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Voorwoord 

Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de bachelor-opleiding van Taal- en 

Cultuurstudies met als hoofdrichting Taalontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht.  

Mijn interesse in een onderzoek naar de slot-n is gewekt tijdens het tweede studiejaar, waar ik 

het vak “Taalvariatie en Taalverandering” volgde van dr. Hans Van de Velde. Daar is mij 

geleerd hoe er onderzoek gedaan wordt op taalkundig gebied en welke onderwerpen 

interessant zijn om te onderzoeken.  

Het schrijven van deze scriptie heb ik als een plezierige en leerzaam ervaren. Graag wil ik van 

deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. 

Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider dr. Hans Van de Velde bedanken voor alle inspiratie 

en hulp tijdens het schrijven van deze scriptie. Zonder hem was het mij niet gelukt om deze 

scriptie te schrijven.  

Daarnaast wil ik mijn medestudent Nadja Neeven bedanken voor het meehelpen aan het 

opnemen van de data en het analyseren daarvan. Zonder haar inzicht was het mij niet gelukt 

om alle data op een goede manier te analyseren. 

Ook wil ik alle proefpersonen bedanken voor het meedoen aan het onderzoek. Natuurlijk was 

er zonder hen geen data geweest. Ik ben ze bijzonder dankbaar voor al hun tijd en moeite.  

Daarnaast wil ik ook alle mensen bedanken die deze scriptie gelezen hebben en mij hebben 

voorzien van commentaar.  

Tot slot wil ik graag Sander van der Harst bedanken voor zijn tijd. Hij heeft Nadja en mij zo 

nu en dan ook eens te woord gestaan en heeft ons geholpen met een aantal statistische 

analyses.  

Bianca Koedijker 

Januari 2011, Utrecht. 
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Inleiding 

Waarschijnlijk vind je de volgende woorden „slecht‟ Nederlands: lope, kijke, renne. Toch 

hoor je deze vormen steeds vaker, want de slot-n wordt door velen niet uitgesproken. De slot-

n die volgt op de sjwa, een stomme e zoals in het lidwoord „de‟, kan in het 

Standaardnederlands worden weggelaten. Dit verschijnsel wordt deletie van de slot-n of n-

deletie genoemd (Van de Velde & Van Hout 2003).  

In dit verslag zal gekeken worden naar de slot-n bij infinitieven in het Standaardnederlands en 

in het bijzonder bij voorgelezen spraak. Om deze voorgelezen spraak te onderzoeken, zijn er 

een aantal proefpersonen gevraagd een set zinnen voor te lezen. Deze zinnen bevatten 

infinitieven, werkwoorden die eindigen op -en, waarbij gekeken wordt of de slot-n hier 

weggelaten dan wel gerealiseerd wordt. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of 

proefpersonen stabiel zijn in het realiseren van de slot-n in voorgelezen spraak of, beter 

gezegd, dat de proefpersonen de slot-n altijd wel uitspreken of juist nooit uitpreken. De 

proefpersonen krijgen driemaal een set van dertig zinnen voorgelegd, waarna er wordt 

gekeken of de proefpersonen constant zijn in het uitspreken van de slot-n, vanaf nu stabiel 

genoemd.  

Voorgelezen spraak is niet hetzelfde als spontane spraak. Dit komt omdat er bij voorgelezen 

spraak vaker en beter op de taal gelet kan worden dan bij spontane spraak. We zien 

voorgelezen spraak als een vorm van “formelere spreekstijl”. Bij spontane spraak wordt er 

minder gelet op deze spreekstijl.  

De opbouw van dit verslag is als volgt: allereerst wordt de relevante literatuur met betrekking 

tot dit onderwerp besproken, daarna volgt de methode van het en vervolgens komen de 

resultaten aan bod en de conclusie, waarbij de belangrijkste bevindingen nog eens naar voren 

zullen worden gehaald. Het verslag sluit af met een discussie.   
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Theoretisch kader 

In deze sectie wordt er een beknopte samenvatting gegeven van de relevante literatuur over de 

slot-n. Allereerst wordt uitgelegd wat er onder de term slot-n wordt verstaan en vervolgens 

wordt uitgelegd wat sprekerstypologie inhoudt.  

Zoals eerder gezegd kan in het Standaardnederlands de slot-n die voorkomt na een sjwa 

weggelaten worden. Er is aangetoond dat in het merendeel van de studies over de uitspraak 

van het Standaardnederlands gesteld kan worden dat de slot-n vaker weggelaten dan 

uitgesproken wordt en dat de n meestal wel gerealiseerd wordt voor een klinker en bij 

nadrukkelijk spreken (Van de Velde & Van Hout, 2003).  

Zoals in de inleiding is verteld, is het doel van dit verslag om antwoord te geven op de vraag 

of proefpersonen stabiel zijn in het uitspreken van de slot-n bij voorgelezen spraak. Er zijn 

verschillenden onderzoekers die hierin stelling hebben genomen. Volgens Van Oss en 

Gussenhoven (1984) wordt de slot-n bij hardop lezen vaak gerealiseerd. “Lezen” wordt over 

het algemeen als een formelere spreekstijl beschouwd dan “vrij spreken” of “spontane 

spraak”. In formele spreekstijlen wordt volgens deze auteurs de slot-n het duidelijkst 

gerealiseerd. Volgens deze onderzoekers kan verwacht worden dat bij voorgelezen spraak de 

slot-n juist gerealiseerd zal worden in tegenstelling tot spontane spraak.  

