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 Samenvatting (Summary in Dutch) 

In dit proefschrift wordt een nieuw theoretisch model voorgesteld voor de 
representatie van fonologische segmenten. In het bijzonder wordt aandacht 
besteed aan de representatie van nasale consonanten, zoals /�/, genasaliseerde 
segmenten, zoals /ã/ en /Ü/, en fonologische processen waarin nasaliteit een rol 
speelt, zoals nasalisatie. Het model dat wordt geïntroduceerd is gebaseerd op 
inzichten uit de Dependency Phonology (zie Anderson & Ewen 1987, Smith 
2000) en de Element Theory (zie Harris & Lindsey 1995). Om die reden wordt 
het model “Element-based Dependency” genoemd. 
 Element-based Dependency maakt gebruik van een klein aantal elementen 
waarmee de wijze van articulatie (hieronder aangeduid als “manner”), de plaats 
van articulatie, en de laryngale kenmerken van fonologische segmenten kunnen 
worden beschreven, en de interactie tussen fonologische segmenten kan worden 
verklaard. De plaatskenmerken van fonologische segmenten worden uitgedrukt 
door (combinaties van) de elementen |U|, |I|, en |A|. De manner en laryngale 
kenmerken van fonologische segmenten worden beschreven door (combinaties 
van) de elementen |�|, |H|, en |L|. Laatstgenoemde elementen hebben de volgende 
algemene fonetische interpretatie: 
 
(1)   Articulatorische interpretatie Akoestische interpretatie 
 � : volledige obstructie reductie van energie 
 H : sterke vernauwing aperiodiciteit 
 L : geringe vernauwing periodiciteit 
 
De articulatorische interpretatie van |�|, |H|, en |L| is in overeentemming met het 
drieledige onderscheid in manner dat kan worden gemaakt op basis van de mate 
van obstructie in de mondholte. Dit onderscheid is bekend uit de traditionele 
articulatorische fonetiek. 
 In combinatie met een plaatselement worden |�|, |H|, en |L| als plosief, 
sibilant, en vokaal geïnterpreteerd. Plosieven, sibilanten, en vokalen kunnen 
derhalve worden gezien als de ongemarkeerde segmentele verschijningsvormen 
van de onder (1) beschreven eigenschappen. 
 
(2) � : plosief (=ongemarkeerd stop-type) 
 H : sibilant (=ongemarkeerd fricatief-type) 
 L : vokaal (=ongemarkeerd sonorant-type) 
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In (3) geef ik een voorbeeld van elk van de bovengenoemde segment-types; in 
(3) staan O en N voor de onset- en de nucleuspositie van de lettergreep: 
 
(3) a. O  b. O  c. N 
  |   |   | 
  �   H   L 
  |   |   | 
  U   I   A 

  /�/   /�/   /�/ 
 
De relatief ongemarkeerde status van plosieven, sibilanten, en vokalen wordt 
derhalve weerspiegeld door de relatief eenvoudige structuur die deze segmenten 
hebben. 
 Wanneer |�|, |H|, en |L| met elkaar gecombineerd worden, ontstaan complexe 
mannerstructuren. In zulke structuren gaan elementen dominantierelaties met 
elkaar aan. Een nasale consonant—kortweg nasaal—is een voorbeeld van een 
segment-type met een complexe mannerstructuur. De basisstructuur van een 
nasaal bestaat uit een mannerstructuur waarin |�| wordt gedomineerd door |L|: 
 
