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1. Inleiding 
 
Deze bijdrage beoogt een theoretische interpretatie van experimenteel onderzoek door Gillis 
en De Schutter (1996) naar intuïtieve syllabificatie bij Nederlands-lerende kinderen. Volgens 
Gillis en De Schutter (hierna: G&S) volgt syllabificatie bij kinderen grotendeels universele 
principes, zoals het Maximale Onset Principe, maar laat tevens een (naar G&S aannemen) 
taalspecifieke fonologische beperking zien, Bimorische Minimaliteit (Kager 1989), die 
mogelijk samenhangt met het Nederlandse spellingsbeeld. G&S concluderen op basis van 
experimenten met 5- en 8-jarigen dat deze beperking variabel en zacht is, en in sterkte 
toeneemt tussen het vijfde en achtste levensjaar. 
 

Mijn eerste doel is om de intuïtieve syllabificaties te interpreteren binnen een theorie 
van schendbare conflicterende beperkingen, de optimaliteitstheorie (OT, Prince & Smolensky 
1993). De standaardversie van OT staat slechts universele beperkingen toe, en sluit aldus taal-
specifieke beperkingen zoals Bimorische Minimaliteit uit. Ik zal aantonen dat deze beperking 
valt op te vatten als een combinatie van universele beperkingen, waaronder de eis dat elke 
beklemtoonde lettergreep zwaar is (Kager 1989), en de eis dat ongespannen klinkers in open 
lettergrepen staan (Van Oostendorp 1995). Ik bouw de verzameling actieve beperkingen in de 
loop van het artikel uit van een basismodel met vier beperkingen naar een uiteindelijk model 
met negen beperkingen, waarin tevens beperkingen op lexicale getrouwheid ('faithfulness 
constraints') zijn toegevoegd. 

 
Mijn tweede doel is om de variatie in de intuïtieve syllabificatie te modelleren binnen 

een eenvoudig model dat exacte voorspellingen doet over de proporties waarin varianten 
voorkomen. Variatie wordt in OT opgevat als deels vrije rangorde tussen actieve beperkingen 
(Anttila 1997), waarbij de optimale kandidaat uit elke mogelijke rangorde als uitvoer van de 
grammatica geldt. In Anttila's model zijn proporties waarin variabele vormen voorkomen een 
directe afspiegeling van het aantal rangordes die deze vormen genereren. Mijn model 
voorspelt correct de rangorde in voorkeur tussen syllabificaties die uit experimenten van G&S 
zijn gebleken. Tevens maakt het model voorspellingen over de grootte van de proporties 
waarin varianten voorkomen, en naar het blijkt liggen deze voorspellingen tamelijk dicht bij 
de resultaten van G&S. Tenslotte biedt het model een verklaring voor de paradoxale situatie 
dat syllabificatie weliswaar variabel is, maar zich desondanks schikt naar harde generalisaties 
(zoals het totaal ontbreken van ambisyllabiciteit na beklemtoonde gespannen vocalen). 
Hoewel vrije rangorde leidt tot variatie, voorspelt mijn model toch geen totale vrijheid van 
vormen, aangezien bepaalde kandidaatvormen onder geen mogelijke rangschikking van 
beperkingen optimaal zijn. Tenslotte bespreek ik voorspellingen van mijn model die 
weliswaar niet toetsbaar zijn op basis van de experimentele resultaten van G&S, maar die 
wellicht in latere experimenten kunnen worden getoetst. 
 

                                                 
1 Ik dank Steven Gillis, Evelyn Martens en Georges de Schutter voor commentaar en opmerkingen.  



 De belangrijkste conclusie is wellicht dat experimentele en theoretische taalkunde 
elkaar kunnen aanvullen, en gezien de huidige stand van zaken, naar elkaar toegroeien. De 
theoretische interpretatie van experimentele resultaten leidt tot voorspellingen, en daarmee tot 
mogelijkheden om een theoretisch model te toetsen. Tevens laat het artikel zien dat een 
computationeel model, hoe eenvoudig ook, aan een theoretisch model de kwantitatieve 
nauwkeurigheid kan geven die nodig is om voorspellingen over variatie te toetsen. 
Theoretische taalkunde komt dus samen met experimentele taalkunde en computer-simulatie 
in een vruchtbare driehoeksverhouding terecht. 
 
 
2. Intuïtieve syllabificatie: Gillis & De Schutter (1996) 
2.1 Het experiment en de resultaten 
 
Voorafgaand aan de studie van G&S naar syllabificatie bij kinderen was onderzoek verricht 
naar intuïtieve syllabificatie bij volwassenen door Collier & de Schutter (1985) en De 
Schutter & Collier (1986). Dat onderzoek leverde de volgende resultaten op, vergelijkbaar 
met onderzoek naar het Engels door Treiman & Danis (1988): 
 
• Intervocalische consonanten worden vaker als ambisyllabisch beoordeeld na ongespannen 

(korte) vocalen dan na gespannen (lange) vocalen; 
• Intervocalische consonanten worden vaker als ambisyllabisch beoordeeld na 

beklemtoonde vocalen dan na onbeklemtoonde vocalen; 
• Spelling beïnvloedt intuïtieve syllabificatie in de zin dat dubbel gespelde consonanten 

vaker als ambisyllabisch werden beoordeeld dan enkel gespelde. 
 
Eerder onderzoek naar de intuitieve syllabificatie bij 4- en 6-jarige kinderen (Van de Broecke 
& Westers 1986) leverde een sterk effect voor lengte op: na lange vocalen zijn intervocalische 
consonanten bijna altijd (95%) heterosyllabisch, maar na korte vocalen is ambisyllabiciteit 
licht (53%) favoriet. De relevantie van vocaalkwaliteit/lengte en klemtoon voor syllabificatie 
bij 3- en 4-jarigen werd bevestigd door een studie naar spontane woordfragmentaties (Wijnen 
1988), en door experimenten met intuïtieve syllabificatie bij volwassen door Collier & De 
Schutter (1985) en Schiller, Meyer & Levelt (1997). 

Samengevat: deze studies wijzen op een samenhang tussen tussen ongespannen 
(‘korte’) vocalen en ambisyllabiciteit (het ‘vocaaleffect’), alsmede een samenhang tussen 
klemtoon op de voorafgaande vocaal en ambisyllabiciteit (het ‘klemtooneffect’). Tenslotte 
blijken intuïties over syllabificatie tot op zekere hoogte samen te hangen met spelling. Als er 
inderdaad invloed van de spelling optreedt, luidt de voorspelling dat jongere kinderen (die 
nog geen kennis van de spelling hebben) in mindere mate dan oudere kinderen (die die 
spellingsonderricht heben genoten) een voorkeur voor ambisyllabiciteit zouden vertonen. 
 



Gillis & De Schutter (1996) hadden drie doelstellingen: (i) het onderzoeken van 
intuïties over syllabificatie in een grotere populatie kinderen (dan in eerder onderzoek het 
geval was), (ii) binnen twee leeftijdsgroepen (voor en na spellingsonderwijs), en (iii) op basis 
van morfologisch ongelede woorden. Zij onderzochten twee groepen kinderen (vijftig vijf- tot 
zesjarigen en vijftig achtjarigen) met een methode waarbij kinderen (voorgelezen) 
testwoorden in stukjes herhaalden. De testwoorden waren alle twee-lettergrepig met een 
intervocalische consonant, en varieerden in de plaats van de klemtoon (eerste of tweede 
lettergreep), en de aard van de vocaal in de eerste lettergreep (gespannen of ongespannen). De 
proefleider las de testwoorden voor aan de kinderen, groepen vijfjarigen en achtjarigen, die 
waren geïnstrueerd om het testwoord ‘in stukjes’ na te zeggen en daarbij ritmisch in hun 
handen te klappen. De ‘stukjes’ kwamen min of meer met lettergrepen overeen. De kinderen 
stonden daarbij impliciet voor de keus om de intervocalische consonant van het testwoord te 
plaatsen in het eerste stukje (CVC.V), in het tweede stukje (CV.CV), of in beide (CVC.CV). 
Afhankelijk van de aard van de respons werd de intuïtieve syllabificatie ingedeeld als 
heterosyllabisch of ambisyllabisch. 
 

Voor de vijfjarigen waren de resultaten als volgt (G&S:498): 
 
(1) 

  Ambisyllabische 
responzen 

Niet-ambisyllabische 
responzen 

voorafgaande 
vocaal 

beklemtoonde 
lettergreep 

 
aantal 

 
% 

 
aantal 

 
% 

ongespannen eerste 116 29.1 283   70.9 
 tweede   50 12.6 346   87.4 
gespannen eerste     0   0.0 199 100.0 
 tweede   18   9.1 180   90.9 

 
Een zekere voorkeur voor ambisyllabiciteit komt dus reeds voor in de jongste leeftijdsgroep 
van kinderen met nauwelijks kennis van de Nederlandse spelling, wat laat zien dat het 
verschijnsel zich niet geheel uit de invloed van spelling laat verklaren. Dit bevestigt de 
resultaten van eerder onderzoek bij jonge kinderen (Van de Broecke en Westers 1986, Wijnen 
1988). Tevens blijkt dat de omgeving waarin bij vijfjarigen ambisyllabiciteit het vaakst 
voorkomt dezelfde te zijn als die bij volwassenen, namelijk na beklemtoonde ongespannen 
vocalen.  
 
(2) Voorkeursvolgorde voor ambisyllabiciteit bij vijfjarigen 

 "VCV(V) > VC"V(V) > VVC"V(V) > "VVCV(V) 
 "appel   ap"pel   ca"deau   "foto 

29.1    12.6   9.1    0.0 
 
De syllabificaties van jonge kinderen gaan aldus in dezelfde richting als bij volwassenen, ook 
al is het aantal ambisyllabische responzen over het geheel nog tamelijk laag. 
 
 Bij achtjarigen observeren Gillis en De Schutter een zekere toename in de voorkeuren 
voor een ambisyllabische consonant (G&S:504): 
 



(3) 
  Ambisyllabische 

responzen 
Niet-ambisyllabische 
responzen 

voorafgaande 
vocaal 

beklemtoonde 
lettergreep 

 
aantal 

 
% 

 
aantal 

 
% 

ongespannen eerste 228 57.0 172   43.0 
 tweede 102 25.6 297   74.4 
gespannen eerste     0   0.0 200 100.0 
 tweede   36 18.0 164   82.0 

 
De achtjarigen hebben een sterkere voorkeur (dan vijfjarigen) voor het ambisyllabische 
patroon zowel na ongespannen vocalen (waar de Nederlandse spelling consonanten 
verdubbelt) als, opmerkelijk genoeg, na gespannen vocalen. Daarmee vertonen achtjarigen in 
alle contexten een toegenomen voorkeur voor ambisyllabiciteit, behalve na beklemtoonde 
lange vocalen (zoals in ‘foto’), de context waarin ambisyllabiciteit door alle leeftijdsgroepen 
geheel wordt vermeden.  
 
