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S A M E N VAT T I N G I N H E T N E D E R L A N D S : D E M A N
E N D E M A A N I N D E W O L K E N ?

Veel ouders merken voor het eerst dat hun baby begonnen is met
taalleren wanneer de baby haar eerste woordje zegt. Maar in de maan-
den die aan dat eerste woordje voorafgingen was de baby allang bezig
met het leren van de taal. Eén van de vaardigheden die de baby zich
in die tijd eigen maakt is de taalspecifieke klankwaarneming. Ou-
ders weten vaak niet dat taalspecifieke klankwaarneming bestaat, laat
staan dat ze weten hoe het aangeleerd zou moeten worden. Gelukkig
zijn ouders ook zonder deze kennis uitstekende leraren. Zolang ze
maar voldoende met hun baby kletsen, krijgt de baby voldoende infor-
matie om de taalspecifieke eigenschappen van de taal te leren. In dit
proefschrift heb ik onderzocht hoe baby’s taalspecifieke klankwaar-
neming leren op basis van de spraak die ze van hun ouders te horen
krijgen.

Leren over de man en de maan

Wat is nu taalspecifieke klankwaarneming? Moedertaalsprekers van
het Nederlands vinden het gemakkelijk om het verschil te horen
tussen de woorden man en maan. Dat komt doordat deze woorden
verschillen in betekenis. Nu zou je kunnen protesteren dat de beteke-
nis van de woorden er niets mee te maken heeft. Horen we het ver-
schil tussen man en maan niet gewoon omdat de klinkers in te woor-
den anders klinken? Echter, precies datzelfde klankverschil kunnen
moedertaalsprekers van het Spaans niet goed horen, want het Spaans
gebruikt het klankverschil tussen de man-klinker en de maan-klinker
niet om betekenisverschillen aan te geven. Tijdens de verwerving van
taalspecifieke klankwaarneming leren baby’s welke klankverschillen
belangrijk zijn in hun taal (de man- en maan-klinker voor een Ne-
derlandse baby) en welke klankverschillen ze net zo goed kunnen
negeren (datzelfde verschil voor een Spaanse baby).

De klinkers in de woorden man en maan worden in het Neder-
landse schrijfonderwijs nog wel eens aangeduid als de ‘korte a’ (de
man-klinker) en de ‘lange a’ (de maan-klinker). Een tweede verschil Doe het zelf: Zeg de

man-klinker en de
maan-klinker voor
de spiegel. Zie je het
verschil in je
mondvorm? Dat
verschil bepaalt het
verschil in
klankkleur.

tussen deze klinkers is de klankkleur: De man-klinker heeft een wat
donkerder klankkleur en de maan-klinker klinkt wat opener. Als moe-
dertaalsprekers van het Nederlands luisteren naar klinkers met klank-
eigenschappen die tussen de typische man-klinker en maan-klinker in
liggen, letten ze vooral op de klankkleur van de klinkers en minder
op de duur. Dit kan heel goed thuis getest worden. Als je het woord
man uitspreekt met een wat langer aangehouden klinker, krijg je een
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186 Samenvatting in het Nederlands

klinker met de klankkleur van de typische man-klinker en de duur
van de typische maan-klinker. De meeste moedertaalsprekers van het
Nederlands herkennen hierin nog steeds het woord man en vinden
niet dat het woord door de verlenging van de klinker opeens in maan
verandert. Zo’n doe-het-zelf experiment laat zien dat volwassen Ne-Doe het zelf: Verleng

de klinker in het
woord man. Hoor je

man of maan?

derlandse luisteraars de klankkleur belangrijker vinden dan de duur
om te bepalen of ze de man-klinker of de maan-klinker horen. Ne-
derlandse babyluisteraars hebben dus niet alleen de taak om te ont-
dekken dat het verschil tussen de man-klinker en de maan-klinker
belangrijk is in het Nederlands, maar ook om te leren dat klankkleur
ietsje belangrijker is dan de klinkerduur.

Hoe leren baby’s welke klankverschillen belangrijk zijn in hun moe-
dertaal? Baby’s kunnen dit niet leren aan de hand van woordparen
zoals man en maan, want ze kennen geen woorden die alleen maar
in één klank verschillen. Gelukkig beschikken baby’s over een leer-
mechanisme dat over klanken kan leren zonder woorden te kennen.
In combinatie met de eigenschappen van de klanken die baby’s te
horen krijgen kan dit leermechanisme verklaren dat baby’s al heel
vroeg leren over de klanken van hun moedertaal. In mijn proefschrift
heb ik dit idee verder getoetst en onderbouwd door middel van een
driedelig onderzoek. De volgende vragen lagen aan dit onderzoek
ten grondslag:

1. Wat zijn de klankeigenschappen van de man- en de maan-klinkers
die Nederlandse moeders tegen hun baby uitspreken?

2. Horen Nederlandse baby’s het verschil tussen de man-klinker
en de maan-klinker en op welke klankeigenschappen letten ze
dan?