(4)  O  
  |  
  L  
  |  
  �  
 
De structuur in (4) toont dat een nasaal kan worden opgevat als een “sonorante 
stopklank”. Dit betekent dat nasaliteit vanuit fonologisch oogpunt een afgeleid 
begrip is. Bovendien is een nasaal slechts een van de mogelijke interpretaties 
van de structuur in (4). Zo beargumenteer ik in hoofdstuk 4 dat er sommige talen 
zijn, zoals het Rotokas en het Pirahã, waarin (4) wordt gerealiseerd als een 
stemhebbende orale stopklank (zie tevens §2.2.5). In een aantal andere talen, 
zoals het Kpelle en het Gbe, worden sonorante stopklanken alleen als nasaal 
gerealiseerd indien er onderliggend harmonische nasalisatie aanwezig is. 
 De dominantierelatie in (4) wordt enerzijds gemotiveerd door de relatie 
tussen manner en prosodische interpretatie, en anderzijds door de relatie tussen 
manner en plaats. De aanwezigheid van dominante |L| heeft tot gevolg dat een 
nasaal zich wat betreft prosodische interpretatie als sonorant gedraagt. Zo kan de 
relatief ongemarkeerde status van nasalen in “klinkerachtige” posities (zoals de 
nucleus- en de codapositie van een lettergreep) worden toegedragen aan de 
dominante positie die |L| in nasalen inneemt. Nasalen vormen in dit opzicht een 
natuurlijke klasse met vokalen en approximanten, die eveneens een dominant 
element |L| in hun mannerstructuur hebben. 
 Het gedomineerde element in de mannerstructuur van een nasaal is |�|. De 
aanwezigheid van |�|, in deze structurele positie, heeft tot gevolg dat een nasaal 
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zich als plosief gedraagt voor wat betreft de selectie van plaatselementen. De 
observatie dat nasalen gebruik (kunnen) maken van dezelfde plaatscontrasten als 
plosieven kan zo worden gerelateerd aan het feit dat in zowel plosieve als nasale 
mannerstructuren het element |�| plaats domineert. 
 In sommige talen is een representatie van nasalen als “kale” sonorante 
stopklanken toereikend. In andere talen echter suggereert het fonologisch gedrag 
van nasalen dat de basisstructuur in (4) moet worden uitgebreid met een 
dependent element |L|, als in (5): 
 
(5)  O   
  |   
  L L  
  |   
  �   
 
De overwegingen die een rol spelen bij de vraag of een nasaal in een bepaalde 
taal moet worden gerepresenteerd als in (4) of als in (5) worden besproken in 
hoofdstuk 2 (zie in het bijzonder §2.2.5). De meest in het oog springende 
aanwijzing voor de aanwezigheid van dependente |L| komt uit talen waarin 
nasalen nasalisatie of stemhebbendheid in een naburig segment afdwingen. Deze 
processen kunnen worden geformaliseerd als spreiding van dependente |L| naar 
respectievelijk een sonorante en een obstruente mannerstructuur. Ik bespreek 
een aantal van dit soort processen in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. 
 Een belangrijk uitgangspunt van het Element-based Dependency model 
betreft het idee dat de fonetische interpretatie van een element afhankelijk is van 
de positie waarin dat element zich bevindt. De structuurafhankelijke interpretatie 
van elementen wordt treffend geïllustreerd door het element |L|. In algemene 
zin—d.w.z. los van een specifieke context—worden segmenten die voor |L| zijn 
gespecificeerd in articulatorische zin gekarakteriseerd door geringe vernauwing 
en in akoestische zin door periodiciteit. De specifieke interpretatie van |L| hangt 
echter af van de positie van |L| binnen de fonologische structuur. Als |L| zich in 
de mannerstructuur van een segment bevindt (d.w.z. in het “hoofd”), dan 
gedraagt het segment zich als een sonorant. Als |L| zich daarentegen in de 
fonatiestructuur bevindt (d.w.z. in de “dependent”), dan heeft |L| een variabele 
interpretatie: dependente |L| wordt geïnterpreteerd als nasalisatie indien er 
tevens een element |L| in het hoofd aanwezig is, en als stemhebbendheid indien 
er geen element |L| in het hoofd aanwezig is. 
 De drie contexten waarin |L| kan voorkomen zijn opgesomd in (6). Merk op 
dat elk van de structuren in (6) wordt gedomineerd door een lettergreeppositie 
(een onset, een nucleus, of een coda) en zelf een plaatselement domineert: 
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(6) a. … b. …  c. …  
         
         
  L  “|L| aanwezig” L  “|L| afwezig” L 
         
         
  …  …   …  
 
In (7) geef ik drie voorbeelden van fonologische segmenten. In de representatie 
in (7a) wordt dependente |L| als nasalisatie geïnterpreteerd omdat er eveneens 
een |L| aanwezig is in de mannerstructuur. In (7b) en (7c) wordt dependente |L| 
geïnterpreteerd als stemhebbendheid, omdat de mannerstructuur hier geen |L| 
bevat: 
 
(7) a. O   b. O   c. O  
  |    |    |  
  L L   � L   H L 
  |    |    |  
  U    I    I  

