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Over het verband tussen GP en OT. Een bespreking van het proefschrift Dutch 
sonorants. The roZe of pZace of articuZation in phonotactics van Van der Torre (Utrecht: 
LOT, 2003) 

BEN HERMANS' 

Inleiding 

De belangrijkste stelling die Van der Torre in zijn proefschrift verdedigt, is dat plaats
kenmerken bepalend zijn voor de distributie van sonorante medeklinkers (p. 2). Syste
matisch laat Van der Torre zien dat binnen iedere klasse van sonorante medeklinkers de 
labiaal 'sterker' is dan de coronaal, die weer sterker is dan de velair. 

Deze stelling wordt uitgedrukt in een formeel apparaat dat is opgebouwd uit drie 
belangrijke deeltheorieën. In de eerste plaats is dat de theorie der elementen. Volgens deze 
theorie zijn er drie belangrijke kenmerken, 111, lUI en lAl. Voor klinkers zijn niet meer dan 
deze drie elementen nodig. Vóórklinkers, zoals de lil en de lel dragen het elelement 111. 
Achterklinkers, zoals de lul en de lol zijn gespecificeerd voor het element lUI. Midden
en lage klinkers dragen het element lAl. Alle klinkers bestaan uit één of meer van deze 
elementen. De perifere klinkers lil, lul en lal hebben slechts één element. Maar de mid
denklinkers hebben een complexere representatie: zij zijn een combinatie van meerdere 
elementen. De lel, bijvoorbeeld, heeft de elementen 111 en lAl, en de lol heeft de elemen
ten lUI en lAl. Een relatief nieuw standpunt dat Van der Torre in zijn proefschrift inneemt 
is dat ook consonanten uit deze drie elementen, of een combinatie ervan, bestaan. Labiale 
consonanten, zoals Ipl, Ibl en Iml dragen het element lUI; coronale consonanten, zoals 
Itl, Idl en Inl dragen het element 111, en velaire consonanten, zoals Ik, Igl en Iq I, tenslotte, 
dragen het lAl-element. Met dat laatste volgt Van der Torre Smith (2000). De kernhypo
these van het proefschrift laat zich op de volgende manier gedeeltelijk vertalen in de ter
minologie van elementen. Er is een schaal waarop het lAl-element en het lUI-element de 
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randposities innemen. Het lAl-element bezet de 'vocalische rand', en het lUI-element de 
consonantische. Het lIl-element neemt een intermediaire positie in (p. 59). 

De tweede belangrijke deeltheorie is Government Phonology, voortaan in deze bespreking 
afgekort als GP, en dan met name de versie die is uitgewerkt in Harris (1994, 1997). De 
centrale stelling in GP is dat de verschillende posities in een woord in een 'regeerrelatie' 
met elkaar kunnen staan. Het hoofd van een constituent regeert een afhankelijke (niet
hoofdige) positie. Het hoofd is het meest prominente gedeelte van een constituent. In een 
lange klinker, bijvoorbeeld, is de eerste helft het hoofd. De niet-hoofden van een constitu
ent zijn vaak onderhevig aan reductieprocessen. Zo wordt in veel talen, waaronder het 
Nederlands, de tweede helft van een midden-klinker (het niet-hoofd) gereduceerd: le:1 
wordt veranderd in [ei], en 10:1 wordt fonetisch gerealiseerd als [ou]. Het feit dat een niet
hoofd gereduceerd wordt is een gevolg van de regeerrelatie die bestaat tussen het hoofd 
en zijn afhankelijke. De geregeerde positie is een 'zwakke' positie, en daarom vindt er in 
die positie vaak reductie plaats. In ons ets is de eerste consonant het hoofd, en de tweede 
medeklinker is de afhankelijke. Een woord als prak, bijvoorbeeld, heeft een complexe 
ons et, waar de Ipl het hoofd is. Hoofdigheid van onsets uit zich in het feit dat de consonant 
in die positie altijd minder sonorant is dan de onset-consonant in de afhankelijke positie. 
Dit verklaart waarom Iprl wel een goede onset is, maar Irpl niet. 

Van der Torre's kernhypothese kan nu op de volgende manier geformuleerd worden 
in termen van de interactie tussen elementen en regeerrelaties: het lUI-element is sterk 
in die zin dat het een relatieve voorkeur heeft voor een consonantische hoofdpositie in 
de lettergreep en een relatieve afkeer van een afhankelijke consonantische positie in de 
lettergreep. In Van der Torre's woorden: lUI is een goede 'licenseerder' en een slechte 
'licensee' (pp. 121-124). Voor het lAl-element geldt het omgekeerde: het relatief vocali
sche karakter van dit element blijkt uit het feit dat het een relatieve voorkeur heeft voor 
een afhankelijke consonantische positie in de lettergreep, en een relatieve afkeer van een 
consonantische hoofdpositie. Het lIl-element is neutraal, en kan met redelijk gemak zowel 
in hoofdposities als in afhankelijke posities voorkomen. 

De derde belangrijke deeltheorie is Optimality Theory (OT), de met afstand meest 
populaire fonologische theorie van dit moment. Het zojuist geschetste gedrag van de drie 
elementen wordt verantwoord in termen van een reeks constraints, die ten opzichte van 
elkaar geordend worden. 

Het proefschrift is op de volgende manier opgebouwd. In de inleiding wordt de cen
trale stelling op informele wijze gepresenteerd. In hoofdstuk 2 verdedigt Van der Torre zijn 
opvattingen over de element-structuur van consonanten. In hoofdstuk 3 wordt GP uitge
legd en verduidelijkt aan de hand van een groot aantal talen. Vervolgens wordt per klasse 
het vocalisch-consonantisch gedrag van lAl en lUI gedemonstreerd. In hoofdstuk 4 zijn dat 
de nasalen, in hoofdstuk 5 de liquiden, en in hoofdstuk 6 de glijklanken. Het proefschrift 
wordt afgerond met de conclusies in hoofdstuk 7. 

