . Verhoeven, ‘ De orthographia non est disputandum?’ . Tijdschrift voor Taalbeheersing,
1 ( 1979), p. 193- 197.
2 G . Verhoeven, ‘ Het gebruik van orthografische kennis bij het schrijven’ . In: E. Assink
& G. Verhoeven (red.), Visies op spelling. Groningen, 1985, p. 94- 103.

W . J. van den Akker

Een dichter schreit niet. Aspecten van M . N ijhoffs versexterne poëtica.
Utrecht 1985. Twee delen
Een dissertatie uit de school van Sötemann. Dat garandeert een beredeneerde
probleem- en doelstelling, rekenschap van de theoretische bezinning die het on
derzoek gevergd heeft, internationale oriëntatie. In dit geval betekent het nog
meer: Van den Akker heeft een concept van zijn leermeester, diens ‘vierzijdig
poeticamodel’ , uitgewerkt. H ij onderzoekt Nijhoffs versexterne poëtica als een
‘autonomistische’ en contrasteert haar voortdurend met de ‘expressieve’ poëtica
van Kloos. In de ondertitel is de consequentie van deze benadering aangegeven:
niet de poëtica in haar geheel, maar een aantal aspecten ervan wordt belicht. Het
impliceert nadruk op het kritisch werk van tussen 1924 en 1927, de jaren waarin
N ijh o ff zich het meest uitvoerig en principieel heeft uitgelaten over poëticale
aangelegenheden. N ijhoffs herhaalde afwijzing van poëticale opvattingen als die
van Kloos en verdediging van de autonomie van het literaire werk, zijn visie op
het ontstaan van poëzie en op de relatie tussen vorm en Ínhoud - zijn voor
naamste topics - bepalen de inrichting van het hoofddeel, de hoofstukken II-IVi