  /Ü/    /�/    /�/  
 
Een algemeen voordeel van een contextgevoelige interpretatie van elementen is 
dat het aantal benodigde elementen beperkt blijft. Waar traditionele theorieën 
drie kenmerken nodig hebben—d.w.z. [sonorant], [nasaal], en [stem]—gebruikt 
het Element-based Dependency model slechts een element, in combinatie met de 
onafhankelijk gemotiveerde noties van hoofd en dependent. Een voordeel van 
een beperkt aantal elementen is dat dit het risico beperkt dat de theorie meer 
structuren voorspelt dan noodzakelijk zijn. Het gebruik van een beperkt aantal 
elementen brengt wel met zich mee dat de resulterende representaties vanuit 
fonetisch oogpunt weinig concreet zijn. Dit kan als een voordeel worden gezien 
aangezien bepaalde fonologische concepten, zoals sonoriteit en nasaliteit, geen 
duidelijk fonetisch correlaat hebben (zie §1.1). 
 Wat |L| betreft biedt een contextgevoelige interpretatie van elementen een 
aantal specifiekere voordelen. Ten eerste voorspelt de tweeledige interpretatie 
van dependente |L| als nasalisatie en stem dat stemhebbende sonoranten en 
genasaliseerde obstruenten geen fonologische status hebben. De afwezigheid 
van deze segment-types is wenselijk omdat er geen reden is om aan te nemen dat 
distinctieve nasalisatie van obstruenten en distinctieve stemhebbendheid van 
sonoranten fonologisch relevant zijn. 
 De tweeledige interpretatie van dependente |L| maakt ook een inzichtelijke 
analyse van nasaalharmonie mogelijk. Nasaalharmonie betreft een proces waarin 
nasaliteit niet beperkt blijft tot een enkel segment (zoals in een Nederlands 
woord als melk), maar over een aantal segmenten wordt uitgesmeerd. In een taal 
als het Warao verspreidt nasaliteit zich vanuit een nasaal in de richting van het 
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woordeinde, totdat de nasalisatie wordt geblokkeerd door een obstruent (zoals in 
het Warao woord moapu [mõãûpu] ‘geef ze aan hem’).  
 In een bepaald type nasaalharmonie worden alle sonorante segmenten in een 
woord genasaliseerd, terwijl alle obstruente segmenten zich als onzichtbaar (of 
“transparant”) ten opzichte van het harmonieproces gedragen. In een dergelijke 
taal correspondeert het domein van nasaalharmonie niet noodzakelijkerwijs met 
een aan elkaar grenzende reeks segmenten. Een voorbeeld van een taal met dit 
type nasaalharmonie is het Tuyuca. De woorden in (8) laten zien dat binnen een 
harmonisch woord alle sonoranten in het Tuyuca genasaliseerd worden: 
 
(8)  Üflã   ‘verlichten’        �î�›   ‘das (Meles taxus)’ 

HõÍ   ‘daar’           �î	›   ‘(houts)kool’ 
ê�Í   ‘brulaap’         	›
õ   ‘Yapara watervallen’ 
Üî�Í   ‘wind’           �õ�Í   ‘vogel’ 

 
We kunnen de distributie van nasaliteit in deze woorden verklaren wanneer we 
aannemen dat |L|, indien onderliggend aanwezig als harmonisch element, zich 
hecht aan alle voor |L| gespecifeerde mannerstructuren. Dit heeft als resultaat dat 
alle sonoranten genasaliseerd worden en alle obstruenten transparant zijn. 
 In sommige Tuyuca-achtige talen, zoals het Southern Barasano, het Tucano, 
en het Yuhup, zijn er redenen om aan te nemen dat het harmonische element |L| 
onderliggend aanwezig moet zijn op het niveau van de lettergreep. Voor wat 
betreft de oppervlaktedistributie van nasalisatie verschillen deze talen echter niet 
van het Tuyuca: ook in het Southern Barasano, het Tucano, en het Yuhup hecht 
dependente |L| zich aan elke sonorante mannerstructuur binnen het harmonische 
domein. Ik bespreek de rol van dependente |L| in nasaalharmonie in hoofdstuk 3. 
 Een verder voordeel van de tweeledige interpretatie van |L| wordt duidelijk 
wanneer we kijken naar fonologische processen waarin zowel stemhebbendheid 
als nasalisatie een rol spelen. Dit is het geval bij “postnasal voicing”. Postnasal 
voicing is een proces waarin een onderliggend stemloze obstruent stemhebbend 
wordt onder invloed van een voorafgaande nasaal. Postnasal voicing komt in een 
relatief groot aantal talen voor, waaronder het Puyo-Pongo dialect van het 
Quechua. De voorbeelden in (9a) illustreren dat een suffix-initiële plosief in het 
Puyo-Pongo Quechua stemhebbend wordt als deze voorafgegaan wordt door een 
stam-finale nasaal; de voorbeelden in (9b) laten zien dat suffix-initiële plosieven 
in andere contexten stemloos blijven: 
 