Bepaald indrukwekkend in het proefschrift is de enorme hoeveelheid interessante 
feiten die aan de orde komt. Vaak zijn de feiten ontleend aan Nederlandse dialecten. Het 
proefschrift levert daarmee een mooi bewijs dat bestudering van dialecten een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de theoretische fonologie. 

Interessant en creatief vind ik het idee om de distributie van sonoranten te verklaren in 
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, 
termen van elementen en hun voorkeur voor, dan wel afkeur van de syllabische posities 
die aangenomen worden in GP. 

Hoewel ik neig naar een positie oordeel over het proefschrift, zie ik toch twee proble
men. Het eerste probleem is dat de relatie tussen GP en OT niet duidelijk is. Het tweede 
is dat de auteur geen onafhankelijke evidentie geeft voor de noodzaak om met elementen 
te werken, in plaats van de meer traditionele kenmerken. In formeel opzicht is de kern
hypothese van het proefschrift daarom niet maximaal expliciet uitgewerkt. Om die reden 
zou men het proefschrift kunnen karakteriseren als een werk dat zeer geslaagd is vanuit 
een descriptief perspectief, maar minder vanuit een puur theoretisch perspectief. Ik sym
patiseer sterk met de kerngedachte die Van der Torre heeft geformuleerd. Daarom wil ik 
in deze bespreking een poging doen om te laten zien dat zijn proefschrift een stap is in de 
goede richting. In paragraaf 3 laat ik zien dat het mogelijk is om de relatie tussen GP en 
OT hechter te maken dan het geval is in het proefschrift, aan de hand van een alternatieve 
analyse van velarisatie in het dialect van Wieringen. 

In de vierde paragraaf laat ik zien dat het inderdaad noodzakelijk is om met elementen 
te werken, en wel met de elementen zoals gedefinieerd door Van der Torre. Dit gebeurt op 
basis van een schets van de ontogenese van toon in Limburgse dialecten. Allereerst, echter, 
geef ik een wat meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van het proefschrift in de 
nu volgende paragraaf. 

2 U is sterk en A is zwak 

In de hoofdstukken 4 tot en met 6 laat Van der Torre op systematische wijze zien dat het 
lUI-element relatief consonantisch is, het lAl-element, daarentegen, relatief vocalisch, ter
wijl het lIl-element een intermediaire positie inneemt. Dit houdt onder meer in dat een 
labiale nasaal met groter gemak voorkomt in een hoofdpositie van een syllabische consti
tuent dan de coronale nasaal. De volgende voorbeelden worden genoemd op p. 124. 

(1) kerm kern 
storm urn 

helm *heln 
kalm *kaln 

In GP is de tweede consonant van het postvocalische cluster een hoofdpositie, omdat hij in 
de ons et staat van een lege eropvolgende lettergreep. Ik kom hierop terug in de volgende 
paragraaf. Deze voorbeelden laten zien dat m is toegestaan na een I, terwijl n niet in die 
positie mag voorkomen; m is een betere licenseerder dan n. 

Het relatief consonantische gedrag van lUI houdt ook in dat de labiale nasaal minder 
graag voorkomt in een afhankelijke positie dan de coronaal; m is een slechtere 'licensee' 
dan n. Van der Torre illustreert dit met de volgende voorbeelden (p. 124): 

(2) knie *kmie 
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Vergelijkbare feiten vinden we in het domein van de liquiden. Volgens Van der Torre 
draagt I het lUI-element. Dit zou verklaren dat I de afhankelijke positie vermijdt, terwijl dat 
voor de r niet geldt. Ter illustratie noemt Van der Torre de volgende vormen (p. 151): 

(3) [ko.bra] 'cobra' 
[me.tro] 'metro' 
[o.kra] 'okra' 

[p::>p.la] 'Popla' 
[ret.bn] 'Revlon' 
[tet.bn 'Teflon' 

In de eerste groep worden de intervocalische medeklinkers beide in de onset van de twee
de lettergreep gesyllabificeerd, zoals de punt (lettergreepgrens) laat zien. We weten dat de 
lettergreepgrens zich ter linker zijde van de medeklinkers bevindt vanwege de kwaliteit 
van de klinker in de eerste lettergreep. Die klinker is gespannen, en het is nu eenmaal zo 
in het Nederlands dat gespannen klinkers niet kunnen voorkomen in een gesloten let
tergreep. In de tweede groep worden de twee intervocalische medeklinkers verdeeld over 
twee lettergrepen. Dat verklaart waarom in deze vormen de voorafgaande klinker onge
spannen is. In het Nederlands komen ongespannen klinkers nu eenmaal niet voor in een 
open lettergreep (zie Van der Hulst 1984 en Van Oostendorp 2000a). 

Het verschil tussen I en r volgt uit het feit dat I, volgens Van der Torre, een lUI-element 
draagt. Daarom vermijdt de I de afhankelijke positie van de ons et. Omdat I deze positie 
vermijdt is de obstruent veroordeeld tot de coda-positie van de eerste lettergreep. 
Van der Torre laat zien dat ook in het domein van de glijklanken een vergelijkbare tendens 
te bespeuren valt. In het Nederlands is de combinatie Iml welgevormd, zoals een vorm als 
wreed laat zien. De reden is dat de (labiale) glijklank een lUI-element heeft (p. 185). Dat 
zorgt ervoor dat deze klank in het hoofd van de ons et mag voorkomen. 