(4) Voorkeursvolgorde voor ambisyllabiciteit bij achtjarigen 

 "VCV(V) > VC"V(V) > VVC"V(V) > "VVCV(V) 
 "appel   ap"pel   ca"deau   "foto 

57.0    25.6   18.0    0.0 
 

Terwijl over het algemeen de achtjarigen meer ambisyllabische responzen hebben dan 
vijfjarigen, blijkt dat de voorkeursvolgorde ongewijzigd blijft. De toename valt in (5) af te 
lezen: 
 
(5) Ontwikkeling in de voorkeur voor ambisyllabiciteit tussen leeftijden 5 en 8: 

 "VCV(V) > VC"V(V) > VVC"V(V) > "VVCV(V) 
 "appel   ap"pel   ca"deau   "foto 

29.1 → 57.0  12.6 → 25.6  9.1 → 18.1  0.0 → 0.0 
 
 
2.2 De bimorische beperking 
 
Twee sterke effecten zijn observeerbaar voor beide leeftijdsgroepen. Ten eerste het 
vocaaleffect: ambisyllabiciteit heeft vaker de voorkeur na een ongespannen dan na een 
gespannen vocaal, en wel onafhankelijk van de plaats van klemtoon. Dit effect doet zich 
overigens het duidelijkst voor onder klemtoon. Ten tweede is er een interactie tussen 
vocaaltype en klemtoon: bij ongespannen vocalen versterkt klemtoon de voorkeur voor 
ambisyllabiciteit, terwijl klemtoon bij gespannen vocalen de ambisyllabische responzen juist 
verzwakt. De interactie tussen vocaal en klemtoon is zo sterk dat ambisyllabiciteit totaal is 
uitgesloten na beklemtoonde lange vocalen.  



Het blijkt dus dat een beklemtoonde lettergreep enerzijds de meest gunstige omgeving 
vormt voor ambisyllabiciteit (namelijk na ongespannen korte vocalen), en anderzijds de minst  
gunstige omgeving daarvoor (na gespannen lange vocalen). De generalisatie voor beide 
gevallen is dat een beklemtoonde lettergreep idealiter bimorisch is (CVV, of CVC), onder de 
aanname dat ambisyllabische consonanten de voorafgaande lettergreep sluiten, en aldus zwaar 
maken (Kager 1989). In feite blijkt de bimorische beperking op beklemtoonde lettergrepen 
zich sterker te laten gelden als bovengrens op lettergreepgewicht dan als ondergrens. 
Beklemtoonde lettergrepen zijn immers nooit zwaarder dan twee mora’s (omdat 
ambisyllabiciteit nooit voorkomt na gespannen vocalen), maar kunnen wel lichter zijn dan 
twee mora’s (omdat ambisyllabiciteit na ongespannen vocalen niet verplicht is): 
 
(6) De bimorische beperking in beklemtoonde lettergrepen (ontwikkeling 5- tot 8-jarigen) 

 a. na gespannen vocaal  "VV.CV(V) > "VVC.CV(V) 
(bimorische maximaliteit) 100.0 → 100.0 

 b. na ongespannen vocaal  "VC.CV(V) > V."CV(V) 
(bimorische minimaliteit) 29.1 → 57.0 

 
Bimorische minimaliteit ontwikkelt zich van een tamelijk onbeduidende factor bij vijfjarigen 
(met slechts 29.1% ambisyllabische responzen) tot een aanzienlijke factor bij achtjarigen 
(57.0% ambisyllabische responzen).2 
 

De bimorische beperking laat zich minder sterk gelden in onbeklemtoonde 
lettergrepen. Onbeklemtoonde lettergrepen vertonen een zeer sterke voorkeur om open te zijn, 
ongeacht de aard (gespannenheid, lengte) van de vocaal: 
 
(7) De zwakkere rol van de bimorische beperking in onbeklemtoonde lettergrepen: 

 a. na gespannen vocaal  VC.C"V(V) < V.C"V(V) 
(bimorische maximaliteit) 9.1 → 18.0 

 b. na ongespannen vocaal  VC.C"V(V) < V.C"V(V) 
(bimorische minimaliteit) 12.6 → 25.6 

 

                                                 
2 Intuïtieve syllabificatie bij volwassen werd experimenteel onderzocht door Collier & De Schutter (1985) met 
een lettergreepafbreektaak die op enkele punten afweek van die van G&S. Hun Zuidnederlandse proefpersonen 
gaven in woorden van het type áppel in 40.5 % een ambisyllabische respons (tegenover 24.2 % in het type appél, 
en zeer geringe percentages na lange vocalen). Sterkere ambisyllabische responzen vinden Schiller, Meyer & 
Levelt (1997) bij Noordnederlandse volwassenen, op basis van een lettergreepomkeertaak (Treiman & Danis 
1988). Na een korte beklemtoonde vocaal vallen de ambisyllabische responzen tussen de 77.8 % en 90.5 %, en 
na lange beklemtoonde vocaal tussen de 4.2 % en 10.8 %. Hoewel de grote verschillen in resultaten tussen deze 
studies mogelijk zijn toe te schrijven aan de opzet van de taken, lijkt er een onafhankelijk verschil te bestaan 
tussen Zuid- en Noordnederlandse proefpersonen, waarvoor ik geen verklaring heb afgezien van de 
impressionistische observatie dat Zuidnederlandse sprekers regelmatig een ongespannen vocaal realiseren op het 
einde van woorden van het type cola [ko…lA]. 



Bij het interpreteren van deze resultaten is van belang dat gespannen vocalen in 
onbeklemtoonde posities fonetisch kort zijn (Nooteboom en Slis 1972, Gussenhoven 1999). 
Als we aannemen dat de intuïtieve syllabificatie een afspiegeling is van een niveau van 
representatie dat gelijk is aan, of dicht ligt tegen het fonetische niveau waarop 
vocaalverkorting plaatsvindt, is de bimorische beperking zeer zwak in onbeklemtoonde 
lettergrepen. Immers het geringe aantal ambisyllabische responzen na onbeklemtoonde (dus 
fonetisch korte) gespannen vocalen staat in schril contrast tot het zeer grote aantal 
ambisyllabische responzen na beklemtoonde (eveneens fonetisch korte) ongespannen vocalen. 
De alternatieve aanname dat de intuïtieve syllabificatie een afspiegeling is van een dieper, 
wellicht lexicaal niveau van representatie (waarop gespannen vocalen lang zijn onafhankelijk 
van klemtoon, en aldus aan de bimorische beperking voldoen) wordt niet gestaafd door de 
resultaten, gezien de sterke klemtoon-afhankelijkheid van ambisyllabische responzen na 
gespannen vocalen.  

Met betrekking tot de bimorische beperking concluderen G&S dat vijf- en achtjarigen 
deze als bovengrens absoluut respecteren. Daarentegen geldt bimorische minimaliteit meer als 
preferentiefactor dan als harde beperking, gezien het grote percentage non-ambisyllabische 
responzen (vooral in onbeklemtoonde lettergrepen) onder zowel vijf- als achtjarigen.  
 
 G&S vergeleken de resultaten ook met de voorspellingen van de Weight Law 
(Vennemann 1988) over de relatie tussen klemtoon en lettergreepgewicht. De Weight Law 
zegt dat talen streven naar een situatie waarin beklemtoonde lettergrepen zwaar (bimorisch) 
zijn, en onbeklemtoonde lettergrepen licht (monomorisch). De responzen van vijf- en 
achtjarigen geven inderdaad aan dat beklemtoonde lettergrepen exact bimorisch zijn als ze 
lange vocalen bevatten, en vertonen ook een duidelijke voorkeur tot bimoriciteit (tussen 29.1 
en 57.0%) in het geval van korte vocalen. Eveneens wordt correct voorspeld dat 
onbeklemtoonde lettergrepen bij voorkeur monomorisch zijn, blijkend uit het geringe aantal 
ambisyllabische responzen, en uitgaande van een verkorting van onbeklemtoonde gespannen 
vocalen. Opmerkelijk is weer de status van de Weight Law als een voorkeursprincipe, in 
plaats van een harde eis. 

De conclusie is dat intuïtieve syllabificatie grotendeels valt te verklaren uit 
beperkingen op de relatie tussen kwantiteit en klemtoon (zoals de Weight Law), die 
werkzaam zijn als voorkeursprincipes, niet als harde beperkingen. Betekent deze conclusie nu 
dat vocaalkwaliteit, in het bijzonder gespannenheid, geen onafhankelijke rol speelt in 
syllabificatie op het niveau waarvan intuïties een afspiegeling vormen?  

 
Het succes van de Weight Law in vergelijking met de bimorische beperking geeft aan 

dat intuïtieve syllabificatie het niveau van representatie weergeeft waar vocaalverkorting 
plaatsvindt, dat wil zeggen, de oppervlaktesyllabificatie. Echter verkorting van gespannen 
vocalen alleen kan niet verklaren dat in onbeklemtoonde lettergrepen (waar lengte 
geneutraliseerd is en alle vocalen kort zijn) een klein verschil in ambisyllabische responzen 
bestaat dat afhangt van gespannenheid. In onbeklemtoonde posities komt ambisyllabiciteit 
iets vaker voor na ongespannen vocalen dan na gespannen vocalen. Bij vijfjarigen is dit effect 
zeer gering (9.1% na gespannen vocalen versus 12.6% na ongespannen vocalen), en bij 
achtjarigen valt het iets groter uit (25.6% versus 18.0%).  



Hoewel het effect van gespannenheid op ambisyllabiciteit (factor 1) slechts significant 
is over de gehele set responzen (en grotendeels te wijten is aan de syllabificatie van 
beklemtoonde vocalen), erkennen G&S het effect in onbeklemtoonde positie impliciet, gezien 
hun schaal met toenemende voorkeur voor ambisyllabiciteit: "VCV(V) > VC"V(V) > 
VVC"V(V) > "VVCV(V). Hier rangschikken zij woorden met onbeklemtoonde eerste 
lettergrepen die slechts verschillen in gespannenheid. In onbeklemtoonde positie is blijkbaar 
naast vocaalduurreductie nog een factor in het spel, die G&S buiten beschouwing laten. Die 
factor bespreek ik in de volgende paragraaf. 
 