Daarnaast wordt de slot-n in grote delen van Nederland weggelaten als het gaat om spontane 

spraak. Zo stellen Hoekstra en van der Hulst (1979: p. 58) dat in grote delen van het 

Nederlands taalgebied de slot-n na een sjwa vaak niet uitgesproken wordt, te weten in de 

brede middenstrook die ruwweg Holland, Utrecht, west-Gelderland, Brabant en Limburg 

omvat. Hierdoor is het weglaten van de slot-n een kenmerk van Standaardnederlands 

geworden.  

Van Oss en Gussenhoven (1984) wijzen ook op de verschillen tussen voorgelezen spraak en 

spontane spraak. De verschillen tussen deze taalmodi  zijn niet uitsluitend terug te voeren op 

stilistische verschillen, maar op het feit dat hardop voorlezen een andersoortige activiteit is 

dan spontaan spreken, zo menen Van Oss en Gussenhoven.  

Hier tegenover staan Hoekstra en Van der Hulst (1979). Zij hebben door middel van een 

voorleestaak aangetoond, dat de slot-n door echte n-deleerders ook makkelijk weggelaten kan 

worden. Zelfs wanneer de slot-n voor een woord komt, die met een klinker begint. Ook stellen 

zij dat in de voorleesteksten de slot-n door de proefpersonen toch vrij veel gedeleerd wordt. 
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Dit is dus precies het tegenovergestelde van wat Van Oss en Gussenhoven (1984) stellen, zij 

stellen juist dat de slot-n meestal wel voorkomt in voorgelezen spraak.  

Sommige sprekers deleren de slot-n juist vooral voor een pauze, terwijl andere sprekers dit 

juist doen voor klinkers. Om sprekers in groepen te kunnen indelen hebben Van de Velde en 

Van Hout (1998) een sprekerstypologie opgezet. Er wordt vaak vanuit gegaan dat er één 

grammatica bestaat voor een gemeenschap die alle sprekers binnen die gemeenschap delen. 

Toch blijken sprekers binnen een gemeenschap veel verschil te vertonen. Zo kan het 

voorkomen dat een spreker neigt naar n-deletie, terwijl de andere spreker, binnen diezelfde 

gemeenschap, juist neigt naar n-behoud.  

Daarnaast reageert niet iedere spreker hetzelfde op de verschillende rechtercontexten - dat wat 

na de slot-n komt -, in dit geval: een vocaal,  een pauze of een consonant. Deze zijn van 

invloed op de realisatie van de slot-n. De sprekerstypologieën van Van de Velde en Van Hout 

zijn gebaseerd op de mate van n-deletie voor de drie genoemde rechtercontexten. Er blijken 

drie fonologische processen te bestaan die verschillende typen sprekers op verschillende 

manieren gebruiken. Deze drie processen bestaan uit verbinden, toevoegen en weglaten.  

Onder verbinden verstaan we dat de slot-n gerealiseerd wordt als verbindingsklank tussen een 

sjwa en een vocaal. Toevoegen betekent dat de slot-n in sterke mate voor een pauze 

gerealiseerd wordt. Bij weglaten wordt de slot-n in sterkte mate weggelaten voor een 

consonant. (Van de Velde & Van Hout 2003)  

Van de Velde en Van Hout onderscheiden vier verschillende typen sprekers. Allereerst bestaat 

er een niet-realiseerder. Wanneer een proefpersoon bij dit type hoort, betekent het dat deze de 

slot-n in alle contexten deleert. Ten tweede bestaat er een verbinder. Hier wordt de slot-n het 

meest gerealiseerd voor een vocaal. Het derde type is de pauzeerder. Een pauzeerder realiseert 

de slot-n het meest voor een pauze. Als laatste bestaat er een deleerder. Bij dit type wordt de 

slot-n het meest gedeleerd voor een consonant.  

Voor dit onderzoek zal naar n-deletie bij infinitieven bij voorgelezen spraak in het 

Standaardnederlands gekeken worden. In het Nederlands eindigen niet alle infinitieven op -en, 

want er bestaan ook infinitieven als “zijn”. Dit worden monosyllabische woorden genoemd. 

Polysyllabische woorden, als “geven”, zijn de werkwoorden die in de zinnen zijn opgenomen. 

Daarbij zal tevens gekeken worden naar de sprekerstypologie. 
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De vraag die centraal staat, luidt: 

In hoeverre zijn sprekers van het Nederlands stabiel in het realiseren van de slot-n in 

voorgelezen spraak? 

Verwacht wordt dat de proefpersonen stabiel zullen zijn in het realiseren van de slot-n bij 

voorgelezen spraak. Zoals al uit de literatuur bleek, zal de realisatie van de n bij voorgelezen 

spraak vaker voorkomen dan bij spontane spraak. Verwacht wordt ook dat de slot-n voor een 

pauze en voor een consonant eerder verdwijnt dan voor een vocaal, omdat de n zich voor een 

vocaal aan de volgende lettergreep kan hechten (Van der Harst 2005). 
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Onderzoeksmethode 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er bij zeventien proefpersonen voorgelezen 

spraak opgenomen en geanalyseerd. De zeventien proefpersonen zijn gevraagd om een set van 

dertig zinnen op drie verschillende dagen voor te lezen. Elke proefpersoon heeft in totaal 

negentig zinnen voorgelezen.  