Het lAl-element is relatief vocalisch. Dat betekent, onder meer, dat het met groter 
gemak voorkomt in een afhankelijke positie. In het domein van de liquiden fungeren de 
net genoemde vormen weer als voorbeeld. Van der Torre stelt voor dat r het element lAl 
draagt. Omdat dit element relatief vocalisch is wordt in de eerste reeks vormen de r gesyl
labificeerd in de tweede (afhankelijke) positie van de onset. 

Een tweede indicatie dat het lAl-element vocalisch is ontleent Van der Torre aan de 
distributie van de velaire nasalen. Volgens Van der Torre dragen velaire consonanten het 
lAl-element. Dit verklaart twee frequent voorkomende fonologische patronen. In de eer
ste plaats zijn er veel talen waar velaire nasalen niet mogen voorkomen in een ons et. Het 
Nederlands is zo'n taal; woorden als [1)ot] zijn daarom uitgesloten. Het tweede patroon is 
velarisatie van nasalen in het rijm. Dit proces komt onder meer voor in een aantal Neder
landse en Duitse dialecten. Een mooi voorbeeld is het dialect van Wieringen. Velarisatie 
in het Wieringer dialect is voor het eerst beschreven in Daan (1950), en is eerder geana
lyseerd in Van Oostendorp (2000b). Volgens Van der Torre laten deze twee fonologische 
patronen zien dat het lAl-element relatief vocalisch is. Immers, het rijm is bij uitstek de 
omgeving waar vocalen voorkomen, terwijl, omgekeerd, de onset een relatief sterke afkeer 

heeft van vocalen. 
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Het lIl-element neemt een intermediaire positie in tussen de twee extremenJAI en lUI. 
Dit betekent onder meer dat het met groter gemak kan voorkomen in een afhankelijke 
positie dan de labiale nasaal. Daarom mag, in het Nederlands althans, een coronale nasaal 
voorkomen in de tweede positie van een ons et, terwijl een labiale nasaal van deze positie 
is uitgesloten. Van der Torre geeft ter illustratie de volgende voorbeelden (p. 132). 

(4) [pn] eumatisch 
[pn] eumonia 
[fn]uiken 
[kn]oop 
[kn] al 

[xn] oe 
[xn]iffelen 
[kn]ie 

In paragraaf 1 gaf ik al aan dat het verband tussen OT en GP niet zo goed wordt uitgewerkt 
door Van der Torre. Laat ik het gedrag van de liquiden in intervocalische consonantclusters 
gebruiken als illustratie. Om te verantwoorden dat I een voorkeur heeft voor de hoofd
positie van de onset, en de r voor de afhankelijke positie formuleert Van der Torre deze 
twee OT-constraints (p. 152)1: 

(5) a. *Foot b. *Foot 

~ ~ 
0 0 0 0 

./'1 ./'1 
o N 0 N 

~ ~ 
x U x A 

De constraint in (Sa) zegt eenvoudigweg dat lUI niet mag voorkomen in de tweede positie 
van een onset in intervocalische positie. De constraint rechts zegt dat het lAl-element niet 
mag voorkomen in deze positie. De constraint in (Sa) is universeel hoger geordend dan 
de constraint in (Sb). Dit drukt uit dat het lUI-element een grotere drang heeft om weg te 
vluchten uit de tweede positie van een intervocalische ons et dan een lAl-element. 

Deze constraints zijn uitermate complex, zo complex dat ze de te verklaren feiten 
op een uiterst directe manier beschrijven. Hierdoor rijst de vraag of, en in hoeverre, het 
nodig is om te werken met de concepten van GP die in hoofdstuk 3 van het proefschrift 
zo gedetailleerd worden uitgewerkt. Waarom, met andere woorden, zouden we moeten 
aannemen dat er een regeerrelatie is tussen twee adjacente consonanten, en dat daarom 
in woorden van het type Popla de I in een hoofdpositie staat? Wanneer we constraints 
toestaan met een zo hoge graad van complexiteit is dat naar mijn mening niet nodig. De 
OT-constraints zijn voldoende krachtig om de feiten in hun eentje te beschrijven; hulp van 
de concepten van GP hebben ze niet nodig. 

In de volgende paragraaf zal ik laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om tot een 

In (5) ga ik voorbij aan de elementen in de wortelknoop. In de constraints staat 'x" voor een willekeurig 
segment, '0' staat voor ons et, '0' staat voor lettergreep, en 'N' staat voor nucleus. 
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zinvolle integratie te komen tussen GP en OT. Op mijn tweede bezwaar, het feit dat niet 
wordt aangetoond dat elementen noodzakelijk zijn, zal ik ingaan in paragraaf 4. 

3 Velarisatie in het dialect van Wieringen 

In het dialect van Wieringen worde onder bepaalde omstandigheden een nasaal gevelari
seerd. Dit proces vindt plaats wanneer de nasaal vooraf gegaan wordt door een niet-hoge 
achter klinker ([;)], of [a]), en gevolgd wordt door een coronale obstruent ([t] of [sj). Hier 
volgen een paar voorbeelden (Van der Torre pp. 102, 103): 

(6) velarisatie 
[dalJs] 'dans' 
[m;)lJt] 'mond' 

geen velarisatie 
[vent] 'vent' 
[kmt] 'kind' 

De volgende voorbeelden laten zien dat het proces niet plaatsvindt wanneer de nasaal niet 
gevolgd wordt door een coronale obstruent; de nasaal bevindt zich dan in finale positie, of 

hij wordt gevolgd door een labiaal. 