3. Kan een computerbaby met hetzelfde leermechanisme als echte
baby’s het verschil tussen de man-klinker en de maan-klinker
leren op basis van de spraak van echte Nederlandse moeders
en daarna het verschil tussen de man-klinker en de maan-klinker
op dezelfde manier horen als echte Nederlandse baby’s?

In deze samenvatting beschrijf ik het onderzoek naar deze drie on-
derzoeksvragen van mijn proefschrift. Als die beschrijving achter de
rug is, weten we hoe Nederlandse baby’s leren dat het verschil tussen
de man-klinker en de maan-klinker belangrijk is in hun moedertaal.

Deel I: Wat zijn de klankeigenschappen van de man- en

de maan-klinkers die Nederlandse moeders tegen hun

baby uitspreken?

Ook al heb ik het tot nu toe gehad over de man-klinker en de maan-
klinker alsof het bijna tastbare dingen zijn, toch klinkt elke nieuwe
man-klinker of maan-klinker die we horen weer net een beetje anders
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dan al z’n voorgangers. Tot op zekere hoogte kunnen sprekers kiezen
hoe ze elke klank uitspreken. Er is vaak gezegd dat moeders ervoor
kiezen om klanken heel duidelijk uit te spreken als ze tegen hun baby
praten. Zo zouden ze de belangrijke klankverschillen benadrukken en
hun baby helpen bij het leren van de taalspecifieke klankwaarneming.

Om uit te zoeken of Nederlandse moeders het verschil tussen de
man-klinker en de maan-klinker benadrukken als ze met hun baby
praten, heb ik achttien Nederlandse moeders uitgenodigd om naar
het Taallab van het Bungehuis te komen.2 De moeders speelden eerst
met hun baby en spraken daarna met mij, een volwassene. De resul-
taten van dit onderzoek staan beschreven in Hoofdstuk 2. Ze lieten
zien dat de moeders de spraakklanken, zoals de man-klinker en de
maan-klinker, helemaal niet duidelijker uitspraken tegen hun baby. In-
tegendeel, ze spraken duidelijker tegen de volwassene! Gedetailleerde Doe het zelf: Het is

moeilijk om te
glimlachen en
tegelijkertijd
duidelijk te
articuleren

analyses lieten zien dat de klanken in de spraak tegen de baby’s alle
kenmerken hadden van geglimlachte klanken. En als je glimlacht,
wordt articuleren moeilijker. Nederlandse moeders praten dus liefde-
vol tegen hun baby, maar helpen hun baby niet om te ontdekken dat
het verschil tussen de man-klinker en de maan-klinker belangrijk is. Doe het zelf: Kijk

naar de punten in
het rechterplaatje en
vind de man-wolk en
de maan-wolkman−wolk en maan−wolk
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donker open
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Plaatje A. De klankeigenschappen van de man-klinker en de maan-
klinker zoals Nederlandse moeders ze tegen hun baby’s uitspreken.

Of toch? In Hoofdstuk 3 heb ik de man-klinkers en de maan-klinkers
van de moeders nog wat preciezer bekeken, om erachter te komen
hoe Nederlandse baby’s zouden kunnen leren dat het verschil tussen
deze klinkers belangrijk is. De moeders hadden 700 man-klinkers en
maan-klinkers uitgesproken en geen twee daarvan waren hetzelfde.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen sprekers, maar het blijkt ook on-
mogelijk te zijn om exact hetzelfde geluid twee keer uit te spreken.

2 Ook veel vaders zijn langsgekomen. Ik heb me in eerste instantie op de moeders
gericht om aan te sluiten bij eerder onderzoek. Dat betekent uiteraard niet dat alleen
moeders goed met hun baby kunnen praten.
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Al deze man-klinkers en maan-klinkers zijn samen weergegeven in
plaatje A. In het linkerplaatje zie je twee klankwolken: Een klankwolk
van donkere, korte man-klinkers en een klankwolk van open, lange
maan-klinkers. In het rechterplaatje wordt niet meer aangegeven welk
stipje door de moeders als man-klinker of als maan-klinker bedoeld
was. Toch kun je, door je wimpers kijkend, de klankwolken ontdekken.

