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ORATIEREEKS

Buigzame geluiden

De fonologie houdt zich bezig met de klanksystematiek binnen de grammatica van de
taal, en de fonetiek met het waarnemen en produceren van spraakgeluid. De fonetici
hebben heel wat te leren van de fonologen, namelijk het gebruik van een expliciet
beslissingsmodel inclusief leeralgoritme; als de fonetici daarop ingaan, kunnen ze
overstappen van beschrijving naar verklaring. Omgekeerd hebben de fonologen ook
heel wat te leren van de fonetici, namelijk dat continue representaties in het brein
serieus genomen dienen te worden; als de fonologen daarop ingaan, kunnen ze hun
grammaticatheorieën flink vereenvoudigen. Deze oratie laat aan de hand van een
buigzaam model van zes hersencellen zien hoe de integratie tussen fonologie en
fonetiek kan verlopen, en wat we daaruit nu al kunnen leren.
Paul Boersma is hoogleraar Fonetische Wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam. Met zijn onderzoek stelt hij zich tot doel de ogenschijnlijk
incompatibele vakgebieden van de fonologie en de fonetiek met elkaar te verzoenen.
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Buigzame geluiden
Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar Fonetische Wetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 18 januari 2007

door

Paul Boersma

De houten versie van het model, in volleerde toestand

Mijnheer de Rector Magnificus,
Mevrouw de afdelingsvoorzitter,
Dames en heren collega’s en studenten,
Geachte aanwezigen,
In 1932 vond hier in Amsterdam het Internationale Congres der Fonetische Wetenschappen plaats, georganiseerd door Louise Kaiser, de voorgangster van de
voorganger van mijn voorganger. Opvallend was dat er in de naam van dit congres, dat al sinds 1886 georganiseerd werd, nu voor het eerst een meervoud zat:
Wetenschappen. In de formulering van mijn leeropdracht, Fonetische Wetenschappen, zit datzelfde meervoud. En inderdaad verwijst mijn leeropdracht rechtstreeks
naar dat congres.
Waarom dat meervoud? De organisatoren van dat Congres der Fonetische Wetenschappen wilden aanvankelijk gewoon weer een congres organiseren over de
fonetiek, dus over het waarnemen en produceren van spraakgeluid. Op zichzelf
bestaat de fonetiek weliswaar uit vele richtingen, zoals beschrijvende fonetiek,
historische fonetiek, stem- en spraakfysiologie, spraakpathologie, spraakpsychologie, spraakontwikkeling en de evolutie van spraak, maar dat was in 1932 ook al
een tijdje zo en op zich niet voldoende reden om nou juist op dat moment de
fonetiek om te dopen tot Fonetische Wetenschappen. Wat er in 1932 wel aan de
hand was, was de recente opkomst van een nieuwe richting in de taalkunde, namelijk de fonologie, die zich bezighoudt met de klanksystematiek binnen de grammatica van de taal. De organisatoren vonden het belangrijk dat fonetici en fonologen
van elkaar konden leren en nodigden de oprichters van de nieuwe fonologie, Trubetzkoy en Jakobson, uit om hun eerste internationale congres te combineren met
dat van de fonetici. Vandaar het meervoud.
Vanaf ongeveer 1971 kwamen de fonologen nauwelijks meer opdagen op deze
congressen. De fonetiek en de fonologie bleken autonome aparte onderzoeksgebieden te zijn, met hun eigen vragen en oplossingen, en dat zijn ze vandaag op 18
januari 2007 nog steeds. Maar net zoals dat bijvoorbeeld het geval is met de na-
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tuurkunde en de scheikunde moeten de twee disciplines niet proberen elkaars
werk over te doen. Ze leven apart en toch samen. In deze lezing zal ik een aantal
verschijnselen bespreken die alleen verklaard kunnen worden als de fonetiek en de
fonologie in samenhang met elkaar worden beschouwd. Om een en ander te kunnen illustreren, heb ik een attribuut meegenomen (zie foto).

1. Het model
Het attribuut dat ik heb meegenomen naar deze lezing is een model van de hersenen van de mens, althans van een deel daarvan, namelijk het spraakcentrum.
Het is een erg eenvoudig model, want het bestaat uit maar zes hersencellen. Niettemin kan ik aan de hand van dit eenvoudige model alles illustreren wat ik vandaag
wil vertellen.
Het eerste dat ik aan de hand van dit model wil illustreren, is dat de menselijke
spraakverwerking gebruikmaakt van meerdere hersengebieden, die elk een verschillend beeld van de werkelijkheid hebben. Dit model van de hersenen bestaat
uit drie hersengebieden (figuur 1), die elk uit twee hersencellen bestaan die eruitzien als een licht en een donker latje (in de houten versie zijn ze respectievelijk
geel en blauw). De latjes kunnen niet verschuiven, want ze zijn in het midden
vastgeprikt; draaien kunnen ze wel. De drie niveaus van het model zijn verbonden
via elastiekjes, die de verbindingen tussen de hersencellen voorstellen. Via die verbindingen communiceren de hersencellen met elkaar. Als ik bijvoorbeeld aan het
bovenste donkere latje draai, gaan de andere vijf latjes vanzelf ook draaien (figuur
1; de handjes geven het latje aan dat ik beweeg).
Het onderste hersengebied heeft een voorstelling van geluid. Het donkere
latje stelt de toonhoogte voor, het lichte latje de luidheid. De stand waarin ik de
latjes zet, bepaalt hoe de toonhoogte en de luidheid in de tijd verlopen. Als ik
bijvoorbeeld allebei de latjes horizontaal houd, dan stelt dat een geluid voor waarvan de toonhoogte en luidheid constant blijven, dus bijvoorbeeld [āāā].
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Figuur 1: het model en zijn samenhang en dynamiek

Figuur 2: een stijgende en een dalende toon

Als ik het donkere latje scheef omhoog houd (figuur 2 links), dan betekent dat een
stijgende toon: [àāá] (stelt u zich voor dat de tijd van links naar rechts loopt). Hou
ik het naar beneden (figuur 2 rechts), dan is dat een dalende toon. Dit klinkt dus
als [áāà]. De twee geluiden van figuur 2 heb ik gemaakt met een horizontaal licht
latje, dus de luidheid bleef constant. Ik kan ook de luidheid variëren en de toonhoogte constant laten. Met de lichte lat omhoog (figuur 3 links) neemt de luidheid
langzaam toe: [āāā]. Als de lichte lat omlaag wijst (figuur 3 rechts), wordt de luidheid langzaam minder: [āāā].
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Figuur 3: een aanzwellend en een wegstervend geluid

De toonhoogte en de luidheid kunnen ook samen veranderen. Als ik beide latjes
omhoog laat wijzen (figuur 4 links), vertegenwoordigen ze een stijgend en harder
wordend geluid, dat ik ‘opkomst’ noem: [àāá]. Als ik ze allebei omlaag laat wijzen
(figuur 4 rechts), vertegenwoordigen ze een dalend en zachter wordend geluid,
dat ik ‘neergang’ noem: [áāà].

