
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwerken en opslaan van basale taalelementen  
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Storage and processing of Dutch morphological information 

Early electrophysiological responses to lexical, morphological and syntactic 
information 

Dit proefschrift onderzoekt vroege corticale reacties van moedertaalsprekers van 
het Nederlands bij het verwerken van morfologische en syntactische informatie. Er 
zijn bij participanten event-related potentials (ERP) geregistreerd tijdens het 
horen van ofwel monomorfematische (d.w.z. bestaande uit een enkel morfeem) of 
morfologisch complexe woorden en hun bijbehorende pseudowoorden of niet-
grammaticale controlewoorden. Het hoofddoel van dit proefschrift was te onderzoeken 
hoe Nederlandstaligen basale   taalelementen verwerken en opslaan die ingebed zijn 
in grotere morfologische en syntactische structuren. De in deze studie verkregen 
resultaten werden getoetst aan verschillende theorieën over hoe morfologisch 
complexe woorden worden opgeslagen: ofwel in zijn geheel, ofwel per morfeem.  De 
gebruikte methodologie maakte het mogelijk om de vroegste stadia van de verwerking 
te onderzoeken, wanneer toegang tot deze taalelementen waarschijnlijk plaatsvindt. 
Er is gedeeltelijk bewijs gevonden voor de hypothese dat de participanten 
(moedertaalsprekers van het Nederlands) monomorfematische en morfologisch complexe 
woorden op verschillende manieren opslaan en verwerken. Echter, gezien het gebrek 
aan statistische significante in veel van de experimenten kunnen we niet 
concluderen dat dit voor alle moedertaalsprekers geldt, of voor alle soorten 
morfologisch complexe woorden.  

Drie experimenten werden uitgevoerd, waarin de deelnemers werden blootgesteld aan 
de volgende combinaties van stimuli: 

 

• Monomorfematische  zelfstandige naamwoorden vs. pseudowoorden (experimenten 1 
en 2). 

• Morfologisch complexe zelfstandige naamwoorden vs. pseudowoorden (experiment 
1). 

• Hoog- vs. laagfrequente monomorfematische zelfstandige naamwoorden 
(experiment 1). 

• Hoog- versus laagfrequente morfologisch complexe zelfstandige naamwoorden 
(experiment 1). 

• Werkwoorden in de verleden tijd vs. pseudowoorden (experiment 2). 
• Werkwoorden in de verleden tijd vs. ongrammaticale werkwoorden in de verleden 

tijd (experiment 2). 
• Afgeleide bijvoeglijk naamwoord vs. een pseudowoord (experiment 2). 
• Congruentie in woordgeslacht in grammaticale vs. ongrammaticale zinnen  

(experiment 3). 
• Congruentie in getal in grammaticale vs. ongrammaticale zinnen (experiment 

3). 
• Congruentie in getal in laagfrequente vs. Ongrammaticale zinnen. (experiment 

3). 
 

Het doel van de eerste combinatie van stimuli was om te onderzoeken of de amplitude 
(van MMN-reactie bij een (echt) monomorfematisch woord verschilt van die van een 
pseudowoord. Er wordt aangenomen dat monomorfematischs woorden worden opgeslagen in 
het lexicale geheugen, terwijl pseudowoorden alleen tijdelijke geheugensporen 
achterlaten gedurende een experiment. Pulvermuller & Shtyrov (2006) toonden aan dat 
de amplitude van het MMN de mate van consolidatie van geheugensporen reflecteert: 
bestaande woorden wekten een grotere (negatieve) MMN-amplitude op dan pseudowoorden 



(de controlewoorden). Zij noemden dit lexicale MMN. De resultaten van de 
experimenten in dit proefschrift laten zien dat de meeste monomorfematische woorden 
grotere MMN-amplituden opwekken dan hun pseudo-controlewoorden. Daarmee wordt 
aangetoond dat bepaalde (doch niet alle), monomorfematische Nederlandse woorden de 
lexicale MMN-reactie kunnen opwekken.  