(7) geen velarisatie 
[lamp] 
[man] 
[b;)n] 

Wat is de verklaring van deze feiten? Van der Torre stelt een analyse voor die gebaseerd 
is op klassieke OT-constraints. Een van die constraints zegt simpelweg dat een finale con
sonant niet mag veranderen. De hoge ranking van deze constraint blokkeert velarisatie in 
woorden als man en bon. Een andere constraint zegt dat een labiaal plaatskenmerk, het 
element lUI om precies te zijn, niet verwijderd mag worden. Dit verklaart, volgens Van der 
Torre, waarom in een woord als lamp de labiaal niet veranderd kan worden in een velair. 
Deze vorm heeft een lUI element in zijn onderliggende representatie, en dit element mag 
nu eenmaal niet gedeleerd worden in het dialect van Wieringen. Technisch betekent dit 
dat de constraint IDENT-IUI hoog geordend is; in ieder geval hoger dan de constraint die 

zorgt voor velarisatie. 
De eerste constraint heeft een redelijke graad van plausibiliteit. Immers, er lijken tal

loze argumenten te zijn voor het bestaan van constraints die veranderingen aan de rand 
van een woord verhinderen. De tweede constraint, echter, is nogal problematisch, omdat 
hij niet toereikend is. Van der Torre gaat volledig voorbij aan een belangrijk principe in 
OT. Dat is het principe genaamd Richness of the Base. Dit houdt in dat er geen restricties 
zijn op onderliggende vormen; alle mogelijke structuren kunnen input zijn. Vormen die 
niet bestaan in de taal worden uitgefilterd door de constraint-hiërarchie van de taal in 
kwestie, en die werken uitsluitend op oppervlakterepresentaties. Zo zou het kunnen zijn 
dat een vorm als lamp op het onderliggende niveau geen lUI heeft, maar een lIl-element, 

2 Of liever 'werd', want in de huidige variant van het dialect komt velarisatie niet meer voor (p. !O2). 

120 121 



BEN HERMANS 

of een lAl-element, of helemaal geen element. Er is immers niets dat garandeert dat precies 
het lUI-element aanwezig moet zijn in een onderliggende vorm, simpelweg orrfdat er geen 
restricties werkzaam zijn op het onderliggende niveau. Stel nu dat we zouden aannemen 
dat er geen labiaal element aanwezig is in een vorm van het type lamp, in de geest van 
Richness of the Base. Met de ranking die van de Torre voorstelt is er niets dat velarisatie 
van de nasaal blokkeert. Immers, de constraint die in staat is om velarisatie te blokkeren, 
IDENT-1U1 kan geen effect hebben, omdat er in de onderliggende vorm geen lUI-element 
aanwezig is. Het gevolg zou zijn dat velarisatie van een nasaal plaats zou vinden vóór een 
labiale obstruent. Anders gezegd, de oppervlaktevorm [laDP] zou gegenereerd worden. We 
zouden dan een systeem hebben dat een contrast toestaat tussen woorden waar de nasaal 
wel gevelariseerd wordt vóór een labiaal (dat zijn de woorden waar de nasaal onderliggend 
geen lUI-element heeft), en woorden waar de nasaal niet wordt gevelariseerd vóór een 
labiaal (dat zijn de woorden die onderliggend wel een lUI-element hebben). Met betrek
king tot het dialect van Wieringen is dit een ongewenste situatie, omdat het dialect een 
dergelijk contrast niet heeft; er zijn geen woorden waar een velaire nasaal vooraf gaat aan 
een labiale consonant. 

Uiteraard is het mogelijk om dit probleem op eenvoudige wijze op te lossen. OT bevat 
voldoende machinerie om er een mouw aan te passen, om het wat oneerbiedig te zeggen. 
Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een nasaal verplicht moet assimileren aan 
een volgende labiale obstruent. De constraint die hiervoor zorgt moet dan hoger geordend 
zijn dan de constraint die velarisatie afdwingt. Dit zorgt ervoor dat een vorm als [laDP] 
nooit kan ontstaan. De constraint die velarisatie afdwingt moet wel weer hoger geordend 
zijn dan de constraint die zorgt voor de assimilatie van een nasaal naar een volgende coro
nale obstruent. Bij de omgekeerde ranking zou immers velarisatie niet kunnen werken. 
We zouden derhalve de volgende hiërarchie moeten aannemen: 

(8) FINALE ONVERANDERLIJKHEID, ASSIMILATIE VÓÓR LABIAAL » VELARISATIE » 

ASSIMILATIE 

Deze analyse geeft geen inzicht in de vraag waarom velarisatie precies werkt voor coro
nalen. Hij is niet veel meer dan een beschrijving van de feiten in een specifiek formeel 
systeem (de constraints en hun ordening). Dat dit zo is wordt duidelijk wanneer men zich 
realiseert dat een systeem waar velarisatie ook werkt voor labialen op zijn minst even 
gemakkelijk verantwoord zou kunnen worden in termen van de constraints hierboven. 
Hiervoor zou men alleen maar de ranking tussen VELARISATIE en ASSIMILATIE VÓÓR LABI

AAL moeten omkeren, en klaar is kees. Er is helemaal niets dat systemen met velarisatie 
voor een coronaal relatief ongemarkeerd maakt ten opzichte van systemen waar velarisa
tie werkt voor coronalen én labialen. 

Een interessantere analyse is echter mogelijk die op een meer fundamentele manier 
werkt met de voorstellen die Van der Torre uitwerkt in hoofdstuk 3. Daar legt hij uit wat 
de licenserings- en regeerrelaties zijn die de verschillende onderdelen van lettergrepen 
met elkaar onderhouden. De theorie die hij hier volgt is die van Harris (1994, 1997). Deze 
theorie is een versie van Government Phonology, een theorie die zijn oorsprong vindt in het 
werk van Jonathan Kaye (Kaye 1990, 1992; Kaye et al. 1985). 
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In GP 'regeert' het hoofd van het rijm de consonant in datzelfde rijm. Een woord als 

bon heeft de volgende structuur: 

(9) een klinker regeert 

O~\ 
I I' \ 
b:> n 

Een geregeerde positie heeft de neiging om zich te gedragen als een 'zwakke' positie. Dat 
houdt onder meer in dat de inhoud ervan vaak afhankelijk is van een naburige positie. 