Er is wel gezegd dat baby’s met een leermechanisme zijn uitgerust
om te leren van de wolken: Ze luisteren naar al die enigszis verschil-
lende klanken en ontdekken hoe die klanken in klankwolken gegroe-
peerd kunnen worden. Baby’s in laboratoriumexperimenten kunnen
leren van de wolken. Na leren van de wolken vinden baby’s het verschil
tussen twee klanken die in dezelfde klankwolk vallen niet meer zo in-
teressant en raken ze extra gespitst op verschillen tussen klanken die
uit twee verschillende klankwolken afkomstig zijn. Als baby’s inder-
daad leren van de wolken tijdens hun taalontwikkeling, zouden Neder-
landse baby’s de man-klinker en de maan-klinker kunnen leren door
gewoon naar hun glimlachende moeder te luisteren.

Deel II: Hoe horen Nederlandse baby’s het verschil tussen

de man-klinker en de maan-klinker?

Nu duidelijk is dat Nederlandse baby’s inderdaad het verschil tussen
de man-klinker en de maan-klinker zouden kunnen leren van de wolken
van hun moeder, moeten we nog uitvinden wat Nederlandse baby’s
echt weten over het verschil tussen de man-klinker en de maan-klinker.Doe het zelf: Zeg

man erg langzaam
en maan erg snel om
de geluiden van het

experiment te maken experimentgeluiden
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Plaatje B. De eigenschappen van de klinkergeluiden in de experi-
menten.
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Om deze vraag te beantwoorden waren luisterexperimenten met
baby’s nodig. In deze luisterexperimenten zijn vier soorten klinkerge-
luiden gebruikt. De eigenschappen van deze klinkergeluiden zijn te
zien in plaatje B, waar ze vergeleken kunnen worden met de man- en
maan-klinkers van de Nederlandse moeders. Het eerste klinkergeluid
was een typische donkere, korte man-klinker. Het tweede klinkergeluid
was een typische open, lange maan-klinker. Het derde klinkergeluid
was een randgeval, met de donkere klankkleur van de man-klinker
en de lange duur van de maan-klinker (het geluid dat je krijgt als je
de man-klinker wat verlengt). Het vierde klinkergeluid was het tegen-
overgestelde randgeval, met de open klankkleur van de maan-klinker
en korte duur van de man-klinker (het geluid dat je krijgt als je de
maan-klinker wat verkort). Doe het zelf: Hoor je

het verschil tussen
een normaal
uitgesproken maan
en een verkorte
versie? En tussen
een normaal
uitgesproken maan
en een verlengde
versie van man?

Plaatje C. De uitleg van het eerste luisterexperiment. De baby zit
voor een scherm. Ze ziet een schaakbordpatroon en hoort geluidreek-
sen. In sommige geluidreeksen wordt steeds hetzelfde geluid herhaald
(man. . . man. . . man. . . ) en in andere geluidreeksen worden twee gelui-
den afgewisseld (man. . . maan. . . man. . . maan. . . ). Baby’s houden van
afwisseling. Daarom kijken ze langer naar het schaakbord tijdens de
afwisselende geluidreeks dan tijdens de eentonige geluidreeks, maar
alleen als ze het verschil tussen man en maan waarnemen. Als ze het
verschil tussen man en maan niet waarnemen, vinden ze de eentonige
en de afwisselende geluidreeks even eentonig en kijken ze even lang
naar het schaakbord tijdens beide klankreeksen. Om erachter te komen
of baby’s letten op verschillen in klinkerduur krijgen ze geluidreeksen
te horen waarin alleen de klinkerduur is afgewisseld (man. . . verlengde-
man. . . man. . . verlengde-man). Om te testen of baby’s letten op ver-
schillen in klankkleur speel ik ook geluidreeksen waarin alleen de
klankkleur wordt afgewisseld (man. . . verkorte-maan. . . man. . . verkorte-
maan). De resultaten van dit experiment lieten zien dat baby’s geïnte-
resseerd waren in de afwisseling tussen de typische man en maan. De
baby’s waren niet bijzonder geïnteresseerd in de geluidreeksen waarin
maar één eigenschap van de klanken werd afgewisseld. Het lijkt er
dus op dat ze weten dat de man-klinker en de maan-klinker in beide
klankeigenschappen verschillen.
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In het eerste luisterexperiment, beschreven in Hoofdstuk 3, vroeg
ik Nederlandse baby’s of ze het verschil hoorden tussen één van
de typische klinkergeluiden (dus de typische man-klinker of de typi-
sche maan-klinker) en elk van de drie andere klinkergeluiden. Omdat
baby’s zo’n vraag niet kunnen beantwoorden heb ik het antwoord
achterhaald met een experiment. Dit experiment staat in plaatje C.

