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Samenvatting g 

Ditt proefschrift behelst de eerste beschrijving en analyse van de verwerving van een 
aantall  aspecten van de fonologische component door Jamaicaanse kinderen. Het beslaat 
dee verwerving van de lettergreepstructuur, segmenten en fonologische kenmerken, 
alsmedee het gebruik van fonologische processen, en de effecten van variatie in het 
taalgebruikk van volwassenen op de verwerving. De Jamaicaanse taalgemeenschap omvat 
hett Jamaicaans Engels (JE) en het Jamaicaans Creools (JC). Het JC beslaat zowel het 
basilectt (de variant die zich het meest onderscheidt van het acrolectale JE) als het 
mesolect,, dat eigenschappen van het basilect en het acrolect vermengt maar ook eigen 
kenmerkenn heeft. Als kader voor de behandeling van de verwervingsgegevens neem ik 
eenn model van het Jamaicaans Creools continuum aan waarin deze drie varianten 
onderscheidenn worden. Verder gaat dit model er vanuit dat er zowel eentalige sprekers 
vann elk van deze varianten, als ook meertalige sprekers van combinaties van deze 
variantenn bestaan. Dit wordt binnen het theoretische kader van Optimality Theory (OT) 
verantwoordd door uit te gaan van vaststaande grammatica's voor het acrolect en het 
basilect,, en een variabele grammatica voor het mesolect. In de theoretische uiteenzetting 
aann het eind van het proefschrift kom ik tot een voorstel voor een sub-segmentele 
representatiee in het kader van Dependency Phonology (DP) dat, toegepast binnen het 
kaderr van OT, de bevindingen van deze studie verklaart. In deze samenvatting zal ik nu 
verderr eerst de meest belangrijke methodologische overwegingen behandelen, gevolgd 
doorr een overzicht van de resultaten en enige van de gevolgtrekkingen. 

Voorr de keuze van informanten, waren de leeftijd van de kinderen en de opleiding 
enn woonplaats van de verzorg(st)er de belangrijkste gecontroleerde variabelen. 
Daarnaastt heb ik ook aandacht besteed aan taalgebruik, taalstoornissen, en sekse. Om in 
dee beschikbare tijd de periode van 1;0 tot 4;6 jaar te kunnen beslaan, heb ik twee 
leeftijdsgroepenn gebruikt in elk van de onderzoeksgemeenschappen. De ene groep 
bestaatt uit kinderen die aan het begin van het onderzoek ongeveer 1 ;0 jaar oud waren, de 
anderee uit kinderen die toen ongeveer 2;6 jaar oud waren. In het landelijke en enigszins 
geisoleerdee Guys Hill werden informanten gekozen wiens verzorg(st)ers niet meer dan 
eenn lagere schoolopleiding hadden, in het meer stedelijke Linstead informanten met 
verzorg(st)erss met een voortgezette opleiding. De verwijs naar deze groepen als pre-
secondarysecondary (Pre-Sec) en post-secondary (Post-Sec). Bovendien heb ik een reservegroep 
vann vier kinderen in St. Andrew samengesteld. Gedurende het keuzeproces heb ik 
aandachtt besteed aan de taalvariant, en heb ik door de verzorg(st)ers daarnaar te vragen 
enn de kinderen te observeren, kunnen vaststellen dat er geen sprake was van 
taalstoornissen.. Voor zover mogelijk heb ik getracht in elke groep net zo veel jongens 
alss meisjes in te kiezen. 
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Gedurendee twee jaar werden van twee kinderen uit elke groep, in totaal acht 
kinderen,, één keer per maand opnamen gemaakt, daarmee de leeftijd van 1;0 naar 3;0 en 
vann 2;6 naar 4;6 beslaand. Van de overige 12 kinderen werden elk kwartaal opnamen 
gemaakt.. De opnamen bestaan steeds uit 30 a 40 minuten audio- en video-opnamen van 
spontaann taalgebruik, waarbij voornamelijk plaatjesboeken maar ook wel speelgoed en 
spelletjess gebruikt werden om taalgebruik te stimuleren. 