Allereerst wordt uitgelegd welke groep proefpersonen gebruikt is en vervolgens wordt de 

onderzoeksmethode beschreven.  

Proefpersonen 

De groep proefpersonen bestaat uit mensen van Nederlandse afkomst met verschillende 

leeftijden, variërend tussen achttien en zestig jaar. Deze proefpersonen zijn allemaal in 

Nederland geboren en hebben het Nederlands als enige moedertaal. Elke proefpersoon moest 

op drie verschillende momenten de taak uitvoeren. Tussen het eerste en het tweede moment 

zat een tijdsbestek van een dag, tussen het tweede en het derde moment een tijdsbestek van 

vier dagen.  

Tijdens het onderzoek wisten onze proefpersonen niet dat het ging om hun uitspraak. Er werd 

ze enkel gevraagd om de taak uit te voeren. Toch bleek er één proefpersoon te zijn die 

achteraf wist waar het onderzoek om ging en heeft naar eigen zeggen het onderzoek 

gemanipuleerd. Om de data hierdoor niet te laten beïnvloeden, is de keuze gemaakt om deze 

proefpersoon buiten beschouwing te laten.  

Voor dit onderzoek zijn een aantal zinnen opgesteld. Een aantal is afkomstig uit het 

lerarencorpus, die Van de Velde en Van Hout (2001) gebruikt hebben en een aantal is zelf 

toegevoegd. Het ging in de zinnen om de polysyllabische werkwoorden.  

Er drie verschillende versies gemaakt van de zinnen. Het ging in totaal om negentig zinnen, 

maar de proefpersonen hebben per versies dertig zinnen voorgelezen. Daardoor kwam het 

totaal aantal versies op drie uit. In elke versie zijn 10 vocalen, 10 pauzes en 10 consonanten 

opgenomen. Het ging in totaal dus om 30 vocalen, 30 pauzes en 30 consonanten.  

Een werkwoord dat aan het einde van de zin voorkomt, wordt gevolgd door een pauze (De 

kinderen mogen niet de hele dag in de zonneschijn lopen). Als er een woord volgt dat begint 

met een medeklinker dan spreken we van een consonant (De kinderen mogen niet lopen 

zolang de zonneschijn te fel is). Daarnaast zijn er werkwoorden gevolgd door een vocaal: dit 
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betekent dat er een woord na het werkwoord volgt dat begint met een klinker (De kinderen 

mogen niet lopen omdat de zonneschijn te fel is).  

De spraak van de proefpersonen is opgenomen via het programma Praat en een Voice 

Recorder op de computer. Per proefpersoon zijn er telkens dertig zinnen voorgelegd in een 

PowerPoint presentatie. Via een headset, die aangesloten zat op een laptop, zijn de zinnen 

opgenomen en opgeslagen.  
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Resultaten  

Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag of sprekers stabiel zijn in het realiseren van de slot-

n, is allereerst gekeken naar de realisatiepercentages van de verschillende versies per context, 

per proefpersoon. Door middel van het beluisteren van de opgenomen spraak, zijn de 

volgende percentages berekend, te zien in tabel 1. (de afkorting PPN staat in dit geval voor 

“proefpersonen” en V, P en C staan voor Vocaal, Pauze en Consonant. “GEM” staat hier voor 

“gemiddelde”). 

Tabel 1 - Realisatiepercentages 

 Versie 1 Versie 2 Versie 3 

PPN V P C GEM V P C GEM V P C GEM 

1 100 80 100 93 90 90 100 93 80 80 100 87 

2 10 70 0 27 0 10 30 13 10 10 0 7 

3 20 0 0 7 10 0 0 3 10 0 0 3 

4 90 60 30 60 80 30 40 50 80 40 20 47 

5 0 10 0 3 0 0 30 10 0 0 0 0 

6 20 20 40 27 0 0 30 10 10 10 10 10 

7 0 0 10 3 0 0 10 3 0 0 0 0 

8 10 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 40 30 10 27 20 20 0 13 40 0 10 17 

10 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 50 10 10 23 20 20 0 13 0 10 0 3 

12 0 20 0 7 0 30 0 10 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 30 

14 90 100 100 97 90 90 100 93 100 100 30 77 

15 10 0 10 7 0 0 0 0 0 0 70 23 

16 0 10 30 13 0 10 50 20 50 10 20 27 

 

Uit de bovenstaande tabel is af te leiden dat de realisatiepercentages van het uitspreken van de 

slot-n over het algemeen vrij laag zijn. Het komt af en toe voor dat er proefpersonen zijn die 

de slot-n juist wel realiseren of juist helemaal niet.  

Aan de hand van deze percentages kan nagegaan worden welke sprekerstypologie bij welke 

spreker hoort.  
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Om de sprekerstypologie aan de proefpersonen te koppelen, zijn de deviatiescores berekend. 