 
3. Neutralisatie van gespannenheid in initiële lettergreep 
 
In initiële open lettergrepen die niet de woordklemtoon dragen wordt het lexicale contrast 
tussen gespannen en ongespannen vocalen verzwakt, wat kan leiden tot neutralisatie in de 
vorm van vrije variatie (Kager 1989:293, Booij 1995:136). Deze vrije variatie betreft vooral 
de gespannen vocalen /a, e, o, i/, die reduceren tot hun ongespannen tegenhangers /A, I, O, I/, 
(bijvoorbeeld in [ka."do…] ~ [kA."do…]).  
 
(8) /a-A/ banaan, latijn, matroos 
 /e-I/ melaats,  
 /o-O/ politie 
 /i-I/ minuut 
 
Deze reductie komt ook voor onder secundaire klemtoon, zie de voorbeelden (Booij 
1995:136): 
 
(9) /a-A/ paradijs, amalgaam, analyse 
 /e-I/ televisie, telefoon, gereformeerd, redeneer 
 /o-O/ kolossaal, politiek 
 /i-I/ direkteur 
 
Omgekeerd kunnen ongespannen vocalen (vooral de /A/) in initiële onbeklemtoonde 
lettergrepen gespannen worden ([A."p´l] ~ [a."p´l]). Voor veel sprekers bestaat er volledig vrije 
variatie tussen [a] en [A] in de eerste lettergreep van woorden zoals ballon ~ balans, Apollo ~ 
appèl, en akkoord ~ akela.  
 

Er bestaat sterke evidentie voor een verband tussen gespannenheid en 
lettergreepsluiting uit een reeks van talen (Van Oostendorp 1995). Dit verband is 
onafhankelijk van klemtoon, en is op te vatten als een wederzijdse implicatie.  
 
(10) Een lettergreep bevat een ongespannen vocaal d.e.s.d.a. deze gesloten is. 
 
Veel talen hebben processen die vocalen in gesloten lettergrepen ongespannen maken 
(‘laxing’), of vocalen in open lettergrepen gespannen (‘tensing’). Ambisyllabiciteit van 
intervocalische consonanten na ongespannen vocalen kan daarom een natuurlijk gevolg zijn 
van de voorkeur van ongespannen vocalen om in gesloten lettergrepen te staan, terwijl na 
gespannen vocalen de voorkeur uitgaat naar een open lettergreep, dus heterosyllabische status 
van consonant.  



Gesteld dat deze beperking actief is in de Nederlandse fonologie (wat Van Oostendorp 
1995 aantoont), en aangenomen dat het contrast tussen ongespannen en gespannen vocalen in 
de eerste lettergreep van woorden als kado verzwakt, dan leveren deze factoren tezamen een 
tweede bron op van variatie in intuïtieve syllabificatie. Preciezer gezegd, als een proefpersoon 
de vocaal in de eerste lettergreep van kado als gespannen waarneemt en aldus lexicaal 
representeert, zal ze ambisyllabiciteit vermijden, met als voorkeur [ka."do…]. Maar als de 
proefpersoon de vocaal als ongespannen representeert, zal ze de consonant (mogelijk) als 
ambisyllabisch realiseren, met als voorkeur [kAd."do…]. Helaas geven G&S geen enkele 
informatie over de realisaties van gespannen vocalen in onbeklemtoonde lettergrepen in de 
herhalingen van testwoorden door kinderen. 
 

Is het mogelijk een model van interacterende fonologische beperkingen op te stellen 
dat niet alleen de generalisaties verklaart, maar bovendien de variatie in 
ambisyllabiciteitsoordelen? Beneden stel ik een model voor op basis van conflicterende 
schendbare universele fonologische beperkingen (optimaliteitstheorie, Prince & Smolensky 
1993). Het belangrijkste idee is dat vrije variatie in ambisyllabiciteit een gevolg is van een 
competitie van ‘zachte’ beperkingen, die ten opzichte van elkaar in vrije ordening staan. 
 
 
4. Een optimaliteitsmodel 
 
Om een optimaliteitsmodel van de Nederlandse lettergreep te kunnen inrichten moeten we 
eerst een aantal vragen beantwoorden: 
 

• Welk niveau van representatie weerspiegelt intuïtieve syllabificatie? 
• Welke ‘zachte’ fonologische beperkingen zijn op dit niveau actief? 
• Hoe valt binnen een fonologisch model te verklaren: 

o de variatie qua intuïtieve syllabificatie 
o de rangordes tussen voorkeurspatronen 
o het feit dat bepaalde patronen absoluut uitgesloten zijn (geen ambisyllabiciteit 

na beklemtoonde gespannen vocalen) 
o de ontwikkeling tussen vijf- en achtjarigen? 

 
Het antwoord op de eerste vraag – welk niveau van representatie intuïtieve 

syllabificatie weerspiegelt - volgt uit de discussie in paragraaf 3. Laten we aannemen dat er 
twee niveaus zijn waarop de welgevormdheid van lettergrepen gedefinieerd wordt: het 
lexicale en het postlexicale niveau (Kiparsky 1982, 1999). Er zijn sterke argumenten dat 
intuïtieve syllabificatie een dicht bij de fonetische representatie gelegen, dat wil zeggen 
postlexicaal niveau weerspiegelt. Ten eerste hangt intuïtieve syllabificatie af van de uitvoer 
van vocaalduurreductie, dat zelf een postlexicaal proces is (Booij 1982, 1995, Kager 1989). 
Ten tweede bestaat er aanzienlijke variatie in intuïties over syllabificatie. Variatie is een 
karakteristieke eigenschap van het postlexicale niveau, maar niet van het lexicale niveau. 
(Helaas is niet bekend tot op welke hoogte deze variatie het gevolg is van variatie tussen 
proefpersonen. Ik ga hier beneden verder op in.) 
 

De tweede vraag luidt, welke beperkingen actief zijn in de postlexicale fonologie van 
het Nederlands die de welgevormdheid van de lettergreep bepalen. Vanwege universaliteit 
geldt de eis dat beperkingen (i) typologisch zijn te motiveren, en (ii) zijn gefundeerd in 
perceptie en productie. In OT zijn twee typen beperkingen te onderscheiden. 
 



• Gemarkeerdheid: eisen ongemarkeerde structuren (voorbeeld: ongespannen 
vocalen staan in open lettergrepen). 

• Getrouwheid: eist de getrouwe fonetische realisatie van een lexicaal kenmerk 
[αF] (voorbeeld: onderliggend gespanen vocalen worden als gespannen 
gerealiseerd). 

 
In de postlexicale fonologie van het Nederlands zijn beide soorten beperkingen actief in het 
bepalen van de optimale syllabificatie. Zo zijn gemarkeerdheidsbeperkingen die een vaste 
relatie tussen klemtoon en lettergreepzwaarte eisen in conflict met getrouwheidsbeperkingen 
die eisen dat vocalen getrouw zijn aan hun lexicale lengte. Door rangschikking van de 
beperkingen zijn de voorkeurssyllabificaties te modelleren.  
 
 Ten derde berust vrije variatie op de vrije rangschikking van beperkingen (Anttila 
1997). Als twee beperkingen in vrije rangschikking staan, bevat de grammatica beide 
rangschikkingen van deze beperkingen, en brengt aldus twee optimale kandidaten voort 
(Kiparsky 1993). Bij een groter aantal vrij gerangschikte beperkingen neemt het aantal 
optimale vormen toe, maar niet zo snel als het aantal mogelijke rangschikkingen, omdat veel 
rangschikkingen dezelfde optimale vorm opleveren. De ratio waarin de verschillende optimale 
vormen in vrije variatie voorkomen is nu een afspiegeling van hun ratio onder verschillende 
rangschikkingen (Reynolds 1994, Anttila 1997).3 Tenslotte kan een model met vrije 
rangschikking nog steeds bepaalde vormen als absoluut onwelgevormd uitsluiten, namelijk 
die vormen die onder geen enkele logisch mogelijke rangschikking optimaal zijn. 
 
 Ik bouw in de volgende paragrafen het model van syllabificatie op postlexicaal niveau 
in enkele stappen op. Ik begin met een basismodel dat slechts vier beperkingen bevat, als 
eerste benadering van de verhouding tussen klemtoon, lengte, gespannenheid, en 
ambisyllabiciteit. Dan laat ik zien hoe dit model verklaart dat er vrije variatie van 
ambisyllabiciteit in bepaalde vormen bestaat, maar niet in andere. Ik breid daarna het model 
uit tot vrije variatie van gespannenheid en twee nieuwe beperkingen, en ga opnieuw de 
voorspellingen over variatie na. Tenslotte bouw ik neutralisatie van gespannenheid in 
onbeklemtoonde posities in, in relatie tot lexicale specificatie van het kenmerk [tense]. 
 
 
4.1 Het basismodel 
 
Welke universele beperkingen zijn in het Nederlands actief in de postlexicale fonologie van 
de lettergreep? Ik stel een eenvoudig model op voor de belangrijkste voorkeuren in 
syllabificatie, om dit vervolgens te verfijnen. Dit basismodel bevat slechts vier 
gemarkeerdheidsbeperkingen, alle met betrekking tot de welgevormdheid van lettergrepen: 
 
(11) WEIGHT-TO-STRESS-PRINCIPLE, STRESS-TO-WEIGHT-PRINCIPLE, CHECK, NOCODA 

 

                                                 
3 Tijdens de totstandkoming van dit artikel raakte ik op de hoogte van het belangrijke werk van Boersma (1997) 
en Boersma & Hayes (2001), waarin een optimaliteitsmodel voor variatie wordt geïntegreerd met een algoritme 
dat de rangschikking van beperkingen leert op basis van variatie in de input (het Gradual Learning Algorithm).  



Ik begin met de twee beperkingen die de relatie tussen klemtoon en kwantiteit 
bepalen. Daartoe ga ik uit van de Weight Law (Vennemann 1988), die ik opsplits in twee 
beperkingen. De eerste beperking zegt dat onbeklemtoonde lettergrepen licht moeten zijn, wat 
gelijk staat aan de beperking dat zware lettergrepen beklemtoond moeten zijn. Deze beperking 
is uit de literatuur bekend als het ‘Weight-to-Stress Principle’ (Prince 1983, 1992, Kager 
1989): 
 
(12) WEIGHT-TO-STRESS-PRINCIPLE 
 Als-zwaar-dan-beklemtoond. 
 
