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Sam en vatting 

Wanneer iemand spreekt, beperken zijn uiti.ngen zich niet tot informatie over 
een bepaald domein. Er komen ook uitingen voor die aangeven dat de spreker 
zijn communicatie-proces regelt. Deze uitingen worden speech management 
uitingen genoemd. In dit verslag wordt onderzocht in welke vormen deze 
speech management-activiteiten voorkomen in spontaan gesproken monologen. 
V oor dat onderzoek is een classiticatie gemaakt die gebaseerd is op de clas
siticatie van Allwood, Nivre & Ahlsen (1989) en van Levelt (1983). 
Sprekers k:unnen met speech management uitingen twee functies vervullen: 
Ten eerste komen er elementen voor waaruit blijkt dat de spreker op zoek is 
naar de voortzetting van zijn spraak. Daarbij is het mogelijk dat de spreker 
op zoek is naar bijvoorbeeld een nieuw woord, een nieuwe zin of een nieuw 
onderwerp. 
Ten tweede komen er elementen voor waarmee de spreker zijn oorspronkelijke 
uiting kan veranderen. Een spreker kan zijn oorspronkelijke uiting om verschil
lende redenen willen veranderen: zo kan een uiting een lexicale, syntactische 
of fonetische fout bevatten of kan een uiting een mogelijke ambigwteit of 
onvolledigheid bevatten. 

Uit het onderzoek volgt dat de 'zoek-functie' voornamelijk vervuld wordt door 
de verwerkings-term 'eh', door herhalingen en door pauzes. Lange pauzes geven 
over het algemeen aan dat de spreker op zoek is naar een nieuw onderwerp 
en korte pauzes dat de spreker op zoek is naar een nieuw woord. 
De 'verander-functie' wordt voornamelijk vervuld door inserties en substituties. 
Als sprekers een ambiguiteit op will.en lossen dan gebeurt dit over het al
gemeen door een insertie, het toevoegen van een woord aan de oorspronkelijke 
uiting. Als sprekers een fout willen verbeteren dan gebeurt dit over het al
gemeen door een substitutie, het vervangen van een of meerdere woorden van 
de oorspronkelijke uiting door een nieuwe constituent. In dit verslag wordt 
verder beschreven welke strategieijn de sprekers gebruiken om duidelijk te 
maken welke van de functies wordt toegepast en op welke lingwstische elemen
ten deze functies van toepassing zijn. 

Abstract 

In a conversation, utterances are not limited to information about a certain 
domain. Some utterances indicate how the speaker is arranging the com
munication process itself. These utterances are called speech management 
utterances. This report examines in which forms these speech management 
activities occur in spontaneously spoken monologues and classifies them accor
ding to a classification based on Allwood, Nivre & Ahlsen (1989) and Levelt 
(1983). 
Speech management utterances may have two functions during the conversa
tion. 
The first is to serve as an indicator that the speaker is looking for the con
tinuation of the speech in progress. This continuation may take the form of a 
new word, a new sentence or a new topic. The second function is to indicate 
a change in the original utterance. A speaker may wish to change the ut
terance because of a lexical, a syntactic or a phonetic error or possibly to 
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correct ambiguity or incompleteness. These two functions are called the 'search
function' and the 'change-function'. 
The fmdings of this report support the conclusion that the 'search-function' is 
mainly carried out by the editing term 'eh', by repetitions and by pauses. 
Generally long pauses imply that the speak.er is looking for a new subject and 
short pauses indicate that the speak.er is looking for a new word. The 'change
function' was found to be carried out primarily by insertions and substitutions. 
For example, a speaker may disambiguate the meaning of an utterance by 
adding a word to the original utterance. A substitution, i.e. one or more words 
of the original utterance are replaced by a new constituent, is most often used 
to correct an error. 
The strategies by which speakers make clear which functions are being applied 
and on which elements they are being applied are also described and discussed. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Wanneer iemand spreekt, beperken zijn uitingen zich niet tot informatie over 
het domein dat hij aan het bespreken is. Ongeveer de helft van de uitingen 
(zie Bunt, van Katwijk, Muller en van Nes (1980)) betreft informatie op een 
meta-niveau. Deze uitingen op meta-niveau worden ook wel Dialogue Control 
Acts (DCA's) genoemd. In Bunt et al. worden zes categorieen DCA's onder
scheiden: 