Deviatiescores zijn bedoeld om kwantitatieve variatie tussen proefpersonen te neutraliseren. 

Er wordt hierbij gekeken naar de afwijking van de proefpersonen per context en per versie. 

De deviatiescore positioneert de drie scores, in dit geval pauze, consonant en vocaal, voor de 

rechtercontext ten opzichte van hun gemiddelde. Door van het gemiddelde de drie 

verschillende deviatiescores af te trekken, worden er positieve en negatieve getallen 

gevonden. Met deze positieve en negatieve getallen hebben we vervolgens voor elke context 

de deviatiescores van de drie contexten opgesplitst in twee groepen, namelijk een groep die 

behoort tot de hoogste vijftig procent en een groep die behoort tot de laagste vijftig procent. 

De hoogste groep wordt gecodeerd met een 2 en de laagste groep met een 1. (van der Harst, 

2005 p. 35) 

In de volgende tabellen is een overzicht te vinden van de berekening van de deviatiescores. 

Tabel 2 - Realisatiepercentages ppn 1 

PPN V1 P1 C1 Gem. V2 P2 C2 Gem. V3 P3 C3 Gem. 

1 100 80 100 93 90 90 100 93 80 80 100 87 

 

Tabel 3 - Deviatiescores ppn 1 

PPN1 VERSIE 1 VERSIE 2 VERSIE 3 

Vocaal (100-93) = 7 (90-93) = -3 (80-87) = -7 

Pauze (80-93) = -13 (90-93) = -3 (80-87) = -7 

Consonant (100-93) = 7 (100-93) = 7 (100-87) = 13 

 

Door hetzelfde proces als in tabel 3 voor elke proefpersoon te herhalen, worden de positieve 

en negatieve getallen gevonden die de groep in tweeën splitst. De gemiddelde scores worden 

dus per versie en per context berekend van alle proefpersonen bij elkaar. Dit resulteert in de 

volgende getallen voor versie 1 van alle contexten: 

Tabel 4 - Gemiddelde deviatiescores versie 1 

Context versie 1 Gemiddelde deviatiescore  

Vocaal versie 1 2,92 

Pauze versie 1 0,42 

Consonant versie 1 -3,35 
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Met deze getallen worden de sprekerstypen bepaald per proefpersoon per versie. Zoals te zien 

is, heeft proefpersoon 1 een sprekerstype van 2 (7 ligt hoger dan 2,92), 1 (-13 ligt lager dan 

0,42) en 2 (7 ligt hoger dan -3,35). Dit wordt voor elke proefpersoon herhaalt. 

Doordat we de hoogste en laagste groep gecodeerd hebben, kunnen we stellen dat we acht 

(2*2*2) patronen zouden moeten hebben om onze proefpersonen een bepaald sprekerstype te 

geven. Echter is de combinatie 111 en 222 niet mogelijk, waardoor er zes patronen 

overblijven. Deze typen bestaan niet, omdat zij een realisatiepercentage van 0 moeten hebben. 

Deze spreker zou de slot-n nooit of altijd realiseren en daarom in de groep (niet) realiseerders 

horen met het patroon van 112.  

Dat resulteerde in het volgende sprekerstype, zoals te zien is in tabel 2. 

Tabel 5 - Sprekerstypologieën (Van de Velde & Van Hout, 2001) 

P V C Type 

1 1 2 (niet) realiseerder 

1 2 1 verbinder + deleerder 

1 2 2 verbinder 

2 1 1 pauzeerder + deleerder 

2 1 2 pauzeerder 

2 2 1 deleerder 

 

In tabel 2 staan de patronen die bij de zes verschillende sprekerstypes horen. Die vier typen 

waren allereerst een (niet)-realiseerder, wanneer een proefpersoon bij dit type hoort, dan 

betekent het dat deze de slot-n in alle contexten deleert. Ten tweede bestaat er een verbinder. 

Hier wordt de slot-n het meest gerealiseerd voor een vocaal. Het derde type is de pauzeerder. 

Een pauzeerder realiseert de slot-n het meest voor een pauze. Als laatste bestaat er een 

deleerder. Bij dit type wordt de slot-n het meest gedeleerd voor een consonant.  

Naar aanleiding van deze gegevens kan er een opsplitsing gemaakt worden van de zestien 

proefpersonen. Tijdens het opsplitsen van de proefpersonen is er een patroon naar boven 

gekomen dat niet zou bestaan, namelijk het patroon 222. Deze spreker heeft een 
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realisatiepercentage van 0. Dit type spreker realiseert slot-n nooit en hoort, zoals eerder 

vermeld, daarom in de groep niet-realiseerders.  

Dat resulteerde in de volgende opsplitsing, te zien in tabel 3. 