Er is ook een regeerrelatie tussen een consonant in rijmpositie en een erop volgende 
ons et. Een van de belangrijke hypothesen van GP is verder dat een consonantcluster in 
een rijm altijd gevolgd wordt door een klinker, ook wanneer dat fonetisch niet zo lijkt te 
zijn. Een woord als hond bestaat daarom uit twee lettergrepen. De tweede lettergreep heeft 
een onhoorbare, lege nucleus. De structuur van dit woord is daarom als volgt: 

(l 0) een onse~ regeert 
R R 1\ I ON ON 

I I I 
h:> n t 

LU 
De consonant in rijmpositie wordt door twee posities geregeerd. Men zou kunnen zeggen 
dat een consonant in deze positie 'dubbel zwak' is. Dat betekent dat hij nog afhankelijker 
is van een naburig segment dan een enkelvoudig geregeerd segment. 

Laat ik nu een poging doen om de kern van Van der Torre's proefschrift, de schaal die 
het gedrag van de drie elementen uitdrukt, te herformuleren in termen van de volgende 

licenserings-constraints. 

(11) drie licenserings-constraints 
a) Een lAl-element is gelicenseerd in het hoofd van het rijm (de nucleus); 
b) Een lUI-element is gelicenseerd in het hoofd van de onset. 
c) Een lIl-element is gelicenseerd in een hoofd (van de onset, of van het rijm). 

De eerste constraint zegt dat een lAl-element, d.W.Z. de velaire articulatieplaats, ofwel in 
een nucleus moet staan, ofwel verbonden moet zijn met een segment dat zich in de nucle
us bevindt. In principe doet deze constraint hetzelfde werk als Van der Torre's constraint 
die eist dat een velaire articulatieplaats niet gelocaliseerd mag zijn in de ons et; vergelijk 

paragraaf 2 boven. 
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De tweede constraint zegt dat het labiale element ofwel in het hoofd van de onset staat, 
of verbonden is met een segment dat in het hoofd van de ons et staat. Deze constraint for
maliseert Van der Torre's observatie dat een labiale nasaal een 'slechte licensee' is: vergelijk 
de taalfeiten in (2). 

De derde constraint drukt uit dat een coronale articulatieplaats geen bijzondere voor
keur heeft voor spreiding naar het hoofd van de onset, dan wel de nucleus. Beide opties 
zijn mogelijk. 

Merk op dat deze licenserings-constraints een specifieke implementatie zijn van de 
kern van Van der Torre's proefschrift: de hypothese dat het lAl-element relatief vocalisch is 
en het lUI-element relatief consonantisch. Het lIl-element neemt een intermediaire positie 
in tussen deze twee uitersten. 

De licenserings-constraints die ik net genoemd heb zijn ook de basis voor een alterna
tieve verklaring van velarisatie in het dialect van Wieringen. Allereerst nemen we aan dat 
de werking van deze constraints sterker wordt naarmate een positie zwakker wordt. In het 
dialect van Wieringen is een enkelvoudig geregeerde positie sterk genoeg om de werking 
van de constraints te blokkeren. In termen van constraint-ranking betekent dit dat in een 
enkelvoudig geregeerde positie de IDENT-constraints hoger geordend zijn dan de license
rings-constraints. Het gevolg is dat in deze positie de drie plaats-elementen gehandhaafd 
blijven. In Van der Torre's systeem wordt dit verantwoord met de constraint die eist dat 
een finaal element niet veranderd mag worden. 

In een tweevoudig geregeerde positie, echter, zijn de licenserings-constraints sterker 
dan de IDENT-constraints. Er zijn in OT verschillende manieren om dit uit te drukken. 
Een mogelijkheid is om van de licenserings-constraints twee sets te maken, waarbij iedere 
set gerelateerd is aan een specifieke positie. Tussen de twee sets worden dan de IDENT
constraints geordend. De technische term voor dit type benadering is Positional Markedness. 
Deze benadering levert de volgende hiërarchie op: 

(12) Een alternatieve benadering 
LICENSERING IN DUBBEL GEREGEERDE POSITIE » IDENT » LICENSERING IN 

GEREGEERDE POSITIE 

Het effect van deze ordening is dat een plaatskenmerk van een codaconsonant die gevolgd 
wordt door een onset verbonden moet zijn aan die onset, dan wel aan de nucleus; een 
onafhankelijk plaatskenmerk kan in deze positie niet gehandhaafd blijven. In deze positie 
vinden we daarom een van de volgende twee structuren: 

(13) twee welgevormde structuren 
R R R R 

'\ ' o~\ I 
ON ON ON 
I I I I I I 
c v c c c v c c 

V V 
IAI,III 1U1,III 
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c en v staan voor een willekeurige consonant, resp. klinker. Deze twee configuraties druk
ken op schematische wijze uit dat een lAl-element graag spreidt naar het nucleaire hoofd, 
terwijl het lUI-element juist graag naar het onset-hoofd spreidt. Het lIl-element heeft geen 

voorkeur. 
De volgende structuur is onmogelijk omdat er zich in de dubbel-geregeerde positie een 

onafhankelijk element bevindt, dat noch aan de ons et, noch aan de nucleus verbonden 

is. 

