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Rede

Uitgesproken bij het afscheid van de Faculteit der Letteren aan
de Universiteit Utrecht als hoogleraar Fonetiek.

Voor Maaike Wijnen



Meneer de Rector Magnificus,
dames en heren,

U en ik hebben als kinderen op de lagere school leren lezen en schrij-
ven, dat wil zeggen geleerd de letters van het alfabet te gebruiken om
er de woorden van onze taal mee te lezen en schrijven. Vandaag wil
ik het met U hebben over twee vragen. De eerste vraag is  waar ons
vermogen vandaan komt om de woordvormen van taal te beschrij-
ven met reeksen discrete lettertekens. De tweede vraag is waarom de
weergave van woordvormen met discrete lettertekens zo lastig is.
Leren lezen en schrijven stelt veel mensen voor problemen. 

De letters van het alfabet lijken te verwijzen naar discrete spraak-
klanken, de medeklinkers en klinkers van onze taal. Uit de omstan-
digheid dat een ontwikkeling naar een alfabetisch schrift zich maar
één keer in de geschiedenis van de mensheid heeft voorgedaan, een
ontwikkeling die z’n voltooiing vond toen de oude Grieken hun taal
gingen schrijven met de letters van de Foeniciërs (Gelb, 1952), kun-
nen we afleiden dat een analyse van de woordvormen van taal in
opeenvolgende discrete klankelementen die corresponderen met de
letters van het alfabet niet heel erg voor de hand ligt. Vanaf het ont-
staan van het alfabetisch schrift tot nu toe is er gezocht naar de wer-
kelijkheid achter de letters van het alfabet. Meningen daarover lopen
nog steeds uit één, maar in het algemeen is men het er over eens dat
de letters iets te maken hebben met spraakklanken, de klinkers en
medeklinkers van de taal.

5

Figuur 1. Enkele Foenicische lettertekens met hun Griekse 
equivalenten. Links staat steeds de letternaam, rechts de 
klankwaarde.
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Een nog al eigenaardige opvatting over de eigen aard van spraak-
klanken vinden we zo’n 400 jaar voor Christus bij Plato. Die laat
Sokrates in de Kratylos het volgende beweren: 

“Het komt er op aan, meent Sokrates, eerst de eenvoudigste 
elementen, waartoe zich alle werkelijke dingen laten herleiden, 
op te sporen en die tegenover de klankelementen van de taal te
stellen, zodat steeds een van de laatstgenoemde correspondeert
met één van de eerstgenoemde; en zo dan geheel op de wijze
zoals in de wereld der dingen die elementen zich tezamenvoe-
gen, zo ook de klanken tezamen te nemen en in syllaben,
woorden, en zinnen het klankbeeld van het wezen van alle
dingen te onderscheiden”.Sokrates verklaart zich overigens niet
in staat deze taak te volvoeren (Steinthal, 1890). 

Serieuzer was de mening van de wat jongere Aristoteles, die zijn
lezers voorhield (Steinthal, 1890):

“De spraakklank is een onontleedbaar geluid, gekenmerkt door
samenstelbaarheid”. 
“De spraakklank kan alleen uit een kunstmatige analyse verkregen
worden”. 
“De spraakklank is een oerelement en kan niet in bestanddelen
van een andere soort ontleed worden, maar slechts in
gelijksoortige delen, zoals water slechts in water ontleed kan
worden”. 

De mening van Aristoteles over de ware aard van de klankele-
menten van taal is bijna 2000 jaar lang onweersproken gebleven. Het
was onze landgenoot, de geleerde dominee Petrus Montanus die zich
voor het eerst er krachtig tegen verzette in zijn boek de
“Spreeckonst” uit 1635. Hij merkte op dat spraakklanken in het spre-
ken een begin, een midden en een eind hebben. Hij schreef: 

“De deelen der Enkelde Spreec-letteren zijn drie: 1 Een Gront, 2 
Een Voorcleefsel, 3 Een Nacleefsel. Welke onder twee geslachten 
van deelen bequamelijc begrepen connen worden: naemelijc, 
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datse zijn, 1 Voornaamste, als de Gronden, 2 Slechte, en zijn de 
Cleefsels.” 

Veel later vinden we zo’n driedeling van spraakklanken terug,
eerst bij Eduard Sievers (1881) als “Stellungslaute, Gleitlaute”, dan bij
Abbé Rousselot (1897) als “Tension, Tenue, Détente”, bij Otto
Jespersen (1904) als “Stellungslaute, Anglitte, Abglitte”, bij
Zwaardemaker en Eykman (1928) als “voorglijder, naglijder, kern”,
en bij Daniel Jones (1950) als “speech sounds” en “glides”. Maar hoe
populair de driedeling ook was, ook deze blijft niet onweersproken.
Edward Wheeler Scripture (1925) merkte op dat discrete spraakklan-
ken met of zonder driedeling als aftelbare eenheden in zijn registra-
ties van het fysisch spraakgeluid niet terug te vinden waren, en ver-
wierp daarom het idee dat er zulke aftelbare spraakklanken zouden
zijn. Menzerath en Delacerda (1933) vonden dat er geen spraakklan-
ken zijn terug te vinden in de bewegingen van de spraakorganen. Zij
stelden na zorgvuldige registratie en bestudering van het gedrag van
de spraakorganen bij het spreken: 

“Het dogma van ‘Anglitt, Stellung und Abglitt’ moet vallen”. 