Tabel 6 - Resultaten 

PPN VERSIE 1 VERSIE 2 VERSIE 3 

1 Pauzeerder Realiseerder Realiseerder 

2 Verbinder+deleerder Niet-realiseerder Verbinder 

3 Pauzeerder+deleerder Pauzeerder+deleerder Pauzeerder+deleerder 

4 Pauzeerder+deleerder Pauzeerder+deleerder Pauzeerder+deleerder 

5 Verbinder Niet-realiseerder Verbinder+deleerder 

6 Niet-realiseerder Niet-realiseerder Verbinder+deleerder 

7 Niet-realiseerder Niet-realiseerder Verbinder+deleerder 

8 Pauzeerder Deleerder Verbinder+deleerder 

9 Deleerder Deleerder Pauzeerder+deleerder 

10 Pauzeerder Deleerder Verbinder+deleerder 

11 Pauzeerder+deleerder Deleerder Verbinder+deleerder 

12 Verbinder+deleerder Verbinder+deleerder Verbinder+deleerder 

13 Niet-realiseerder Deleerder Verbinder 

14 Verbinder Realiseerder Deleerder 

15 Pauzeerder Deleerder Verbinder 

16 Niet-realiseerder Niet-realiseerder Pauzeerder 

 

Zoals uit de tabel op te maken is, is het opvallend dat er veel type “niet-realiseerder” zijn. Dit 

betekent dat de slot-n niet tot nauwelijks gerealiseerd wordt. Er zijn maar weinig 
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proefpersonen die de slot-n wel realiseren. Deze proefpersonen horen dan vooral bij het type 

“pauzeerder”, “verbinder” of “realiseerder”. Er kan gesteld worden dat bij deze proefpersonen 

de slot-n over het algemeen niet gerealiseerd wordt.  

Er is gekeken naar de sprekerstypen in het algemeen, maar er is ook gekeken of er significante 

verschillen tussen de drie versies bestaan binnen dezelfde context. Daarvoor is er gekeken 

naar de variatie binnen de drie versies van de proefpersonen. Om dit na te gaan is er een 

Paired Samples T-test uitgevoerd om te kijken hoe consistent de proefpersonen zijn. Een 

Paired Samples T-test vergelijkt de gemiddeldes van twee variabelen en berekent het verschil 

tussen deze twee variabelen om te zien of er een significant verschil te vinden is. De 

resultaten van deze test zijn te zien in het onderstaande tabel.  

Tabel 7 - Resultaten Paired Samples T-test 

Compared Means Significantie  

Vocaal versie 1 en Vocaal versie 2 0,968 

Vocaal versie 2 en Vocaal versie 3 0,905 

Vocaal versie 1 en Vocaal versie 3 0,844 

Pauze versie 1 en Pauze versie 2 0,845 

Pauze versie 2 en Pauze versie 3 0,939 

Pauze versie 1 en Pauze versie 3 0,868 

Consonant versie 1 en Consonant versie 2 0,920 

Consonant versie 2 en Consonant versie 3 0,379 

Consonant versie 1 en Consonant versie 3 0,463 

 

Zoals te zien is in tabel 4, zijn de uitkomsten hoog. De getallen liggen bijna tegen de 1,000 

wat erop duidt dat er geen significant verschil bestaat tussen de versies. Dit wijst erop dat de 

proefpersonen vrij consistent zijn in het realiseren van de slot-n.  

Om een beter beeld te krijgen is er gekeken naar de correlaties tussen de verschillende 

contexten per versie. Correlatie staat voor de onderlinge samenhang tussen de verschillende 

versies per context. Aan de hand van deze getallen kan er gesteld worden in hoeverre er 

samenhang is binnen dezelfde contexten per versie. 
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De getallen in de onderstaande tabellen komen overeen met de getallen van de Paired 

Samples T-test, maar staan hieronder overzichtelijker weergegeven. 

Dat resulteert in de volgende gegevens, te zien in de volgende tabellen. 

Tabel 8 - Correlatie (Vocalen) 

Correlatie Vocaal versie 1 Vocaal versie 2 Vocaal versie 3 

Vocaal versie 1 1,000 0,968 0,844 

Vocaal versie 2 0,968 1,000 0,905 

Vocaal versie 3 0,844 0,905 1,000 

 

Tabel 9 - Correlatie (Pauzes) 

Correlatie Pauze versie 1 Pauze versie 2 Pauze versie 3 

Pauze versie 1 1,000 0,845 0,868 

Pauze versie 2 0,845 1,000 0,939 

Pauze versie 3 0,868 0,939 1,000 

 

Tabel 10 - Correlatie (Consonanten) 

Correlatie Consonant versie 1 Consonant versie 2 Consonant versie 3 

Consonant versie 1 1,000 0,920 0,463 

Consonant versie 2 0,920 1,000 0,379 

Consonant versie 3 0,463 0,379 1,000 

 

Zoals te zien is in de bovenstaande tabellen, is er weinig variatie te vinden tussen de 

verschillende versie en contexten. Zoals al eerder aangegeven betekent dit dat er geen 

significant verschil te vinden is tussen de versies. Er is dus geen onderlinge samenhang te 

vinden. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de proefpersonen stabiel 

zijn in het niet realiseren van de slot-n. Dit was terug te zien in tabel 1 waar al bleek dat 

proefpersonen de slot-n bijna niet realiseren. 