(14) een onwelgevormde structuur 

oI\oC 
I I I 

c v cc 

I 
IEl 

IEl staat voor een willekeurig element. De structuren in (15) zijn ook uitgesloten, nu 
omdat het labiale en het velaire element aan de verkeerde positie verbonden zijn: 

(15) twee onwelgevormde structuren 

R R R R 

O~\ O~ 
I I I 

c v c c 

"'J 
lUI 

O~\ O~ 
I; \ I 

c v c c 

V 
lAl 

We hebben eerder gezien dat Van der Torre in zijn analyse van Wieringer velarisatie het 
principe van Richness ofthe Base over het hoofd ziet. Het effect hiervan is dat het niet hele
maal duidelijk is hoe vormen met een velaire nasaal vóór een labiale obstruent uitgesloten 
moeten worden. Interessant nu is dat de verklaring hiervan voor het grijpen ligt in een 
paar passages uit Van der Torre's proefschrift. Dat zijn die passages waar hij observeert 
dat het labiale element een 'sterkere licenseerder' is dan de andere twee elementen. Een 
van de duidelijkste passages is te vinden op p. 120: 'Similarly I claim ... that the increased 
licensing power of Iml as opposed to the other two Dutch nasals is due to the fact that the 
consonantal place element lUI enables Iml to be a better licensor'. 

Als het waar is dat het labiale element een betere licenseerder is dan de andere twee 
elementen, dan betekent dat in feite dat licensering door een lUI in de onset de voorkeur 
heeft boven licensering van lAl in de nucleus, dan wel door 111 in onset of nucleus. Dit is de 
verklaring van het feit dat een velaire nasaal niet kan voorkomen voor een labiale obstru
ent. Vergelijk de volgende twee structuren met elkaar: 
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(16) lUI is een betere licenseerder dan lAl 

o~R\ o~ o!\ o! 
II I I; \1 

I a IJP I a mp 

VI V 
lAl lUI lAl lUI 

In de structuur links is het lAl-element gelicenseerd in het nucleaire hoofd. Daarmee is 
lAl uiteraard de licenseerder, en wel van zichzelf. In de structuur rechts is lUI gelicenseerd 
in het hoofd van de onset, en daarmee treedt lUI op als licenseerder van zichzelf. Omdat 
lUI, in Van der Torre's eigen woorden, een betere licenseerder is dan lAl, heeft de struc
tuur rechts altijd de voorkeur boven de structuur links, en daarom kan die laatste nooit 
voorkomen. 

Dit alternatief verdient de voorkeur boven die van Van der Torre. De belangrijkste 
reden is dat het nu geen toeval is dat er geen velarisatie optreedt voor een labiaal. Sterker 
nog, dit systeem voorspelt dat velarisatie in deze omgeving onmogelijk kan bestaan. Daar
mee maakt deze analyse een sterkere voorspelling dan Van der Torre, die hierover geen 
voorspelling doet. 

Men kan zich afvragen hoe in de alternatieve analyse velarisatie verantwoord wordt. 
Welnu, we moeten zeggen dat lAl een betere licenseerder is dan 111. Om dit te begrijpen 
vergelijke men de volgende twee structuren: 

(17) lAl is een betere licenseerder dan 111 
R R R R 

O~\ O~ 
I I I 

d a IJ s 

O~\ O~ 
II \ I 
dan s 

VI 
lAl 111 

y 
lAl 

De structuur links heeft de voorkeur boven de structuur rechts, omdat lAl een betere 
licenseerder is dan 111. Uiteraard is dat niet zo in het Nederlands. Daar geldt de omgekeerde 
verhouding. In deze taal is 111 een betere licenseerder dan lAl. Dat is de reden dat nasalen 
in het Nederlands niet velariseren vóór een coronale consonant. 
Kennelijk zijn alle talen het erover eens dat lUI een betere licenseerder is dan de beide 
andere elementen. Over de krachtsverhoudingen tussen 111 en lAl verschillen talen van 
mening. In sommige systemen, zoals het Wieringer dialect, geldt dat lAl een sterkere licen
seerder is dan 111, terwijl in andere systemen de omgekeerde verhouding geldt. Op geen 
enkele plaats in het proefschrift botst deze interpretatie met een van de hypothesen die 
de auteur voorstelt. 

Een tweede probleem dat Van der Torre uit de weg gaat betreft de vraag waarom vela
risatie niet werkt na een vóór-klinker. We hebben immers gezien dat in woorden als vent 
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de nasaal niet veranderd wordt in een velair. Van der Torre vermeldt dit probleem wel in 
een voetnoot (p. 105), maar hij doet geen serieuze pogingen om dit, toch wel belangrijke 
feit, te verklaren. Wellicht kan dit probleem worden opgelost door een beroep te doen op 
hoofdigheid van elementen. Ik stel voor dat in achter-klinkers het lAl-element het hoofd 
is, terwijl in voorklinkers het lIl-element het hoofd is. De representatie van twee midden
klinkers is in deze opvatting als volgt: 

( 18) 111- versus lAl-hoofdigheid 

voorklinker [el 
N 
I 

f\ 
111 lAl 

achterklinker [0] 

N 
I 

.~ 
lAl lUI 

reden dat het 't enige element is. We moeten nu aannemen dat een element niet mag 
vertakken naar twee posities wanneer het hoofdig is in de ene positie, en niet-hoofdig 
is in de andere. Dit is een redelijke aanname, waarmee we kunnen verklaren waarom 
velarisatie van nasalen na een voor-klinker niet mogelijk is. Dit wordt verduidelijkt met 
de volgende representatie: 

(19) conflicterende hoofden 
R R 

O~\ O~ 
I I I 

v NI] 
111 lAl 

Deze structuur is onwelgevormd, omdat het lAl-element hoofdig is in het domein van de 
nasaal, terwijl het niet-hoofdig is in het domein van de klinker. Omdat dit niet mogelijk 
is, wordt velarisatie na een voorklinker uitgesloten. 