Inmiddels was een belangrijke stap naar een mogelijke oplossing
van ons probleem al in de negentiende eeuw gezet door de Poolse
taalkundige Jan Baudouin de Courtenay, die in 1895 schreef: 

“Een foneem (...) komt tot stand in de geest door een
psychologische versmelting van verschillende uitspraken van
dezelfde klank = psychologisch equivalent van de spraakklank”. 

Daarmee opende hij de weg voor een buitengewoon succesvolle tak
van taalwetenschappelijke sport, de functionele klankleer die meestal
fonologie genoemd wordt. De fonologie dankt haar succes aan het
poneren van onderliggende abstracte fonemen die alleen door regels
in verband gebracht kunnen worden met de meer oppervlakkige
waarneembare eigenschappen van de spraak. Maar daartegenover
kunnen we weer stellen de mening van W. Freeman Twaddell
(1935). Deze schreef:
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“Het postuleren van mentale fonemen staat gelijk aan het
verklaren van een feit met onbekende oorzaak door die
onbekende oorzaak een naam te geven en daarna die naam x als
oorzaak van dat feit te noemen”. 
“We zijn op bijna niet te doorbreken wijze geconditioneerd door
de letteropeenvolgingen van onze standaard orthografie”. 
“Fonemen zijn ficties”.

Kennelijk ligt de empirische evidentie voor het bestaan van psy-
chische fonemen in de sprekende en verstaande mens niet voor het
oprapen. Toch zijn er wel aanwijzingen te vinden. Ook hier is de
weg al bijna een eeuw geleden gewezen, en wel door Rudolf
Meringer (1908; zie ook Meringer & Mayer, 1895), die een harts-
tochtelijk verzamelaar en bestudeerder was van versprekingen. Eerst
een voorbeeld. Iemand wil zeggen “een zak vuilnis”,  maar zegt “een
vak zui.. uh... een zak vuilnis”. Hier zien we discrete klankelemen-
ten van plaats verspringen als of het de letters van een zetter zijn.
Inmiddels weten we dat niet alleen geletterden maar ook analfabeten
en kleine kinderen zich op deze wijze verspreken. Het bestaan van
discrete klankelementen in de sprekende geest is dus niet afhankelijk
van kennis van het alfabet. Versprekingen lijken ons in staat te stellen
om die psychische klankelementen die we ook wel fonemen noemen
op heterdaad te betrappen (Vgl. Cohen, 1965; 1966; Fromkin, 1973).
Zij vormen een legitimatie voor het veronderstellen van een niveau
in de mentale voorbereiding van spraak waarop reeksen van discrete
klankelementen worden klaargezet om uitgesproken te worden.
Laten we eens een deel van een gangbare en veel besproken theorie
van de mentale voorbereiding van spraak nader bekijken en op z’n
merites onderzoeken. Het gaat dan om een theorie zoals voorgesteld
door Levelt, Roelofs en Meyer (1999). Een vereenvoudigde voor-
stelling van zaken wordt gegeven in Fig. 2. De mentale voorberei-
ding van het spreken leidt eerst tot interne spraak. Deze bestaat vol-
gens Levelt uit een gestructureerde reeks discrete fonemen, ingedeeld
in fonologische syllaben (lettergrepen) en vormt de invoer voor de
uitspraak. Om tot uitspraak te komen wordt voor iedere fonologische
syllabe de bijpassende uitspraaksyllabe opgezocht in een inventaris
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van zulke uitspraaksyllaben. Een voorbeeld: In de reeks fonemen is
de /s/ van stroop identiek aan de /s/ van streep, en niet beïnvloed
door de volgende fonemen. In de uitspraaksyllabe komt het com-
mando voor de klinker /e/ of /o/ tegelijk met het commando voor
de /s/ zodat de gesproken /s/ gekleurd wordt door de klinker. Iedere
uitspraaksyllabe is op te vatten als een klaar liggend volledig geauto-
matiseerde combinatie van neurale commando’s naar de spraakorga-
nen. De gedachte is dat dezelfde syllaben zó vaak worden gebruikt
dat de uitvoering is ingeslepen, en het niet meer nodig is om iedere
keer de besturingscommando’s en hun organisatie in de tijd uit te
rekenen, behalve wellicht bij syllaben die vrijwel nooit voorkomen.
De uitvoering van de spraakbewegingen volgens de instructies van de
uitspraaksyllaben leidt dan tot de openlijke spraak.

