De architektuur van het
spreken*
Gerard Kempen

De laatste jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de
opbouw van het taalproduktieproces. Geschetst wordt hoe de mentale aktiviteit
in elkaar zit die leidt tot de uitdrukking van gedachte-inhouden in woorden en
zinnen. Belangrijk hierin is de opvatting dat het zinsbouwproces niet gestuurd
wordt door één centrale instantie, maar juist berust op gedecentraliseerde besturing vanuit aktieve lexicale elementen. Dit gezichtspunt blijkt een perspektief te
openen op de mogelijkheid van één syntaxis die zowel linguïstisch als taalpsychologisch verantwoord is.
En nauwkeurig beschouwd:
de grammatica zelf is een machine
die uit ontelbare sequensen
communicatief gebrabbel kiest...
Lars Gustafsson

Inleiding
Spreken is een cognitief proces dat waarnemingen, gedachten, gevoelens omzet in gearticuleerde taaluitingen. Over de bouw, de funktionele architektuur,
van dit proces was tot voor kort weinig met zekerheid bekend. Dit ondanks
eeuwenlange speculaties in filosofie, retorica, linguïstiek, neurologie en psychologie. Wat al die tijd ontbroken heeft is de grammatica-als-machine-idee.
Vijfentwintig jaar geleden bracht de Transformationele Grammatica hier een
doorbraak tot stand. Sindsdien zijn diverse goed uitgewerkte voorstellen voor
* Het hier gerapporteerde onderzoek is tot stand gekomen mede dankzij subsidies van
ZWO. Ik dank Carel van Wijk voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit
artikel, en Herman Kolk voor inzage in zijn collektie van bilinguale versprekingen
waaruit voorbeeld (8) afkomstig is.
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- nr. 2 - december 1981 - pag. 110-123

De architektuur van het spreken 111
de inrichting van het taalproduktieproces gelanceerd. Voorstellen die - voor
het eerst in de geschiedenis — daadwerkelijk zouden kunnen leiden tot de uitdrukking van betekenisinhouden in zinnen. Op dit punt wil ik de draad van de
historie opnemen. Paragraaf i zet de grondslag uiteen waarop laatstgenoemde
theorieën over taalproduktie rusten. Hierbij zullen enkele aanzienlijke psychologische tekortkomingen aan het licht treden. Sinds 1975 zijn belangrijke
vorderingen gemaakt in de richting van een oplossing van deze bezwaren. In
feite is een vrijwel geheel nieuwe conceptie van het taalproduktieproces ontstaan . Deze wordt ontvouwd in paragraaf 2 en nader uitgewerkt in paragraaf 3.
Vooraf zij nog opgemerkt dat ik de klemtoon zal leggen op theorie en voor
ondersteunend feitenmateriaal vaak zal doorverwijzen naar de oorspronkelijke literatuur.