De Nederlandse baby’s vonden het verschil tussen de typische man-
klinker en de typische maan-klinker prima te horen. De baby’s wis-
ten niet goed wat ze aanmoesten met de randgevallen (de verlengde
man-klinker en de verkorte maan-klinker). Als we nog eens goed kij-
ken naar de manieren waarop Nederlandse moeders de man-klinker
en de maan-klinker uitspreken tegen hun baby’s, dan moeten we de
baby’s ook wel gelijk geven: De randgevallen zouden inderdaad net
zo goed bij de man-wolk als bij de maan-wolk kunnen horen. De
manier waarop Nederlandse baby’s naar de man-klinker en de maan-
klinker luisteren is dus geheel in overeenstemming met de wolken
van man- en maan-klinkers waarmee hun moeders ze omringen.Doe het zelf (want

volwassenen kunnen
dit taakje wel!):

Verkort de klinker in
het woord maan.

Hoor je man of hoor
je maan?

Plaatje D. De uitleg van het tweede luisterexperiment. De baby zit
voor een scherm. Ze ziet twee boxjes met strepen die uit elkaar be-
wegen en hoort een reeks van drie geluiden: man. . . man. . . man of
maan. . . maan. . . maan. Aan het eind van de geluidenreeks verschijnt er
aan één kant van het scherm iets leuks. Het leuks komt na man links
tevoorschijn en na maan rechts. Zo leert de baby om in reactie op man
naar links te kijken en na maan naar rechts. Als baby’s de geluid–kant-
combinaties hebben geleerd, is het interessant om na te gaan hoe ze
reageren op de randgevallen. Een baby die vooral op klankkleur let,
verwacht na de verlengde man iets leuks aan de man-kant en na de
verkorte maan iets leuks aan de maan-kant. Een baby die vooral op klin-
kerduur let, verwacht na de verlengde man iets leuks aan de maan-kant
en na de verkorte maan iets leuks aan de man-kant. Omdat de baby’s
voor de typische geluiden, man en maan al niet het juiste boxje konden
volgen, kon ik niet nagaan hoe ze de klankeigenschappen gebruikten.
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In het tweede luisterexperiment, dat staat beschreven in Hoofd-
stuk 4, heb ik Nederlandse baby’s gevraagd om nog wat duidelijker
aan te geven of ze vinden dat de randgevallen net wat meer bij de
man-wolk of net wat meer bij de maan-wolk horen. Het taakje dat ik
gebruikte om ze deze vraag te stellen is beschreven in figuur D, maar
dat taakje was net te moeilijk voor ze. De baby’s deden over het al-
gemeen wel heel goed mee met het experiment en daardoor kon hun
algemene interesse in de klinkers gemeten worden. De oudere baby’s
in het experiment, allemaal baby’s van rond de 15 maanden, waren in
het bijzonder geïnteresseerd in één van de randgevallen, de verlengde
man-klinker. En als we nogmaals goed kijken naar de man-wolk en
de maan-wolk in de spraak van Nederlandse moeders, dan moeten
we de baby’s weer gelijk geven: Nederlandse moeders zeggen bijna
nooit iets dat lijkt op de verlengde man-klinker en het is dus geen
wonder dat Nederlandse baby’s verbaasd zijn als ze zo’n zeldzaam
randgeval opeens te horen krijgen. Omdat alleen baby’s van 15 maan- Doe het zelf: Welke

klinkt je bekender in
de oren, een
verlengde man of
een verkorte maan?

den verbaasd reageerden op de verlengde man-klinker en baby’s van
9 maanden nog niet, laat dit onderzoek zien dat baby’s de tijd nodig
hebben om te leren wat ze met de randgevallen aan de randen van
de wolken aanmoeten. Baby’s van 15 maanden hebben duidelijk al
heel goed in de gaten welke vorm de man-wolk en de maan-wolk in
de spraak van hun moeders hebben.

Deel III: Kan een computerbaby met hetzelfde leerme-
chanisme als echte baby’s het verschil tussen de man-
klinker en de maan-klinker leren op basis van de spraak

van echte Nederlandse moeders en daarna het verschil

tussen de man-klinker en de maan-klinker op dezelfde

manier horen als echte Nederlandse baby’s?