Figuur 4: de geluiden [opkomst] en [neergang]
(de lichte latjes verschuilen zich achter de donkere)

Behalve de zeven geluiden die ik heb laten horen, zijn er nog talloze andere combinaties van toonhoogte- en luidheidsbewegingen mogelijk. Samen kunnen deze
twee onderste hersencellen dus een compleet tweedimensionaal continuüm van
geluiden vertegenwoordigen.
Tot zover het geluid. Vervolgens het bovenste niveau van figuur 1. Het stelt een
hersengebied voor dat zich met iets veel abstracters bezighoudt dan geluid, namelijk met betekenis. Om bijvoorbeeld het woord ‘kruis’ te maken, kan ik, heel
beeldend, de bovenste twee hersencellen in de vorm van een kruis draaien (figuur
5 links). En draai ik ze beide horizontaal (figuur 5 rechts), dan heb ik een woord
met de betekenis ‘streep’. Het bovenste niveau kan dus al minstens twee woorden,
twee betekenissen voorstellen, en misschien wel meer. Maar een auto of een hond
lijken wat te ingewikkeld voor deze minihersenen.
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Figuur 5: de betekenissen ‘kruis’ en ‘streep’
(een van de lichte latjes verschuilt zich achter een donker latje)

Ten slotte hebben we het middelste niveau van figuur 1. In de menselijke hersenen
is het geluid namelijk niet rechtstreeks met betekenis verbonden, en in dit model
dus ook niet. Alle elastiekjes verbinden ofwel het bovenste niveau met het middelste, ofwel het middelste niveau met het onderste. Als ik de middelste latjes
vasthoud en de bovenste latjes beweeg, dan draaien de onderste niet mee. Beweeg
ik de onderste latjes terwijl ik de middelste vasthoud, dan draaien de bovenste niet
mee. Betekenis en geluid communiceren dus niet rechtstreeks met elkaar, maar
alleen via de bemiddeling van de middelste twee hersencellen. De naam van deze
mediërende instantie is fonologische structuur. Die bevat bijvoorbeeld klinkers, medeklinkers en lettergrepen. De drie hersengebieden zijn dus Betekenis,
Structuur en Geluid (figuur 6).

Figuur 6: de drie hersengebieden
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2. Verwerking: begrip en productie van spraak
Aan de hand van het model kan ik uitleggen hoe de taalgebruiker werkt.
Als luisteraar wordt de taalgebruiker geconfronteerd met een geluid, bijvoorbeeld het geluid [opkomst]: [àāá]. Dat geluid wordt door de gehoorzenuw vanuit het
binnenoor doorgegeven aan het onderste deel van de hersenen, dat dan automatisch in de stand van figuur 7 (linksonder) gaat staan. U ziet wat er verder gebeurt
als ik het geluid vasthoud in de stand [opkomst] en de twee hogere hersengebieden
vrij laat bewegen (het handje geeft aan dat ik de onderste twee latjes vasthoud).
Via de elastiekjes beïnvloedt het geluid vanzelf de vier hogere latjes (in de richting
van de pijlen), waardoor de luisteraar aan het geluid automatisch op het middenniveau een structuur toekent, en op het bovenste niveau een betekenis (de bovenste pijl wijst twee kanten op vanwege de automatische wederzijdse beïnvloeding van structuur en betekenis). Deze luisteraar zal het geluid [opkomst] dus
interpreteren als de betekenis ‘kruis’ (niet zo’n duidelijk kruis als in figuur 5,
maar toch). Als gevolg daarvan gaat de luisteraar aan een kruis denken, want de
betekenisvoorstelling op het hoogste niveau is weer verbonden met het denkcentrum verderop in de hersenschors. Op dezelfde manier leidt het geluid [neergang]
ongeveer tot de betekenis ‘omgekeerd kruis’ (figuur 7 rechts).

Figuur 7: luisteren naar de geluiden [opkomst] en [neergang]
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Luisteren gaat dus van onder naar boven in dit model. Maar het model werkt ook
de andere kant op: spreken gaat van boven naar beneden. Als spreker wordt de
taalgebruiker geconfronteerd met een gedachte die zich in zijn denkcentrum voordoet. Bijvoorbeeld: onze modelspreker denkt aan een streep; omdat het denkcentrum rechtstreeks met het bovenste niveau van het model is verbonden, gaan de
bovenste twee latjes automatisch in de vorm van een streep staan. In figuur 8
(links) ziet u wat er gebeurt als ik de bovenste twee latjes vasthoud in de stand
‘streep’ en de onderste vier vrij laat bewegen. De elastiekjes beïnvloeden de twee
lagere hersengebieden, waardoor de spreker aan de betekenis vanzelf op het middenniveau een structuur toekent, en op het onderste niveau een geluid. Deze
spreker zal de betekenis ‘streep’ dus asscociëren met een geluid met een licht
dalende luidheid en een matig stijgende toonhoogte. Als gevolg daarvan zal de
spreker [àāá] gaan zeggen, want de geluidsvoorstelling op dit laagste niveau is
weer verbonden met het uitspraakcentrum verderop in de hersenschors. Evenzo
spreekt deze spreker de betekenis ‘kruis’ ongeveer uit als het geluid [opkomst]
(figuur 8 rechts).

Figuur 8: uitspraak van de betekenissen ‘kruis’ en ‘streep’
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3. Apart en in samenhang
Aan de hand van dit model kan ik nu het verschil tussen fonetiek en fonologie
uitleggen. De fonetiek beschrijft het spraakgeluid, dus het onderste niveau in het
model, en de relaties van dat geluid met het oor en de spraakorganen. Maar ook
onderzoekt de fonetiek hoe een luisteraar een geluid classificeert als een fonologische structuur op het middelste niveau, bijvoorbeeld: wat voor geluiden classificeert een luisteraar als de klinker /i/ (van biet) en wat voor geluiden als de klinker
/ɪ/ (van bit)? Maar met alles boven dit middelste niveau houdt de fonetiek zich
niet bezig.
Voor de fonologie geldt het omgekeerde. Fonologen zijn geïnteresseerd in hoe
woorden opgeslagen zijn in het mentale woordenboek, dus het bovenste niveau
van het model. En ze zijn geïnteresseerd in de fonologische structuur, dus het
middelste niveau, dat van de klinkers, medeklinkers en lettergrepen. Vooral ook
zijn fonologen geïnteresseerd in hoe een spreker de woorden omzet in een fonologische structuur, dus in de relatie tussen de twee bovenste niveaus, ofwel in hoe
bovenaan de elastiekjes lopen en hoe strak ze staan. Maar wat onderaan allemaal
gebeurt, geluiden en hun verbindingen, daarmee houdt de fonologie zich niet bezig.
Maar u zult het al in de gaten hebben: ergens komen de fonetiek en de fonologie elkaar tegen. Op het middelste niveau van het model ligt het snijvlak. De twee
fonetische wetenschappen kijken daar van twee verschillende kanten tegenaan: de
fonetiek ziet de structuur als iets dat de luisteraar maakt (vanuit het geluid, volgens figuur 7), en de fonologie ziet de structuur als iets dat de spreker maakt
(vanuit de betekenis, volgens figuur 8). Maar toch kan er in mijn model maar één
zo’n structuur zijn. Dat die structuur er van beide kanten hetzelfde uitziet, dat ga
ik u nu duidelijk maken.