1 Het klassieke concept
De opvattingen over het taalproduktieproces die gangbaar zijn sinds de opkomst van de Transformationele Grammatica worden geschraagd door vier
(niet geheel onafhankelijke) pijlers die ik één voor één zal noemen.
Serieschakeling van conceptualiseren, formuleren en articuleren. Het spreken omvat drie groepen processen die verantwoordelijk zijn voor respektievelijk de conceptuele of semantische inhoud, de syntaktisch-morfologische
vorm, en de fonetische klank van taaluitingen. Ter aanduiding van deze vormen van cognitieve aktiviteit heb ik enkele jaren terug de termen conceptualiseren, formuleren en articuleren voorgesteld (Kempen 1977a, 1977b). Gewoonlijk gaat men er — expliciet of impliciet — van uit dat deze processen bij
de konstruktie van een taaluiting na elkaar plaatsvinden. Eerst wordt de betekenisinhoud volledig gespecificeerd; daarna volgt de omzetting van inhoud in
een zinsvorm, die tenslotte fonetisch gerealiseerd wordt.
Zinsbouw als een gecentraliseerd proces. Het in elkaar zetten van een syntaktisch gestruktureerde taaluiting wordt gezien als een karwei dat wordt geklaard door één (centrale) processor. Hij laat zich leiden door de informatie
die hij aantreft in een groot gegevensbestand vol met syntaktische, lexicale,
morfologische en fonologische regels. De processor heeft op elk moment een
volledig overzicht van al wat gebouwd is. Vanuit deze bevoorrechte positie van
„alwetendheid" beslist hij welke de volgende construktiestap zal zijn. Het behoeft geen betoog dat deze centralistische inrichting van het zinsbouwproces
rechtstreeks ontleend is aan de praktijk van de taalkundige die op een vel papier of een schoolbord boomdiagrammen tekent volgens richtlijnen die hij opzoekt in een grammatica en een woordenboek.
Het zinsbouwproces vaart op syntaktisch kompas. Bij het opzetten van een
stelsel van zinsbouwregels richt men zich bijna uitsluitend op het garanderen
van grammaticale correktheid. Zolang de centrale processor volgens de rege-
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len der spraakkunst te werk gaat zijn alle zinnen perfekt van vorm. Woordkeus
daarentegen wordt stiefmoederlijk behandeld. Een op zichzelf perfekte zinsvorm is pas bruikbaar indien alle woorden die de spreker nodig acht om zijn
bedoeling uit te drukken, er in passen. Meestal houdt men zich op de vlakte
over de wijze waarop een zinsvorm wordt geselekteerd die aansluit bij de inhoud die de spreker wil uitdrukken. De zinsbouwregels werken als het ware
„van boven naar beneden": ze trachten zich op een zinsvorm vast te leggen
nog voordat zeker is of alle vereiste woorden erin passen.
De syntaktische regels brengen afgeronde strukturen voort. Door toepassing
van zinsbouwregels ontstaat een kant-en-klare taaluiting die precies de bedoeling van de spreker weergeeft en als één geheel wordt afgeleverd. Met de mogelijkheid dat de spreker tijdens het formuleerproces aan zijn bedoeling nieuwe elementen toevoegt, wordt op geen enkele wijze rekening gehouden. Het
is dan ook niet mogelijk een onvolledige struktuur te genereren die op basis
van later toegevoegde betekenisinhoud nog kan worden voortgezet („van
links naar rechts").
In de volgende paragraaf worden alle vier deze pijlers onder het klassieke concept weggezaagd.

2 Het moderne concept
Parallelschakeling van conceptualiseren, formuleren en articuleren. De meeste
sprekers zullen vertrouwd zijn met situaties waarin ze al begonnen waren met
praten op een moment dat de betekenis van de aankomende uiting hun nog
slechts vaag voor ogen stond. Dit houdt in dat conceptualiseren en articuleren
minstens ten dele parallel lopen (Kempen 1977a, 1977b). Een fragment van de
conceptuele inhoud dat de „conceptualisator" heeft afgeleverd, wordt onverwijld in behandeling genomen door de „formulator". Deze probeert het betekenisfragment om te zetten in een uitingfragment dat goed aansluit bij eventuele voorafgaande stukken. Lukt dit, dan kan de „articulator" tenslotte overgaan
tot verklanking van het nieuw toegevoegde uitingfragment. Ondertussen zetten
conceptualisator en formulator hun werk aan nieuwe conceptuele en syntaktische fragmenten voort (figuur 1). Deze wijze van taalproduktie kan stuksgewijs (Engels: piecemeal, incremental) heten.
Parallelgeschakelde systemen kunnen in beginsel interaktief werken. Zo
zou de formulator invloed kunnen uitoefenen op de conceptualisator, b.v.
melden dat nadere betekenisdetails gewenst zijn ter oplossing van een woordkeuzeprobleem. Om te kunnen kiezen tussen de aanspreekvormen jij en u
heeft de formulator informatie nodig over de sociale relatie van spreker met
toegesprokene. Heeft de conceptualisator verzuimd deze gegevens te leveren,
dan zou de formulator er om kunnen vragen (Kempen 1976a, 1976b).
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Figuur 1. Het tijdsverloop van conceptualiseren, formuleren en articuleren volgens klassieke (a) en moderne (b) opvattingen (cf= conceptueel fragment; uf=
uitingfragment). Merk op dat de volgorde van uitingfragmenten niet noodzakelijk overeenkomt met die van conceptuele fragmenten. Syntaktische regels
zijn hier de oorzaak van. De conceptualisator heeft zelf geen verstand van syntaxis en kan het dus niet helpen als de volgorde waarin hij conceptuele fragmenten aflevert, strijdig is met syntaktische regels.
Zinsbouw als een gedecentraliseerd proces. Een belangrijke categorie van
versprekingen wordt gevormd door woordverwisselingen als in (1).
(1)

Ik zal nog wat beslag in de rozijnen doen.