Figuur 2. Sterk vereenvoudigde voorstelling van de mentale 
voorbereiding en uitspraak van woordvormen volgens de 
theorie van Levelt et al. (1999).
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Zoals eerder gezegd, het voornaamste argument voor de realiteit
van discrete, min of meer Aristotelische, fonemen in de mentale
voorbereiding van spraak wordt gevormd door klankversprekingen
waarbij we spraakklanken zien verspringen als de letters van een zet-
ter. Daarbij zouden volgens vele auteurs zelden of nooit woordvor-
men gemaakt worden die in strijd zijn met de regels van de taal

Nederlands zou een verspreking wel kunnen leiden tot een woord-
vorm “brin”, omdat “brin” een mogelijk, zij het een niet-bestaand,
woord is van het Nederlands, maar niet kunnen leiden tot een
woordvorm “bnin”, omdat “bnin” nu eenmaal geen mogelijk woord
is van het Nederlands. Ook zijn het volgens de gangbare opvattingen
vrijwel altijd hele fonemen, en zelden kenmerken of delen van fone-
men die van plaats lijken te verspringen. Mengvormen van fonemen
zouden als gevolg van versprekingen niet kunnen voorkomen. In de
opvatting van Levelt en anderen vormt dan die reeks van abstracte
fonemen, die zich in hun opeenvolgingen netjes houden aan de
regels van de taal, tevens de innerlijke spraak, de stem in ons hoofd
die wij onder andere kunnen gebruiken om versprekingen te ont-
dekken en te corrigeren nog voordat ze gesproken zijn. 

Als we zouden kunnen laten zien dat versprekingen wel degelijk
vaak ongrammaticale klankopeenvolgingen vormen, en dat verspre-
kingen wel degelijk regelmatig tot stand komen doordat in plaats van
hele fonemen onderdelen van fonemen verspringen, zou dat de argu-
mentatie voor de mentale realiteit van zulke fonemen aanzienlijk ver-
zwakken. Enkele jaren geleden heb ik samen met de afstudeerder
Eelco de Vries (2002) een experiment gedaan waarin versprekingen
van het type “del bak” wordt “bel dak” en “bik gum” wordt “gik
bum” werden uitgelokt. Figuur 3 laat zien hoe dat uitlokken in zijn
werk ging. Door de vraagstelling van het experiment waren we toen
alleen geïnteresseerd in regelmatige verwisselingen van hele fone-
men, en hebben we andere verschijnselen verwaarloosd.

(Wells, 1951; Cohen, 1966; Nooteboom, 1969; Fromkin, 1971,
Shattuck-Hufnagel, 1979; Dell, 1986; Levelt, 1989). Dus in het
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Kort geleden heeft een andere afstudeerder, Anneke Slis (2003),
voor mij een analyse gemaakt van alle versprekingen uit dat experi-
ment die zich juist niet zo makkelijk laten classificeren als grammati-
cale verwisselingen van hele fonemen. 

Van de 193 klankversprekingen die in totaal in het experiment
werden genoteerd, zijn er 41 duidelijk en hoorbaar in strijd met de
regels voor foneemopeenvolging in het Nederlands. Dat is een niet
verwaarloosbaar aantal. Voorbeelden zijn “gmgbijlgeit”, “gfeit
goud”, “ggffuutgui” (voor “fuut geeuw”), “fkkoopfilm” (voor
“koop film”). Bovendien waren er een aantal gevallen waarin meng-
vormen van verschillende fonemen leken op te treden (zoals “gui”
uit “geeuw” plus “fuut”). Alle reden dus om op onze hoede te zijn.
Maar als het juist is dat fonemen niet ondeelbaar en wel mengbaar
zijn, dan ligt het voor de hand dat luisteren naar die versprekingen
niet de beste methode van onderzoek is. Bij nadere inspectie blijkt
dat anderen dat al eerder hadden bedacht.

Zo vonden Mowrey en MacKay (1990) bij uitgelokte versprekin-

Figuur 3: Schema voor het uitlokken van versprekingen volgens de
“SLIP”-techniek van Baars, Motley & MacKay 1975. De
voorbereidende woordparen worden achtereenvolgens
aangeboden met tussenpozen van 1 seconde, gevolgd 
door het stimuluswoordpaar. Wanneer het commando
SPREEK UIT op het scherm verschijnt leest de 
proefpersoon het laatste woordpaar dat hij daarvoor
gezien heeft hard op.
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gen in de spierpotentialen van bij de uitspraak betrokken spieren
mengvormen tussen de te verwarren fonemen. Frisch en Wright
(2002) lokte verwisselingen uit tussen s en z en vonden duidelijk
akoestische mengvormen tussen deze twee klanken. Als deze obser-
vaties serieus kunnen worden genomen, dan is er reden om ernstig te
twijfelen aan sommige conclusies uit eerder onderzoek naar verspre-
kingen waarbij die versprekingen werden genoteerd op het gehoor.
Het lijkt dan verstandiger om versprekingen te bestuderen door te
kijken naar wat er in de spraakbewegingen zelf gebeurt. Dat is pre-
cies wat is gedaan in een recent onderzoek van Marianne Pouplier
(2003a en b), die afgelopen herfst op dat onderzoek is gepromoveerd
aan de universiteit van Yale met Louis Goldstein als haar eerste bege-
leider. Zij heeft met verschillende technieken klankverwisselingen
uitgelokt bij proefpersonen bij wie minuscule opnemertjes op de
spraakorganen het mogelijk maakten de bewegingen van bijvoor-
beeld de tongpunt en de tongrug langs electromagnetische weg te
registreren (Perkell, Cohen, Svirsky, Matthies, Garabieta en Jackson,
1992). De resultaten zijn schokkend voor ons geloof in abstracte,
welgemanierde, Aristotelische fonemen. 