(9)  a. /���-��/   [����]   ‘jij-GEN’ 

/�����-	�/  [�������]  ‘het huis-OBJ’ 
b. /�����-��/   [�������]   ‘stekelvarken-GEN’ 

/����-	�/   [����	�]    ‘de anderen-OBJ’ 
 
Wanneer we aannemen dat nasalen in het Puyo-Pongo Quechua bestaan uit 
sonorante stopklanken met een dependent element |L|, als in (5), dan kunnen we 
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postnasal voicing uitdrukken door spreiding van |L| naar de dependente positie 
van de plosief. In deze positie wordt |L| geïnterpreteerd als stemhebbendheid. 
Dit scenario is afgebeeld in (10), waar wordt aangenomen dat de nasaal en de 
plosief een coda-onset cluster vormen: 
 
(10)  C  O 
  |  | 
  L L � 
  |   
  �   

  Nasaal  Plosief 
 
Een proces als postnasal voicing illustreert dat de interpretatie van dependente 
|L| wordt bepaald door de mannerstructuur waaraan |L| is bevestigd. 
 De tweeledige interpretatie van dependente |L| wordt verder ondersteund 
door het bestaan van processen waarin een nasaal óf stemhebbendheid óf 
nasalisatie afdwingt, afhankelijk van de mannerstructuur van het geaffecteerde 
segment. Een voorbeeld van zo’n proces komen we tegen in het Navajo. De 
vormen in (11) tonen dat perfectief aspect in het Navajo wordt uitgedrukt door 
middel van het stemhebbend maken van een stam-finale obstruent, als in (11a), 
en door middel van het nasaliseren van een stam-finale sonorant, als in (11b): 
 
(11)    IMPERF  PERF 

a. -����    -����    ‘kauwen, eten’ 
-����   -����   ‘weinigen gaan’ 
-�óó�    -�óó�   ‘leiden’ 

    b. -í     -î     ‘zwemmen’ 
-�á     -�fl     ‘classificeerder voor compacte objecten’ 

      -��     -�ã     ‘classificeerder voor ingesloten objecten’ 
 
Dergelijke alternanties suggereren de aanwezigheid van een enkel fonologisch 
element, bijvoorbeeld |L|, dat zowel stemhebbendheid als nasalisatie uitdrukt, 
afhankelijk van het mannertype van het segment waaraan |L| bevestigd wordt. Ik 
bespreek een aantal voorbeelden van Navajo-achtige processen in hoofdstuk 4. 
 Een andere basisgedachte van het Element-based Dependency model is dat 
laryngale contrasten zoals stemhebbendheid, aspiratie, en glottalisatie (maar ook 
nasalisatie) niet door een segmentele positie worden gedomineerd, maar door 
een lettergreeppositie (d.w.z. door een onset, een nucleus, of een coda). Deze 
organisatie wordt eveneens voorgesteld in Kehrein (2002). De Element-based 
Dependency representatie van subsyllabische structuur is weergegeven in (12): 
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(12) O, N, C   
 |   
 manner  fonatie 
 |   
 plaats   