De andere helft van de Weight Law zegt dat beklemtoonde lettergrepen zwaar moeten zijn 
(wat neerkomt op de eis dat lichte lettergrepen onbeklemtoond zijn, Kager 1989, Prince 
1992): 
 
(13) STRESS-TO-WEIGHT-PRINCIPLE 
 Als-beklemtoond-dan-zwaar. 
 
Beide beperkingen zijn op typologische gronden eenvoudig als universeel aan te merken: in 
veel talen zijn alle zware lettergrepen beklemtoond, wat bekend staat als kwantiteit-
gevoeligheid. Een andere manier om aan WSP te voldoen is onbeklemtoonde lettergrepen 
licht te maken (wat kan gebeuren door vocaalverkorting of degeminatie in onbeklemtoonde 
lettergrepen). Omgekeerd is verzwaring van een beklemtoonde lettergreep een typologisch 
gewoon verschijnsel, evenals het overslaan van een lichte lettergreep in klemtoontoekenning.  
 De dwingende reden om WSP en SWP te ontkoppelen is dat ze zich typologisch als 
onafhankelijk gedragen. Dat wil zeggen, talen waarin zware lettergrepen verplicht 
beklemtoond zijn hebben niet altijd ook processen die beklemtoonde lettergrepen verlengen, 
en omgekeerd. Er is geen wederzijdse implicatie tussen verlenging en verkorting, noch tussen 
klemtoonaantrekking door zware lettergrepen en klemtoonafstoting door lichte lettergrepen. 
 

De bepaling van lettergreepgewicht in het Nederlands vereist enkele opmerkingen. 
Zoals bekend verschillen talen in hun citeria voor lettergreepzwaarte (Hayes 1995). Dat wil 
zeggen, in sommige talen zijn lettergrepen als zwaar als ze een lange vocaal bevatten (CVV) 
ofwel gesloten zijn (CVC), terwijl in andere talen slechts lettergrepen met lange vocaal zwaar 
zijn. Soms geldt binnen een taal een hiërarchie van lettergreepgewicht, waarbij lettergrepen 
met lange vocaal (CVV) universeel het zwaarst zijn, gevolgd door gesloten lettergrepen met 
korte vocaal (CVC), gevolgd door open lettergrepen met korte vocaal (CV). Tenslotte zijn er 
talen die het gewicht van gesloten lettergrepen afhankelijk maken van de positie die ze 
innemen (Kager 1989, Hayes 1995). Ook in die talen zijn lettergrepen met lange vocalen 
(CVV) uniform zwaar. 
 
 Met betrekking tot het patroon van woordklemtoon geldt het Nederlands als taal 
waarin gesloten lettergrepen (CVC) en lettergrepen met een tweeklank (CViVj) zwaar zijn, 
terwijl open lettergrepen (met een gespannen ‘lange’ klinker CViVi) licht zijn (Kager 1989, 
Trommelen en Zonneveld 1989, Booij 1995, Van Oostendorp 1995). Het overtuigendste 
argument hiervoor is de observatie dat klemtoon in een Nederlands woord niet op de voor-
voorlaatste lettergreep kan liggen als de voorlaatste lettergreep gesloten is of als deze een 
tweeklank bevat, maar wel als de voorlaatste lettergreep open is: 
 



(14)      plaats van klemtoon 
    voorlaatste lettergreep  voor-voorlaatste lettergreep 
 aard van CViVi  diploma   tombola 
 voorlaatste CViVj  andijvie   *** 
 lettergreep CVC  agenda    *** 
 
De theorie van kwantiteit stelt echter dat lettergrepen met lange vocaal universeel zwaar zijn, 
dus ongeacht sluiting. Het Nederlands lijkt deze typologische voorspelling te weerspreken, 
althans onder de aanname dat de vocaal in de voorlaatste lettergreep van woorden als tombola 
lang is. Deze aanname is wellicht juist in de lexicale representatie, maar in elk geval niet op 
fonetisch niveau, zoals Gussenhoven (1999) opmerkt. Gespannen vocalen zijn lang of kort 
(dus variëren in lengte) afhankelijk van hun beklemtoning. Er is een verschil in lengte tussen 
/o/ in de voorlaatste lettergreep van diploma ([di"plo…ma], met lange gespannen [o…]) en 
tombola (["tOmbola] met korte gespannen [o]). Hoe vocaallengte ook lexicaal gerepresenteerd 
wordt (als lengte, gespannenheid, of eventueel beide), lettergreepzwaarte valt op post-lexicaal 
niveau keurig binnen het voorspelde kwantiteitsgevoelige patroon. 
 Ik volg Gussenhoven in deze, en neem aan dat de voorlaatste lettergreep in diploma 
(met lange vocaal) zwaar is (CVV), en de voorlaatste lettergreep in tombola (met korte 
vocaal) licht (CV). Met betrekking tot (fonetische) vocaallengte is het Nederlands aldus een 
taal die het WSP geheel respecteert: in onbeklemtoonde lettergrepen komen slechts korte 
vocalen voor.  
 
 De derde beperking, CHECK, zegt dat ongespannen vocalen in gesloten lettergrepen 
staan, en andersom, dat gespannen vocalen in open lettergrepen staan (Van Oostendorp 1995). 
 
(15) CHECK 
 Een vocaal is ongespannen d.e.s.d.a. deze in een gesloten lettergreep staat. 
 
Deze beperking beschouwen G&S als taal-specifiek, maar het is niet moeilijk aan te tonen dat 
ze zowel typologisch als articulatorisch gemotiveerd is.  

Diverse talen kennen een complementaire distributie tussen ongespannen en 
gespannen vocalen die afhankelijk is van lettergreepsluiting. Een voorbeeld zijn 
middenvocalen in het Frans van Languedoc (Durand 1990, Van Oostendorp 1995:37).  
 
(16) Middenvocalen in het Frans van Languedoc 

 Open lettergrepen   Gesloten lettergrepen 
[e] ses  [se]  [E] sec  [sEk]   
 séchait  [seSe]   sceptique [sEptik´] 
[P] peu  [pP]  [{] peur  [p{r] 

  heureux [PrP]   heurter  [{rte] 
 [o] beau  [bo]  [O] bord  [bOr] 
  poser  [pose]   poster  [pOste] 
 
(17) Middenvocalen in het Spaans (Hooper 1976, Van Oostendorp 1995:38) 

 Open lettergrepen   Gesloten lettergrepen 
[e] clase  [klase]  [E] clases  [klasEs]   
[o] tonto  [tonto]  [O] tontos  [tontOs]  

 
Omgekeerd worden vocalen in open lettergrepen in veel talen gespannen. 
 



(18) Tensing in het Engels (SPE:52); NB niet in alle dialecten 
• finaal: vary 
• prevocalisch: various 

 
CHECK is evenzeer articulatorisch gemotiveerd: gespannen vocalen zijn perifeer, terwijl 

ongespannen vocalen centraal zijn. Perifere ‘targets’ zijn gemakkelijker te bereiken als de 
vocaal vrij kan ‘uitglijden’. 

 
De laatste beperking die ik in het basismodel opneem is NOCODA: 

 
(19) NOCODA 
 Lettergrepen zijn open. 
 
NOCODA is typologisch gemotiveerd door talen waarin ze een absolute generalisatie uitdrukt, 
de zogenaamde CV-talen. Daarnaast treden in veel talen die gesloten lettergrepen toestaan een 
reeks aan processen op die gesloten lettergrepen vermijden, onder andere in reduplicatie, 
infixering, en truncatie (Prince & Smolensky 1993, McCarthy & Prince 1995, 1999).  
 

De vier beperkingen kunnen met elkaar in conclict raken, en daartoe dienen ze 
gerangschikt te worden om conflicten op te lossen. Voor ik de rol van rangschikking 
bespreek, ga ik eerst in op de verzameling van kandidaatvormen die de beperkingen 
evalueren. 
 

Ik neem aan dat de inputs van de postlexicale fonologie van appel, appèl, cadeau, en foto 
in de (voorafgaande) lexicale fonologie al gespecificeerd zijn voor klemtoon en 
gespannenheid: 
 
(20) Inputs van de post-lexicale fonologie: /"A.p´l, A."pEl, ka."do, "fo.to/ 
 
Voor elke inputvorm wordt een verzameling kandidaten gegenereerd, die door de 
bovenstaande vier beperkingen worden geëvalueerd. Ik vereenvoudig de kandidatenset door 
een beperking aan te nemen die ongespannen lange vocalen uitsluit (en die ik beneden 
bespreek). Bovendien doe ik de vereenvoudigende aanname dat vocalen hun lexicale waarde 
van gespannenheid handhaven in de postlexicale syllabificatie. (Deze aanname is uiteraard 
onjuist en zal beneden worden verlaten in het uiteindelijke model.) De variatie tussen 
kandidaten komt daarmee in het vereenvoudigde model neer op twee soorten: de lengte van 
de vocaal (die slechts varieert in gespannen vocalen), en de syllabificatie van de vocaal die 
erop volgt (ambisyllabisch of heterosyllabisch).  

 
De kandidaten staan met hun evaluaties in tableau (21), dat nog geen ordening bevat 

tussen de beperkingen: 
 
(21)  Evaluatie van een vereenvoudigde kandidatenset in het ongeordende basismodel. 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK 

 "A.p´l  *  * 
 "Ap.p´l   *  
 A."pEl    * 
 Ap."pEl *  *  



 ka."do…     
 kad."do… *  * * 
 ka…."do… *    
 ka…d."do… *  * * 
 "fo.to  *   
 "fot.to   * * 
 "fo….to     
 "fo…t.to   * * 

 
We kunnen nu, zelfs zonder enige rangschikking tussen de beperkingen aan te brengen, al 
twee belangrijke resultaten aflezen. Ten eerste observeren we dat er voor bepaalde vormen, 
cadeau en foto, slechts een kandidaat is die de competitie ooit zou kunnen winnen, ongeacht 
rangschikking van beperkingen, omdat deze kandidaat in tegenstelling tot de andere 
kandidaten geen enkele beperking schendt. Voor foto wordt slechts de vorm ["fo….to] 
voorspeld, wat correct is omdat er in de resultaten van G&S geen enkele neiging tot 
ambisyllabiciteit valt te bespeuren: zowel de vijf- als achtjarigen hebben hier een volledige 
voorkeur voor non-ambisyllabiciteit. Uiteraard moeten we ons afvragen of deze ‘absoluut 
welgevormde’ kandidaat geen artefact is van het basismodel, dat slechts vier beperkingen 
bevat. Het uiteindelijke model zal zeker meer beperkingen bevatten; mogelijk schendt de 
vorm ["fo….to] dan een beperking die onder een bepaalde rangschikking fataal zal blijken te 
zijn. Dit weten we echter pas als bekend is welke andere beperkingen actief zijn in de 
Nederlandse postlexicale fonologie.  