Figuur 4. Foutloze (boven) en versproken (onder) versie van het Engelse 
woordpaar “tab cap”, door één spreker. De onderste grafiek
vertoont een intrusie van een tongrugbeweging tijdens het
uitspreken van een /t/. Uit Pouplier 2003a.
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De gevallen waarin bij een verspreking een heel foneem een
ander foneem vervangt zijn zeldzaam. Het komt veel vaker voor dat
bijvoorbeeld een tongrug-gebaar voor een /k/ ten onrechte tegelijk
optreedt met een tongpunt-gebaar voor een /t/ (figuur 4), of dat
onder invloed van een zich opdringende /t/ het tongrug-gebaar voor
de /k/ sterk gereduceerd wordt. Soms leiden zulke intrusies of
reducties van spreekgebaren er toe dat een verspreking ook als zoda-
nig gehoord wordt, maar heel vaak is er aan de spraak niets bijzon-
ders te horen. Als een /t/ wordt uitgesproken, en tijdens de afsluiting
van de tongpunt tegen de tandkassen is er een spurieuze sluitingsbe-
weging van de tongrug, is daar nu eenmaal niets van te horen. Het
belang van dit onderzoek voor onze opvattingen over de aard van
abstracte, discrete klankelementen in de mentale voorbereiding van
spraak is moeilijk te overschatten.

Het onderzoek van Pouplier was in eerste aanleg opgezet om
voorspellingen te toetsen die voortkomen uit de Articulatorische
Fonologie van Browman en Goldstein (1992). Volgens die theorie
zijn wat wij spraakklanken of fonemen noemen mentale equivalen-
ten van (pakketjes van) dynamische spreekgebaren. De discrete ele-
menten die bij versprekingen verspringen lijken veel minder op de
letters van het alfabet dan we tot nu toe hebben aangenomen, en
staan veel dichter bij de analoge en mengbare bewegingspatronen van
de spraakorganen. Die discrete elementen corresponderen kennelijk
niet zo zeer met hele klinkers en medeklinkers maar met delen daar-
van. Volgens de articulatorische fonologie is overigens het mentale
equivalent van het sluitings/openingsgebaar voor bijvoorbeeld een
/k/ steeds hetzelfde, ongeacht welke klinker voorafgaat of volgt. De
sterke variatie in het werkelijke gebaar komt dan doordat de neurale
commando’s voor de gebaren voor klinker en medeklinker elkaar in
de tijd overlappen, en door verschillen in spreekinspanning. De men-
tale equivalenten van spreekgebaren zijn dus nog behoorlijk abstract
ten opzichte van de werkelijke uitspraak. Deze opvatting vindt steun
in het feit dat bij versprekingen zoals “kien toeien” voor “tien
koeien” de discrete elementen moeiteloos naar een andere klinker-
omgeving springen. 

Deze bevindingen hebben onmiddellijk gevolgen voor de opvat-
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ting dat innerlijke spraak zou bestaan uit een reeks discrete fonemen.
De genoemde observaties laten zien dat de discrete klankelementen
die in versprekingen van plaats verspringen, anders dan we heel lang
hebben gedacht, corresponderen met delen van klinkers en mede-
klinkers en relatief vaak tot ongrammaticale klankopeenvolgingen en
ongrammaticale mengvormen van klanken leiden. Het komt ook
relatief vaak voor dat in plaats van hele fonemen, spreekgebaren die
onderdeel van een foneem zijn van plaats verspringen. De uitvoering
van die gebaren is niet ‘alles of niets’ maar gradueel. In deze opzich-
ten staat de innerlijke spraak dichter bij de fonetische werkelijkheid
dan in de theorie wordt aangenomen. Maar er zijn ook andere rede-
nen om te denken dat onze innerlijke spraak fonetisch veel rijker is
dan een reeks abstracte fonemen. 