Echter valt er wat op bij consonant versie 2 en versie 3. Deze lijken namelijk af te wijken ten 

opzichte van de andere versies. Bij correlaties zou je namelijk verwachten dat je uit de relatie 
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van versie 1 en 2 al kunt zien wat de samenhang met versie 3 zal zijn. Daarom zou er 

verwacht worden dat versie 3 bij de consonanten stabiel zou blijven zoals te zien is bij versie 

1 en 2. Dit is niet het geval en versie 3 valt lager uit. Dit geldt ook voor versie 2, deze valt 

lager ten opzichte van versie 1. Naar aanleiding van deze constatering is er een scatterplot 

gemaakt. Een scatterplot is een samenvatting van twee variabelen. Het geeft een goed beeld 

van de relatie tussen de twee variabelen en helpt op die manier kijken naar de correlatie. 

Omdat de consonanten van versie 3 afwijken ten opzichte van de voorgaande versies, is het 

handig om met een scatterplot aan te tonen welke proefpersonen voor deze afwijking zorgen. 

In deze plot staan de realisatiepercentages weergegeven, de resultaten zijn de zien in figuur 1.  

Figuur 1 - Scatterplot 
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Op de Y-as getallen van consonant 3 neergezet en op de X-as staan de getallen van consonant 

2. De lijn in het midden geeft het gemiddelde weer van alle data in het scatterplot. Wat opvalt, 

is dat er drie proefpersonen ver boven de lijn uitvallen. Dit kan verklaren waarom consonant 3 

afwijkt van de overige consonanten. Het hoge realisatiepercentage, die weergegeven staan in 

deze plot, die voorkomen in versie 3 van de consonanten, kan ervoor zorgen dat het 

gemiddelde veranderd 

Figuur 2 - Scatterplot 

 

Ook uit deze grafiek is op te halen dat er een aantal proefpersonen zijn die afwijken ten 

opzichte van het gemidelde. Er zijn namelijk vier proefpersonen die boven de lijn van het 

gemiddelde liggen.  

Uit de tabel 1 waar de realisatiepercentages weergegeven staan, kan nagegaan worden welke 

proefpersonen zorgen voor een afwijkende correlatie. In tabel 8 staan hieronder weergegeven 

welke proefpersonen afwijken.  
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Tabel 11 - Correlaties proefpersonen 1, 13 en 15 

Proefpersoon Consonant1 Consonant 2 Consonant 3 

6 40 30 10 

9 10 0 10 

13 0 0 90 

14 100 100 30 

15 10 0 70 

 

Wat uit de tabel op te maken is, is dat er binnen één proefpersoon zowel een hoog als een laag 

realisatiepercentage naar voren komt. Zo is te zien bij proefpersoon 13 dat er bij versie 1 en 2 

een realisatiepercentage van 0 is en bij versie 3 een realisatiepercentage van 90. Bij 

proefpersoon 14 valt op dat deze bij de eerste twee versie een realisatiepercentage heeft van 

100 en bij versie 3 maar van 30. Dit zijn grote verschillen die ervoor zorgen dat het 

gemiddelde van deze context erg veranderd. Daardoor is er geen duidelijke correlatie te 

vinden.  

Het is echter opvallend dat de proefpersonen juist bij de consonanten de slot-n realiseren, 

want zoals uit de literatuur al naar voren kwam wordt de n voor een pauze en consonant 

eerder weggelaten dan voor een vocaal (Van der Harst; 2005). Uit de gegevens hierboven is 

op te maken dat de n door enkele proefpersonen wel gerealiseerd wordt voor een consonant.  

Uit de resultaten is op te maken dat de proefpersonen de slot-n over het algemeen niet 

realiseren, met uitzondering van drie proefpersonen die bij de consonanten een afwijking 

vertonen ten opzichte van de andere proefpersonen. Typen als “verbinder”  en “realiseerder” 

komen in deze data niet tot nauwelijks naar boven.  
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Conclusie 

In dit onderzoek is gekeken naar de n-deletie bij infinitieven in de voorgelezen spraak van 

zestien proefpersonen. Voor dit onderzoek is de vraag gesteld in hoeverre de proefpersonen 

stabiel zijn bij voorgelezen spraak als het gaat om de slot-n.  

Verwacht werd dat sprekers stabiel zouden zijn in het realiseren van de slot-n bij voorgelezen 

spraak. De literatuur stelde immers dat dit daadwerkelijk het geval zou moeten zijn. 

Voorgelezen spraak kan namelijk niet gezien worden als spontane spraak, omdat voorgelezen 

spraak als een meer formele spreekstijl gezien wordt (Van Oss en Gussenhoven: 1984). Om 

nu terug te komen op de data die voor dit onderzoek gevonden zijn, kan gesteld worden dat 

blijkt dat sprekers wel degelijk stabiel blijken te zijn in het niet realiseren van de slot-n. 

Anders gezegd, de sprekers uit deze data lijken de slot-n meer te deleren dan te realiseren. Op 

basis van de data kan gesteld worden dat er weinig verschil blijkt te zijn tussen de drie 

verschillende versies en de drie verschillende contexten. De vraag die centraal staat in dit 

onderzoek, luidt: 

In hoeverre zijn sprekers van het Nederlands stabiel in het realiseren van de slot-n in 

voorgelezen spraak? 