4. Structurele restricties in de fonetische waarneming
Uw fonetische waarneming wordt beperkt door wat in uw taal mogelijke fonologische structuren zijn.
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Daarvan ga ik u een voorbeeld geven. Een bekend voorbeeld van een fonologische structuur is de lettergreep. Er zijn allerlei talen die zware restricties hebben
op hoe een lettergreep eruit kan zien. Bijvoorbeeld het Japans.
De meeste Japanse lettergrepen bestaan alleen maar uit nul of één medeklinker
gevolgd door één klinker. In bijvoorbeeld /.ka.ra.te./ zitten drie van zulke lettergrepen. Ik heb dit woord tussen schuine strepen gezet om aan te geven dat het
een fonologische structuur is. Binnen deze fonologische structuur vormen de
puntjes de grenzen van de lettergrepen. Een voorbeeld met vier lettergrepen is
/.o.rí.ga.mi./. Klinkers kunnen lang zijn in het Japans, bijvoorbeeld in de tweede
lettergreep van /.su.moo./. Maar er zijn zware restricties. Ten eerste kunnen
lettergrepen alleen maar op een medeklinker eindigen als dat een n is, bijvoorbeeld in /.ban.zái./. Maar onmogelijk zijn structuren als /.tak./ en /.eb.za./,
die een niet-nasale medeklinker aan het eind van een lettergreep hebben. In het
Nederlands kunnen dat soort structuren wel. Een tweede restrictie is dat Japanse
lettergrepen alleen dán met twee medeklinkers mogen beginnen als de tweede een
j is; dus /.too.kjoo./ is oké, maar een structuur als /.dra.ma./, die in het Nederlands prima kan, is in het Japans onmogelijk.
Het Japans heeft dus restricties op lettergreepstructuur, en fonologen hebben
deze restricties altijd geïnterpreteerd als restricties op het spreken. Maar zo rond
de tijd van het eerdergenoemde Internationale Congres der Fonetische Wetenschappen heeft de Russische taalgeleerde Jevgenij Polivanov aangetoond dat diezelfde restricties de waarneming beïnvloeden.1 In het Russisch komen de woorden
tak en drama ook voor. Polivanov liet deze Russische geluiden [tak] en [drama]
horen aan zijn Japanse kennissen (in deze notatie geven de rechte haken aan dat
het om een geluid gaat, niet om een structuur). De Japanners waren vanuit hun
eigen taalachtergrond niet gewend aan dit soort geluiden. En wat namen deze
Japanners nu waar? In het geval van [tak] hoorden ze een extra lettergreep. Wat
ze zeiden te horen was de fonologische structuur /.ta.ku./. Dus liever dan een
medeklinker aan het eind waar te nemen (/k/), namen ze een extra klinker waar
(/u/) waarvoor in het geluid helemaal geen rechtstreekse aanwijzingen beschikbaar waren. In het geval van [drama] hoorden ze ook een extra lettergreep:
/.do.ra.ma./. Liever dan een dubbele medeklinker waar te nemen (/dr/), namen
ze (alweer) een extra klinker waar.
Nu rapporteerde Polivanov natuurlijk alleen maar wat Japanners zelf zeiden dat
ze hoorden, en misschien was dat niet zo betrouwbaar. U heeft namelijk maar
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slecht toegang tot uw eigen mentale representaties. Zo vroeg ik eens aan een aantal niet-taalkundigen hoeveel lettergrepen er zitten in het Nederlandse woord
melk. Gokt u even mee: hoeveel lettergrepen heeft het? Welnu, een aantal mensen
antwoordden mij dat melk één lettergreep heeft, dus de structuur zou /.mɛlk./
zijn (de klinker staat hier in fonetische notatie). Een aantal anderen zeiden dat het
woord uit twee lettergrepen bestaat, dus de structuur /.mɛ.lək./ heeft (“ə” is de
schwa, de ehh-klinker). En één iemand beweerde dat er drie lettergrepen in melk
zitten: /.mɛ.lə.k./. Daarbij is dus de k in zijn eentje een lettergreep zonder klinker. Hieruit blijkt ofwel dat de fonologische structuur van dit woord voor al die
sprekers verschillend is, ofwel dat mensen gewoon niet kunnen vertellen hoe de
structuur van dit woord er in hun brein uitziet; gezien de inconsistenties en onherhaalbaarheid van dit experiment bij dezelfde proefpersoon lijkt het erop dat dit
laatste het geval is, met andere woorden: de fonologische structuur van een woord
in uw brein is niet zomaar toegankelijk voor u, de eigenaar van dat brein. Waarom
ook? Uw hersenen zouden maar weer allerlei extra verbindingen nodig hebben,
die overbodig zijn voor het hoofddoel van taal, namelijk de communicatie; al die
verbindingen zouden alleen maar weer meer dure monden zijn om te voeden.
Nee, u heeft geen toegang tot uw fonologische structuren. Kort gezegd: u weet
niet wat u hoort. Deze ontoegankelijkheid maakt het trouwens ook moeilijk voor
de taalonderzoeker. U wilt misschien weten uit hoeveel lettergrepen taalonderzoekers zeggen dat het woord melk bestaat. Welnu, bijna de helft zegt één, bijna de
helft zegt twee, en er zijn ook serieuze taalonderzoekers die vinden dat melk uit
drie lettergrepen bestaat. Dus taalonderzoekers weten nog niet wat u hoort, en u
weet niet wat u hoort.
Als u niet echt weet wat u hoort, weet de Japanner ook niet zeker of hij het
geluid [drama] echt als /.do.ra.ma./ hoort of als een andere structuur, want die
Japanner kan net zo goed niet in zijn eigen hersenen kijken. Hier komt de redding
van de moderne neurowetenschap, die wel in de Japanse hersenen kan kijken. In
2003 verscheen er een artikel van een aantal Franse en Japanse onderzoekers onder leiding van Charlotte Jacquemot, waaarin ze lieten zien dat de door Japanners
gemelde klinkers (zoals de /o/ in /.do.ra.ma./) ook echt gehoord werden door
de Japanse hersenen.2 Ik ga nu vertellen wat Jacquemot en consorten vonden.
Ze lieten het geluid [ebza] horen aan Japanse luisteraars. Volgens Polivanov kan
een Japanner dat niet waarnemen als /.eb.za./ vanwege de b aan het eind van de
eerste lettergreep. En een Japanner kan het geluid [ebza] ook niet als /.e.bza./
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waarnemen vanwege de dubbele medeklinker aan het begin van de tweede
lettergreep. Polivanov voorspelt daarom dat Japanners [ebza] als de structuur
/.e.bu.za./ waarnemen.
Jacquemot en consorten hebben Polivanov’s voorspelling rechtstreeks getoetst
met fMRI-scans in de hersenen. Ze lieten de geluiden [ebza] en [ebuza] horen aan
Franse luisteraars en aan Japanse luisteraars. Bij alle luisteraars reageerde het geluidsgedeelte van de hersenen anders op [ebza] dan op [ebuza], dus op het onderste
niveau van mijn model hoorde iedereen het verschil in geluid. Mooi. Maar in het
structuurgedeelte van de hersenen deden de Fransen iets anders dan de Japanners.
Het structuurgedeelte van Franse hersenen maakt volgens de MRI-scan een duidelijk onderscheid tussen [ebza] en [ebuza]. Blijkbaar waren de door de Fransen
waargenomen structuren /.eb.za./ en /.e.bu.za./, en Nederlanders zouden het
waarschijnlijk net zo doen. Maar het structuurgedeelte van Japanse hersenen vertoonde precies dezelfde activiteit voor [ebza] als voor [ebuza]. Blijkbaar interpreteren de Japanners echt zowel het geluid [ebza] als het geluid [ebuza] als de drielettergrepige structuur /.e.bu.za./. Dus restricties op mogelijke structuren in het
Japans leiden ertoe dat de waarneming van spraakgeluiden door Japanners met
deze taalspecifieke restricties rekening houdt.
Om de indruk weg te nemen dat ze vonden dat Fransen beter kunnen luisteren
dan Japanners, hadden Jacquemot en consorten in hun experiment ook een moeilijkheid voor de Fransen ingebouwd. De Franse taal maakt namelijk niet echt een
verschil tussen korte en lange klinkers, en de Japanse taal wel. Dus de onderzoekers herhaalden hun test met de geluiden [ebuza] en [ebuuza]. De Japanners hadden geen probleem met het geluid [ebuuza], met een lange klinker in de tweede
lettergreep. Volgens de hersenscans namen zij een duidelijk structuurverschil waar
tussen [ebuza], waar de klinker kort is, en [ebuuza], waar de klinker lang is. Ze
zullen wel de structuren /.e.bu.za./ en /.e.buu.za./ waarnemen, die allebei perfect in hun taal passen. Maar de Fransen namen op het structuurniveau geen verschil waar tussen [ebuza] en [ebuuza]: zelfde hersenactiviteit. Ze hoorden dus telkens /.e.bu.za./, omdat de structuur /.e.buu.za./, met een lange klinker, geen
mogelijke Franse structuur is. Dus alweer: restricties op mogelijke structuren in
het Frans leiden ertoe dat de waarneming van spraakgeluiden door Fransen met
deze taalspecifieke restricties rekening houdt.
Wij Nederlanders kunnen al die verschillen makkelijk horen. Het verschil tussen [ebza] en [ebuza] kunnen we horen omdat Nederlandse lettergrepen op een
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medeklinker mogen eindigen. En het verschil tussen [ebuza] en [ebuuza] kunnen
we horen omdat we in het Nederlands gewend zijn aan het verschil tussen korte en
lange klinkers, zoals bijvoorbeeld tussen de woorden zonnen en zône, of riem en
team, of Mir en meer. Mocht u nu denken dat wij Nederlanders dus beter zijn dan
de Fransen en Japanners, dan kan ik u snel uit die droom helpen, want ook het
Nederlands heeft restricties op de fonologische structuur.
In het Nederlands kunnen bijvoorbeeld de klank /s/ en de klank /j/ niet na
elkaar voorkomen. Er bestaat wel een soort versmelting, die klinkt als [ʃ]. Zo
hebben we wel woorden als /.ʃaal./ ‘sjaal’ en /.koo.ʃər./ ‘koosjer’, maar niet
zoiets als /.sjaal./ of /.koos.jər./.
In het Frans komen zowel de enkelvoudige /ʃ/ als de sequentie /s/-plus-/j/
voor. Nederlandse luisteraars hebben daar typisch moeite mee. In het Frans
spreekt men de woorden la sienne ‘het zijne’ [lasjɛn], la chaîne ‘de ketting’ [laʃɛn]
en la chienne ‘de teef’ [laʃjɛn], die alle drie verschillend klinken. Maar de meeste
Nederlanders interpreteren alle drie zonder onderscheid als /.la.ʃɛn./, /.la.ʃɛn./
en /.la.ʃɛn./.