Zoals eerder gezegd, wordt in de theorie van Levelt en anderen
een scheiding gemaakt tussen een niveau waarop een foneemreeks
klaar staat en de selectie van uitspraaksyllaben, vanuit de gedachte dat
alle variatie die we onder het foneemniveau aantreffen niet door de
spreker geprogrammeerd is met een bepaald communicatief doel,
maar automatisch tot stand komt door uitspraakprocessen. Voor een
foneticus is dat een merkwaardige gedachte. Er zijn namelijk binnen
syllaben tal van details in de spraak onder het foneemniveau die door
de spreker geprogrammeerd moeten zijn. Een paar voorbeelden: De
duur van een syllabe en de spraakklanken daarbinnen is sterk afhan-
kelijk van de hogere-orde context, zoals positie in het woord, en
positie in de woordgroep of zin (Nooteboom, 1972), en ook van
door de spreker gekozen en geprogrammeerde melodische en ritmi-
sche patronen. Een spreker past de preciese uitspraak aan aan zijn
tempo, maar ook aan een bepaalde spreekstijl, en kan ook bewust de
spreekstijl van een ander imiteren, door aanpassing van melodie,
ritme, maar ook van nauwkeurige details van de uitspraak. Een spre-
ker kan ook er voor kiezen één bepaalde spraakklank anders uit te
spreken dan hij gewoon is. Voor een foneticus is het vanzelfsprekend
dat de preciese uitspraak van de woordvormen van taal, inclusief
melodie en ritme van spraak, tot in grote mate van detail door spre-
kers wordt geprogrammeerd. Dat kan niet anders betekenen dan dat
al die details inclusief melodie en ritme gespecificeerd moeten zijn in
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de invoer voor het uitspraakproces. Als, zoals Levelt en anderen zeg-
gen, die invoer voor het uitspraakproces samen valt met de innerlijke
spraak die ons in staat stelt versprekingen te detecteren en te corrige-
ren nog voordat ze uitgesproken zijn, dan moeten we concluderen
dat de innerlijke spraak veel rijker is dan een gestructureerde reeks
Aristotelische fonemen, en veel dichter bij de openlijke spraak staat
dan eerder werd aangenomen. Volgens dezelfde redenering is er, van-
wege de enorme variatie in uitspraak van eenzelfde fonologische syl-
labe, dan ook geen plaats voor geautomatiseerde uitspraaksyllaben

opslag van uitspraaksyllaben.

Onze speurtocht naar wat er schuil gaat achter de letters van het
alfabet heeft tot zo ver al een paar dingen opgeleverd. Het belang-
rijkste is misschien wel dat er inderdaad in de mentale voorbereiding
van het spreken discrete klankelementen worden aangetroffen, maar
die klankelementen corresponderen eerder met delen van spraak-
klanken dan met hele fonemen. Fonemen corresponderen eerder met
pakketjes van zulke uitspraakbewegingen. We hebben tevens een
aantal dingen aangetroffen die het begrijpelijk maken dat de analyse
van de woordvormen van taal in discrete klankelementen niet heel
erg voor de hand ligt, en lastig is. Het voornaamste probleem lijkt te
zijn dat de innerlijke spraak slecht toegankelijk is voor het bewust-
zijn, en verder dat als er al discrete klankelementen in de innerlijke
spraak gespecificeerd zijn, deze ook daar al ingebed zijn in een fone-
tisch rijke structuur waaruit ze niet makkelijk zijn los te maken. Het
blijft mogelijk dat in een proces voorafgaand aan de innerlijke spraak
die discrete klankelementen in veel zuiverder vorm voorkomen,
maar daar kunnen we al helemaal niet bij. De slechte toegankelijk-
heid voor het bewustzijn van de discrete elementen in de spraak ver-
klaart misschien ook hoe het komt dat het alfabetisch principe maar
één keer is uitgevonden, en hoe het komt dat leren lezen en schrij-
ven een betrekkelijk moeizaam proces is. 

Tot nu toe heb ik vooral aandacht gegeven aan het zoeken naar
discrete klankelementen in de productie van spraak. Maar als het juist
is dat zulke discrete elementen corresponderen met gebaren van de

(Vergelijk ook McQueen et al., 2003). Er valt niets te winnen met de
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spraakorganen, hoe worden ze dan waargenomen en wat voor rol
speelt de perceptie van spraak in de opdeling van woordvormen in
opeenvolgende spraakklanken? Of is de perceptie alleen bijzaak? Dat
zou merkwaardig zijn. De productie en perceptie van spraak zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De bedoeling van het spreken is
nu juist om door anderen gehoord te worden. Een belangrijk argu-
ment voor de intieme relatie tussen productie en perceptie van
spreekgebaren is ons vermogen om de spreekgebaren die we een
ander horen maken te imiteren. We doen dat niet feilloos, maar toch
zijn we in het algemeen in staat om vrijwel onmiddellijk en redelijk
nauwkeurig iets wat we een ander horen doen te vertalen in iets wat
we met de eigen spraakorganen kunnen doen. Dit vermogen bouwt
voort op een aangeboren vermogen om wat we een soortgenoot zien
of horen doen te imiteren. Als U uw tong uitsteekt naar een pasge-
boren kind dat naar U kijkt, is de kans groot dat dat kind ook zijn of
haar tong naar U uitsteekt. Kinderen doen dat al binnen 14 uur na de
geboorte (Meltzoff & Moore, 1983). Hoe zou zo’n pasgeboren kind
weten dat wat hij of zij ziet iets te maken heeft met wat hij of zij zelf
kan doen? Het kind heeft het eigen gezicht nog nooit gezien. Deze
eenvoudige observatie impliceert een wonderlijke complexe wereld
van aangeboren vermogens. 