 
Uit (12) kunnen we opmaken dat manner en plaats samen de segmentele “kern” 
vormen. De fonatiecomponent, waarin de diverse laryngale contrasten worden 
gespecificeerd, vormt een dependent van deze kern. (12) weerspiegelt derhalve 
de observatie dat specificaties voor zowel manner als plaats ongemarkeerd zijn, 
terwijl een specificatie voor fonatie juist gemarkeerd is. 
 Een algemeen voordeel van de structuur in (12) is dat laryngale contrasten 
zich op dat punt in de prosodische structuur bevinden waarop ze minimaal 
contrastief zijn. Een structuur waarin aspiratie een dependent vormt van de onset 
voorspelt bijvoorbeeld dat talen nooit gebruik maken van een fonologisch 
contrast dat is gebaseerd op de relatieve volgorde van nasaliteit en aspiratie 
(bijv. */��/~/��/), of op de mate van overlap tussen nasaliteit, stemhebbendheid, 
en aspiratie (bijv. */Æ�/~/Æ�/, */˙�/~/˙�/). De structuur in (12) biedt eveneens 
een verklaring voor de afwezigheid van contrasten tussen een laryngaal segment 
en het corresponderende laryngale contrast binnen dezelfde lettergreeppositie 
(bijv. */��/~/��/, */��/~/��/). De data die worden besproken in §§5.2 en 5.3 
zijn in overeenstemming met deze voorspellingen. 
 Specifieke voordelen van de Element-based Dependency representatie van 
laryngale contrasten zijn, ten eerste, dat elk van deze contrasten gerepresenteerd 
wordt door een enkel element en, ten tweede, dat er geen restricties nodig zijn 
om bepaalde combinaties van manner en fonatie uit te sluiten. Zo volgen de 
onverenigbaarheid van obstruent-manner met distinctieve nasalisatie en van 
sonorant-manner met distinctieve stemhebbendheid beide uit de aannname dat 
dependente |L| een mannerafhankelijke interpretatie heeft. 
 In hoofdstuk 5 onderzoek ik de representatie van laryngale contrasten in 
relatie tot laryngaal gemodificeerde nasalen. Het Element-based Dependency 
model voorspelt het bestaan van twee types laryngaal gemodificeerde nasalen: 
geaspireerde nasalen (sonorante stopklanken met een dependent element |H|) en 
geglottaliseerde nasalen (sonorante stopklanken met een dependent element |�|). 
In onsetpositie hebben deze nasalen de volgende structuur: 
 
(13) a.  O    b.  O   
   |      |   
   L H     L �  
   |      |   
   �      �   

  Geaspireerde nasaal   Geglottaliseerde nasaal 
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De bestudering van talen met distinctieve laryngaal gemodificeerde nasalen leert 
dat deze segmenten een veelheid aan fonetische realisaties hebben. Zo omvat de 
variatie in geaspireerde nasalen realisaties die vanuit fonetisch oogpunt kunnen 
worden gekenschetst als stemloos, geaspireerd, en stemhebbend-geaspireerd. Bij 
deze realisaties is de aan- of afwezigheid van stemhebbendheid afhankelijk van 
de overlap en de mate van glottale opening. De aan- of afwezigheid van stem is 
zelf niet contrastief in geaspireerde nasalen. 
 We vinden tevens een grote mate van fonetische variatie in geglottaliseerde 
nasalen. Afhankelijk van taal en spreker omvat de realisatie gepreglottaliseerde, 
gepostglottaliseerde, en “creaky voiced” nasalen. Vanuit fonologisch oogpunt is 
de cruciale observatie echter dat geen enkele taal op een distinctieve manier 
gebruik maakt van dit soort variatie. Dit ondersteunt het idee dat we niet meer 
dan twee fonologische segment-types hoeven te onderscheiden, die worden 
gekarakteriseerd door de aanwezigheid van dependente |H| en |�|. Element-based 
Dependency biedt in dit opzicht een restrictieve kijk op de relatie tussen manner 
en fonatie. 
 De eerste vijf hoofdstukken van dit proefschrift geven een overzicht van de 
Element-based Dependency benadering van nasaliteit: de basisbeginselen van 
het theoretische model worden uiteengezet in hoofdstuk 1 en 2, de interpretatie 
van dependente |L| als nasalisatie en stemhebbendheid worden behandeld in 
hoofdstuk 3 en 4, en de structuur en de representatie van laryngale contrasten, 
met speciale aandacht voor nasalen, wordt besproken in hoofdstuk 5. In de 
laatste twee hoofdstukken komen kort twee andere onderwerpen aan bod. In 
hoofdstuk 6 ga ik dieper in op de relatie tussen nasaliteit en laryngalen, en geef 
ik kort enkele argumenten voor de genasaliseerde laryngaal als een mogelijk 
segment-type. In hoofdstuk 7 bespreek ik kort enkele processen waarin nasalen 
zich niet als een natuurlijke klasse gedragen. Ik stel voor dat dit soort gedrag, in 
de meeste gevallen althans, wordt veroorzaakt door verschillende vormen van 
ongemarkeerdheid die samenhangen met verschillende plaatsen van articulatie. 
De onderwerpen die in hoofdstuk 6 en 7 aan bod komen roepen interessante 
vragen op, die gedetailleerdere antwoorden behoeven dan in dit proefschrift 
gegeven worden. Zodoende vertegenwoordigen ze twee mogelijke richtingen 
waarin verder onderzoek binnen het Element-based Dependency model kan 
worden gedaan. 
 