1. het herkennen van uitingen, bijvoorbeeld "Did you say Tuesday?" 
2. het begrijpen van de semantische inhoud van de uitingen, bijvoorbeeld ''I'm 

not familiar with that terminology" 
8. het interpreteren van dialooghandelingen, bijvoorbeeld "Why do you uk?" 
4. het evalueren van informatie, bijvoorbeeld "That's right" 
5. het plannen van het vervolg van de dialoog, bijvoorbeeld "I would also like 

to ask you the following" 
6. het formuleren van uitingen, bijvoorbeeld 'What's again the name of that 

colour?" 

De categorisatie die in Bunt et al. genoemd wordt, is gebaseerd op uitingen 
zoals die voorkomen in dialogen. Behalve deze uitingen, komen in gesprekk:en 
ook uitingen voor die men minder goed kan plaatsen in de bovengenoemde 
categorisatie. Voorbeelden hiervan zijn zelfcorrecties ("linksboven nee rechtsbo
ven") en uitingen die aangeven dat de spreker zoekt naar een woord, zonder 
dat de spreker dat expliciet aangeeft ("dat is een eh fiets"). Deze uitingen 
zullen in het vervolg Speech Management (SM) genoemd worden. Speech 
management betreft dus het lingui:stisch en ander gedrag dat aangeeft dat de 
spreker zijn communicatie-proces regelt (bijvoorbeeld door m.iddel van gebaren 
of bepaalde morfemen). 

Het doel van dit verslag is om na te gaan in welke vormen SM voorkomt in 
gesproken taal. In dit verslag wordt niet zozeer gekeken naar de vormen van 
SM die ontstaan tijdens een interactie met een of meer hoorders, maar naar 
de processen zoals die zich voordoen tijdens het spreken zonder dat hierbij een 
concrete hoorder aanwezig is. Tevens zal zoveel mogelijk aangegeven worden 
wat de bedoeling van de spreker is en op welke manier dat to~ uitdrukking 
komt in zijn spraak. Zo kan een spreker bijvoorbeeld met een verlenging van 
een klinker een correctie proberen aan te brengen in een stuk gesproken tekst 
of met het woord 'sorry' proberen aan te geven dat er iets fout gegaan is. 

Bij het beschrijven van deze processen zal geprobeerd worden de indelingen 
van Levelt (1983) en Allwood, Nivre en Ahlsen (1989) met elkaar te com
bineren. De nieuwe indeling die daaruit ontstaat zal toegepast worden op een 
domein van spontaan gesproken monologen (Beun, 1991). 
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De verwachting is dat er ondanks de afwezigheid van een dialoogpartner toch 
veel management-activiteiten zu.llen plaatsvinden, omdat het formuleren van 
zinnen een complex proces is, waarbij veel fouten kunnen optreden. 

In hoofdstuk 2 zal de classificati.e van Speech Management van Allwood et al. 
behandeld worden. Levelt (1983) behandelt dezelfde versch.ijnselen en zijn 
indeling zal gecombineerd worden met die van Allwood et al. In hoofdstuk 3 
wordt deze nieuwe indeling toegepast op de monologen. Daarbij zal gekeken 
worden welke elementen wel in de monologen voorkomen en welke niet. Tevens 
zal onderzocht worden of de indeling toereikend is. 
In hoof dstuk 4 volgen de discussie en de conclusies. 
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Hoofdstuk 2 

Speech Management 
2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt behandeld wat er in de literatuur geschreven is over 
de verschijnselen die vallen onder de verzamelnaam Speech Management. V oor 
een overzicht van Speech Management zal worden uitgegaan van de indelingen 
van Allwood et al. (1989) en van Levelt (1983). 
De indelingen van Allwood et al. en Levelt zullen waar mogelijk aangevuld 
worden met de bevindingen van andere onderzoekers. De indeling van dit 
hoofdstuk luidt als volgt: eerst komt er een overzicht van Speech Manage
ment-activiteiten zoals Allwood et al. die geven. Vervolgens wordt de indeling 
van Levelt behandeld. De afsluiting van dit hoofdstuk wordt gevormd door een 
nieuwe indeling, welke een combinatie is van de eerder behandelde classifica
ties. 