Dit merkwaardige aangeboren vermogen om zintuiglijke waarne-
ming te interpreteren in termen van eigen handelingen is wel als
ondersteuning aangevoerd voor de opvatting dat wij spraakgeluid
onmiddellijk, zonder tussenkomst van interpretatieve processen,
horen als dezelfde abstracte, onderliggende, spreekgebaren die in ver-
sprekingen van plaats kunnen wisselen (Fowler, 1986; Goldstein &
Fowler, 2003). Deze opvatting gaat terug op de motortheorie van
spraakperceptie (Liberman, Cooper, Shankweiler & Studdert-
Kennedy, 1967). Ik heb wel een probleem met deze opvatting. Dat
is dat de onmiddellijke waarneming van spreekgebaren in de
gehoorde spraak als verklaring wordt opgevoerd, terwijl het juist dat-
gene is wat verklaard zou moeten worden. Eenzelfde spreekgebaar
klinkt totaal anders wanneer het wordt gemaakt door een vrouw dan
wanneer het wordt gemaakt door een man, wanneer het wordt
gemaakt door een volwassene dan wanneer het wordt gemaakt door
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een kind. Dit is één van de grote problemen voor de automatische
spraakherkenning. Het is duidelijk dat dit probleem in de evolutie
voor ons mensen tot een buitengewoon goed werkende oplossing is
gebracht, maar dat betekent niet dat we die oplossing nu ook ken-
nen. 

In deze zoektocht naar de werkelijkheid die schuil gaat achter de
mogelijkheid om woordvormen van taal weer te geven met discrete
letters mag desondanks de perceptie van spraak niet ontbreken. Zoals
we eerder gezien hebben corresponderen in de articulatorische fono-
logie de discrete elementen van de woordvormen van taal met com-
binaties van uitspraakgebaren. Een /k/ bestaat uit een afsluitingsge-
baar van de tongrug tegen het zachte verhemelte gecombineerd met
het openen en zo nodig weer sluiten van de stembanden. De bewe-
ging van de tong en de beweging van de stembanden zijn in de tijd
vrij nauwkeurig met elkaar gecoördineerd en gesynchroniseerd. De
vraag is hoe dat komt. Die vraag is van belang omdat als die coördi-
natie en synchronisatie er niet zou zijn, wij niet zo gauw de indruk
of de illusie zouden hebben dat spraak is opgebouwd uit opeenvol-
gende min of meer discrete segmenten. In het raamwerk van de
Articulatorische Fonologie van Browman en Goldstein (1992) wordt
die coördinatie verklaard uit eigenschappen van de spraakproductie
zelf. Het zou nu eenmaal makkelijker zijn om bepaalde gebaren met
elkaar te combineren dan ze los van elkaar in de tijd te programme-
ren: verschillende spreekgebaren hebben de neiging met elkaar “in
fase” te blijven. Maar er is een heel andere en volgens mij veel inte-
ressantere mogelijkheid. Op die mogelijkheid is met klem van argu-
menten gewezen door John Ohala (1992). 

Hij doet het volgende gedachtenexperiment. Stel dat wij een sys-
teem zouden maken dat bestaat uit (1) de menselijke spraakorganen
met al hun mechanische en neuromusculaire beperkingen, (2) het
menselijke gehoor, met al zijn beperkingen, en (3) een computer-
programma dat de mogelijkheden heeft om de spraakorganen te
besturen en te luisteren naar het spraakgeluid dat zo ontstaat, en ver-
der om met vallen en opstaan zelf te leren hoe het aan een bepaald
criterium kan voldoen. Dat systeem geven we de opdracht om een
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aantal honderden woorden te maken van zeer beperkte lengte, die
voor het menselijk gehoor zo goed mogelijk onderscheiden zijn. 

Het systeem zal vanzelf rekening houden met de mogelijkheden en
beperkingen van de spraakproductie om het geluid te variëren en met
de mogelijkheden en beperkingen van de perceptie om variaties in
het geluid waar te nemen. Er wordt het systeem niets meegegeven
van dingen zoals discrete spraakklanken of syllaben. Ohala berede-
neert dat, door de randvoorwaarden die zijn opgelegd, de temporele
coördinatie en synchronisatie van spreekgebaren, zoals de bewegin-
gen van de tong en de stembanden bij de /k/, of van de beweging
van de onderkaak, lippen en huig bij de /m/, vanzelf tot stand
komen. Iedere andere oplossing zou leiden tot woordvormen die
voor de waarneming minder goed van elkaar te onderscheiden zijn.
Door die temporele coördinatie van spreekgebaren organiseren de
woordvormen zich als een afwisseling van heel korte periodes waarin