De tweede ‘absoluut welgevormde’ kandidaat is [ka."do…], met een korte gespannen 
vocaal in een open, lichte lettergreep. Hoewel G&S niets over vocaallengte in de responzen 
vermelden, is zonder meer duidelijk dat bij alle kinderen een vorm zonder ambisyllabiciteit 
sterk favoriet was, met respectievelijk 90.9% bij de vijfjarigen en 82.0% bij de achtjarigen. 
Als het enige doel van ons model zou zijn om de favoriete vorm voor elk type te voorspellen, 
zouden we dus succesvol zijn. We zijn echter uit op een ambitieuzere doelstelling. We willen 
niet alleen de favoriete vorm voorspellen, maar tevens het voorkomen van variatie in 
intuïtieve syllabificaties, en de rangorde qua voorkeur tussen verschillende mogelijke vormen. 
Dat wil zeggen dat het uiteindelijke model dient te voorspellen dat cadeau mogelijk een 
ambisyllabische realisatie heeft, terwijl dat bij foto niet het geval is. Het uiteindelijke model 
behoeft dus blijkbaar uitbreiding met een beperking die ambisyllabiciteit mogelijk maakt in 
cadeau, maar niet in foto. Ik kom hier later op terug nadat ik eerst de voorspellingen van het 
basismodel voor de twee overige vormen (appel en appèl) heb besproken. 
 

De evaluaties van kandidaten voor deze vormen zijn essentieel verschillend van de eerder 
besproken vormen omdat er geen absoluut welgevormde kandidaten zijn. Dat wil zeggen dat 
hier alleen via rangschikking van beperkingen een optimale kandidaat valt te bepalen. 
Bijvoorbeeld, als we de beperkingen (tamelijk willekeurig) rangschikken als in tableau (15), 
met de ‘Weight Law’-beperkingen WSP en SWP bovenaan, blijkt dat de optimale kandidaten 
["Ap.p´l] en [A."pEl] geselecteerd worden. 
 



(22)  Selectie van optimale kandidaten onder rangschikking WSP, SWP » NOCODA, CHECK 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK 

 "A.p´l  *!  * 
        "Ap.p´l   *  
        A."pEl    * 
 Ap."pEl *!  *  

 
Deze rangschikking voldoet om de favoriete vormen voor de achtjarigen te voorspellen, 
hoewel de term ‘favoriet’ voor de ambisyllabische vorm ["Ap.p´l], voor een 57% score, 
wellicht te sterk is. Omdat er variatie bestaat, en we de alternatieve vormen willen voorspellen 
naast de favoriete vormen, is een enkele rangschikking niet langer voldoende. Dat is 
schijnbaar in tegenspraak met het optimaliteits-idee van een unieke, taalspecifieke 
rangschikking per taal.  
 
 
4.2 Variatie in het basismodel 
 
Het idee om variatie te modelleren met vrije rangschikking van beperkingen is echter niet 
nieuw, en het behoort ondertussen tot de standaardaannames van de optimaliteitstheorie. 
Antilla (1995) toont aan dat aspecten van lexicale variatie in de Finse morfonologie 
nauwkeurig te voorspellen zijn met een model van vrij-gerangschikte beperkingen.4 Het 
model doet twee typen voorspellingen, namelijk (a) welke varianten kunnen voorkomen, en 
(b) wat de procentuele verhouding is tussen de varianten. Een variant wordt door de 
grammatica gegenereerd als deze onder tenminste een van de rangschikkingen optimaal is 
(Kiparsky 1993, Kager 1994). Bij twee vrij-gerangschikte beperkingen A en B is het aantal 
verschillende rangschikkingen slechts twee (A » B en B » A), bij drie beperkingen bedraagt 
het zes, bij vier 24, bij vijf 120, etc. In het algemeen geldt dat bij n vrij-gerangschikte 
beperkingen er n! rangschikkingen zijn. Getalsmatige verhoudingen tussen gegenereerde 
vormen zijn per Antilla’s hypothese gelijk aan de verhouding tussen het aantal 
rangschikkingen waaronder een bepaalde vorm optimaal is als proportie van het totale aantal 
rangschikkingen (Reynolds 1994).  
 

Laten we deze aannames nu toepassen op het basismodel, en zien welke kandidaten 
voor appel en appèl worden voorspeld, en in welke getalsmatige verhouding. Daartoe moeten 
we de factoriële typologie van het basismodel bepalen, dat wil zeggen, de reeks vormen die 
het model onder elke logisch mogelijke rangschikking genereert. Het aantal mogelijke 
rangschikkingen van vier beperkingen bedraagt 4!, ofwel 24. Deze staan beneden samengevat 
 

                                                 
4 De leerbaarheid van een grammatica die variatie representeert is aangetoond door Boersma & Hayes (2001), op 
basis van een algoritme dat beperkingen op variabele afstanden rangschikt. 
 



(23)  Rangschikking  aantal  appel  appèl 
 a. NOCODA » rest   6  "A.p´l  A."pEl 

 b. CHECK » rest    6  "Ap.p´l  Ap."pEl 

 c.i WSP » SWP » rest  2  "Ap.p´l  A."pEl 
 c.ii WSP » NOCODA » rest 2  "A.p´l  A."pEl 
 c.iii WSP » CHECK » rest  2  "Ap.p´l  A."pEl 

 d.i SWP » WSP » rest  2  "Ap.p´l  A."pEl 
 d.ii SWP » NOCODA » rest 2  "Ap.p´l  A."pEl 
 d.iii SWP » CHECK » rest  2  "Ap.p´l  Ap."pEl 
 
Het basismodel voorspelt dus drie patronen: (1) ambisyllabiciteit in beide vormen (b, d.iii), 
(2) ambisyllabiciteit in appel, maar niet in appèl (c.i, c.iii, d.i, d.ii), en (3) ambisyllabiciteit in 
geen van beide vormen (a, c.ii). Als we de rangschikkingen behorend bij deze patronen 
optellen, en hun proporties bepalen, komt er het volgende uit: 
 
(24)  patroon   aantal proportie 
 a. "Ap.p´l  Ap."pEl  8 33.3% 
 b. "Ap.p´l  A."pEl  8 33.3% 
 c. "A.p´l  A."pEl  8 33.3% 
 
Het ontbreken van een patroon waarin de /p/ in appèl ambisyllabisch is, maar die in appel 
niet, is in feite een voorspelling van het model: ambisyllabiciteit in appèl impliceert 
ambisyllabiciteit in appel, maar niet andersom. Hoe valt deze voorspelling in de data van 
G&S na te gaan? Hier is het nodig om ons af te vragen welk type variatie in de responzen we 
in feite modelleren: variatie tussen proefpersonen die ieder een vaste rangschikking in hun 
grammatica hebben, of variatie binnen de proefpersonen die allen dezelfde grammatica met 
vrije variatie hebben.5 Slechts in het laatste geval wordt het ontbreken van het *["A.p´l ~ 
Ap."pEl]-patroon voorspeld door het model als gevolg van de interactie tussen beperkingen. In 
het waarschijnlijkste geval dat de variatie zowel binnen de grammatica als tussen 
proefpersonen heerst, kan men hooguit de voorspelling afleiden dat over het geheel van de 
responzen ambisyllabiciteit (in woorden zoals) appel waarschijnlijker is dan ambisyllabiciteit 
in (woorden zoals) appèl. Deze voorspelling is correct voor beide stadia. We zien dat het 
eenvoudigst door het aantal rangschikkingen per realisatie voor elk woord apart op te tellen, 
en uit te drukken als een proportie van het totaal aantal rangschikkingen: 
 
(25)  patroon aantal proportie 5 jaar 8 jaar 
 a.i "Ap.p´l  16 66.6%  29.1  57.0 
 a.ii "A.p´l    8 33.3%  70.9 43.0 
 b.i Ap."pEl    8 33.3%  12.6  25.6 
 b.ii A."pEl  16 66.6%  87.4 74.4 
 

                                                 
5 Nog waarschijnlijker is een derde mogelijkheid, namelijk een combinatie van beide soorten variatie. Ik beperk 
me hier tot een bespreking van de twee bronnen van variatie. 



Nu blijkt dat deze door het basismodel voorspelde proporties het dichtst liggen bij de 
responzen van de achtjarigen, voornamelijk wat betreft de voorkeur voor ambisyllabiciteit in 
woorden van het type appel. Wat betreft woorden van het type appèl blijkt het basismodel 
voor beide groepen de juiste voorspellingen te doen over de voorkeursvolgorde, hoewel ook 
hier voor de achtjarigen de meest nauwkeurige numerieke voorspellingen worden gedaan. 
Uiteraard is het probleem dat het basismodel geen verschillen voorspelt tussen de vijf- en 
achtjarigen, omdat in beide gevallen dezelfde grammatica wordt verondersteld. 
 

Het basismodel voldoet dus in twee belangrijke aspecten, namelijk in het voorspellen 
van de absolute onwelgevormdheid van ambisyllabiciteit in woorden van het type foto, en 
tevens van de voorkeursvolgorde van voornamelijk de achtjarigen. Tegelijkertijd faalt het 
model in twee aspecten: het voorspelt ten onrechte dat ambisyllabiciteit totaal is uitgesloten in 
woorden van het type cadeau, en het biedt geen basis voor de modellering van maturatie. 
 
 
4.3 Neutralisatie van gespannenheid 
 
De centrale vraag die ons dwingt het basismodel uit te breiden is uiteraard welke beperking de 
ambisyllabische vorm van cadeau veroorzaakt. Het probleem was dat het basismodel hier 
slechts de non-ambisyllabische vorm [ka."do…] genereert, terwijl de ambisyllabische vorm bij 
9.1% van de vijfjarigen en 18.0% van de achtjarigen voorkomt. Het analytische probleem 
schuilt erin dat, welke beperking we ook kiezen, deze tegelijkertijd geen ambisyllabische 
kandidaat van foto mag opleveren onder enige logisch mogelijke rangschikking. In feite 
bestaan er twee mogelijkheden om de ambisyllabische vorm van cadeau te genereren, die ik 
beide bespreek.  