Voorr de transcriptie van de gegevens heb ik de richtlijnen van het Child Language 
DataData Exchange System (CHILDES) gevolgd, gebruikmakend van het zogenaamde 
CHATT transcriptiesysteem. In de leeftijdsperiode van 1;0 naar 2;0 jaar zijn alle 
maandelijksee opnamen getranscribeerd. Dit betreft vier kinderen. Voor alle overige 
kinderenn in de jongste groep zijn de opnamen eens per kwartaal getranscribeerd. Van 
tweee van de kinderen in de oudere groep zijn de opnamen eveneens eens per kwartaal 
getranscribeerd,, van de overige kinderen in die groep zijn de opnamen eens per jaar 
getranscribeerd.. De opnamen van de vier kinderen in de reserve groep zijn achter de 
handd gehouden. 

Voorr de frequentietellingen van de pogingen van de kinderen de segmenten en 
kenmerkenn van de volwassen taal te produceren heb ik gebruik gemaakt van de 
programmatuurr die daarvoor binnen CHILDES beschikbaar is. De ga ervan uit dat een 
kindd een bepaald segment geleerd heeft als de frequentiegegevens laten zien dat dat 
segmentt in 75% van de gevallen correct gebruikt werd. Waar de frequentie tussen de 50 
enn 74% ligt, heet het dat dat segment in ontwikkeling was. Voordat bepaald kan worden 
off  een segment geleerd is zijn minimaal twee geslaagde pogingen nodig. Deze 
maatstavenn heb ik ook aangehouden voor de verwerving van lettergreepstructuur en van 
kenmerken.. Om te kunnen concluderen dat een groep kinderen een bepaald verschijnsel 
geleerdd heeft, moeten de meeste kinderen in die groep 75% geslaagde realisaties hebben. 
Voorr de groepsgegevens zijn de gemiddelde en de mediane leeftijd uitgerekend waarop 
eenn bepaald verschijnsel geleerd was. 

Hett is opmerkelijk dat er nogal wat individuele variatie te zien was in de 
ontwikkelingg van de fonologie van de kinderen. Echter betreft de variatie voornamelijk 
dee leeftijd waarop de verschillende fonologische verschijnselen geleerd werden. 
Statistischh gezien was de volgorde van de verwerving in de meeste gevallen significant 
overeenkomend.. Over het algemeen leerde de Post-Sec groep de fonologische 
verschijnselenn vóór de Pre-Sec groep, maar zijn de verschillen niet significant. 

Hett ontwikkelingstraject van de syllabestructuur van de twintig primaire kinderen 
inn het onderzoek laat wederom nogal wat variatie zien in de leeftijd waarop de 
verschillendee stadia geleerd werden. Anderzijds is het ook duidelijk te zien dat wat 
betreftt de volgorde van de verwerving, de kinderen allemaal eenzelfde ontwikkeling 
doormaakten.. Door toepassing van Spearman's rho test en van Pearson's rangorde-
correlatietest,, kon worden vastgesteld dat de verschillen tussen de twee groepen in de 
volgordee van verwerving niet significant waren. Op basis hiervan kan het profiel (1), 
bestaandee uit vijf ontwikkelingsstadia, voor alle kinderen gehanteerd worden. Dit komt 
overeenn met de bevindingen van eerder onderzoek en ondersteunt het bestaan van een 
universeell  patroon in taalverwerving. 
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(1)) Ontwikkelingsstadia van syllabestructuur (geldig voor alle kinderen): 

Stadiumm I(<1;3): open lettergrepen - CV 

tweelettergrepigee woorden - CVCV 

Stadiumm II (1;0-1;6): aanvangsloze lettergrepen - V 

Stadiumm III (l;l-2;3): gesloten lettergrepen - (C)VC 

Stadiumm IV (l;6-3;6): clusters van medeklinkers - (C)CVC(C) 