5. Structurele restricties in de fonologische productie
We hebben gezien dat uw waarneming van spraak wordt beperkt door mogelijke
klankstructuren in uw taal. Dat betekent in dit model dat het middelste niveau
onderhevig is aan beperkingen. Ik kan dat illustreren door met extra elastiekjes de
twee middelste latjes stevig aan elkaar vast te binden (de pijltjes in figuur 9).
Zojuist zagen we nog dat het geluid [opkomst] een scheef kruis produceerde, met
als middenvorm een soort schaar (figuur 7 links). Maar nu, met het elastiekje
eromheen (figuur 9 links), kan het middenniveau zich niet meer zo vrij bewegen,
en ook het eindresultaat, de betekenis, is door deze nieuwe beperking veranderd.
Deze beperking werkt de andere kant op ook. Als ik bovenaan een streep maak
(figuur 9 rechts), verschijnt onderaan een maar net geopend schaartje. Verwijder
ik vervolgens de beperking, dan verschijnt beneden een veel opener schaartje, net
als eerst (in figuur 8 links). Dus het spreken is aan dezelfde beperkingen onderhevig als het luisteren, en de fonologie aan dezelfde beperkingen als de fonetiek.
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Figuur 9: structurele beperkingen die zowel het luisteren als het spreken beïnvloeden

Ook hiervan geef ik u een voorbeeld, dit keer uit het Nederlands. Stel dat u als
spreker de betekenis ‘huis’ wilt voortbrengen, maar ook wilt duidelijk maken dat
het een klein huis is. Daarvoor zou u de verkleinwoordsuitgang ‘je’ willen gebruiken. Zegt u [hœysjə], dus met eerst een s en dan een j? Nee hoor, u zegt [hœyʃə],
met de enkelvoudige gemengde sj-klank. Dezelfde restrictie die maakt dat u het
verschil niet hoort tussen de Franse woorden sienne, chaîne en chienne zorgt er hier
voor dat u de s-plus-j-sequentie ook in de uitspraak vermijdt.
De enige manier om zulke luisterbeperkingen en zulke spreekbeperkingen als
de gevolgen van één en dezelfde oorzaak te zien, is om de verschijnselen te beschrijven met behulp van een model zoals het mijne, dat twee kanten op werkt
(naar boven en naar beneden) en waarin de fonetiek en de fonologie via het middenniveau aan elkaar gekoppeld zijn.
Voor het vervolg van dit betoog verwijder ik de twee elastiekjes weer (voor de
fonologen onder u: dat waren nu ‘structurele constraints’).

6. Fonetische beperkingen op de fonologie
In het geval dat ik zojuist heb besproken, hebben de fonetici veel te leren van de
fonologen: het zijn de fonologen die in de afgelopen 15 jaar zijn begonnen de
structuurbeperkingen op het middelste niveau onder woorden te brengen en in
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een expliciete theorie te vatten. Zoals ik heb laten zien, zou het goed zijn als de
fonetici naar vergelijkbare beschrijvingsmiddelen zouden grijpen.
Maar net als in 1932 de bedoeling was, werkt de leerzaamheid in twee richtingen, met andere woorden: de fonologen kunnen ook van de fonetici leren. Kijkt u
eens naar het Nederlandse woord inpakken. U spreekt dit woord, misschien zonder
dat u het zich realiseert, meestal uit als [ɪmpɑkə], en meestal niet als [ɪnpɑkə].
Waarom? Over de uiteindelijke oorzaak is iedereen het wel eens: als je [ɪmpɑkə]
zegt, spaar je een hele tongbeweging uit. Om [ɪnpɑkə] uit te spreken moet je
namelijk eerst een tongbeweging maken voor de n, dan nog een lipbeweging voor
de p. Dat zijn twee bewegingen. Als je in plaats daarvan [ɪmpɑkə] zegt, maak je
alleen één gecombineerde lipbeweging voor de m en p samen, dat gaat in één
moeite door. Figuur 10 vergelijkt de twee mogelijkheden met elkaar. Op het
hoogste niveau staat de betekenis, een combinatie van ‘in’ en ‘pakken’. Op het
derde niveau staan de twee mogelijke geluiden, [ɪnpɑkə] en [ɪmpɑkə]. En op het
tweede niveau komen de bij het geluid horende fonologische structuren, namelijk
/.ɪn.pɑ.kə./ en /.ɪm.pɑ.kə./. Vergeleken met het eerdere model heb ik er nog
een vierde niveau aan toegevoegd: de bewegingen van de spreekspieren zoals tong
en lippen.

Figuur 10: de keus: verstaanbaar (linker tak) of makkelijk (rechter tak)?