Van monomorfematische woorden wordt verondersteld dat ze in zijn geheel worden 
opgeslagen in het lexicale geheugen, en dus geconsolideerde geheugensporen hebben. 
Van morfologisch complexe woorden echter, wordt beweerd -- door theorieën die 
uitgaan van een zekere mate van ontleding (Pinker, 1999; Pinker & Ullman, 2004; 
Clahsen et al., 2003; Clahsen, 2006; Taft, 2004) -- dat de afzonderlijke morfemen 
apart worden opgeslagen. Op basis van de aanname dat de amplitude van de MMN-
respons een indicatie is van de mate van consolidatie van geheugensporen, wordt 
verwacht dat de oppervlakte-vorm van morfologisch complexe woorden minder 
geconsolideerde geheugensporen hebben dan de tijdelijke geheugensporen gevormd door 
de herhaalde blootstelling aan pseudowoorden gedurende het experiment. Een 
dergelijk verschil werd gerapporteerd door Bakker et al. (2013) in het Engels en 
door Leminen et al. (2013) in het Fins en werd syntactische MMN genoemd (Shtyrov et 
al., 2003). De meervoudige zelfstandige naamwoorden en verledentijdswerkwoorden uit 
de bovenstaande lijst werden gebruikt om te onderzoeken of een dergelijk verschil 
kon worden opgewekt met Nederlandse verbuigingen. Afgeleide bijvoeglijk naamwoorden 
werden gebruikt om te onderzoeken of afgeleide morfologisch complexe woorden ook de 
syntactische MMN-reactie zouden veroorzaken. Eén meervoudig zelfstandig naamwoord, 
één verledentijdswerkwoord en één afgeleid bijvoeglijk naamwoord vertoonden een 
kleinere MMN-amplitude dan hun pseudo-controlewoorden, zoals voorspeld door de 
theorieën die uitgaan van ontleding. Een ander meervoudig zelfstandig naamwoord en 
een ander verledentijdswerkwoord konden echter geen duidelijk bewijs bieden voor 
beide theorieën. 

Om meer bewijs te verzamelen dat de amplitude van de MMN-respons de sterkte van de 
consolidatie van corticale geheugensporen reflecteert, werden ook hoog- en 
laagfrequente monomorfematische zelfstandige naamwoorden met elkaar vergeleken. 
Leminen et al. (2013) hebben aangetoond dat de oppervlakte-frequentie van een woord 
invloed heeft op de reactie op monomorfematische en morfologisch complexe afgeleide 
woorden, maar niet op de reactie op verbogen woorden  niet beïnvloedde, 
vermoedelijk omdat deze woorden in hun oppervlakte-vorm geen lexicale 
representaties hebben. We gebruikten laag- en hoogfrequente zelfstandige 
naamwoorden in enkelvoud en meervoud om te testen of dit frequentie-effect van de 
MMN-respons met Nederlandse woorden kon worden gerepliceerd. Verrassend genoeg 
lieten de resultaten een statistisch significant omgekeerd frequentie-effect zien. 
Dit resultaat contrasteert met de aanname dat de amplitude van de MMN-respons 
groter wordt naarmate het geheugenspoor van het woord sterker wordt. 

Oorspronkelijk werd de syntactische MMN-reactie werd gerapporteerd voor woorden die 
deel uitmaakten van een grotere syntactische constructie (zinsdelen en zinnen) 
(Shtyrov & Pulvermuller, 2002). Pas later werd het effect ook aangetoond voor 
Engelse en Finse morfologisch complexe woorden. Om te testen of de syntactische 
MMN-reacties in het Nederlands ook kon worden opgewekt op zinsniveau, werden 
constructies met congruenti in geslacht (zinsdelen) en getal (zinnen) gebruikt. Als 
er ook een syntactische MMN-reactie zou worden gevonden bij de verwerking van 
taalelementen die ingebed zijn in grotere constructies op woord-intern en woord-
extern niveau, zou dit steun zijn voor theorieën die stellen dat dezelfde 
combinatorische mechanismen worden gebruikt op morfologisch en op syntactisch 
niveau (Harley & Noyer, 1999; Marantz, 2013). Het experiment in dit proefschrift 
toonde alleen voor de geslachtsconstructie een MMN-respons aan die verenigbaar is 
met de syntactische MMN, maar dit effect was niet statistisch significant. Woorden 
die ingebed waren in een constructie met getalscongruentie vertoonden het 
tegenovergestelde patroon van een syntactisch MMN. Ook dit resultaat betwist de 



stelling dat de MMN-reactie kan worden opgewekt in alle syntactisch complexe 
constructies.  