De analyse die ik hier heb voorgesteld, gaat ervan uit dat velarisatie een gevolg is van 
het feit dat een woord-interne coda een zeer zwakke positie is, omdat hij door twee buren 
geregeerd wordt. Het gevolg is dat het lAl-element vertakt en twee posities inneemt, één 
positie in de nucleus, en één in de coda. Om dezelfde reden spreidt het lUI-element, maar 
dit element spreidt het liefst naar de onset. Merk op dat er niet één constraint is die spe
cifiek verwijst naar nasalen. In dit opzicht verschilt de hier gegeven analyse sterk van de 
analyse voorgesteld door Van der Torre. Zijn velarisatie-constraint zegt dat nasalen in coda
positie een lAl-element moeten hebben (p. 104), en dat dit nu eenmaal niet geldt voor de 
andere sonoranten. De vraag waarom dit zo is, wordt door hem niet beantwoord. 

Natuurlijk is dit wel een zeer belangrijke vraag. Vanuit het perspectief van de alterna
tieve analyse die ik heb geschetst van velarisatie in het dialect van Wieringen is het zelfs 
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een urgent probleem. In principe wordt immers voorspeld dat de overige sonoranten aan 
hetzelfde type licenserings-constraints onderworpen zijn als nasalen. 
Wat zou dit voor gevolgen kunnen hebben? Laten we kijken naar het gedrag van de I in 
een woord-interne coda. 

In het systeem dat Van der Torre voorstelt heeft I de specificaties lUI en 111 (p. 25). Het 
effect is dat in een dubbel-zwakke omgeving (de woord-interne coda) de I sterk de neiging 
heeft om een verbinding aan te gaan met zijn buren. In de geest van bovengegeven ana
lyse van het dialect van Wieringen zou dit betekenen dat in een woord als help, bijvoor
beeld, het lUI-element verbonden is met de onset. Dit wordt immers afgedwongen door de 
licenserings-constraints. Daarmee zou dit woord de volgende structuur hebben: 

(20) een foute voorspelling 
R R 1\ I ON ON 

I I I 
hEl P 

III~ 
In deze structuur hebben de I en de p een intieme relatie met elkaar, omdat het lUI-ele
ment ze met elkaar verbindt. Dit zou betekenen dat ze niet van elkaar gescheiden kunnen 
worden door een epenthetische klinker. Dit is natuurlijk onjuist, omdat in het Nederlands 
de cluster lp redelijk gemakkelijk onderbroken wordt door een epenthetische klinker. Ken
nelijk hebben de niet-nasale consonanten minder sterk de neiging om een verbinding aan 
te gaan met een van hun buren. Hoe kunnen we dit uitdrukken? 

Ook voor dit probleem is een interessante oplossing mogelijk binnen de theorie die 
Van der Torre schetst in het derde hoofdstuk van zijn proefschrift. Een van de belangrijke 
onderdelen van mijn analyse van velarisatie is dat nasalen in de coda van het rijm gesylla
bificeerd worden. Die positie is dubbel zwak, omdat hij door beide buren geregeerd wordt. 
Ik stel voor dat de niet-nasale sonoranten in de nucleus gesyllabificeerd worden, het hoofd 
van de lettergreep. De reden hiervan is dat ze voldoende sonorant zijn om in die positie 
gelicenseerd te worden. Onder deze aanname is de structuur van een woord als help als 
volgt: 

(21) 1 in de nucleus 

R R 
I I 

ON ON 
I I \ I 
help 

~ I 
111 lUI lUI 
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Omdat de I zich in de nucleus bevindt, wordt hij niet geregeerd door de onset. Hij bevindt 
zich dus niet in een dubbel-zwakke positie, en daarom is de I in staat om zijn eigen ken
merken te handhaven. De lUI heeft dus niet de minste neiging om te spreiden naar de 
onset. 

Het aardige van dit alternatief is dat het voorspellingen doet die niet gemaakt worden 
in de analyse van Van der Torre. De voorspelling is dat, in het algemeen, nasalen meer 
onder druk staan om hun inhoud te spreiden naar een van hun buren dan de overige 
sonorante consonanten. Met betrekking tot toontalen, bijvoorbeeld, zou dat kunnen 
inhouden dat sonorante consonanten een onafhankelijke toonpositie kunnen zijn, met 
uitzondering van de nasalen. Tonen die verbonden zijn aan nasalen zouden mogelijkerwijs 
niet onafhankelijk kunnen zijn; zij zouden daarom moeten spreiden naar een van hun 
buren. 

In deze paragraaf heb ik aan proberen te tonen dat het mogelijk is om een nauwere 
relatie te leggen tussen GP en OT dan Van der Torre heeft gedaan. Zo'n verbinding schept 
een interessant nieuw licht op sommige feiten, en doet soms nieuwe voorspellingen. 

In de volgende paragraaf wil ik kort ingaan op de vraag in hoeverre het noodzakelijk 
is om met elementen te werken, in plaats van meer traditionele kenmerken. 