18

Buigzame geluiden

Hoe bepaalt een spreker nu hoe hij dit woord gaat uitspreken? Met tong plus lip,
dus als [ɪnpɑkə], of met alleen de lippen, dus als [ɪmpɑkə]? Als het aan de fonologie
ligt, moet de structuur /.ɪn.pɑ.kə./ worden, omdat bij de betekenis ‘in’ eigenlijk
de structuur /.ɪn./ hoort. Daarom staat er in figuur 10 een groter hartje tussen
‘in’ en /.ɪn.pɑ.kə./ dan tussen ‘in’ en /.ɪm.pɑ.kə./; het hart van de fonologie
gaat meer uit naar /.ɪn.pɑ.kə./ dan naar /.ɪm.pɑ.kə./. Maar als het aan de fonetiek ligt, worden alleen de lippen gebruikt, omdat dat makkelijker is dan ook nog
de tong te gebruiken. Vandaar dat er in figuur 10 bij de beweging [lip] een groter
hartje staat dan bij de beweging [tong + lip]. Er staan nog meer hartjes in figuur
10. Tussen /.ɪn./ en [ɪn] zit een groter hartje dan tussen /.ɪm./ en [ɪn], omdat we
nu eenmaal geleerd hebben dat het geluid [ɪn] bij de structuur /.ɪn./ hoort en niet
bij de structuur /.ɪm./,3 en tussen [np] en [tong + lip] zit een groter hartje dan
tussen [np] en [lip] omdat we nu eenmaal geleerd hebben dat we het geluid [np]
moeten maken met tong plus lip en niet met de lippen alleen.4 De spreker kiest
nu de goedkoopste route van boven naar beneden; dat is de route die de minst
kleine hartjes tegenkomt (een ketting is zo sterk als de zwakste schakel). De goedkoopste route loopt rechts: van ‘in’ via /.ɪm.pɑ.kə./ en [ɪmpɑkə] naar [lip]; de
kleinste hartjes die hierin zitten, zijn twee middelgrote hartjes (die tussen ‘in’ en
/.ɪm.pɑ.kə./, en die onderaan [lip]). Het alternatief is de linkerroute: van ‘in’ via
/.ɪn.pɑ.kə./ en [ɪnpɑkə] naar [tong + lip]; het kleinste hartje dat hierin zit, is een
middelklein hartje (dat onderaan [tong + lip]). Het hartje linksonder is kleiner dan
de twee hartjes rechts, dus de rechtertak wint: u zegt [ɪmpɑkə].5
Het is dus hier de fonetiek die wint: de spreker beschouwt de fonetische moeite
van [tong + lip] als erger dan het fonologische probleem van de mismatch tussen
‘in’ en /.ɪm./. We zien hier dus een beïnvloeding van de fonologie door de fonetiek, want de beslissing om bij het spreken de fonologische structuur /.ɪm./ te
gebruiken in plaats van /.ɪn./ wordt genomen op grond van een blijkbaar zware
overweging op het niveau van de beweging. Deze manier om een keuze te maken
noem ik ‘parallelle evaluatie over meerdere niveaus heen’.6
Aan het model kan ik deze meervoudige parallelle evaluatie laten zien. Stel dat
het model de betekenis ‘streep’ wil voortbrengen. In figuur 11 (links), gekopieerd
van figuur 8 (links), is te zien dat op het middelste niveau vanzelf een schaarachtige structuur ontstaat, terwijl op het onderste niveau een zacht stijgend geluid
ontstaat. Nu ga ik het voor deze simpele spreker wat moeilijker maken om een
toonhoogtebeweging te maken. Ik pak vier extra elastiekjes en verbind daarmee de
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onderste latjes met de onderkant van het model (de pijltjes in figuur 11 rechts).
Als ik het model nu weer ‘streep’ laat zeggen, stijgt de toonhoogte veel minder.
Maar ook de structuur is veranderd: de schaar is verder opengegaan. Blijkbaar
heeft het aanleggen van uitspraakbeperkingen op het alleronderste niveau een invloed op een veel hoger niveau, dat van de fonologische structuur.

Figuur 11: een articulatorische beperking die de fonologische structuur beïnvloedt

Voor fonologen is dit moeilijk te begrijpen. Zij hebben de neiging zich alleen bezig
te houden met de bovenste twee niveaus en de verbindingen daartussen. Het verschijnsel dat zich voordoet in het woord inpakken is als sinds eeuwen bekend, maar
fonologen hebben geprobeerd om dit helemaal binnen hun eigen vakgebied op te
lossen. Mensen als Jongho Jun en Donca Steriade, die een model hadden zonder
dit onderste niveau, dus zonder fonetiek, hebben bijvoorbeeld geprobeerd om de
bovenste elastiekjes zo aan te passen dat er vanzelf de structuur /.ɪm.pɑ.kə./ uitkomt.7 Dit gaf aanleiding tot enorme theoretische complicaties, alleen maar omdat ze niet konden zien dat er een apart fonetisch niveau bestond. Ze wilden de
fonetiek in de fonologie brengen, in plaats van de fonetiek aan de fonologie vast te
koppelen zoals in mijn model. Maar zoals u in de figuren 10 en 11 gezien heeft,
beïnvloeden fonetische drijfveren fonologische beslissingen van buitenaf. De fonetiek hangt apart onder de fonologie, maar toch hebben zelfs de standen van de
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elastiekjes helemaal onderaan een invloed op de relatie tussen betekenis en structuur, helemaal bovenaan. Dát is nu meervoudige parallelle evaluatie.
Voor de rest van dit betoog haal ik ook deze twee elastiekjes er weer af (voor de
fonologen onder u: dat waren nu ‘articulatorische constraints’).

7. Leren
Nu ik zo’n allesomvattend model heb van de spraakhersenen, dat zowel de spreker
voorstelt als de luisteraar, en waarin zowel abstracte fonologische als concrete
fonetische verschijnselen hun plaats vinden, wordt het tijd om een stap verder te
gaan, namelijk naar het modelleren van de spraakontwikkeling. Hoe leert het kind
haar taal te verstaan en te spreken? De taak van het lerende kind is tweeledig: haar
hersenen moeten leren om via het oor binnenkomende geluiden door te schakelen
naar de juiste betekenis, en om vanuit het denkcentrum binnenkomende betekenissen door te schakelen naar het juiste geluid.
Vanaf nu stelt ons model een lerend kind voor. Stelt u zich voor dat dit modelkind opgroeit in een taalomgeving waarin maar twee woorden voorkomen (tenslotte heeft ze maar een paar hersencellen om woorden op te slaan). Die woorden
betekenen ‘kruis’ en ‘streep’. In deze taal heeft elk van de twee woorden een
aparte uitspraak. Stelt u zich voor dat de volwassenen in de omgeving van het
kind de betekenis ‘kruis’ uitspreken als het geluid [opkomst] en de betekenis
‘streep’ als het geluid [neergang]. Figuur 12 vat het samen.
Echte kinderen verstaan al flink wat woorden van hun moedertaal voordat ze
beginnen met ze uit te spreken. Het is hetzelfde met dit modelkind: ik ga haar
eerst leren om de geluiden [opkomst] en [neergang] op een betrouwbare manier te
interpreteren als respectievelijk de betekenissen ‘kruis’ en ‘streep’. Eerst maar
eens kijken of het kind het nu al kan. Hoe verstaat deze baby het geluid [neergang]?
Deze vraag is al beantwoord in figuur 7 (rechts), hier nog eens herhaald in figuur
13 (links): de verstane betekenis op het hoogste niveau is een soort gespiegeld
kruis en lijkt totaal niet op de streep die het zou moeten zijn. Dit betekent dat dit
lerende kind de taal van haar omgeving nog niet kan verstaan.
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Figuur 12: de taal van de ouders van ons lerende model-kind

Stel nu dat ze dit geluid een keer hoort in een zodanige context dat ze moet
concluderen dat de volwassen spreker een ‘streep’ bedoelde. Dan wordt het bovenste niveau niet meer bepaald door het geluid, maar door haar gedachte aan een
streep. Nu wordt het een beetje moeilijk voor mijn handen. Ik houd nu het geluid
in de stand [neergang] en zet tegelijkertijd de betekenis in de stand ‘streep’. Zoals
in figuur 13 (rechts). Als ik de betekenis loslaat, floept hij weer terug in de stand
‘gespiegeld kruis’. Dat is niet goed: wat het kind nu eigenlijk wil, is dat voortaan
het geluid [neergang] automatisch zal leiden tot de betekenis ‘streep’. Dus ze wil
dat als onderaan het geluid [neergang] binnenkomt, dat dan bovenaan vanzelf de
betekenis ‘streep’ ontstaat, zonder dat ik daar met mijn handen aanzit.
Dus het kind moet iets veranderen aan haar hersenen. Aan het aantal hersencellen kan ze niets veranderen, dat blijft tijdens haar leven zo’n beetje constant. Maar
waar ze wel iets aan kan veranderen, dat zijn de verbindingen tussen die hersencellen. Sommige elastiekjes kan ze wat strakker trekken, of ze kan nieuwe verbindingen toevoegen, andere elastiekjes kan ze wat losser maken of zelfs doorknippen.
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Figuur 13: hoe ons model-kind het geluid [neergang] nu nog interpreteert (links) en hoe ze het
eigenlijk zou moeten gaan interpreteren (rechts)

