
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opkomst van de Franse fonologie 
J.W. van Leussen 



Dit proefschrift presenteert een computationeel kader om de verwerving van spraakklanken te 
modelleren. Het betoogt dat hiervoor niet alleen fonologische, maar ook niet-fonologische niveaus 
van representatie noodzakelijk zijn. Om aan te sluiten op de bestaande literatuur, met name waar 
die de Optimaliteitstheorie gebruikt, is gekozen voor een analyse in termen van constraints 
(beperkingen). Vervolgens wordt een specifiek constraintgebaseerd multilevel model, te weten 
Bidirectional Phonetics and Phonology, toegepast om een aantal scenario's in de eerste- en 
tweedetaalverwerving te bestuderen door middel van computersimulaties . 

 

 De eerste studie in dit proefschrift betreft het leren van Spaans als tweede taal door 
moedertaalsprekers van het Nederlands, en spitst zich toe op de verwerving van de Spaanse 
voorklinkers /i/ en /e/ door deze leerders. Om het verwervingsproces te modelleren wordt een 
herziene versie van het Second Language Linguistic Perception-model gebruikt. Van dit herziene 
model worden twee varianten getest: een parallel model waarin alle niveaus van representatie met 
elkaar in interactie zijn, en een seriëel model waarin prelexicale perceptie voorafgaat aan lexicale 
herkenning. Zowel de parallelle als de seriële variant kunnen de geleidelijke verwerving van een 
"Spaans-achtige" perceptie van de twee klinkers modelleren. De beide varianten doen echter 
verschillende voorspellingen over de uiteindelijke representaties in de fonologische grammatica van 
de taalleerder. Nader empirisch onderzoek zou kunnen verhelderen welke van de twee varianten het 
verwervingsproces getrouwer beschrijft 

  

 Voor de tweede studie wordt een methode beschreven om efficiënt te leren en evalueren in 
een constraintgebaseerd model met meer dan twee niveaus. Ter illustratie wordt een verschijnsel in 
de Franse fonologie, liaison, gemodelleerd aan de hand van een klein aantal voorbeelden. De 
efficiënte methode wordt vervolgens ten volle benut in de derde en laatste simulatie van het 
proefschrift, door de verwerving van liaison te modelleren aan de hand van een  omvangrijke 
dataset die onttrokken is aan een corpus van het hedendaagse gesproken Frans. Uit deze simulaties 
komt een \textit{lexicale} analyse van liaison naar voren. In zo'n analyse hanteren leerders 
verscheidene allomorfen voor een lexicaal item, en kiezen zij hieruit de meest geschikte op basis van 
de fonologische context. Dergelijke analyses zijn bekend uit de theoretische literatuur, en 
contrasteren met andere theorieën die liaison primair vanuit de fonologie verklaren. 

  

 De studies in dit proefschrift pleiten derhalve voor een multi-level, datagestuurde 
benadering in de fonologie. Het trainen van computermodellen op grote datasets levert een 
instrument waarmee concurrerende analyses vergeleken kunnen worden, op basis van hun 
leerbaarheid en overeenstemming met empirische gegevens. 