Stadiumm V (2;3 -): lettergreepdragende consonanten - CC 

Inn het ontwikkelingstraject van het klanksysteem waren eveneens verschillen te 
zienn in de leeftijd waarop bepaalde segmenten geleerd werden. Ook hier zien we een 
algemenee volgorde van verwerving, hoewel niet zo duidelijk als het geval is voor de 
verwervingg van de syllabestructuur. Plosieven werden over het algemeen als eerste 
geleerd,, vooral /d/ en Ibl, waarna nasalen, fricatieven, glijklanken en liquiden. 
Bovendienn kan worden vastgesteld dat de meeste van deze segmenten eerst initieel in de 
lettergreepp geleerd worden, daarna pas in finale positie. De belangrijkste uitzondering 
daaropp vormen fricatieven, waarvan sommige eerst in de finale positie in de lettergreep 
verworvenn werden. Het algemene ontwikkelingsprofiel voor de verwerving van 
segmentenn is te zien in Tabel S2. 
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Tabell  S2: Algemeen ontwikkelingsprofiel van bet foneemsysteem 
Leeftij d d 

0;9-l;6 6 

l;6-2;0 0 

2;0-2;6 6 

2;6-3;0 0 

3;0-3;6 6 

3;6-4;6 6 

Niet t 
geleerd d 

op p 
leeftij d d 

4;6 6 

Medeklinker ss aan het begin 
vann de lettergreep 

bb d 

mm n 
pp b t d k 

mm n 
pp b t d k g 
ff  s 

ww j 

mm n 
pp b t d t f d.3 kj  k g 
ff  v s 
ww r 1 j 

mm n 
pp b t d t/ d3 kj  k g 
ff  v s ƒ 

ww r i j 

mm n 
pp b t d t j  d; kj  k g 
ff  v s ƒ 

ww r i j 

Rl l 
99 5 3 h 

z z 

Medeklinker ss aan bet eind van 
dee lettergreep 

n n 
t t 

mm n 
pp t k 

s s 

mm n 5 
pp t d k g 

vv s z ƒ 
rr  1 

mm n g 

pp t d t j  k g 

vv s z ƒ 

rr  1 
ranran g 

PP t d tf k g 

vv s z ƒ 

rr  1 
bb d3 

ff  3 

Klinker s s 

1 1 

a a 

ii  1 u 
EE A 

a a 

i ii  U u 
ee A 

a a 
ie e 

i ll  u u 
ee E A 0 

a a 
IEE ai 

i ii  u u 

ee E A 0 

a a 
IEE ai 

i ll  u u 

ee E A 0 

a a 
iee ai 

AU U 

Watt betreft de verwerving van kenmerken kunnen we constateren dat de Pre-Sec 
groepp geen enkel kenmerk eerder verwierf dan de Post-Sec groep. Met uitzondering van 
[consonantaal]]  en [gespannen], die op dezelfde leeftijd geleerd werden, werden alle 
kenmerkenn door de kinderen in de Post-Sec groep eerder geleerd. Ondanks dat, was de 
volgordee van verwerving door de twee groepen significant overeenkomend. De 
verwervingsvolgordee is weergegeven in (2). 

(2)) Verwervingsvolgorde van kenmerken: 

a.. Plaatskenmerken 

Primair:: coronaal, labiaal < dorsaal 

Secundair:: laag, hoog < voor < rond 
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b.. Soortkenmerken 

Primair:: consonantaal < sonorant < continuant < sibilant 

Secundair:: gespannen < nasaal < lateraal < rotisch 

Inn beide groepen vertoonde het taalgebruik van de verzorgers variatie in het gebruik van 
fonemen,, maar dit was meer te zien in de Post-Sec groep. De verzorgers in de Pre-Sec 
groepp waren consistenter in de zin dat zij meer JC varianten gebruikten dan JE varianten. 
Dee JC coronale plosief vs. JE dentale fricatief, de JC gepalataliseerde plosief vs. de JE 
velairee plosief, JC /IE/ vs. JE Id en JC AW vs. JE lol vormden de belangrijkste 
variabelenn waar ik naar gekeken heb. Over het algemeen leerden de kinderen de 
variantenn die meer gebruikt werden eerder. Dit is duidelijker te zien in de verwerving 
vann klinkervarianten dan in de verwerving van medeklinkervarianten. 