Zoals als eerder genoemd, kan gezegd worden dat sprekers in zoverre stabiel zijn in het niet 

realiseren van de slot-n bij infinitieven in het Standaardnederlands. Er is geen variatie te 

vinden tussen de drie verschillende versies van de contexten pauze en vocaal, maar er is wel 

een kleine variatie te vinden bij de drie verschillende versies van de context consonant. De 

derde versie van de consonanten correleert namelijk minder met de eerste en tweede versie 

van dezelfde context. Dit kwam omdat er drie proefpersonen waren die de slot-n voor 

consonanten in de tweede en derde versie wel realiseerden, terwijl de rest van de 

proefpersonen dit niet deden. Dit was niet verwacht, want er werd vanuit gegaan dat de 

proefpersonen juist bij de consonanten de slot-n wel zouden realiseren. Dit kwam ook naar 

voren in de literatuur. Toch bleken er proefpersonen te zijn die de slot-n hier wel realiseerden.  

Al met al kan er over het algemeen gesteld worden dat aan de hand van deze data sprekers 

stabiel zijn in het niet realiseren van de slot-n in het Standaardnederlands met betrekking tot 

voorgelezen spraak. Er kan voorzichtig gesteld worden dat de slot-n in voorgelezen spraak 

overeenkomt met spontane spraak.  
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Zoals uit de literatuur bleek wordt de slot-n in grote delen van Nederland weggelaten als het 

gaat om spontane spraak. In spontane spraak wordt de slot-n bijna altijd weggelaten en aan de 

hand van de gevonden data kan gezegd worden dat de sprekers de slot-n in voorgelezen 

spraak ook deleren. Dit is opmerkelijk, want er werd verwacht dat er in voorgelezen spraak 

meer gerealiseerd zou worden, omdat dit een ander soort activiteit is. Maar een conclusie als 

deze is erg snel getrokken en is aan de hand van de weinige data niet met zekerheid te zeggen. 
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Discussie 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat voorgelezen spraak deels overeen lijkt te komen 

met spontane spraak. Sprekers binnen dit onderzoek blijken stabiel te zijn in het niet 

realiseren van de slot-n. Echter blijft de vraag of dit een algemeen beeld is. Er kan vanuit 

gegaan worden dat op basis van deze gegevens sprekers stabiel lijken in het niet realiseren 

van de slot-n. Een interessant gegeven zou zijn, om te kijken naar een grote groep sprekers en 

een groter corpus aan zinnen.  

Daarnaast was er één proefpersoon die dacht te weten waar het onderzoek om draaide. Het 

gaat hier om één persoon en er kan geen duidelijk beeld geschetst worden over het feit of 

proefpersonen daadwerkelijk in staat zijn om te manipuleren. Het zou een vervolg onderzoek 

kunnen zijn om dit te bekijken. Als er gemanipuleerd kan worden zonder het onderzoek te 

schaden, hoeft het onderwerp van het taalonderzoek niet meer geheim te blijven. 

Als afsluiting kan er tijdens een vervolg onderzoek gekeken worden naar het feit of 

sprekerstypen 111 en 222 niet bestaan. Uit deze data bleek het zo te zijn dat het type 222 wel 

voorkwam, maar kunnen we deze persoon zomaar bij het type (niet)-realiseerders toevoegen? 

Het zou interessant zijn om eens te kijken naar een geheel nieuwe sprekerstypologie en de 

daarbij behorende patronen.  
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Bijlage 
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Zinnen voor opname 

Vocaal 

1. De kinderen mogen niet lopen omdat de zonneschijn te fel is.      

2. Hij wil niet meer blijven leven omdat hij al meer dan negentig jaar is.    

3. Ze willen de wapenstilstand niet tekenen als de kapitein van „t vlaggenschip er niet bij is.  

4. De medewerkers kletsen veel maar vullen alle vulling in de schappen.     

5. De honden van de buren bijten in de kippenpoot.       

6. De katten van Marie krabben elke dag aan haar bank.      

7. Piet en Jan gaan vandaag wandelen in het bos.       

8. De schilders schilderen al dagen de huizen in de straat.     

9. De auto‟s rijden op de provinciale weg vaak veel te hard.     

10. De kinderen plagen moeder door te slurpen aan tafel. 

11. Ze zullen de ijzeren staven met ‟n machine moeten buigen om de bekisting te maken. 

12. De mannen fietsen urenlang met een groep vrouwen langs de rivier. 

13. De meisjes winkelen al de hele dag in de grote stad. 

14. De mensen van het telefoonbedrijf bellen al vanaf de ochtend mensen op. 

15. Zij willen geen broden meer bakken als de lonen zo laag blijven. 

16. De schoonmakers poetsen al een tijd het hele huis schoon. 

17. De medewerkers repareren in het magazijn alle kapotte fietsen. 

18. De vrouwen hangen alle kleding na sluitingstijd weer netjes op. 

19. De slagers snijden al het vlees in stukken en plakken. 

20. De politiemannen verhoren een verdachte man over de diefstal.  

21. Hij wil niet langer bij het bedrijf werken als zijn baas hem zo op de hielen zit. 
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22. De jongens voetballen al uren op het grasveld tegen het huis. 