Hoe weet het kind nu welk van de elastiekjes ze moet veranderen? Mijn antwoord
is: ze vergelijkt hoe strak de elastiekjes staan in de stand waarin ik alleen het geluid
vasthoud (figuur 13 links) met hoe strak de elastiekjes staan in de stand waarin ik
zowel het geluid als de juiste betekenis vasthoud (figuur 13 rechts). U ziet dat als
ik de betekenis in de juiste stand dwing, dat dan bijvoorbeeld het elastiekje dat
helemaal rechtsonder zit (pijltje), strakker komt te staan. Misschien zou het kunnen helpen als ik dat elastiekje losser maak. Voor de grap zal ik het eens helemaal
verwijderen, zoals in figuur 14 (links). De betekenis en de structuur nemen nu
automatisch een geheel nieuwe stand aan (terwijl ik het geluid vast blijf houden in
de stand [neergang]). U ziet dat de betekenis al veel dichter bij ‘streep’ komt dan
het geval was in figuur 13 (links).
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Figuur 14: een verbetering in de interpretatie van het geluid [neergang] door rechtsonder een
elastiekje te verwijderen (links), en het resultaat voor de waarneming van het geluid [opkomst]
(rechts)

Ik zal ook eens kijken hoe het gesteld is met het geluid [opkomst] (figuur 14 rechts).
Dat zou bovenaan de betekenis ‘kruis’ moeten veroorzaken, en dat doet het al
bijna maar nog niet helemaal. Het lichte latje boven staat aan de rechterkant nog
wat te hoog. Misschien helpt het als ik dat latje wat naar beneden trek door een
nieuw elastiekje aan te leggen vanaf het midden van de rechtertak van dat bovenste
lichte latje naar het midden van de rechtertak van het middelste lichte latje (de
pijltjes in figuur 15). Dat werkt. Als ik nu de betekenis loslaat terwijl ik het geluid
in de stand [opkomst] vasthoud (figuur 15 links), ontstaat bovenaan inderdaad een
prachtig kruis met een hoek van 90 graden erin. En hoe gedraagt het geluid [neergang] zich met deze nieuwe verbinding erbij? Warempel, plotseling verschijnt er
bovenin zowaar een perfecte streep (figuur 15 rechts). Toeval? Nee, niet echt
natuurlijk, ik heb er voor deze lezing bewust op aangestuurd. In de werkelijkheid
van de lerende hersenen zijn een heleboel kleine stapjes nodig, met meerdere geluiden en meerdere betekenissen die de leerder aan elkaar moet zien te koppelen.
Na een groot aantal van die kleine stapjes zal het kind de taal van de ouders (figuur
12) perfect leren begrijpen (figuur 15).
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Figuur 15: na de tweede verbetering worden de geluiden [opkomst] en [neergang] perfect geïnterpreteerd

Deze manier van leren betreft dus het sterker maken van verbindingen die te los
lijken (of er helemaal nog niet zijn), en het zwakker maken (of verwijderen) van
verbindingen die te sterk lijken. Dit leren door middel van het aanpassen van verbindingssterktes lijkt op wat onderzoekers hebben bedacht die zich bezighouden
met computersimulaties van lerende neurale netwerken.8 Het lijkt ook op een
leerproces dat ikzelf tien jaar geleden heb bedacht voor een verder door anderen
ontworpen fonologische theorie die helemaal om restricties en beperkingen
draait.9

8. Stabiele talen
De volgende vraag is nu: deze baby heeft de taal van haar ouders perfect leren
verstaan, maar kan ze nu ook de woorden ‘kruis’ en ‘streep’ op de juiste manier
uitspreken? Het antwoord is nee. Als ik de betekenis in de stand ‘streep’ zet (figuur
16 rechts), komt er een schamel lichtjes dalend geluid uit in plaats van het geluid
[neergang].
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Figuur 16: beroerde uitspraak van de betekenissen ‘kruis’ en ‘streep’

Deze baby zou heel zeker kunnen leren om deze betekenissen op dezelfde manier
uit te spreken als de volwassenen in haar omgeving doen. Maar... kan ze dan de
taal nog wel goed verstaan? Dat is een moeilijke vraag, die niet zo uit het hoofd op
te lossen is. Samen met collega Silke Hamann heb ik daarom dit soort leerders,
maar dan met veel meer dan zes hersencellen, met de computer nagemaakt.10 Het
bleek dat ze niet elke willekeurige taal zowel perfect konden leren verstaan als
perfect konden leren spreken. Preciezer gezegd: we voerden zo’n virtuele leerder
duizenden combinaties van betekenissen en geluiden uit een willekeurige door ons
bedachte taal, en leerden haar daarmee perfect te luisteren. Of perfect te spreken.
Maar niet allebei tegelijk.
Om dit probleem op te lossen, probeerden we de hypothese uit dat baby’s in
ieder geval perfect leren luisteren, en zo goed leren spreken als mogelijk is zonder
het luisteren aan te tasten. Onze virtuele baby’s leerden dus perfect te luisteren,
en we keken hoe goed ze daarna konden spreken. In het algemeen bleken ze op
een net iets andere manier te spreken dan de volwassenen in hun omgeving. Met
andere woorden, ze hadden hun taal een beetje veranderd. En toen we deze baby’s
virtueel lieten opgroeien en zelf virtuele kindjes lieten krijgen, veranderden die de
taal weer. Totdat er een soort evenwicht optrad. Na een stuk of vijf generaties was
er een taal ontstaan die de virtuele baby’s perfect konden leren verstaan én spre-
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ken. Deze taal beklijfde: elke volgende generatie bereikte opnieuw optimaal begrip en sprak bovendien de woorden net zo uit als hun ouders.
Als onze hypothese klopte, zouden er dus stabiele talen moeten bestaan, maar
willekeurige talen die je zomaar zelf bedenkt zouden over het algemeen niet stabiel moeten zijn. Onze vraag was: hoe zien de stabiele talen eruit?
We probeerden het uit met sisklanken. Dat zijn klanken zoals [s] en [ʃ]. We
maakten een virtuele taal waar twee maximaal van elkaar verschillende sisklanken
in zaten, namelijk een zeer lage sisklank [ʂ] (het geluid van een kalme branding) en
een zeer hoge sisklank [s̪] (het geluid van een fietsventiel onder hoge druk). Nou,
de virtuele baby’s moesten er niets van hebben. Zelf gingen ze veel minder extreme sisklanken maken, en binnen drie generaties spraken ze van [ʃ] en [s], precies de twee sisklanken die bijvoorbeeld het Engels heeft, of het Duits, of het
Frans. We probeerden de virtuele baby’s ook een taal te leren met twee heel erg
op elkaar lijkende sisklanken, namelijk [sj] en [ɕ]. Ook daar moesten ze niets van
hebben. Binnen drie generaties hadden ze het verschil vergroot en spraken ze Engels of Frans of Duits. En virtuele baby’s die we drie sisklanken probeerden bij te
brengen? Die hadden, onafhankelijk van wat de eerste generatie te leren kreeg,
binnen vijf generaties de volgende klanken: [ʂ], [ɕ] en [s̪]. Dus ze hadden allemaal
de Poolse taal uitgevonden (sza – sia – sa).
Onze hypothese dat leerders zich richten op optimaal luisteren, doet nu een
voorspelling. Stabiele talen blijven namelijk langer bestaan dan instabiele talen,
dus worden vaker waargenomen. Als onze hypothese waar is, dan moeten de
meeste in de werkelijkheid geobserveerde talen eruitzien zoals de stabiele talen
die wij gevonden hebben.
En dat blijkt te kloppen. Bijna alle echte talen met twee sisklanken lijken op het
Engels-Duits-Frans, en echte talen met drie sisklanken lijken bijna allemaal op het
Pools. Dus: de simpele hypothese dat baby’s perfect leren luisteren, doet correcte
voorspellingen over hoe talen eruit kunnen zien.
Die sisklanken zijn wel een simpel geval, namelijk eendimensionaal: ze onderscheiden zich alleen van elkaar in de gemiddelde toonhoogte (met een moeilijk
woord: het ‘spectraal zwaartepunt’). Ik heb het daarom onlangs uitgeprobeerd
met klinkers; dat zijn namelijk tweedimensionale geluiden. Ik liet bijvoorbeeld
een virtuele baby een rare taal met vijf willekeurige klinkers leren, bijvoorbeeld i,
y, ɪ, ɛ, e (van biet – buut – bit – bed – beet); in de universele klinkerdriehoek liggen
die heel dicht bij elkaar, zoals u ziet in figuur 17. Binnen tien generaties verander-
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den de virtuele leerders deze taal in het klinkersysteem a, e, i, o, u (ongeveer van
door een Belg uitgesproken baat – beet – biet – boot – boet), te zien in figuur 18,
waar de klinkers mooi verspreid liggen in de universele klinkerdriehoek. En zo
zien ook echte talen eruit, zoals het Spaans en het Japans.