 
De eerste mogelijkkheid is om een beperking in te voeren die zegt dat elke lettergreep 

bimorisch is, dus onafhankelijk is van klemtoon. In feite is dit de bekende bimorische 
beperking (Kager 1989), die G&S diepgaand bespreken, voordat ze aan de Weight Law de 
voorkeur geven. Deze beperking, hoewel vaak aangenomen in de literatuur, heeft echter een 
belangrijk nadeel: ze is typologisch moeilijk te motiveren. Weliswaar hebben veel talen 
processen die een lettergreep zwaar maken, maar die zijn altijd beperkt tot een specifieke 
positie: onder klemtoon, in initiele positie, in monosyllabische woorden, als 
reduplicatietemplaat, etc. Maar geen enkele taal lijkt te streven naar enkel zware lettergrepen, 
en geen taal (met meerlettergrepige woorden) bereikt dat doel. Daarnaast ontbreekt een 
articulatorische of perceptieve fundering voor deze beperking. 

 
Daarom kies ik voor een tweede mogelijkheid om het probleem van ambisyllabiciteit 

in cadeau op te lossen, in het verlengde van de opmerkingen over neutralisatie van 
gespannenheid in paragraaf 3. In onbeklemtoonde lettergrepen in woorden zoals cadeau is de 
vocaal gespannen [ka."do…] of ongespannen [kA."do…], in min of meer vrije variatie. Ik neem aan 
dat de neutralisatie is toe te schrijven aan een intrinsiek verband tussen lengte en 
gespannenheid: 

 
(26) SHORT-LAX 
 Een vocaal is kort d.e.s.d.a. deze ongespannen is. 
 



Deze beperking is typologisch gemotiveerd: veel talen beperken lengtecontrasten tot 
gespannen vocalen. Ze is daarnaast articulatorisch gemotiveerd: gespannenheid gaat in het 
algemeen samen met ‘articulatorische moeite’, wat gemakkelijk tot rekking leidt (en vice 
versa). Dat wil zeggen, een vocaal die verkort wordt in onbeklemtoonde positie ondergaat 
tevens een verdere reductie tot ongespannen, gemotiveerd door het verlies aan lengte. 
 

Als we deze beperking toevoegen aan het basismodel, breiden we uiteraard 
tegelijkertijd de verzameling kandidaten uit met alternanties van gespannenheid. Dat wil 
zeggen dat we vanaf nu achte kandidaten voor cadeau in beschouwing moeten nemen: 
 
(27) SHORT-LAX toegevoegd aan het basismodel: het grote tableau 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK SHORT-
LAX 

 ka."do…     * 
 kad."do… *  * * * 
 ka…."do… *     
 ka…d."do… *  * *  
 kA."do…    *  
 kAd."do… *  *   
 kA…."do… *   * * 
 kA…d."do… *  *  * 

 
De voorheen vlekkeloze kandidaat [ka."do…] is niet langer onder elke rangschikking optimaal, 
en heeft een paar geduchte rivalen gekregen. Om te bepalen welke dat zijn, stellen we eerst 
vast dat er een aantal kandidaten in het tableau voorkomen die onder geen enkele 
rangschikking optimaal zijn. Dat zijn kandidaten met schendingen van beperkingen die andere 
kandidaten ook hebben, en bovendien nog minstens een andere schending. Zo wordt 
bijvoorbeeld de kandidaat [ka…d."do…] met lange gespannen vocaal plus ambisyllabische 
consonant, onder elk mogelijke rangschikking verslagen door de rivaal [ka…."do…], die eveneens 
WSP schendt, maar zich positief van [ka…d."do…] onderscheidt door schendingen van NO-CODA 
en CHECK te vermijden. De kandidaat [ka…d."do…] wordt ‘harmonisch begrensd’ (harmonically 
bounded, Samek-Lodovici & Prince 1999) door de kandidaat [ka…."do…], en is daardoor 
‘intrinsiek suboptimaal’. Als we deze kandidaten verwijderen krijgen we een helderder beeld: 
 
(28) SHORT-LAX toegevoegd aan het basismodel: gegenereerde kandidaten 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK SHORT-
LAX 

 ka."do…     * 
 ka…."do… *     
 kA."do…    *  

 
We merken op dat er slechts drie vormen genereerbaar zijn, maar dat de cruciale 
ambisyllabische kandidaat [kAd."do…] nog steeds ontbreekt. Bovendien is het zeer de vraag of 
de vorm [ka…."do…] in werkelijkheid voorkomt.  
 



Om de ambisyllabische kandidaat [kAd."do…] te genereren moet ze de aartsrivaal 
[ka…."do…] verslaan op minstens een beperking. Het is intuïtief duidelijk welk nadeel aan 
[ka…."do…] kleeft: de vorm bevat een lange vocaal in een beklemtoonde lettergreep. Dat is een 
schending van de al in het basismodel ingevoerde beperking WSP, gericht tegen zware 
onbeklemtoonde lettergrepen. WSP maakt echter geen onderscheid tussen beide rivaliserende 
kandidaten: in zowel [kAd."do…] als [ka…."do…] is de eerste lettergreep zwaar, al heeft hun 
zwaarte verschillende oorzaken (sluiting versus vocaallengte). WSP alleen is dus niet 
voldoende. 
 

Universeel bestaan er twee criteria voor kwantiteit: vocaallengte en lettergreepsluiting. 
In het Nederlands komt zware lettergrepen met lange gespannen vocaal (CVV) in 
onbeklemtoonde positie niet voor (bijvoorbeeld, cadeau *[ka…."do…]), terwijl onbeklemtoonde 
gesloten lettergrepen (CVC) wel mogelijk zijn, zoals in [Ap."pEl]. We namen eerder met G&S 
aan dat ambisyllabiciteit een gesloten, zware lettergreep oplevert. Alleen onder deze aanname 
verklaart WSP de favoriete context van ambisyllabiciteit, na beklemtoonde ongespannen 
vocaal. Er is dus blijkbaar verschil tussen [ka…."do…] en [kAd."do…] wat betreft ernst van 
schending van SWP. In overeenstemming met de universele implicatie dat CVC alleen zwaar 
is als CVV ook zwaar is, kunnen we schending van WSP in het geval van CVV zwaarder 
laten wegen dan in het geval CVC. Dit modelleren we door naast de algemene beperking 
WSP een beperking in te voeren specifiek gericht tegen lange nuclei in onbeklemtoonde 
lettergrepen:  
 
(29) WSP(nucleus)  (‘lettergrepen met lange vocaal zijn beklemtoond’) 
 Als-lang-dan-beklemtoond. 
 
Er is sterke typologische evidentie voor deze beperking: Hayes (1995) bespreekt talen die een 
onderscheid maken tussen CVV en CVC in hun mate van klemtoonaantrekking, en daarbij 
CVV qua klemtoon voortrekken boven CVC. Hayes concludeert dat een zwaarteschaal CVV 
> CVC > CV niet met een zuiver morisch binair onderscheid valt uit te drukken en een verder 
onderscheid vereist in termen van nucleaire zwaarte, ofwel vocaallengte. 
 
 Als we WSP(nucleus) toevoegen aan het model, ontstaat de volgende tableau: 
 
(30) Uitgebreid model met SHORT-LAX en WSP(nucleus): het grote tableau 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK SHORT-
LAX 

WSP 
nuc 

 ka."do…     *  
 kad."do… *  * * *  
 ka…."do… *     * 
 ka…d."do… *  * *  * 
 kA."do…    *   
 kAd."do… *  *    
 kA…."do… *   * *  
 kA…d."do… *  *  *  

 
Na verwijdering van intrinsiek suboptimale kandidaten blijven vier kandidaten over: 
 



(31) Uitgebreid model met SHORT-LAX en WSP(nucleus): gegenereerde kandidaten 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK SHORT-
LAX 

WSP 
nuc 

 ka."do…     *  
 ka…."do… *     * 
 kA."do…    *   
 kAd."do… *  *    

 
Dat betekent dat slechts deze vier kandidaten gegenereerd worden, alle waarschijnlijk 
realistisch. De factoriële typologie voor cadeau (op basis van 6!, ofwel 720 rangschikkingen) 
is als volgt: 
 
(32)  patroon aantal proportie 5 jaar  8 jaar 
 a.i ka."do…    46 38.3 %    
 a.ii ka…."do…    14 11.7 %     
 a.iii kA."do…    46 38.3 %   

(sub-totaal) 106 88.3 %  90.9%  81.9 % 

 b. kAd."do…   14 11.7 %    9.1%  18.1 % 
 
De vergelijking met kinderresponzen wat betreft ambisyllabiciteit valt gunstig uit, ook al 
kennen we de onderliggende proporties tussen lange en korte en gespannen en ongespannen 
vocalen in de responzen niet. Merk op dat de voorspelde proporties iets beter passen op de 
vijfjarigen dan op de achtjarigen.  
 
 Het uitgebreide model dient uiteraard getest te worden voor de drie overige vormen, 
die we nu ook voorzien van kandidaten die alterneren in gespannenheid. Beneden geef ik 
evaluaties van de vergrote verzameling kandidaten, inclusief varaitie in gespannenheid. 
 
(33) Model met σµµ  en WSP(nucleus). Evaluatie van de drie overige vormen: 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK SHORT-
LAX 

WSP 
nuc 

 "fo.to  *   *  
 "fot.to   *  *  
 "fo….to      * 
 "fo…t.to   *   * 
 "fO.to  *  *   
 "fOt.to   *    
 "fO….to    * * * 
 "fO…t.to   *  * * 



 "a.p´l  *   *  
 "ap.p´l   *  *  
 "a….p´l      * 
 "a…p.p´l   *   * 
 "A.p´l  *  *   
 "Ap.p´l   *    
 "A….p´l    * * * 
 "A…p.p´l   *  * * 
 a."pEl     *  
 ap."pEl *  * * *  
 a…."pEl *     * 
 a…p."pEl *  * *  * 
 A."pEl    *   
 Ap."pEl *  *    
 A…."pEl *   * *  
 A…p."pEl *  *  *  

 
(34) Model met σµµ  en WSP(nucleus). Gegenereerde kandidaten: 
 

 WSP SWP NO-
CODA 

CHECK SHORT-
LAX 

WSP 
nuc 

 "fo.to  *   *  
 "fo….to      * 
 "fO.to  *  *   
 "fOt.to   *    
 "a.p´l  *   *  
 "a….p´l      * 
 "A.p´l  *  *   
 "Ap.p´l   *    
 a."pEl     *  
 a…."pEl *     * 
 A."pEl    *   
 Ap."pEl *  *    

 
Zoals onmiddellijk blijkt heeft de verdubbeling van de kandidatenset geleid tot het genereren 
van vormen die nooit voorkomen: gespannen vocalen in appel, en ongespannen vocalen in 
foto. Bij nadere beschouwing blijken de tableaus van appel en foto zelfs identiek te zijn, 
evenals die van appel en cadeau. Het is duidelijk wat hier gebeurd is: door vrije variatie van 
gespannenheid in te voeren in de verzameling kandidaten, is de rol van de lexicale 
representatie van gespannenheid geheel verloren gegaan.  

