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Nederlandse fonetiek: een alternatieve benadering

Hanne Kloots

In 2013 verscheen bij uitgeverij Lincom Dutch & Afrikaans – Pronunciation &
accents. Het boek telt 212 pagina’s en is geschreven door Luciano Canepari en
Marco Cerini. Toen me gevraagd werd om dit werk te recenseren, was ik blij
verrast. Er verschijnt immers niet elke dag een gloednieuw handboek over Neder-
landse fonetiek. In dit werk worden de principes van een door Luciano Canepari
ontwikkelde fonetische benadering, natural phonetics, toegepast op het Neder-
lands en het Afrikaans. De focus ligt duidelijk op het Nederlands. Aan het Afri-
kaans worden negen pagina’s gewijd.

Het boek bestaat uit twintig hoofdstukken en een geannoteerde bibliografie.
Na een voorwoord volgt een toelichting bij de begrippen ‘uitspraak’ en ‘fonetiek’.
In hoofdstuk 3-8 worden de algemene principes van de articulatorische fonetiek
samengevat en krijgt de lezer een overzicht van de klinkers, de diftongen en de
medeklinkers van het Nederlands. Om didactische redenen beschrijven de auteurs
hier ‘an “international” Dutch pronunciation [. . .] in a “native-like form”’ (p. 7).
Deze internationale variëteit is ‘free from local peculiarities, and is good for any-
body, especially foreign learners’ (p. 8). Ze houdt het midden tussen de Belgische
en de Nederlandse uitspraak van het Nederlands, ‘with a slight prevalence of
Belgian characteristics’ (p. 7). Onder de titel ‘Structures’ (hoofdstuk 9) wordt ver-
volgens een overzicht gegeven van verschijnselen die typisch zijn voor gebonden
spraak: assimilatie, reductiefenomenen en epenthesis. Ook de factor klemtoon
wordt hier kort toegelicht. Aan de intonatie wordt een afzonderlijk hoofdstuk
gewijd (hoofdstuk 10). Dan volgen er enkele teksten die bedoeld zijn om de lezer
te laten wennen aan het transcriptiesysteem van Canepari (hoofdstuk 11).
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In de tweede helft van het boek wordt de uitspraak van afzonderlijke variëteiten
van het Nederlands besproken. In hoofdstuk 12 en 14 wordt de ‘neutrale’ uitspraak
van het Belgisch- respectievelijk het Nederlands-Nederlands toegelicht. Met ‘neu-
traal’ bedoelen de auteurs de variëteit die gebruikt wordt ‘by “speech professio-
nals”, primarily (good) actors and dubbers’ (p. 7). De term ‘standaardtaal’ wordt in
dit boek vermeden, ‘because we are convinced that the term “standard” stands
more for something which is common and [. . . ] “good enough”, rather than excel-
lent and [. . . ] recommendable’ (p. 7). In hoofdstuk 13 en 15 komt de ‘mediatic
pronunciation’ van Vlaanderen respectievelijk Nederland aan bod. ‘Mediatic’ is
vermoedelijk de verengelste vorm van het Italiaanse woord ‘mediatico’. Met ‘me-
diatic pronunciation’ wordt namelijk de variëteit bedoeld van ‘anchormen and
journalists from non-local TV & radio stations’ (p. 7).

In het uitgebreide hoofdstuk 16 wordt aandacht besteed aan een aantal regio-
nale variëteiten van het Nederlands. De focus ligt daarbij op de klinkers. Alle pro-
vincies zijn vertegenwoordigd in het lijstje, behalve West-Vlaanderen. Belgisch- en
Nederlands-Limburg worden samen behandeld. Bij de beschrijving van de Friese
variëteit is niet helemaal duidelijk of het om een beschrijving van het Fries gaat of
om Nederlands zoals dat wordt uitgesproken door een inwoner van Friesland. In
hoofdstuk 17 is het de beurt aan de niet-Europese variëteiten van het Nederlands:
het Afrikaans-Nederlands, het Antilliaans-Nederlands en het Surinaams-Neder-
lands. Met ‘Afrikaans-Nederlands’wordt verwezen naar de variëteit van het Neder-
lands die sprekers van het Afrikaans gebruiken als ze communiceren met Vlamin-
gen of Nederlanders (p. 165). Het Afrikaans zelf komt aan bod in hoofdstuk 18.
Hoofdstuk 19 bevat een alfabetische lijst met ongeveer 2.000 voornamen, familie-
namen en plaatsnamen, gevolgd door een fonetische transcriptie. In hoofdstuk 20
vindt de lezer een beknopte toelichting bij de uitspraak van het Oud- en het
Middelnederlands. Het boek wordt afgesloten met een geannoteerde bibliografie.