Uitgaandee van de varianten die de kinderen leerden, lijk t het erop dat ongeveer één 
derdee van de kinderen zich eentalig ontwikkelen. De helft van deze groep bestaat uit JE 
sprekers,, de andere helft uit JC sprekers van het basilect dan wel het mesolect. De andere 
kinderen,, die tezamen een meerderheid vormen, lijken zich tweetalig te ontwikkelen. De 
tweetaligee Post-Sec kinderen leren zowel JE als JC (het basilect dan wel het mesolect), 
dee tweetalige Pre-Sec daarentegen leren twee varianten van het JC, het basilect en het 
mesolect.. De kinderen die het onderwerp vormen van deze studie lijken zo redelijk 
representatieff  voor de Jamaicaanse bevolking wat hun taalgebruik betreft. In een situatie 
waarinn de meeste kinderen tweetalig opgroeien, zou men kunnen aannemen dat het 
diglossiemodell  goed bruikbaar zou zijn. Echter vormt het feit dat drie kinderen zich als 
eentaligee sprekers van het acrolect ontwikkelen (d.w.z. van de "hoge" variëteit) een 
probleemm voor dit model als model van de Jamaicaanse taalsituatie. 

Dee gegevens werden in hoofdstukken 5 en 6 voorgesteld in het kader van een 
verwervingstheoriee die er van uitgaat dat kinderen hun eigen fonologische systeem 
hebben,, en zich in de richting van het volwassen model ontwikkelen door daar 
langzamerhandd nieuwe kenmerken en complexe structuur aan toe te voegen. In dat 
modell  wordt er van uitgegaan dat de kinderen een aantal fonologische processen 
aanwendenn waarmee de doelvormen van de volwassen taal worden aangepast aan hun 
eigenn systeem. Naarmate de kinderen het volwassen model meer benaderen, hebben zij 
minderr van dit soort fonologische processen nodig. De kinderen in de Post-Sec groep 
bereiktenn het stadium waarin de fonologische processen niet meer of bijna niet meer 
nodigg waren eerder dan de kinderen in de Pre-Sec groep. Echter was de volgorde waarin 
dee processen werden gestaakt significant overeenkomend. Het dentaal fricatieve proces 
wass in de Post-Sec groep nog volop in gebruik op de leeftijd 4;6. De verzorgers in de 
Pre-Secc groep gebruiken geen dentale fricatieven, dus is er geen reden aan te nemen dat 
dee kinderen in de Pre-Sec groep dit proces toepassen; naar alle waarschijnlijkheid zullen 
dee kinderen in deze groep de dentale fricatieven pas verwerven als zij daar buiten de 
eigenn omgeving aan worden blootgesteld, in een situatie van tweede taalverwerving. 

Inn een theoretische uitwerking aan het eind van het proefschrift, stel ik een 
alternatievee benadering van het verwervingsproces voor. Om te beginnen bestaat dit uit 
eenn alternatief voorstel voor de DP representatie van sub-segmentele kenmerken. Deze 
sub-segmentelee kenmerken werden verder als OT selectievoorwaarden {constraints) 
voorgesteld,, waarmee het verwervingsproces binnen OT verklaard kan worden. Het idee 
iss dat kinderen het verwervingsproces van het fonologische systeem beginnen met een 
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defaultdefault constraint hierarchy. Daardoor produceren de meeste kinderen coronale 
consonantenn en lage klinkers, onafhankelijk van de input. Naarmate de kinderen meer 
vann de grammatica leren, worden de selectievoorwaarden steeds opnieuw herordend, wat 
eenn grotere variëteit in outputs als resultaat heeft. Individuele verschillen treden op door 
verschillenn in de tijdsperiode tussen de herordeningen en/of door verschillen in de 
tussenpositiess die de verschillende selectievoorwaarden in de loop der tijd innemen. 