Dat dwingt ons om de rol van de lexicale representatie in het model te betrekken, in de 
vorm van beperkingen die ‘getrouwheid’ (faithfulness) van lexicale specificaties vereisen in 
de oppervlaktevormen.  
 
 



4.4 De rol van de lexicale representatie 
 
Zoals gezegd bevat het model van de grammatica bevat twee serieel geschakelde niveaus 
waarop beperkingen uitvoer evalueren, het lexicale en het postlexicale (Kiparsky 1999): 
 
(35) 2-Level OT (Kiparsky 1999) 

Lexicale rangschikking 
↓ 

Postlexicale rangschikking 
 
Ik neem aan dat de lexicale rangschikking van beperkingen ‘hard’ is, wat variatie op dat 
niveau uitsluit. Daarentegen is de postlexicale rangschikking voor een aanzienlijke deel 
‘zacht’ ondanks enkele ongedomineerde constraints die ik beneden bespreek. 

De uitvoer van de lexicale component is de invoer van de postlexicale component. Ik 
doe drie aannames over de lexicale representatie van gespannenheid en lengte in vocalen. Ten 
eerste neem ik aan dat het kenmerk gespannenheid ([±tense]) lexicaal is gemarkeerd (Van 
Oostendorp 1995, Gussenhoven 1999), en contrastief is via beperkingen die getrouwheid aan 
de specificatie in het lexicon eisen. Neutralisatie van gespannenheid in onbeklemtoonde 
lettergrepen laat zien dat deze beperkingen mogelijk gedomineerd worden door andere. Ten 
tweede neem ik aan dat in de lexicale fonologie vocaallengte strikt gekoppeld is aan [tense]. 
Dat wil zeggen, de uitvoer van de lexicale component bevat slechts lange gespannen vocalen, 
en korte ongespannen vocalen. In lexicale syllabificatie gedragen gespannen vocalen zich 
namelijk als lang, wat uitgedrukt wordt door de generalisatie van Moulton (1962) over 
morfeemstructuur, dat een gespannen vocaal qua kwantiteit gelijk is aan een ongespannen 
vocaal plus consonant. Het Nederlands kent morfemen van het type tempel (waarin de 
voorlaatste lettergreep CVC is), maar niet van het type *teempel (CVVC) en *termpel 
(CVCC). (Zie Kager 1989:188-90 voor discussie.) Ten derde neem ik aan dat postlexicale 
vocaallengte wordt afgeleid uit [tense], syllabificering, en klemtoon, via variabel geordende 
constraints. De fonetische realisatie van lengte en gespannenheid kan daarbij afwijken van de 
lexicale specificatie. 
 
 De beperkingen die de lexicale specificatie voor gespannenheid ofwel [tense] 
handhaven hebben het formaat van correspondenties (McCarthy & Prince 1995, 1999):  
 
(36) IDENT [tense] 
 Indien een vocaal lexicaal [αtense] is, dan is deze vocaal fonetisch ook [αtense]. 
 
Deze beperking zegt dat lexicale specificaties dienen te worden gerealiseerd in de uitvoer van 
de grammatica, dus in dit geval op het postlexicale niveau. Als deze beperking 
ongedomineerd zou zijn, zouden alle vocalen hun lexicale representatie van gespannenheid 
behouden, waarmee elke vorm van neutralisatie zou zijn uitgesloten. We weten echter dat dit 
niet het geval is, althans niet in onbeklemtoonde lettergrepen.  
 
 In beklemtoonde lettergrepen treedt geen neutralisatie van gespannenheid op, en zijn 
alle vocalen getrouw aan hun lexicale specificatie. Dit is het gevolg van een beperking die 
specifiek betrekking heeft op beklemtoonde vocalen: 
 
(37) IDENT-STRESS [tense] 
 Indien een beklemtoonde vocaal lexicaal [αtense] is, is deze vocaal fonetisch [αtense]. 
 



Dit is een ‘positional faithfulness constraint’ (Beckman 1997), een beperking op de 
neutralisatie van lexicale kenmerken in prominente positie. Universeel zijn contrasten in 
prominente posities (zoals beklemtoonde en initiele lettergrepen) sterker dan elders. De 
Nederlandse fonologie handhaaft contrasten voor enkele vocalische kenmerken (waaronder 
gespannenheid en lengte) in beklemtoonde lettergrepen. Een tweede getrouwheidsbeperking 
handhaaft de lexicale lengte van vocalen in beklemtoonde positie.  
  
(38) IDENT-STRESS [length] 
 De lexicale lengte van een vocaal wordt gerealiseerd in de uitvoer. 
 
De derde beperking die op het postlexicale niveau ongedomineerd is is WSP(nucleus), die 
lange vocalen in onbeklemtoonde lettergrepen uitsluit. 
 
 Deze uitbreiding van het model met twee getrouwheidsbeperkingen brengt ons tot het 
‘grote tableau’ (39) waarin alle kandidaten van de vier vormen door negen beperkingen 
(waarvan zes vrij gerangschikt) worden geëvalueerd.  



(39) Het uiteindelijke model: het ‘grote tableau’ 
 IDENT-

STRESS 
[tense]/ 
[length] 

WSP 
nuc 

WSP SWP NO-
CODA 

SHORT
-LAX 

CHECK IDENT 
[tense] 

 "A.p´l    *   *  
 "Ap.p´l     *    
 "A….p´l *!     * *  
 "A…p.p´l *!    * *   
 "a.p´l *!   *  *  * 
 "ap.p´l *!    * * * * 
 "a….p´l *!*       * 
 "a…p.p´l *!*    *  * * 
 A."pEl       *  
 Ap."pEl   *  *    
 A…."pEl  *! *   * *  
 A…p."pEl  *! *  * *   
 a."pEl      *  * 
 ap."pEl   *  * * * * 
 a…."pEl  *! *     * 
 a…p."pEl  *! *  *  * * 
 kA."do…       * * 
 kAd."do…   *  *   * 
 kA…."do…  *! *   * * * 
 kA…d."do…  *! *  * *  * 
 ka."do…      *   
 kad."do…   *  * * *  
 ka…."do…  *! *      
 ka…d."do…  *! *  *  *  
 "fO.toÚ *!   *   * * 
 "fOt.toÚ *!    *   * 
 "fO….toÚ *!     * * * 
 "fO…t.toÚ *!    * *  * 
 "fo.toÚ    *  *   
 "fot.toÚ     * * *  
 "fo….toÚ         
 "fo…t.toÚ     *  *  

 
In het nu volgende ‘kleine tableau’ zijn (i) alle intrinsiek onwelgevormde kandidaten 
verwijderd, (ii) en zijn de ongedomineerde beperkingen verwijderd terwijl (iii) de kandidaten 
van boven naar beneden in voorspelde voorkeursvolgorde zijn geplaatst, en voorzien van 
voorspelde ratio’s. 6 
 

                                                 
6 Alle voorspelde proporties zijn gecontroleerd met het programma Praat (Boersma & Weenink 1996). 
 



(39) Het uiteindelijke model: het ‘kleine tableau’ 
 WSP SWP NO-

CODA 
SHORT-

LAX 
CHECK IDENT 

[tense] 
N % 

 "Ap.p´l   *    80 66.7%
 "A.p´l  *   *  40 33.3%
 A."pEl     *  64 53.3%
 Ap."pEl *  *    28 23.3%
 a."pEl    *  * 28 23.3%
 ka."do…    *   66 55.0%
 kA."do…     * * 40 33.3%
 kAd."do… *  *   * 14 11.7%
 "fo….toÚ       120 100.0%

 
Als we de ambisyllabische en nonambisyllabische vormen per type optellen, en vergelijken 
met de door G&S waargenomen responzen per leeftijdsgroep, ontstaat het volgende beeld: 
 
(40) Percentages ambisyllabische realisaties per type, voorspeld en geobserveerd: 
  vorm  voorspeld vijfjarigen achtjarigen 
 a. appel  66.7  29.1  57.0 
 b. appèl  23.3  12.6  25.6 
 c. cadeau  11.7    9.1  18.1 
 d. foto    0.0    0.0    0.0 
 
Het model maakt de volgende voorspellingen die in overeenstemming zijn met de resultaten 
van G&S. Ten eerste komt de voorspelde hiërarchie tussen de typen wat betreft 
waarschijnlijkheid van ambisyllabiciteit strikt overeen met de door G&S geobserveerde 
hiërarchie. Dat wil zeggen, ambisyllabiciteit is het meest waarschijnlijk in appel, daarna in 
appèl, daarna in cadeau, en het minst waarschijnlijk in foto. Ten komt per type de 
voorkeursvorm telkens overeen met een door G&S geobserveerde voorkeursvorm. In appel is 
de voorspelde voorkeursvorm ambisyllabisch en deze vorm heeft eveneens de voorkeur bij de 
achtjarigen. In alle overige typen (appèl, cadeau en foto) heeft nonambisyllabiciteit de 
voorkeur (voor beide leeftijdsgroepen), wat correct voorspeld wordt door het model. Tenslotte 
voorspelt het model correct dat na een beklemtoonde gespannen vocaal (het type foto) geen 
vrije variatie tussen de vormen bestaat, ondanks de vrije variatie in de overige typen. Dit volgt 
uit intrinsieke onwelgevormdheid. De kandidaat ["fo….to] is harmonischer dan al zijn 
concurrenten onder elke mogelijke rangschikking.7 
 

                                                 
7 De vraag wat er zou gebeuren als aan het uiteindelijke model een tweede beperking zou worden toegevoegd die 
ambisyllabiciteit verbiedt, naast NO-CODA: 
 
(i) NO-AMBI  

Geen ambisyllabische consonanten. 
 