At Een argLlment voor elementen 

Op een van de laatste pagina's van zijn proefschrift (p. 206) concludeert Van der Torre dat 
"Any theory of segmental representation in combination with any theory of phonotactics 
is probably capable of capturing the facts presented in this dissertation" . Ik wil in deze 
paragraaf laten zien dat deze conclusie niet juist is. Het maakt wel degelijk uit of we met 
elementen werken dan wel met de traditionele kenmerken. Ik wil beweren dat elementen 
de voorkeur verdienen omdat ze voorspellingen doen die niet gemaakt worden in andere 
modellen van segment-representatie, zoals de traditionele kenmerktheorieën.3 

Veel Limburgse dialecten hebben een contrast tussen een sleeptoon en een valtoon. 
Hier volgen een paar voorbeelden: 

(22) de Limburgse tonen 
sleeptoon valtoon 
[wa:t:lr] 'water' [pa:t:lr] 'pater' 
[ma:d:lr] 'moeder' [mó':d:l] 'mode' 
[ml:n] 'mijn, onz.' [mî:n] 'mijn' 
[re:t] 'reet' [rê:t] 'riet' 
[kól] 'kletpraat' [kill] 'spreek, 1 ste pers.' 
[móri.] 'man' [pó:r't] 'pan' 

3 Het argument is eerder gepresenteerd in een lezing die ik samen met Marc Van Oosten dorp heb gehouden 
(Hermans en Van Oostendorp 2006). 
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Meestal wordt de sleeptoon uitgesproken als een egaal hoge toon. De valtoon. wordt uit
gesproken met een dalende intonatie. We kunnen daarom aannemen dat de sleeptoon 
gerepresenteerd kan worden als een vertakkende hoge toon, terwijl de valtoon bestaat uit 
twee toonsegmenten, hoog en laag, die ieder verbonden zijn met een segmentele positie. 
Dit wordt verduidelijkt in de volgende twee representaties: 

(23) de representatie van de twee tonen 

H HL 

1\ " xx xxx x 
\ I I I 

wat ;l r 

xxxxxx 
\ I I I I 

pat ;l r 

Interessant is dat in sommige omgevingen een van de tonen is uitgesloten. Zo mag de 
sleeptoon niet voorkomen in woorden met een korte klinker gevolgd door een velaire 
nasaal of een r. Hier volgen een paar voorbeelden uit het dialect van Maasbracht. Dit dia
lect is mijn moedertaal. 

(24) alleen valtoon op [IJ] en [rl 
[vátJ] 'vang, p'e pers: 
[bátJ] 'bang' 
[brîtJ] 'breng, 1 ste pers.' 

[Mr] 'bar' 
[vrer] 'ver' 
[hSr] 'hor' 

Eerder hebben we al gezien dat de overige sonorante consonanten in deze omgeving wél 
een sleeptoon accepteren. 

In het systeem van Van der Torre hebben de velaire nasaal en de r een belangrijke 
eigenschap gemeen; ze dragen beide een lAl-element (p. 25). De velaire nasaal heeft 
uitsluitend een lAl-element, dat om die reden ook het hoofd is. De r heeft naast het IAI
element ook het lIl-element. Van der Torre laat er zich niet over uit welk van de twee 
elementen het hoofd is. Wanneer we deze hypothese volgen, dan kunnen we zeggen dat 
er een zekere affiniteit is tussen het lage toonsegment van de valtoon en het lAl-element. 
Als dit juist is dan maken we een uiterst interessante voorspelling. We verwachten dat er 
ook een affiniteit is tussen midden-klinkers en lage klinkers aan de ene kant, en de val
toon aan de andere kant. Het is duidelijk dat dit in het moderne dialect niet zo is, zoals de 
voorbeelden laten zien die ik eerder heb gegeven. Maar, deze voorspelling is wel correct 
met betrekking tot de begintijd van de Limburgse tonen. Toen de tonen, zo'n duizend 
jaar geleden, ontstonden kregen midden-klinkers en lage klinkers een valtoon en de hoge 
klinkers, of dalende diftongen, een sleeptoon (Boersma, in voorbereiding). Hier volgen 
een paar voorbeelden (WGM betekent Westgermaans). 
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(25) van West-Germaans naar Limburgs 
Midden -klinkers en lage klinkers 
WGM *e: < *e: [brê:f] 'brief' 
WGM *e: < *eo [lê:f] 'lief' 
WGM *0: [hó:t] 'hoed' 
WGM *e < *ai [sni;l] 'sneeuw' 
WGM *:J < *au [bru;lt] 'brood' 
WGM *a: ' [dr5':t] 'draad' 

Hoge klinkers en dalf:nde diftongen 
WGM *i: [wf:t] 'ver' 
WGM *u: [vü:l] 'vuil' 
WGM *ai [kléît] 'kleed' 
WGM *au [Mum] 'boom' 

De distributie van de valtoon toont aan dat de midden-klinkers, de lage klinkers, de r en de 
ij een natuurlijke klasse zijn. Bij mijn weten is er geen enkele traditionele theorie die erin 
slaagt om dit uit te drukken. Bijvoorbeeld, in de Sound Pattern of English stellen Chomsky 
en Halle (p. 305) dat velairen [+hoog] zijn. Dit voorspelt dat velairen zich gedragen als de 
hoge klinkers; ze zouden daarom een sleeptoon moeten krijgen. 

De theorie die Van der Torre voorstelt doet de juiste voorspelling; de segmenten met 
een lAl-element hebben een voorkeur voor de valtoon. Dat zijn de midden-klinkers, 
de lage klinkers, plus de r en de ij. Naar mijn mening is dit een sterk argument voor de 
juistheid van een van de ideeën van het proefschrift: velaire consonanten hebben een 
lAl-element, net als de r. Het maakt dus wel degelijk uit welke theorie van segmentele 
representatie gekozen wordt: de traditionele kenmerktheorie die gebaseerd is op articulatie 
is onjuist, en een theorie die werkt met de wat abstractere elementen is een belangrijke 
stap in de goede richting. 

5 Conclusie 

Ik heb er in deze bespreking op gewezen dat het proefschrift van Van der Torre prachtig 
is in descriptief opzicht, maar dat er twee tekortkomingen zijn vanuit theoretisch perspec
tief: 1) het verband tussen GP en OT is niet hecht; 2) de elementen worden niet afdoende 
gemotiveerd. Ik heb een poging gedaan om te laten zien dat het ook mogelijk is om aan 
beide bezwaren tegemoet te komen. 
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