Daarnaastt heb ik OT ook gebruikt om tot een voorstel te komen voor een model 
vann het Creools continuum dat plaats biedt aan eentalige sprekers èn meertalige sprekers. 
Voorr dit model wordt binnen OT voor het mesolect een variabele contraint hierarchy 
aann genomen, tegenover een vaststaande voor het acrolect en het basilect. 

Bijj  het gebruik van OT voor het Creools Continuum heb ik een inschatting moeten 
makenn van de oorsprong van de input voor de verschillende taalvariëteiten. Deze 
inschattingg kan ook toegepast worden op de interactie tussen twee talen in een tweede 
taalverwervingssituatie.. In dat geval stel ik voor dat de veronderstellingen van de leerder 
betreffendee de L2 in verhouding tot haar LI gemaakt worden op het niveau van de input, 
niett van de output. 

Naastt het wetenschappelijk belang van de moedertaalverwerving in Jamaica is er 
ookk een praktisch belang aan dit onderzoek. Dit heeft te maken met de behoefte aan een 
goedd begrip van het taalvermogen van kinderen gedurende de verschillende stadia van 
hunn ontwikkeling voor klinische toepassingen en onderwijsbeleid. Wat de klinische 
toepassingenn betreft, zijn de diagnose en behandeling van een kind met fonetische en/of 
fonologischee taalstoornissen niet goed mogelijk zolang er geen duidelijk beeld is van het 
fonologischee profiel dat normaal is voor de leeftijdsgroep van het kind. Dit onderzoek 
geeftt daar een eerste aanduiding van. 

Terr verbetering van het Jamaicaanse onderwijssysteem zouden allereerst JE en JC 
officieell  als twee aparte talen erkend moeten worden. Moedertalig JC-sprekende 
kinderenn zouden gealfabetiseerd moeten worden in hun moedertaal, terwijl zij daarnaast 
Engelss leren als de taal van het voortgezet onderwijs. Er is al vaak, door taalkundigen 
zowell  als deskundigen uit het onderwijs, voorgesteld het gebruik van JC in de scholen 
opp zijn minst in het lager onderwijs te accepteren, en Engels als tweede taal te 
onderwijzen,, gebruik makend van lesmethoden die ervan uitgaan dat de taalleerder één 
off  meer andere talen spreekt. Om dit voorstel in praktijk te kunnen brengen, is een 
begripp van het taalvermogen van het kind dat aan het onderwijstraject begint 
noodzakelijk,, evenals een beeld van de ontwikkeling die kinderen gedurende 
verschillendee leeftijdsstadia normaal zouden moeten doormaken. Dit onderzoek draagt 
daarr aan bij. 

Verderr bestaat de bijdrage van dit onderzoek aan het debat over het 
onderwijsbeleidd hierin dat het evidentie biedt voor de veronderstelling dat veel 
Jamaicaansee kinderen die in het lager onderwijs instromen onvoldoende kennis hebben 
vann het Engels, de onderwijstaal. Daarnaast geeft dit onderzoek ook een beeld van de 
matee waarin kinderen meertalig of eentalig kunnen zijn, en in welke taalvarianten. Zo 
kunnenn de resultaten van dit onderzoek behulpzaam zijn in de keuze van taalvarianten 
voorr het onderwijs. 

Zoo hoop ik bij te kunnen dragen aan de vorming van een onderwijssysteem dat, 
zoalss ook het Ministerie van Onderwijs dat wil, de lerende kinderen centraal stelt. 