In dit werk worden de principes van Natural phonetics and tonetics toegepast
op het Nederlands en het Afrikaans. Natural phonetics and tonetics is de titel van
een eerder werk van Canepari. In dat boek presenteerde de auteur een eigen
variant van het klassieke transcriptiesysteem van de International Phonetic Asso-
ciation (IPA). Hij ontwikkelde zijn eigen IPA-variëteit (canIPA) omdat het klassieke
IPA naar zijn gevoel nog te sterk aanleunt bij het foneemniveau en te weinig
fonetisch detail laat zien. Transcriberen in canIPA gebeurt volgens de auteurs het
best met Mac OS 9.2, een besturingssysteem dat op de markt kwam vlak na de
millenniumwisseling (p. 12). Ook natural phonetics is een begrip van Canepari. Bij
deze benadering ligt de focus op articulatorische fonetiek en ‘functional phonetics’
(p. 16). Om deze vorm van fonetiek te bedrijven is geen speciale apparatuur nodig,
alleen een opnameapparaat met een snel reagerende, bij voorkeur mechanische
pauzeknop en een degelijke koptelefoon (p. 17).
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In de inleiding wordt niet echt uitgelegd op welk doelpubliek het boek zich richt.
De keuze voor een alternatief transcriptiesysteem maakt Dutch & Afrikaans –
Pronunciation & accents moeilijk toegankelijk voor wie zich nog niet eerder in dit
systeem verdiept heeft. De positie van de klinkers bij elke variëteit wordt bijvoor-
beeld ook niet – zoals bij het traditionele IPA – weergegeven op trapeziumvor-
mige schema’s, maar op parallellogrammen (p. 45). Het handboek introduceert
ook eigen Engelse vakterminologie. Zo zijn fricatieven ‘constrictives’ (p. 63) en
affricaten ‘stop-strictives’ (p. 65).

Hoe de beschrijvingen van de verschillende taalvariëteiten concreet tot stand
gekomen zijn, wordt niet geëxpliciteerd. Een methodologisch hoofdstuk had dit
boek zeker een meerwaarde gegeven. Zo zouden de meeste lezers waarschijnlijk
graag weten op welk corpus de waarnemingen gebaseerd zijn, om welk type
spraak het gaat, wie de spraak getranscribeerd heeft, of de betrouwbaarheid van
de transcripties op een of andere manier getoetst is en hoeveel sprekers er per
variëteit onderzocht werden. Een concreet voorbeeld: welke Vlaamse mediafigu-
ren hebben de auteurs beluisterd toen ze besloten dat de ‘mediatic Flemish-Dutch
pronunciation’ een uvulaire /r/ heeft (p. 111)? In de inleiding wordt herhaaldelijk
verwezen naar eerdere publicaties van de eerste auteur. Mogelijk kan de lezer
daarin wel de nodige achtergrondinformatie vinden over de gebruikte methodo-
logie.

Het boek heeft een bibliografie van bijna vier pagina’s. In de tekst zelf wordt
echter nagenoeg alleen verwezen naar twee andere Lincomuitgaven van de eerste
auteur: A handbook of pronunciation en het reeds genoemde Natural phonetics &
tonetics, allebei verschenen in 2007. De bronnen uit de bibliografie zijn dus niet
systematisch verwerkt in de tekst. Als de auteurs met hun boek ook graag een
academisch publiek willen aanspreken, is dat een ernstig manco.

Als we de bibliografie meer in detail bekijken, blijkt dat er nauwelijks verwezen
wordt naar recente vakliteratuur. Namen als Vincent van Heuven, Patti Adank,
Roeland van Hout, Hans van de Velde en Mirjam Ernestus ontbreken bijvoorbeeld
volledig in de bibliografie. Van foneticus Jo Verhoeven is slechts een publicatie
vermeld. Nochtans hebben al deze mensen – en met hen nog vele anderen – de
voorbije vijftien jaar heel wat stenen verlegd in het onderzoek naar uitspraak en
uitspraakvariatie in het Nederlands. Bij de boeken die wel vermeld zijn in de
bibliografie, staat vaak een commentaar. Meestal hebben deze commentaren be-
trekking op de fonetische transcripties. Zo worden de Praktische uitspraakleer van
de Nederlandse taal van Edgard Blancquaert en de ABN-uitspraakgids van Piet
Paardekooper volgens de auteurs gekenmerkt door een ‘fantaphonic IPA with
idiosyncratic spelling-addiction’ (p. 206). In de toelichting bij de geannoteerde
bibliografie geven de auteurs ook expliciet aan dat ze weinig fiducie hebben in
de bestaande vakliteratuur:
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[A]ll native-speaking authors seem to describe just their own pronunciation,
irrespective of all the others. So, they often clearly contradict one another.
Ultimately, all publications on the pronunciation of Dutch [. . . ] seem to be just
simple provincial and home-made exercises (p. 205).