Figuur 5. Sterk vereenvoudigde en gestileerde voorstelling van het 
verloop in de tijd van bewegingen van de spraakorganen,
voorzover deze een hoorbaar gevolg hebben. Boven: 
zonder temporele coördinatie. Zulke patronen zullen 
onderling niet goed onderscheidbaar zijn en worden dus
afgekeurd. Onder: met temporele coördinatie. Zulke 
patronen kunnen onderling optimaal onderscheidbaar zijn.
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heel veel verandert met langer durende periodes waarin niet zo veel
verandert. Die kort durende periodes waarin veel verandert corre-
sponderen met de overgangen van de ene spraakklank naar de vol-
gende. De langer durende periodes corresponderen met de aange-
houden delen van spraakklanken. De eigenlijke informatie zit vooral
in de overgangen, de aangehouden porties van de spraakklanken ver-
schaffen steeds de tijd die nodig is die informatie te verwerken. Merk
op dat, waar het om medeklinkers gaat, we die aangehouden porties
alleen maar kunnen identificeren als een enkele spraakklank /k/ of
/t/ doordat het nu eenmaal voor de hand ligt dat als een sluitingsbe-
weging gemaakt wordt met een bepaalde articulator, de daarop vol-
gende openingsbeweging met dezelfde articulator wordt gemaakt. 

Hoewel er wel succesvolle computationele experimenten zijn
gedaan om het ontstaan van klinkersystemen te simuleren in zelf-
organiserende systemen (De Boer, 2001), is, zo ver ik weet, het sys-
teem uit Ohala’s gedachtenexperiment nog niet langs computationele
weg uitgeprobeerd op een schaal die groot genoeg is om zijn voor-
spellingen te toetsen. Maar de plausibiliteit van zijn argumentatie is
groot. Als hij op het goede spoor zit, dan is een redelijke en plausi-
bele verklaring gevonden voor de mogelijkheid die wij hebben om
de woordvormen van taal te beschrijven in termen van opeenvolgin-
gen van discrete klankelementen. We hoeven daarvoor niet noodza-
kelijk aan te nemen dat er op enig niveau in de mentale voorberei-
ding van spraak of in de spraakperceptie Aristotelische letter-achtige
fonemen een rol spelen. Hierbij sluit goed aan dat in de afgelopen
jaren overtuigend is aangetoond dat in de herkenning van woorden
allerlei vaak minuscule fonetische details in de spraak effect hebben
op de mate van activatie van woordvormen in de geest van de luis-
teraar. Deze bevindingen sluiten uit dat in de perceptie van spraak
eerst een reeks discrete spraakklanken of fonemen uit de spraak wordt
gedistilleerd waarna uit zo’n reeks herkende fonemen de woordvor-
men worden herkend. Als de herkenning al via foneem-achtige een-
heden verloopt, dan is de activatie van die fonemen gradueel, en
heeft deze ook weer een gradueel effect op de activatie van woorden.
Maar deze bevindingen laten ook de mogelijkheid open dat fonemen
geen enkele rol spelen in de woordherkenning.
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Dames, en heren, als deze bespiegelingen enigszins aansluiten bij
de werkelijkheid heeft dat nog al drastische gevolgen voor ons inzicht
in de structuur van het menselijk taalvermogen. Met name kunnen
we geen onderscheid meer maken tussen een fonologische en een
fonetische representatie, die door regels aan elkaar gerelateerd zijn
(Ohala, 1990). Op z’n hoogst kunnen we zeggen dat fonologie en
fonetiek twee verschillende wijzen zijn om naar hetzelfde object van
onderzoek te kijken. Het wachten is uiteraard op verder fonetisch,
fonologisch, psychologisch, neurocognitief en computationeel
onderzoek. Mijn gok is dat W. Freeman Twaddell tenminste ten dele
gelijk had. Het zou mij zeer verbazen als straks de moderne technie-
ken voor het zichtbaar maken van neurale processen zouden laten
zien dat fonologische structuur en fonetisch details in verschillende
delen van het brein worden verwerkt. 