Garrett (1975, 1980) verklaart dit soort fouten door aan te nemen dat de betrokken zinsdelen (hier: het lijdend voorwerp en de bepaling van plaats) gelijktijdig geconstrueerd worden. Kempen en Huijbers (1981) komen eveneens
tot de slotsom dat de spreker gelijktijdig bezig is met de bouw van meer zinsdelen. Zij steunen hierbij op de uitslagen van reaktietijdproeven waarin proefpersonen onder tijdsdruk beschrijvingen maken van eenvoudige plaatjes. Als
inderdaad gelijktijdig of parallel aan verschillende zinsdelen wordt gewerkt
(ook aan zinsdelen die, getuige sommige versprekingen, ver uiteen staan), dan
zet dit de aanname van een centrale processor op losse schroeven. Deze processor kan namelijk slechts met één zinsdeel tegelijk bezig zijn en moet nauw-
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keurig plannen in welke volgorde hij de diverse zinsdelen zal afwerken. (Zie
b.v. het zinsconstruktiesysteem van Simmons en Slocum (1972), dat op overgangsnetwerken (augmented transition networks, ATN's) gebaseerd is.)
Er bestaat een tamelijk voor de hand liggende oplossing voor het gelijktijdigheidsprobleem. Hiervoor is nodig dat boomdiagrammen die de syntaktische struktuur van zinnen in beeld brengen, op een onorthodoxe manier worden geïnterpreteerd. In de informatica zijn boomdiagrammen in gebruik om
aan te geven hoe de procedures of routines waaruit een computerprogramma
is opgebouwd, aan elkaar de „controle" doorgeven. In (2) zien we dat de procedure PROCi twee subroutines kent: PROC2 en PROC3. PROC2 roept de
hulp van PROC4 in, en PROC3 zet PROC5 en PROC6 aan het werk. De neerwaartse pijlen geven aan dat een hogere procedure een lagere in gang zet (hem
de controle doorgeeft). Zodra de lagere procedure zijn taak heeft beëindigd,
geeft hij de controle terug aan de hogere procedure die dan zijn eigen werk kan
voortzetten (opwaartse pijlen).

Veronderstel nu dat de subprocedures die door een gegeven procedure worden aangeroepen, onderling onafhankelijk zijn. B.v., PROC3 wordt bij zijn
werk op geen enkele wijze beïnvloed door wat PROC2 bezig is te doen of gedaan heeft, en vice-versa. Dan is er niets op tegen dat deze subprocedures gelijktijdig in gang gezet worden door de hogere procedure. Dit is de kern van
het zinsconstruktiesysteem dat onlangs door Kempen en Hoenkamp (1981) is
ontwikkeld onder de naam Procedurele Grammatica. Figuur 2 toont de hiërarchie van hogere en lagere procedures die tesamen zin (3) opleveren.
(3)

Tonnie wil een cake bakken.