Dialectologische en sociolinguïstische vakliteratuur ontbreekt volledig in de
bibliografie, terwijl toch een belangrijk deel van het boek besteed wordt aan
regionale taalvariëteiten. De bibliografie bevat trouwens – net als de rest van het
boek – verschillende tikfouten.

Tijdens het lezen rezen er ook een aantal vragen. Zo vroeg ik me bijvoorbeeld
af waarom de variëteit ‘Flemish Dutch’ volgens het landkaartje op p. 135 zowel
Oost-Vlaanderen als het dialectgebied Brabant – maar niet West-Vlaanderen en
Limburg – omvat. Een andere enigmatische passage vinden we in de introductie
bij ‘Neutral Flemish-Dutch pronunciation’:

As we have already recalled, Dutch was introduced in Belgium as an official
language only in recent times, precisely in 1898. Consequently, the local neutral
pronunciation of Dutch has been prevented from developing considerable
deviations from the inherited “ideal” model (p. 101).

Suggereren de auteurs hier dat de standaarduitspraak in Vlaanderen als het ware
nog onvoldoende tijd heeft gehad om afwijkingen te ontwikkelen ten opzichte van
het Nederlandse Nederlands? De auteurs stellen verder dat er in het centraal-
westelijke deel van het Nederlandse taalgebied ‘a wide diversity of accents’ te
vinden is, ‘due to their longer standing in the history of Dutch’ (p. 137). In het
westelijke deel van Nederland – met name de Randstad – staan de dialecten
echter al enige tijd vrij zwak (Van der Sijs & Willemyns 2009, p. 59). De afstand
tussen dialect en standaardtaal is in dat gebied ook relatief klein (Heeringa 2004).
Eveneens mysterieus is de opmerking dat de regionale variëteit van Brussel ‘a
more European setting for the vowels’ heeft (p. 159). Hadden de auteurs in de
Europese hoofdstad een niet-Europese klinkersetting verwacht? Een laatste voor-
beeld: waarom zijn in de ‘Dutch mini-phono-dictionary’ uit hoofdstuk 19 soms
twee spellingvarianten van dezelfde plaatsnaam opgenomen? ‘Laeken’ en ‘Schaer-
beek’ komen nog steeds voor in Franse teksten, maar de kans dat iemand anno
2014 nood heeft aan de correcte uitspraak van de vooroorlogse spellingen ‘Asch’,
‘Blankenberghe’, ‘Iseghem’ en ‘Okeghem’ lijkt me eerder gering.

Kortom, dit boek is een intrigerend curiosum, maar wie op zoek is naar een
algemene inleiding in de Nederlandse fonetiek, of wie een toegankelijke toelichting
nodig heeft bij een bepaalde regionale variëteit, gebaseerd op recent corpusonder-
zoek, vindt wellicht eerder zijn of haar gading in de al bestaande vakliteratuur.
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Over Nooteboom – een schrijver met ‘mobility as a
fundamental way of life’

Jaap Grave

Onderzoek naar transfer is de afgelopen twintig jaar in een stroomversnelling
terechtgekomen. Dat geldt voor de noemer waaronder het valt – receptie werd
cultural transfer – en voor het kader dat bij het onderzoek wordt uitgebreid. Het
proces lijkt eenvoudig door een aantal constanten, maar is chaotisch en onvoor-
spelbaar – alleen modellen zorgen ervoor dat het een logische en geordende in-
druk maakt.

Jane Fenoulhet richt zich in haar studie Nomadic literature op, zoals de onder-
titel luidt, Cees Nooteboom and his writing, die om diverse redenen een aantrekke-
lijke casus voor haar is. Vanwege ‘the transnational nature of his literary presence’
(p. 1), beschouwt zij zijn levenswijze en zijn werk letterlijk, filosofisch en metafo-
risch als ‘nomadic’: hij is ambigu door zijn positie in de wereld, zijn schrijverschap
en zijn taalgebruik en, hoewel hij in een ‘kleine’ taal schrijft en een deel van zijn
genre – reisverhalen en journalistiek werk – tot een ‘minor’ genre behoort, be-
schouwt ze hem als een belangrijk schrijver die meer belangstelling van Engelse
critici verdient.

Haar studie bestaat uit twee delen: in ‘Literature and new belongings’ beschrijft
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