Aangezien Nederlandse baby’s van hun Nederlandse moeders leren
over de man-klinker en de maan-klinker, lijken computerbaby’s in dit
verhaal niet op hun plaats. Om uit te leggen waar het derde deel
van mijn proefschrift goed voor is, moet ik u ervan overtuigen dat
het leermechanisme leren van de wolken niet alleen goed bruikbaar is
om uit te leggen hoe de klinkers van de Nederlandse moeders (deel I)
zich verhouden tot het luistergedrag van de Nederlandse baby’s (deel
II), maar ook heel veel vragen oproept. Hoe precies ontdekken baby’s
dat de klanken in wolken gegroepeerd kunnen worden? De baby’s
kunnen niet naar een plaatje met 700 punten kijken, maar horen de
geluiden één voor één. En hoe precies slaan de baby’s die wolken dan
op in hun geheugen? Omdat het nogal inefficiënt zou zijn als baby’s
alles wat ze horen zomaar zouden opslaan, slaan ze de wolken niet
op zoals we ze in de plaatjes zien. Om antwoord te geven op zulke
vragen, vragen met het woord precies erin, had ik de hulp van de
computerbaby’s nodig.
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Doe het zelf: Zie je
de twee curves in de
Gaussische hersenen

en de twee stabiele
patronen in de

neurale-
netwerkhersenen?

Plaatje E. De uitleg van de computerbaby’s. De helft van de computer-
baby’s kreeg Gaussische hersenen (links). Baby’s met Gaussische herse-
nen geven elke klinker intern weer als een functie die voor elke mogeli-
jke waarde van de klankeigenschap aangeeft hoe waarschijnlijk het is
dat de klinker de specifieke waarde heeft. Twee van zulke klinkers in
Gaussische hersenen horen de waarde van een klankeigenschap op de
onderste rij netwerkknopen en reageren op die waarde met een patroon
op de bovenste rij netwerkknopen. De klinkers zijn de stabiele reacties
in de bovenste rij op een aantal verschillende waarden in de onderste rij.
Voorbeelde van zulke klinker zijn de twee patronen in de bovenste rijen
netwerkknopen in het plaatje. In dit plaatje verbinden de babyhersenen
elke klinker aan maar één klankeigenschap. Om te leren over de man-
klinker en de maan-klinker moesten de babyhersenen elke klinker aan
twee klankeigenschappen verbinden, namelijk aan klankkleur en aan
klinkerduur.

Computerbaby’s hebben computerhersenen en zijn alleen in staat
om te leren van de wolken als hun heel precies uitgelegd wordt hoe dat
leermechanisme in elkaar steekt. In Hoofdstuk 5 zijn twee soorten
computerbaby’s ingeschakeld, die allebei een ander idee vertegen-
woordigen over hoe leren van de wolken precies in z’n werk zou kun-
nen gaan. Illustraties van deze twee soorten computerbaby’s staan
in plaatje E. Beide soorten computerbaby’s konden de man-klinker
en de maan-klinker leren van de iets meer dan 700 klinkergeluiden
die de echte Nederlandse moeders hadden uitgesproken. En beideDoe het zelf: Kan

jouw computer
Nederlands leren als

je er voortaan met
een glimlach tegen

praat?

soorten computerbaby’s leken erg op de echte Nederlandse baby’s
in de luisterexperimenten. De resultaten van de precies geprogram-
meerde computerbaby’s bevestigen het idee dat Nederlandse baby’s
door leren van de wolken de verschillen de man-klinker en de maan-
klinker kunnen leren. Tegelijkertijd zijn we het idee leren van de wolken
veel preciezer gaan begrijpen, omdat we in de vorm van de compu-
terbaby’s de beschikking over twee mogelijke beschrijvingen van dit
leermechanisme.
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Conclusie en implicaties

In dit proefschrift heb ik laten zien dat Nederlandse baby’s over de
man-klinker en de maan-klinker kunnen leren door te luisteren naar
de klinkergeluiden die hun moeder uitspreekt. Nederlandse moeders
spreken de man-klinker en de maan-klinker niet bijzonder duidelijk
uit tegen hun taallerende baby, vermoedelijk omdat ze het te druk
hebben met spelen en glimlachen. En dat is helemaal geen probleem.
Het leermechanisme van de baby’s is zo krachtig dat het geen lesje
over de man-klinker en de maan-klinker nodig heeft. Baby’s kunnen
in dat opzicht prima voor zichzelf zorgen.