Elke knoop in de boom staat voor een syntaktische procedure; elke procedure
is in staat een bepaald type construktie in elkaar te zetten. Procedure NP kan
b.v. naamwoordgroepen formeren, S kan hoofd- en bijzinnen maken, Subj
bouwt onderwerpconstituenten, enz. Bijna alle procedures kwijten zich van
hun taak door delen ervan te delegeren aan subprocedures. Zo besluit de S
die aan het topje van de hiërarchie staat, om een hoofdzin samen te stellen uit
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Figuur 2. Hiërarchie van syntaktische procedures die volgens de Procedurele
Grammatica van Kempen en Hoenkamp (1981) zin (3) voortbrengt. Merk op
dat de controle niet altijd wordt teruggegeven aan de aanroepende procedure.
B.v. Vinfin (infinitive verb) wordt aangeroepen door de ingebedde S, maar retourneert de controle naar de bovenste S. Men verkrijgt zin (3) door de dunne
(opwaartse) pijlen te volgen van boven naar beneden en van links naar rechts.
zinsdelen die aangeleverd worden door procedures Subj, VFin en Obj (respectievelijk onderwerp, persoonsvorm en lijdend voorwerp). Wat S zelf nog moet
doen is onder meer het in juiste volgorde plaatsen van deze zinsdelen en het
aanbrengen van grammatische congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm. Er is hier niet langer sprake van één centrale processor maar van een
(hiërarchisch georganiseerd) team van syntaktische „experts" die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald type construktie en voortdurend een beroep
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doen op eikaars deskundigheid (decentrale of gespreide controle; Engels: distributed control). Kempen en Hoenkamp (1981) hebben aangetoond dat syntaktische procedures in parallelle takken van een hiërarchie zodanige taakomschrijvingen kunnen krijgen dat ze onderling onafhankelijk zijn. Dit houdt in
dat het gelijktijdigheidsprobleem in principe opgelost is.
Het idee van een decentrale controle van het formuleerproces stemt goed
overeen met de intuïtie dat zinsbouw grotendeels automatisch verloopt en
geen bewuste aandacht vergt (althans bij sprekers die de taal terdege meester
zijn). Flarden van zinnen, ook niet eerder gehoorde of gezegde, dringen zich
vaak aan het bewustzijn van de spreker op zonder dat dit hem moeite kost. Dat
linguïstische vorm aldus berekend wordt door een team van zinsbouwexperts
die buiten de centrale aandachtscontrole om opereren, stelt de spreker in de
gelegenheid zich te concentreren op de inhoud van zijn boodschap. Het verklaart ook dat syntaktische processen vrijwel ongeschonden kunnen blijven
doorgaan wanneer de centrale aandacht uitgeschakeld is, b.v. tijdens slaap.
(Zie met name het door Arkin (1980) vergaarde zinnenmateriaal van hardopdromers.) Ook wordt begrijpelijk hoe soms meer formuleringen van één en
dezelfde betekenisinhoud parallel tot ontwikkeling komen (Baars 1980). Versprekingen waarin min of meer synonieme construkties dooreengehaspeld
worden, leggen hiervan getuigenis af. Twee voorbeelden zijn (4a) en (5a) die
ontstaan zijn uit versmeltingen die in de parallelle construkties een overeenkomstige plaats innamen.
(4a)
(4b)
(4c)
(5a)
(5b)
(5c)

Argen...
Morgen moet alles klaar zijn.
Alles moet morgen klaar zijn.
Ik vond het goed dat we mekeer...
Ik vond het goed dat we mekaar een keer allemaal zagen.
Ik vond het goed dat we een keer mekaar allemaal zagen.

Dat zinsbouw weinig of geen aandacht vergt wordt ook ondersteund door het
verschijnsel van, ,hardop in zichzelf praten". Sommige mensen doen dit min of
meer uit gewoonte, vaak zonder er zich van bewust te zijn.
Het zinsbouwproces vaart op lexicaal kompas. Een goede strategie bij het
vertalen van conceptuele inhoud in linguïstische vorm begint met het opzoeken van geschikte woorden. Geschiktheid betekent hier tweeërlei: enerzijds
moeten de woorden gezamenlijk de conceptuele inhoud precies afdekken, anderzijds behoren ze onderling een correkt onderling zinsverband aan te gaan.
Of aan laatstgenoemde eis voldaan is hangt voornamelijk af van de syntaktische eigenschappen (o.a. woordsoort) van het opgezochte lexicale materiaal.
B.v. een bijwoord kan subjekt noch objekt bij een werkwoord zijn. Daarom
kunnen de regels die leiden tot de formatie van boomdiagrammen het beste
van meet af aan met zulke woordkenmerken rekening houden. Regels die
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„van beneden naar boven" werken zijn hiervoor handiger dan de bekende
herschrijfregels die ,,van boven naar beneden" werken. (De Procedurele
Grammatica van Kempen en Hoenkamp (1981) gebruikt z.g. confrontatieregels; ze hebben wel iets weg van de regels uit categoriale grammatica's, zij het
dat grammatische funkties een zeer belangrijke rol spelen.)
Welke instantie is verantwoordelijk voor het opzoeken van woorden die aan
beide geschiktheidseisen voldoen? Bij ontstentenis van een centrale processor
zit er niets anders op dan aan te nemen dat de woorden zichzelf opzoeken. Het
mentale lexicon bestaat uit een groot aantal aktieve (decentrale) processoren
— één voor elk trefwoord — die zelf kunnen uitmaken of ze passen bij de betekenis die de spreker wil uitdrukken en bij het zinsverband dat in opbouw is
(Kempen 1981). Het idee dat woorden aktieve elementen zijn en geen passieve pakketjes informatie, is geenszins nieuw. Het vormt de kern van de verklaring die Marslen-Wilson en Welsh (1978) hebben gegeven voor verschijnselen
rond auditieve woordherkenning. Het oudere logogenmodel van Morton
(1970) ging trouwens al een eindweegs die richting.
De syntaktische regels brengen voortzetbare strukturen voort. De syntaxis
van een taal moet niet alleen in staat zijn de verzameling van grammaticale
zinnen te genereren. Ook een bepaalde categorie van op zichzelf ongrammaticale strukturen hoort binnen haar bereik te vallen: die namelijk welke het predikaat voortzetbaar verdienen. Zo zijn (6a) en (6b) beide ongrammaticaal
maar is alleen (6b) voortzetbaar, b.v. tot (6c). Grammaticale zinnen zijn altijd
voortzetbaar, b.v. (6c) tot (6d).
(6a)
(6b)
(6c)
(6d)

