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Tijdens natuurlijke conversaties worden woorden vaak korter uitgesproken dan hun canonieke 
vorm doet vermoeden. Zo wordt bijvoorbeeld het Nederlandse suffix -en [-ən], wat kenmerkend 
is voor de infinitief, vaak als [-ə] uitgesproken [1]. Gewoonlijk herkennen luisteraars frequente 
woorden sneller dan minder frequente woorden, maar recent onderzoek toont aan dat hoewel 
gereduceerde woorden het meest frequent zijn, luisteraars de canonieke vorm minstens even 
snel herkennen [2]. 
 Het Nederlands biedt een interessant testgeval om de invloed van frequentie en 
canoniciteit in woordherkenningsproces te evalueren. In de spontane spraak is de gereduceerde 
vorm [-ə] van -en frequenter in Nederland dan in Vlaanderen [3]. De voorspelling is dan dat 
zowel Nederlanders als ook Vlamingen goed in het herkennen van de canonieke vorm zijn maar 
Vlamingen wat sneller de canonieke vorm zullen herkennen omdat voor hen canoniciteit en 
frequentie aligneren. 

Dit werd getest door een auditieve lexicale decisietaak met 45 deelnemers uit Nederland 
en 40 deelnemers uit Vlaanderen. Aan hen werd gevraagd om naar 348 bestaande en 
nietbestaande woorden in de korte frase “X bestaat” te luisteren waaronder 188 woorden met -
en. Daarbij werd de helft van de woorden met het suffix -en ingekort gepresenteerd.  

Het resultaat toont aan dat beide groepen sneller op de canonieke vorm dan op de 
gereduceerde vorm reageerden. Het voordeel van de canonieke vorm was even groot zowel 
voor Nederlandse alsook Vlaamse luisteraars ook al komt de gereduceerde vorm vaker in de 
spreektaal in Nederland voor. Dit laat zien dat het voordeel van de canonieke vorm voor het 
Nederlands geldt, onafhankelijk van de fonologische variatie van spreektaal. 
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