Figuur 17: een klinkersysteem, eerste generatie

Figuur 18: een klinkersysteem, tiende generatie

Mijn conclusie is dat onze hypothese dat leerders perfect leren luisteren maar misschien niet spreken, correct is, omdat ze voorspelt hoe de meeste talen eruitzien.
Iets algemener: het houten model, waarvan u dacht dat het misschien alleen maar
een speeltje was, blijkt ons dus uiteindelijk te kunnen vertellen wat voor talen er
zoal mogelijk zijn, en wat voor talen niet. Om een taalkundige theorie te maken
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die deze grote verklarende en voorspellende kracht heeft, is het nodig gebleken
dat we zowel de luisteraar, de spreker, als de leerder modelleren, en de fonetiek
en de fonologie als aparte verwerkingseenheden beschouwen die op het niveau van
de structuur elastisch aan elkaar geknoopt zijn. De rest volgt dan vanzelf.

Dankwoord
Tot slot wil ik een paar woorden van dank uitspreken aan hen die het mogelijk
hebben gemaakt dat ik vandaag deze leerstoel kan aanvaarden, en aan hen die
meewerken aan de succesvolle invulling ervan.
Ik dank het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en het
bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen voor het zonder onderbreking
laten voortbestaan van de leerstoel Fonetische Wetenschappen. Ook dank ik ze
voor hun vertrouwen dat ik de juiste persoon ben om deze leerstoel te bezetten,
en ik dank ze ervoor dat in de formulering van de leeropdracht ‘Fonetische Wetenschappen’ nog steeds dat meervoud zit.
Hooggeleerde Pols, beste Louis. Jij hebt ongetwijfeld achter de schermen met
cruciale inzet geijverd voor het voortzetten van deze leerstoel en voor de invulling
daarvan door mijn persoon. Ik vermoed dat ik je daar dankbaar voor moet zijn,
maar ik weet zeker dat ik je dankbaar ben dat je gedurende de 16 jaar dat je mijn
baas geweest bent het mij hebt toegestaan om aan het meervoud in Fonetische
Wetenschappen een heel andere invulling te geven dan dat jij gedaan hebt. Bij veel
andere bazen zou zo’n divergentie van belangstelling aanleiding hebben gegeven
tot een desinteresse in elkaars werk. Van jouw kant was dat in ieder geval niet zo:
je hebt zelfs mijn meest fonologische schrijfsels altijd blijmoedig nauwkeurig gelezen en van zorgvuldig commentaar voorzien. Waarschijnlijk bezit jij de juiste
mix van vrijlaten en betrokkenheid.
Het is volgende week tien jaar geleden dat ik een model met vier niveaus in de
openbaarheid bracht en begonnen ben aan fonologen te slijten.11 De vier niveaus
waren de drie van het houten model dat ik vandaag heb laten zien, plus het puntje
aan de onderkant (figuur 11 rechts) dat de beweging van de spraakspieren voorstelt. Inmiddels hebben onze postdocs Paola Escudero en Diana Apoussidou samen
met mij het model al tot vijf niveaus opgeschaald, omdat we het bovenste niveau,
dus het mentale woordenboek, hebben opgesplitst in betekenis en onderliggende
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vorm, die onderling ook weer met elastiekjes verbonden zijn.12 Het is een voorrecht om in mijn onderzoeksgroep over bidirectionele fonologie en fonetiek met
zulke gedreven, vooruitstrevende en enthousiaste mensen te mogen werken.
Aan Paola Escudero dank ik ook het inzicht dat het voor het creëren van een
correct model van het taalvermogen wezenlijk is dat men in beschouwing neemt
hoe mensen zich gedragen als ze naar een vreemde taal luisteren of een nieuwe taal
proberen te verwerven. Zoals ik u ook vandaag heb laten zien, komen bij zulk
onderzoek eigenschappen van het taalverwervingsapparaat naar boven die bij uitsluitend onderzoek naar eerstetaalverwerving en -verwerking onder de oppervlakte blijven zweven. Aan het grote aantal internationale contacten van Paola is
het ook te danken dat onze groep onlangs in contact is gekomen met flink wat
nieuwe experimentele technieken, zoals het ‘switch’-paradigma voor het leren
van woorden door baby’s, electro-encefalografie en eye-tracking.
Daarmee ben ik aanbeland bij een enigszins zwak punt van mezelf: terwijl mijn
leeropdracht Fonetische Wetenschappen is, en fonetiek een bij uitstek experimenteel vakgebied is, ben ik vooral een modelleerder. Gelukkig sta ik als auteur van
het computerprogramma Praat, dat wereldwijd gebruikt wordt in het experimenteel fonetisch onderzoek, toch algemeen te boek als foneticus. Hieraan heeft David
Weenink als mede-auteur van dit programma een grote bijdrage geleverd. Ik heb
het dus aan jou te danken, David, dat ik ermee wegkom slechts zo nu en dan aan
experimenteel-fonetische publicaties mee te werken, zodat ik mijn onderzoeksenergie kan richten op voor fonologen interessante vragen.
Wat men in 1932 niet kon, maar nu wel, is het met de computer uitrekenen
van wat er in de werkelijkheid zou kunnen gebeuren. Daaraan hebben we niet
alleen de zevendaagse weersvoorspelling te danken, maar ook bijvoorbeeld de resultaten die ik vandaag heb laten zien. De eerlijkheid gebiedt me te melden dat het
type modellering dat we gebruikt hebben facetten bevat die in een echt menselijk
brein niet kunnen voorkomen, zoals potentieel oneindige kandidatenlijsten. Er is
in de toekomst duidelijk een meer biologisch verantwoorde modellering van de
fonologie en de fonetiek nodig. Daarom dank ik David er ook voor dat hij tijdens
de verdediging van zijn proefschrift twee maanden geleden is toegetreden tot onze
onderzoeksgroep. Door zijn grote kennis van virtuele neurale netwerken zal het
realisme in onze modellering toenemen.
Ik heb in deze lezing net gedaan of ik wat weet van de menselijke hersenen. Dat
is niet zo. Gelukkig bevat onze leerstoelgroep in de persoon van Rob van Son een
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bioloog die elke week de tijdschriften Nature en Science leest, en de rest van de
groep attent maakt op relevante ontwikkelingen in de biologie of het hersenonderzoek. Ook is hij in staat om zowel naïeve ideeën als wilde speculaties van anderen
te corrigeren met een uitleg over de vaak verrassende werkelijkheid.
We hebben in onze groep een traditie op het gebied van het modelleren van
klinkersystemen. Rond 1990 liet Louis ten Bosch met computersimulaties zien
dat als klinkers in de klinkerruimte zo ver mogelijk van elkaar af gaan zitten, dat
je dan realistische klinkersystemen krijgt, dus klinkersystemen die lijken op die
welke in echte talen voorkomen.13 Hoe het komt dat die klinkers elkaar afstoten,
daar liet hij zich niet over uit, maar daar hadden Florien van Beinum en Dick van
Bergem wel hun ideeën over, die erop neerkomen dat sprekers doelgericht zo
zuinig mogelijk proberen om hun boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen
aan de luisteraar.14 Veel onderzoekers die over zulk soort doelgerichtheid horen,
hebben de neiging te gaan speuren naar een onderliggend blind mechanisme. Een
mogelijk blind mechanisme heb ik vandaag beschreven. Een ander voorstel voor
zo’n blind mechanisme werd in 1999 gedaan door Bart de Boer uit Groningen, die
een computersimulatie deed van een groep leerders die door elkaar te imiteren
langzamerhand met elkaar een goed klinkersysteem overeenkwamen.15 Het lijkt
me interessant om de eigenschappen van zijn ‘sociologische’ klinkerontwikkelingsmodel te vergelijken met de eigenschappen van het meer ‘psychologische’ model
dat ik vandaag heb laten zien. Het verheugt me daarom dat Bart zich volgende
maand bij onze groep zal aansluiten om onderzoek te doen naar de evolutie van
spraak.
Als ik op een feestje vertel dat ik taalkundige ben, vraagt men mij vaak welke
taal ik onderzoek. Als ik antwoord ‘allemaal’ is de volgende vraag hoeveel talen ik
dan wel spreek. Als ik dan antwoord ‘veel talen een klein beetje’, is het gesprek
snel afgelopen. Een interessanter antwoord op de vraag welke taal ik onderzoek, is
het noemen van mijn favoriet, het Limburgs. En als men mij dan vraagt wat ik
onderzoek aan het Limburgs, kan ik een verhaal vertellen dat analoog is aan wat
ik u vandaag verteld heb: ik wil weten hoe de opeenvolgende generaties van leerders het op dit moment gestabiliseerde toonsysteem van het Limburgs hebben
weten te ontwikkelen. Gelukkig heb ik samen met collega’s Ben Hermans en
Marc van Oostendorp van het Meertensinstituut een subsidie weten te verwerven
om dit dieper uit te laten zoeken. Het doet me een groot genoegen dat Wolfgang
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Kehrein met een nauwgezet oog voor data en detail, en tevens met een formeelfonologische blik, dit nu voor onze groep aan het uitvoeren is.
De laatste tot wie ik een persoonlijk woord wil richten is Ton Wempe. Binnen
een experimenteel-fonetische onderzoeksgroep vormt de electronicus de spil waar
de onderzoekers en docenten om draaien. Van onderzoekers kan niet verwacht
worden dat ze weten of kunnen onthouden hoe alle specialistische opnameapparaten, tussenversterkers, dubbelstaartige muizen, microfoons en al die honderden
andere apparaten werken en op elkaar aangesloten dienen te worden, laat staan
dat ze zulke dingen kunnen ontwerpen of bouwen. Bovenal zijn technici van het
formaat van Ton Wempe in staat om nieuwe inventieve oplossingen te bedenken
voor de nieuwe problemen waar onderzoekers telkens weer mee op de proppen
komen. Ik dank de Faculteit der Geesteswetenschappen voor het op de juiste wijze
mee laten verhuizen van onze technische voorzieningen en werkruimte, en ook
voor de garantie dat Ton (als hij met pensioen gaat de volgende maand) zal mogen
worden opgevolgd door een technicus met dezelfde op ontwerp gerichte opdracht. De hoop dat die opvolger ook dezelfde kwaliteiten zal hebben, is gerechtvaardigd maar misschien niet realistisch. Want jij, Ton, hebt veel meer voor onze
groep gedaan dan haar alleen maar draaiende te houden. Jouw kennis van de fonetiek en signaalverwerking vult die van de onderzoekers op veel gebieden aan. Een
objectief bewijs voor je tomeloze inzet en hulp bij het onderzoek, en je bereidheid
om buiten kantooruren analysescripts te ontwerpen en te testen, is je co-auteurschap van een groot aantal publicaties van onze groep. Ik hoop dat ons contact nog
lang voort zal duren.
Nu ik het over publicaties heb: het schrijven van artikelen draagt wezenlijk bij
aan de kans om je onderzoek bekroond te zien met een hoogleraarschap. Ik dank
mijn co-auteurs Bruce Hayes, Claartje Levelt, Paola Escudero, Rachel Hayes, Ton
Wempe, Diana Apoussidou, Goga Kovacic en Silke Hamann voor hun hulp bij het
afmaken van artikelen. Bovenal worden zij echter bedankt voor de nieuwe inzichten waar de immer prettige samenwerking toe geleid heeft.
Ik dank alle leden van de leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen, waartoe
behalve de al genoemden ook Frans Hilgers, Jeannette van der Stelt, Cecilia Odé,
Petra Jongmans, Wieneke Wesseling, Gerdien Kerssies en Elly van den Berge behoren, voor de voortdurende actieve steun die ze leveren aan het runnen van de
groep en voor hun acceptatie van mijn persoon als hun officiële voortrekker. De
hele leerstoelgroep is vijf maanden geleden van de Herengracht overgekomen naar
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het Bungehuis, en ofschoon veel verhuizingszaken nog niet afgehandeld zijn, is
iedereen inmiddels volledig geïntegreerd met de collega’s van Taalwetenschap. Op
het vlak van de communicatie tussen de drie leerstoelgroepen is de verhuizing een
succes gebleken, en ook in het kader van de onderzoekssamenwerking, op gedurfde wijze geïnitieerd door ACLC-voorzitter Anne Baker, zijn nieuwe verbanden
ontstaan, die vruchtbaar beloven te zijn.
Verder dank ik mijn vrouw Silke voor haar liefde en morele ondersteuning en
voor haar hulp bij de ontwikkeling en bouw van zowel het virtuele als het houten
model.
Ten slotte dank ik alle aanwezigen voor het trotseren van het weeralarm.
Ik heb gezegd.
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Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

De anekdotische versie die hier wordt beschreven, is van Polivanov, 1931. Deze feiten
werden bevestigd door een systematisch onderzoek van Dupoux et al., 1999.
Jacquemot et al., 2003.
In ons onderzoek wordt dit uitgedrukt door ‘cue constraints’ (bv. Escudero en Boersma 2004).
In ons onderzoek wordt dit uitgedrukt door ‘sensorimotorische constraints’ (bv. Boersma 2006).
Dit idee dat alleen de grootte van het kleinste hartje telt (een ketting is zo sterk als de
zwakste schakel), komt voort uit de Optimaliteitstheorie (Prince en Smolensky, 1993).
Boersma, 2007.
Jun, 1995, Steriade, 1995.
Het lijkt bijvoorbeeld op de ‘perceptronconvergentieprocedure’ van Rosenblatt, 1962.
De laatste stand van zaken op het gebied van connectionisme (neurale netwerken voor
taal) kunt u vinden in Smolensky en Legendre, 2006.
Het lijkt op het ‘gradueel leeralgoritme’ dat Boersma, 1997, maakte voor de Optimaliteitstheorie (Prince en Smolensky, 1993).
Boersma en Hamann, 2007.
In januari 1997 zette ik een 176 pagina’s tellend geschrift getiteld The elements of Functional Phonology op het Rutgers Optimality Archive. Dit verscheen later als hoofdstuk 1 en 7
t/m 13 in Boersma, 1998.
In ons onderzoek wordt dit uitgedrukt door ‘lexicale constraints’. Zie voor een oplopende graad van explicietheid: Boersma, 2001, Escudero, 2005, p. 214-236, Apoussidou, 2007.
Ten Bosch, 1991.
Koopmans-van Beinum, 1980, Van Bergem, 1995.
De Boer, 1999.
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