Gister
Gister
Gister
Gister

Tonnie...
heeft Tonnie...
heeft Tonnie een cake gebakken.
heeft Tonnie een cake gebakken die erg lekker was.

Sommige voortzetbare strukturen zijn tevens volledig, dat wil zeggen ze bevatten geen leemten die nog met verder woordmateriaal opgevuld moeten worden.
(6b) is onvolledig omdat het bijbehorende boomdiagram een leemte voor een
voltooid deelwoord bevat. Grammaticaliteit is nu te beschouwen als de conjunctie van voortzetbaarheid en volledigheid. B.v. (6c) en (6d) zijn grammaticaal omdat ze zowel voortzetbaar als volledig zijn.
In een systeem voor stuksgewijze zinsproduktie is het gevaar voor schending
van voortzetbaarheid allerminst denkbeeldig. Stel b.v. dat de conceptualisator
op een gegeven moment twee conceptuele fragmenten aflevert die de formulator onverwijld tracht onder te brengen in een hoofdzin. Het eerste fragment
omvat niet meer dan een tijdsaanduiding die zich laat verwoorden door middel
van de bijwoordelijke bepaling gister. Het tweede fragment voegt een handelende persoon toe die Tonnie blijkt te heten. Deze eigennaam krijgt de rol van
onderwerp toegewezen. Zonder verdere maatregelen zou dit leiden tot de
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niet-voortzetbare uiting (6a). De syntaxis moet voorzieningen bevatten die op
een of andere manier de tweede plaats van de hoofdzin reserveren voor een
persoonsvorm. Hopelijk zal deze leemte uiteindelijk lexicaal gevuld worden
op basis van een later conceptueel fragment. (Zie Kempen en Hoenkamp 1981
voor verdere aspekten van stuksgewijze produktie.)
Tabel 1 geeft de inhoud van paragrafen 1 en 2 nog eens in gecondenseerde
vorm weer.
Tabel 1. Contrasten tussen de,,klassieke" en de „moderne" conceptie van het
taalproduktieproces
Klassieke opvatting

Moderne opvatting

De processen van conceptualisatie, formulering en articulatie van
een zin

verlopen strikt na elkaar (serieschakeling)

overlappen elkaar gedeeltelijk in de tijd (parallelschakeling)

De zinsbouwaktiviteit
wordt uitgevoerd door

een centrale processor
met volledig (globaal)
overzicht en met toegang tot alle linguïstische informatie

een team van (decentrale) syntaktische experts, elk met een beperkt (locaal) overzicht
en met toegang tot
slechts gespecialiseerde
informatie over één
type constituent

De syntaktische regels
werken

van boven naar beneden (syntaktisch gestuurd)

van beneden naar boven (lexicaal gestuurd)

De syntaxis genereert

afgeronde strukturen,
want kent geen faciliteiten om strukturen naar
rechts toe uit te breiden

voortzetbare
(open)
strukturen, want kent
faciliteiten om zinnen
van links naar rechts
voort te brengen