Meneer de rector magnificus, dames en heren,

Graag wil ik bij deze gelegenheid een aantal personen bedanken
die voor mij belangrijk zijn geweest. Dat geldt ten eerste mijn leer-
meesters aan de universiteit die, niet zelden in de luxueuze vorm van
een privatissimum, aan mijn nieuwsgierigheid richting gaven, zelfs als
die richting niet de hunne was. Leermeesters aan de universiteit van
Leiden waren onder anderen C.F.P Stutterheim, E.M. Uhlenbeck,
H. Schultink, H. Mol. Ik vrees dat ik door mijn recalcitrante aard van
ieder van hun andere dingen heb geleerd dan zij zelf bedoeld of
gehoopt hadden. Dankbaarheid geldt ook mijn opeenvolgende bazen
en vele collega’s op het voormalige Instituut van Perceptie
Onderzoek in Eindhoven. Van hen noem ik hier de eerste directeur
van het IPO, de fysicus J.F. Schouten, die ruimdenkend genoeg was
om er op te vertrouwen dat niet alleen fysici en ingenieurs, maar ook
psychologen en zelfs taalkundigen zoals ik zelf belangwekkende bij-
dragen aan het waarnemingsonderzoek konden leveren. Verder heb
ik in Eindhoven veel geleerd, en bepaald niet alleen over het spraak-
onderzoek, van Toon Cohen, die spoedig vertrok om hoogleraar in
Utrecht te worden, zodat hij later als mijn promotor kon optreden.
Het is voor mij een eer dat ik nóg veel later hem heb mogen opvol-
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gen als hoogleraar Fonetiek hier in Utrecht. Een belangrijke rol in
mijn verdere ontwikkeling heeft ook Herman Bouma gespeeld,
zowel toen we samenwerkten in het leesonderzoek als later toen hij
directeur van het IPO was geworden. Het experimentele handwerk
op het gebied van de spraak heb ik vooral geleerd van mijn collega
Iman Slis.

Er is een heel andere categorie mensen zonder wie mijn werk
maar bitter weinig voorgesteld zou hebben. Dat zijn zij die bij mij
gepromoveerd zijn. Gelukkig zijn de meesten van hen vandaag hier
aanwezig. Ik heb het voorrecht gehad om gedurende drie hoogle-
raarschappen aan drie universiteiten 27 maal als promotor te mogen
optreden, en als het een beetje mee zit komen er nog wel een paar
bij. Ieder van mijn promovendi had kennis en vaardigheden die ik
zelf niet had, veelal omdat ze oorspronkelijk uit heel andere vakge-
bieden dan het mijne kwamen, zoals de fysica, de meet- en regel-
techniek, de electrotechniek, de experimentele psychologie, de geo-
fysica, de taalkunde van het Engels, Portugees, Duits, Nederlands, de
Taal- en Spraakpathologie, om er maar een paar te noemen. Het
werken met al die verschillende mensen aan tal van verschillende
aspecten van het spreken en spraakverstaan is de grootste vreugde van
mijn loopbaan geweest. Ik ben hen voor altijd dankbaar voor het in
mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat zij van mij iets hebben geleerd,
maar weet zeker dat ik heel veel van hen heb geleerd.

Dankbaar ben ik ook het College van Bestuur van onze univer-
siteit, dat mij indertijd op deze post heeft benoemd, en de opeenvol-
gende besturen van deze faculteit die mij de ruimte hebben gegeven
sommige van mijn ambities na te streven, bijvoorbeeld waar het ging
om de organisatie van het Onderzoekinstituut voor Taal en Spraak,
en de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap. Voorzover er
van die ambities iets is terecht gekomen, is dat te danken aan de
medewerking van loyale, competente, en hard werkende lieden als
Peter Coopmans, Martin Everaert, Jan Don, en later mijn opvolger
als wetenschappelijk directeur Eric Reuland. Ook de steun van en
interactie met eerst het bestuur en later de wetenschappelijke advies-
raad van ons onderzoeksinstituut, onder voorzitterschap van Henk
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Verkuyl, en met Hans Smits en Henk Schultink als verdere vaste con-
stanten, heeft veel voor mij betekend. 

Ik ben veel verschuldigd aan de medewerkers die aan mijn leer-
stoel waren en zijn verbonden. Zij hebben, als gevolg van mijn orga-
nisatorische en bestuurlijke werkzaamheden, eerst als directeur van
een onderzoeksinstituut, later als vice-decaan van de faculteit, veel
minder van mij gezien dan wellicht goed zou zijn geweest. Ik bied
hen daarvoor mijn excuses aan, en dank hen voor de wijze waarop
ze mijn afwezigheden hebben opgevangen.

Verder waren er natuurlijk de studenten, zowel degenen aan wie
ik cursorisch onderwijs heb gegeven, als degenen die ik heb mogen
begeleiden bij hun afstudeeronderzoek. Ik heb dat steeds met veel
plezier gedaan. Ik betreur het dat het aantal studenten die zich willen
verdiepen in de Fonetiek de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Ik
hoop dat de nieuwe master-opleidingen daar weer verandering in
zullen brengen.

Ten slotte, dames en heren, nog één ding. Bij mijn voorganger en
mij samen hebben in ruim dertig jaar meer dan zestig promoties plaats
gevonden. Voor een leerstoel in de geesteswetenschappen is dat bij-
zonder veel. Dat zou een argument moeten zijn om deze vruchtbare
lijn van onderzoek en promotieopleiding te continueren. Als ik niet
wordt opgevolgd komt er binnenkort een eind aan. Ik zou dat zeer
betreuren, en doe hierbij een beroep op de bestuurderen van deze
faculteit en van deze universiteit om de mogelijkheden te verkennen
de leerstoel Fonetiek te herbezetten.

Ik heb gezegd.
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