Hoewel eerdere experimenten lieten zien dat de amplitude van de MMN-respons afneemt 
wanneer deze wordt verkregen door taalelementen die deel uitmaken van grotere 
constructies (zij het morfologische complexe woorden, zinsdelen of zinnen), is het 
onduidelijk welk cognitieve mechanisme verantwoordelijk zou zijn voor een 
dergelijke gevoeligheid voor complexiteit in taal. Hasting et al. (2007) hebben 
aangetoond dat onwaarschijnlijke grammaticale reeksen  evenveel syntactische MMN-
reacties voortbrengen als veel voorkomende grammaticale reeksen, hetgeen bewijs 
levert voor de hypothese dat het cognitieve mechanisme dat de respons veroorzaakt 
gevoelig is voor discrete combinatorische principes . Als de onwaarschijnlijke 
woordcombinaties in het experiment van Hasting et al. (2007) minder sterke MMN-
responsen hadden uitgelokt dan de veel voorkomende reeksen, dan zou dit steun zijn 
geweest voor de hypothese dat het cognitieve mechanisme dat verantwoordelijk is 
voor het sMMN effect gevoelig zou zijn voor de frequentie van (combinaties van) 
taalelementen. 
 
Met het laatste experiment in dit boek is er getest of een onwaarschijnlijke 
constructie met getalscongruentie dezelfde syntactische MMN-respons uit zou lokken 
als een veel voorkomende constructie, of dat de amplitude van de MMN-reactie zou 
worden beïnvloed door de mate van waarschijnlijkheid dat deze woorden samen 
voorkomen. De resultaten van de onwaarschijnlijke reeks lieten een statistisch 
significante syntactische MMN zien, maar die van de veel voorkomende reeks niet. 
Het is lastig om de resultaten van de onwaarschijnlijke reeks te duiden omdat de 
interpretatie ervan gebaseerd was op de verwachting dat de veel voorkomende string 
altijd een syntactische MMN-reactie zou opwekken. 

Samengevat kunnen we stellen dat de resultaten laten zien dat de MMN-reactie het 
neurale geheugenspoor van Nederlandse woorden kan onderscheiden van vergelijkbare 
pseudowoorden of ongrammaticale woorden. Een deel van onze resultaten tonen aan dat 
het geheugenspoor van morfologisch complexe Nederlandse woorden minder sterk wordt 
geconsolideerd dan dat van monomorfematische  woorden, hetgeen gedeeltelijke steun 
biedt voor de hypothese dat de twee soorten woorden verschillend worden opgeslagen 
en verwerkt . Echter, sommige resultaten suggereren dat de amplitude van de MMN-
respons van een reeks  niet wordt beïnvloed door de sterkte van de representatie 
ervan (zoals bepaald op basis van de oppervlaktefrequentie). Daarnaast hebben we 
slechts gedeeltelijk bewijs gevonden de basisaanname van MMN-respons, namelijk dat 
syntactische constructies worden verwerkt op basis van de afzonderlijke elementen. 

Het lijkt er dus op dat MMN-reacties monomorfematische woorden van pseudowoorden -- 
en tot op zekere hoogte ook van morfologisch complexe woorden --  kunnen 
onderscheiden, maar het is onduidelijk is wat deze gevoeligheid veroorzaakt. De 
theorie die tot nu toe in de MMN-literatuur is genoemd --  dat het MMN gevoelig zou 
zijn voor de sterkte van de representatie van taalelementen -- wordt op losse 
schroeven gezet door de statistisch significante omgekeerde frequentie-effecten van 
monomorfematische woorden en meervoudige zelfstandige naamwoorden. Bovendien wordt 
het ontbreken van een syntactische MMN in constructies met getalscongruentie door 
geen enkele van de geteste theorieën voorspeld. Dit betekent dat er meer onderzoek 
moet worden uitgevoerd om te testen of deze interpretatie van lexicale en 
syntactische MMN-effecten juist is, of dat de Nederlandse taal, of de specifieke 
woorden die in dit experiment zijn gebruikt, op de een of andere manier de 
resultaten hebben beïnvloed. 
 