3 Het moderne concept nader uitgewerkt
In vergelijking met het klassieke is het moderne concept ongetwijfeld een belangrijke stap vooruit, maar het is tegelijk niet meer dan een concept. Op talloze
plaatsen zijn nadere uitwerkingen nodig. In deze slotparagraaf zal ik enkele
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detailleringen aanbrengen die op een redelijk goede empirische onderbouwing
kunnen bogen.
Twee-fasenmodel. Garrett (1975) heeft op grond van zijn analyses van een
zeer groot aantal versprekingen de hypothese geopperd dat het formuleren
van taaluitingen in twee stadia verloopt. Met enige wijzigingen hebben Kempen en Hoenkamp (1981) dit idee overgenomen in hun Procedurele Grammatica (zie figuur 3).
conceptuele struktuur

•
Lexico-Syntaktische Fase

T

morfonologisch programma

I

Morfo-Fonologische Fase

T

fonetisch programma

Figuur 3. Het twee-fasenmodel van het formuleren
Tot nu toe heb ik het in feite nog alleen gehad over de Lexico-Syntaktische
Fase. Deze kiest alle benodigde woorden - zowel inhouds- als funktiewoorden —, plaats ze in correkt onderling zinsverband en in de juiste volgorde.
Zelfs hecht ze verbuigings- en vervoegingsinstrukties aan de woorden die dat
nodig hebben. Al deze bewerkingen worden echter uitgevoerd zonder fonologische specificaties van woorden en van verbuigings- en vervoegingsmorfemen. In plaats daarvan wordt een of ander systeem van codes gehanteerd (hoe
deze eruitzien is niet bekend). B. v. de persoonsvorm wil uit zin (3) zou tijdens
de Lexico-Syntaktische Fase aangeduid kunnen worden met de code [WW312;
tegenw. tijd; 3de pers. enk.]. De tweede fase, de Morfo-Fonologische, vat
zulke codes op als instrukties die tezamen de tekst van het,,morfonologisch
programma" uitmaken. Uitvoering van deze instrukties leidt tot invulüng van
klankcodes die de articulator sturen. Kortom, de uitvoer van de Lexico-Syntaktische Fase is een reeks van morfo-fonologische codes, één voor elk woord
in de uiting. De Morfo-Fonologische Fase zet deze codes één-voor-één om in
instrukties voor een „fonetisch programma" dat de articulatiemechanismen
op gang brengt. De Morfo-Fonologische Fase is dus een systeem dat het programma „draait" dat is samengesteld door de Lexico-Syntaktische Fase.
Er is goede evidentie, zowel uit reaktietijdmetingen (Kempen en Huijbers
1981) als uit versprekingen (Garrett 1980), dat gesproken woorden via „ge-
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trapte verkiezingen" geselekteerd worden. Zoals uiteengezet in paragraaf 2,
worden tijdens de Lexico-Syntaktische Fase lexicale elementen geaktiveerd
die voldoen aan bepaalde semantische en syntaktische geschiktheidscriteria.
Deze elementen zijn nog prefonologisch van aard maar beschikken wel over
alle syntaktische eigenschappen van het woord waarmee ze corresponderen.
Zo „weet" het lexicale element waarmee de fonologische vorm wachten correspondeert, dat het intransitief gebruikt mag worden, dat het een voorzetselvoorwerp bij zich mag hebben ingeleid door op, of een bijzin ingeleid door
tot(dat). Kempen en Hoenkamp (1981) duiden zulke prefonologische lexicale
elementen aan met de term lemma. Tijdens de Morfo-Fonologische Fase
wordt voor elk lemma de corresponderende fonologische specificatie (lexeem)
opgezocht.
Aanwijzingen voor dit systeem van getrapte woordverkiezingen (eerst lemmata, dan lexemen) zijn onder meer afkomstig van een categorie versprekingen die men als stamverwisselingen zou kunnen betitelen. In (7), een voorbeeld ontleend aan Nooteboom en Cohen (1976), zijn twee woordstammen
verwisseld maar is de uitgangs-ï keurig op zijn plaats gebleven.
(7)

Hij tekent van keer.