Voegt men NO-AMBI aan het model toe als vrij-gerangschikte beperking, dan genereert het model voor woorden 
als appel een derde voorspelling (naast ["Ap.p´l] en ["A.p´l]), namelijk ["Ap.´l] met 'terugwaartse' VC.V 
syllabificatie van de intervocalische consonant. Deze syllabificatie komt nergens voor in de data van G&S, een 
observatie die op twee wijzen te duiden valt. Mogelijk behoort NO-AMBI niet tot de universele verzameling van 
fonologische beperkingen; mogelijk is NO-AMBI zo zwak dat ze gerangschikt is onderin de hiërarchie, beneden 
vrij-gerangschikte beperkingen. 



 Tevens maakt het model een nieuwe voorspelling die verband houdt met neutralisatie 
van gespannenheid in onbeklemtoonde lettergrepen, die op basis van de in G&S gegeven 
informatie helaas niet te controleren is. Er zou een systematische relatie in de responzen 
moeten zijn tussen neutralisatie van gespannenheid en ambisyllabiciteit. Omdat verkorting 
van gespannen vocalen in onbeklemtoonde lettergrepen verlies van gespannenheid in de hand 
werkt (via LAX-SHORT), en omdat ongespannen vocalen ambisyllabiciteit faciliteren (via 
CHECK), voorspelt het model dat verkorting indirect ambisyllabiciteit faciliteert. 
Ambisyllabiciteit in het type cadeau zou slechts voorkomen in die realisaties waarin de 
vocaal werkelijk ongespannen raakt, en niet in realisaties waarin slechts verkorting optreedt. 
Immers, voor elke ambisyllabische kandidaat met gespannen vocaal [kad."do…] bestaat een 
rivaliserende kandidaat zonder ambisyllabiciteit [ka."do…], die altijd van de eerste wint 
ongeacht de ordening van constraints. Het volgende tableau laat dat zien: 
 

 WSP NO-
CODA 

SHORT
-LAX 

CHECK IDENT 
[tense] 

 ka."do…   *   
 kad."do… * * * *  

 
Deze voorspelling contrasteert met de verklaring die G&S voor de mogelijke ambisyllabiciteit 
in cadeau geven, namelijk de verkorting van onbeklemtoonde gespannen vocalen en het 
aantrekken van een consonant via de bimorische beperking. Alleen vervolgonderzoek kan 
uitwijzen of deze verklaring juist is, of dat de voorspelling van het hier gepresenteerde model 
correct is. 
 
 Er is nog een belangrijk punt dat tot nu toe tamelijk onderbelicht is gebleven in mijn 
discussie, namelijk de ontwikkelingsstadia in ambisyllabiciteit die G&S waarnemen. 
 
 
5. Stadia in de ontwikkeling 
 
Hoe kunnen we het verschil tussen vijfjarigen en achtjarigen verklaren dat G&S observeren in 
de intuïtieve syllabificatie? Om te beginnen kunnen we vaststellen dat er ontwikkeling is in de 
zin dat achtjarigen systematisch meer ambisyllabische responzen produceren dan vijfjarigen. 
Om dit te illustreren herhaal ik hier tabel (5) als (41): 
 
(41) Ontwikkeling in de voorkeur voor ambisyllabiciteit tussen leeftijden 5 en 8: 

 "VCV(V) > VC"V(V) > VVC"V(V) > "VVCV(V) 
 "appel   ap"pel   ca"deau   "foto 

29.1 → 57.0  12.6 → 25.6  9.1 → 18.1  0.0 → 0.0 
 
Wat we zien is een oprukken van de ambisyllabische vormen over de breedte, met 
uitzondering van het type foto, waar ambisyllabiciteit steeds uitgesloten is. Een tweede 
observatie die valt te maken is dat de toename van ambisyllabiciteit grotendeels beperkt is tot 
typen met ongespannen vocaal in de eerste lettergreep (appel en appèl), hoewel niet exclusief 
(zie de toename in het type cadeau van 9.1% tot 18.1%). 
 



 De verklaring die G&S bieden voor de ontwikkeling, namelijk de mogelijke invloed 
van het spellingsbeeld in achtjarigen, is om twee redenen niet geheel bevredigend, hoewel ik 
het niet geheel zou willen uitsluiten. De eerste reden is de progressie van ambisyllabiciteit 
tussen vijf en acht jaar in het type cadeau, een verdubbeling in het aantal ambisyllabisiche 
responzen die niet op grond van spelling valt te verklaren. De tweede reden is het duidelijke 
achterblijven van deze toenemende ambisyllabiciteit in woorden van het type appèl in 
vergelijking met woorden van het type appel. Dit toont aan dat naast de spelling een andere 
factor in het spel moet zijn, namelijk de verhouding tussen klemtoon en lettergreepgewicht. 
Dit is uiteraard (zowel bij G&S als in het hier gepresenteerde model) de centrale factor die 
dient ter verklaring van de verschillen tussen de typen, en het valt niet in te zien hoe 
spellingsinvloed daar onafhankelijk iets aan bijdraagt.8 
 
 Ik zal een poging doen om de progressie van ambisyllabiciteit tussen vijf en acht jaar 
te verklaren uit zuiver fonologische factoren. In termen van de rangschikking van beperkingen 
zien we bij vijfjarigen een tamelijk prominente positie van een beperking die ambisyllabiciteit 
tegengaat, namelijk NOCODA. Uit de primaire verwervingsliteratuur (Fikkert 1994) is bekend 
dat gesloten lettergrepen door jonge kinderen worden vermeden, een observatie die Levelt & 
Van de Vijver (te verschijnen) in verband brengen met het degraderen van 
gemarkeerdheidsbeperkingen gedurende de eerste-taalontwikkeling (Smolensky 1996). De 
progressie van ambisyllabiciteit is dus wellicht in verband te brengen met de degradatie van 
NOCODA die bij vijfjarigen niet geheel voltooid is. De degradatie van deze beperking wordt 
overigens waarschijnlijk in gang gezet door vormen die een overte (woord-)coda bevatten, 
niet die een ambisyllabische consonant bevatten, en de getrouwheidsbeperking die degradatie 
afdwingt is dan ook MAX-C “Lexicale consonanten worden gerealiseerd.” Degradatie van 
NOCODA is een mogelijke verklaring voor het oprukken tussen vijf en acht jaar van 
ambisyllabiciteit over de breedte. 
 
 De tweede factor die van belang zou kunnen zijn voor ontwikkeling tussen vijf- en 
acht-jarigen is getrouwheid aan het kenmerk [tense], die samenhangt met de rangschikking 
van de beperking IDENT[tense]. De toenemende invloed van deze beperking komt in de 
ambisyllabische responzen tot uiting in het scherpere onderscheid op achtjarige leeftijd tussen 
de typen appel en foto, en tussen de typen appèl en cadeau, op basis van de lexicale 
specificatie van [tense]. Weer ligt de verklaring in de verhouding tussen beperkingen van 
gemarkeerdheid en getrouwheid: als getrouwheidsbeperkingen promoveren, gaat dat ten koste 
van gemarkeerdheidsbeperkingen. Dat betekent minder invloed van beperkingen die 
ongespannen vocalen bevoordelen ten opzichte van beperkingen die de onderliggende 
specificatie van gespannenheid realiseren. Een aanscherpend onderscheid tussen het type 
appel en het type cadeau is daarmee in overeenstemming, zonder dat we een beroep op 
spelling behoeven te doen. 

                                                 
8 Gillis & Sandra (2000) bevestigen in een replicatie van de lettergreepafbreektaak de toename van 
ambisyllabische responzen tussen vijf- en achtjarigen. Ze vinden verder een daling van het aantal 
ambisyllabische responzen tussen achtjarigen en volwassenen, en interpreteren de piek in ambisyllabiciteit rond 
het achtste jaar als een effect van spellingsonderwijs. (Zie ook Collier & De Schutter 1985.) Volwassenen 
zouden minder ambisyllabische responzen vertonen omdat zij zich bewust zijn geworden van het verschil tussen 
orthografische en fonologische syllabificatie. Hoewel ik niet kan uitsluiten dat spellingsonderwijs bijdraagt aan 
ambisyllabische responzen van achtjarigen, is er experimentele evidentie die de rol van het spellingsbeeld in 
intuïtieve syllabificaties bij volwassenen relativeert. In een lettergreepomkeertaak (Treiman & Danis 1988) 
vonden Schiller, Meyer & Levelt (1997) bij Noordnederlandse proefpersonen een hoge proportie 
ambisyllabische responzen na korte vocaal, zowel in woorden met dubbelgespelde consonant zoals hennep (90.5 
%), als in leenwoorden met enkelgespelde consonant zoals tonic (79.5 %). Hoewel dit verschil significant was, 
bleek de orthografische factor van geringe betekenis. 



 
 
6. Conclusies 
 
Deze studie maakt duidelijk dat ‘zachte’ (schendbare) constraints plus vrije rangschikking 
twee belangrijke eigenschappen van de postlexicale fonologie modelleren: vrije variatie in 
combinatie met absolute onwelgevormdheid van bepaalde vormen. Daarnaast is het mogelijk 
gebleken om voorkeursvormen onder vrije variatie te voorspellen en om numerieke 
voorspellingen te doen over proporties van vrij variërende vormen die de werkelijkheid dicht 
benaderen. De functionele overlap tussen de beperkingen leidt niet tot een versplintering van 
de generalisaties, in de zin dat alle combinaties van ambisyllabiciteit met klemtoon, 
gespannenheid en lengte worden voorspeld in responzen. De verklaring voor de beperkte 
uitvoer van het model is de convergentie tussen de rangschikkingen qua optimale kandidaten, 
wat ertoe leidt dat slechts een beperkt aantal optimale kandidaten worden gegenereerd, 
ondanks de vrije rangschikking. 

Een tweede eigenschap van het model is universaliteit, in de zin dat het slechts 
universele beperkingen bevat. De effecten van de taalspecifieke bimorische beperking blijken 
afleidbaar uit een verzameling universele constraints (CHECK, SHORT-LAX, SWP), die elk 
zowel typologisch als functioneel motiveerbaar zijn.  

Tenslotte doet het model voorspellingen over de verhouding tussen ongespannendheid 
en ambisyllabiciteit die toetsbaar zijn in een volgend experiment. Dit toont eens te meer aan 
dat de theoretische fonologie en experimentele fonologie elkaar goed aanvullen, zeker als ze 
empirisch verbonden worden door een computationeel model dat exacte quantitatieve 
voorspellingen doet over variatie. 
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