23. De kinderen spelen in de grote speeltuin en hun ouders kijken toe. 

24. De mensen op de markt verkopen allerlei verschillende producten. 

25. Zij zijn hard aan het oefenen omdat straks de première van de musical is. 

26. De vrouw kan niet goed zelfstandig wonen omdat zij al op leeftijd is. 

27. De jongen gaat zich niet haasten omdat hij zijn rijbewijs heeft.  

28. De kinderen lachen om de grap van de clown. 

29. De honden blaffen omdat er iemand aan de deur belt. 

30. De kinderen schaatsen ondanks de kou al uren op het ijs 

Pauze 

1. Ik heb gezien hoe ze die ijzeren staven met ‟n machine kunnen buigen.    

2. De kinderen mogen niet de hele dag in de zonneschijn lopen.     

3. Ze willen de wapenstilstand enkel op ‟t vlaggenschip tekenen.     

4. De schilders zijn een huis aan het schilderen.       

5. Nu hij negentig is, zou hij graag nog tien jaar willen blijven leven.    

6. Omdat Marie katten heeft moet ze erg letten of ze niet alles kapot krabben.   

7. Veel mensen houden er erg van om uren in het bos te wandelen.    

8. De medewerkers doen niks anders dan de hele dag schappen vullen.    

9. Je hoort vaak dat auto‟s veel te hard door de stad rijden.     

10. Ik zie in de verte mannen over de weg langs de rivier fietsen. 

11. Vaak houden meisjes ervan om in grote steden te winkelen. 

12. De mensen van het telefoonbedrijf zijn al een tijd bezig om mensen te bellen. 

13. Nu de lonen zo laag zijn willen zij geen broden meer bakken. 
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14. De schoonmakers zijn al een tijd bezig om het hele huis te poetsen. 

15. Zij zijn in het magazijn bezig alle kapotte fietsen te repareren. 

16. De vrouwen zijn na sluitingstijd druk bezig alle kleding weer netjes op te hangen. 

17. Voordat het vlees verkocht wordt zijn de slager druk bezig al het vlees te snijden. 

18. De politiemannen zijn al uren bezig om de verdachte man van de diefstal te verhoren. 

19. Als zijn baas hem nog langer op de hielen zit wil hij niet meer blijven werken. 

20. Op het grasveld tegenover het huis zijn de jongens aan het voetballen. 

21. De ouders kijken toe hoe de kinderen in de grote speeltuin spelen. 

22. Op de markt zijn ze de hele dag bezig om producten te verkopen. 

23. Omdat straks de première is van de musical zijn ze hard aan het oefenen. 

24. Omdat de jongen nu zijn rijbewijs heeft, gaat hij zich niet haasten. 

25. Omdat de vrouw al op leeftijd is kan zij niet goed meer zelfstandig wonen. 

26. Omdat de clown een grap maakt moeten de kinderen hard lachen.  

27. Wanneer de honden de deurbel horen beginnen zij meteen te blaffen. 

28. Na jaren kunnen de kinderen eindelijk weer op natuurijs schaatsen. 

29. De moeder is boos, omdat de kinderen hard slurpen. 

30. Ik zie de honden van de buren in de kippenpoot bijten. 

Consonant 

1. Ze willen de wapenstilstand niet tekenen zonder overleg met de kapitein van ‟t 

vlaggenschip.            

2. De honden van de buren bijten zelfs in ‟n kippenpoot.      

3. Piet en Jan wandelen graag uren in het bos.     

4. De kinderen mogen niet lopen zolang de zonneschijn te fel is.     
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5. Ze kunnen die ijzeren staven niet buigen zonder ‟n machine.  

6. De schilders houden van hun werk en schilderen daarom met plezier.  

7. Op de snelweg rijden de auto‟s met hoge snelheid.   

8. De medewerkers vullen de schappen in de winkel.      

9. De katten van Marie krabben de bank kapot.       

10. Nu hij negentig is, wil hij leven zonder rekening te moeten houden met anderen.  

11. De twee mannen fietsen met vrouwen langs de rivier. 

12. De meisjes kunnen winkelen zonder pauze te nemen. 

13. De mensen van het telefoonbedrijf bellen een uur lang niet. 

14. Zij willen geen broden meer bakken zolang hun werkomstandigheden slecht blijven. 

15. De schoonmakers poetsen het hele huis schoon. 

16. De medewerkers repareren zonder problemen alle kapotte fietsen. 

17. Na sluitingstijd hangen de vrouwen alle kleding weer netjes op. 

18. De slagers snijden grote stukken vlees in stukjes. 

19. De politiemannen verhoren de verdachte man al uren. 

20. Hij wil niet langer hier werken, want zijn baas zit hem erg op de hielen. 

21. De jongens voetballen naast het huis op het grasveld. 

22. De kinderen spelen zonder hun ouders in de grote speeltuin. 

23. De mensen op de markt verkopen veelal dezelfde producten. 

24. Zij zijn hard aan het oefenen want straks zal de première van de musical plaatsvinden. 

25 De jongen heeft geen zin meer om zich te haasten nu hij zijn rijbewijs heeft gehaald. 

26. De vrouw kan niet meer zelfstandig wonen sinds haar tachtigste verjaardag. 

27. De kinderen moeten hard lachen door de grappige truc van de clown.  
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28. De honden blaffen wanneer er iemand aan de deur belt.  

29. Na drie rondjes schaatsen merk je al gauw dat het heel vermoeiend is.   

30. De kinderen plagen moeder door te slurpen tijdens het drinken. 

 

 