Tijdens de Morfo-Fonologische Fase zijn blijkbaar twee lexemen verwisseld
bij overigens correkte uitvoering van het morfonologische programma. De in
paragraaf 1 besproken woordverwisselingen, waarbij uitgangen e.d. wel meeverhuizen, komen tijdens de Lexico-Syntaktische Fase tot stand. Ze berusten
op een fout bij het opzoeken van lemmata.
Ook bepaalde bilinguale versprekingen zijn verklaarbaar op basis van het
lemma-lexeem-onderscheid. Zin (8) is gezegd door een Nederlandstalig kind
dat enkele maanden in de Verenigde Staten had doorgebracht en redelijk Engels sprak.
(8)

Hij wachtte voor mij groot genoeg te zijn.
(He waited for me to be big enough)

Kennelijk is hier het Engelse lemma voor het werkwoord wait binnengeslopen. Dit mag een beknopte infinitiefconstruktie tot complement nemen (for
... to ...) daar waar het Nederlandse wachten een volledige bijzin met tot(dat)
verwacht. Tijdens de Morfo-Fonologische Fase is echter het Nederlandse
lexeem wachten gebruikt. (Merk op dat, afgezien van de invloeden van het ene
Engelse lemma, de zin goed Nederlands is, met inbegrip van de woordvolgorde in de infinitiefbijzin.)
In paragraaf 2 heb ik betoogd dat formuleren een automatisch verlopende
aktiviteit is die onder normale omstandigheden weinig of geen aandacht vereist. Het lijkt redelijk aan te nemen dat dit voor de Morfo-Fonologische Fase
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evenzeer geldt als voor de Lexico-Syntaktische. Wel oefent de aandacht een
externe controle uit op het zinsbouwproces. Hierover handelt de rest van deze
paragraaf.
Monitor. Als zinsbouwprocessen zich op min of meer autonome wijze afspelen buiten het gezichtsveld van de centrale aandacht, dan is er alle kans dat hun
produkten niet voldoen aan de eisen die de spreker stelt. Allereerst zijn er
incidentele fouten die optreden ten gevolge van voorbijgaande storingen in de
zinsbouwmechanismen zelf. De spreker zal trachten deze tijdig te ontdekken
en te verbeteren. Maar belangrijker zijn eisen waarmee zinsbouwmechanismen zelf in feite geen rekening kunnen houden. Stel b.v. dat de spreker zich tot
taak stelt een verhaal te vertellen zonder drielettergrepige woorden te gebruiken. De zinsbouwmechanismen zijn niet bij machte op stel en sprong aan deze
wens te voldoen - ze moeten eerst „geherprogrammeerd" worden, hetgeen
waarschijnlijk alleen mogelijk is door langdurige oefening van de spreker. Zolang dit niet gebeurd is, dient een externe instantie elk afgeleverd woord na te
kijken op aantal lettergrepen. Deze instantie, die een deel van de beperkte
aandachtscapaciteit opsoupeert, wordt gemeenlijk monitor genoemd. Minder exotische kenmerken waarop sprekers hun taaluitingen soms wensen te
controleren zijn b.v. dialektische uitspraak en woordkeus (Hagen 1981; Van
Wijk en Kempen 1981) en grammaticaliteit van lange zinnen.
Dit laatste punt vereist enige toelichting. Omdat de syntaktische en lexicale
experts simultaan opereren en geen beroep doen op de beperkte centrale aandachtscapaciteit, is het bouwen van lange of ingewikkelde zinnen op zichzelf
niet extra belastend of tijdrovend. Om secundaire redenen echter zullen lange
zinnen vaak grotere inspanningen van de monitor vergen dan korte. De conceptualisator zal de betekenisinhoud van een lange zin gewoonlijk niet als één
geheel afleveren maar als een reeks van conceptuele fragmenten. De formulering die voor de eerste fragmenten gekozen is, perkt de syntaktische vormen
die voor latere fragmenten nog openstaan, sterk in. Aldus kan het formuleren
van latere conceptuele fragmenten stuklopen op een gebrek aan syntaktische
mogelijkheden tot voortzetting van een reeds begonnen taaluiting. De kans
hierop is bij lange zinnen groter dan bij korte, en navenant de behoefte aan
correctie- en preventiemaatregelen van de monitor.
Hoe verricht de monitor zijn werkzaamheden ter voorkoming en genezing
van taalproduktiefouten? Hoenkamp (1980) stelt voor dat de monitor de kwaliteit van een taaluiting bewaakt door het taalpercepriesysteem waarover de
spreker eveneens beschikt, erop los te laten. Dit systeem meldt aan de monitor terug of de uiting ontleedbaar is en, zo ja, wat voor betekenis zij draagt. De
monitor stelt vervolgens vast of deze „begrepen" betekenisinhoud klopt met
de „bedoelde". (Deze controle via taaiperceptie hoeft niet noodzakelijk aan
te grijpen op de uitgesproken woorden („buitenom"). Denkbaar is een weg
„binnendoor", met name rechtstreekse ontleding en interpretatie van de uitvoer van de Lexico-Syntaktische Fase.) Bij ontdekking van een fout is ingrij-
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pen noodzakelijk. Het uitwendig merkbare gevolg hiervan is dat de spreker
een „zelfcorrektie" aanbrengt aan de uiting. (Een andere bron van zelfcorrecties is al in de vorige alinea genoemd: uitputting van de mogelijkheden om een
taaluiting op legale wijze voort te zetten.) Een van de nog onopgeloste vraagstukken betreft het punt waarop de spreker zijn afgebroken taaluiting hervat
(hoe ver hij in de uiting teruggaat). Dit punt ligt vaak verder terug dan noodzakelijk, aan het begin van een zinsdeel. Weinig is bekend over de strategieën
die de spreker hier volgt (Levelt 1980, Laver 1980).
De monitoring-literatuur heeft zich nogal eenzijdig bezig gehouden met correktieverschijnselen; over preventiemaatregelen vindt men weinig of niets.
De nieuwe opvatting over het taalproduktieproces, die in paragraaf 2 uit de
doeken is gedaan, suggereert evenwel een taktiek die de monitor zou kunnen
volgen ter voorkoming van fouten. Bij de behandeling van stuksgewijze taalproduktie ben ik ervan uitgegaan dat een conceptueel fragment afgeleverd
door de conceptualisator zonder uitstel in behandeling wordt genomen door
achtereenvolgens de Lexico-Syntaktische Fase, de Morfo-Fonologische Fase
en de articulator. Het is evenwel denkbaar dat vertragingen worden ingebouwd tussen de vier betrokken deelmechanismen. De Lexico-Syntaktische
Fase zou b.v. enige conceptuele fragmenten kunnen opsparen in een werkgeheugen en ze dan als één geheel in behandeling nemen. Evenzo zou de MorfoFonologische Fase pas na ontvangst van een substantieel morfonologisch programma in werking kunnen treden. Deze vertragingstaktiek verkleint de kans
op zelfcorrekties en leidt tot „bedachtzaam" spreken. Nadeel is evenwel een
verhoogde kans op aarzelpauzes en op overbelasting van het werkgeheugen.
Het zou de monitor kunnen zijn die de duur van zulke vertragingen reguleert,
hierbij rekening houdend met spreeksituatie (b.v. formeel of informeel) en
spreekdoel.
De moderne architektuur van het spreken die ik heb geschetst in de paragrafen 2 en 3 stelt de taalpsychologische onderzoeker voor een moeilijk probleem, dat hem bespaard zou zijn gebleven indien de klassieke architektuur
(paragraaf 1) opgeld deed. Het feit dat tijdens het spreken velerlei processen
parallel geschakeld zijn en in de tijd samenvallen, maakt het ondoenUjk om
met de gebruikelijke experimenteel-psychologische technieken afzonderlijke
procesduren te meten. De cognitief-psycholoog die een taalproduktiemodel
experimenteel wil toetsen, kan hierdoor zijn belangrijkste instrument, de
reaktietijdmeting, nog slechts in beperkte mate benutten. Het hoeft dan ook
geen verwondering te wekken dat veel van de beschreven theoretische denkbeelden steunen op tamelijk informele evidentie, met name versprekingen.
Verdergaande detaillering van de processen van taalproduktie zal echter onmogelijk zijn zonder strakkere en meer precieze data. Aan experimentele vindingrijkheid is dus schreeuwend behoefte.
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