2.2 Allwood, Nivre & Ahlsen 

In Allwood et al. wordt een verzameling verschijnselen uit gesproken taal 
onderzocht waarvan verwacht wordt dat ze hun plaats hebben in de relatie 
tussen de individuele spreker en de gesproken interactie die op dat moment 
aan de gang is. Om preciezer te zijn wordt er gekeken naar de extern herken
bare processen die aangeven dat de spreker zijn linguistische bijdrage aan de 
interactie plant of corrigeert. Het concept van Speech Management (SM) omvat 
lingwstisch en antler gedrag dat bewijst dat een individu zijn eigen communi
catie plant, terwijl hij daarbij zijn gesprekspartner in acht neemt. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door pauzeren, het gebruik van speciale morfemen, het gebruik van 
speciale gebaren, herhaling en de verandering van al eerder geformuleerde 
inhoud of expressies. 
Allwood et al. kijken daarbij voornamelijk naar de volgende factor: de in
dividuele deelnemers aan de communicatie en hun biologische, psychologische 
en sociale kenmerken. 
De analyse is beperkt tot de spraak-uitvoer van de deelnemers: de lichaamssig
nalen worden buiten beschouwing gelaten. Er is gekeken naar verschijnselen 
die duiden op spontaan voorkomend SM. Daaronder vallen verschijnselen die 
in eerdere studies behandeld zijn onder: '(self-) repairs\ '(self-) correction', 
'aarzel-fenomenen', '(zelf-) herhaling', '(zelf-) herformulering', 'substitutie' en 
'editing'. Er is niet gekeken naar het spraak-articulatie proces en naar 'speech 
errors'. · 
Speech Management wordt door Allwood et al. onderverdeeld in twee hoofdgroe
pen, Basis SM kenmerken en combinaties van basis SM kenmerken. 
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2.2.1 Basis SM kenmerken 

Basis SM kenmerken worden onderverdeeld in Basis SM Expressies en Basis 
SM Operaties. 

Basis SM kenmerken 

Basis SM Expressies 

pauze SSME verlenging 

Basis SM Operaties 

zelf-inter
ruptie 

zelf-her
haling 

fipur 1: overzicht van basis SM kenmerken 

Basis SM Expressies 

Basis SM expressies (BSME) zijn eenvoudige expressies die binnen een uiting 
geplaatst worden. BSME zijn verder onder te verdelen in: pauze, simpele SM 
expressies, expliciete SM zinsdelen en andere SM geluiden. 

1. Pau.zes 
Pauzes1 worden bier gedefmieerd als 'het ontbreken van geluid tijdens 
vloeiende spraak'. Allwood et al. zeggen dat pauzes een keuze-functie heb
ben; hiermee wordt bedoeld dat de spreker in staat gesteld wordt tijd te 
winnen voor processen die te maken hebben met de voortdurende keuze van 
de inhoud en de structuur van de expressies. Uit de literatuur zijn verschil
lende functies van pauzes in dialogen bekend. Chafe (1979) zegt dat pauzes 
aan uitingen vooraf gaan en dat de lengte van de pauze een functie is van 
de hoeveelheid planning die de spreker nodig heeft om de volgende uiting 
te formuleren. 
Volgens Pomerantz (1985) kunnen sommige pauzes aangeven of je bet al 
dan niet met je gesprekspartner eens bent, afhankelijk van de context. 

Een voorbeeld van agreement is (Pomerantz, 1985 ): 

K: I couldn't, I'm a weak.lin 
--> (1,0) 
I am. I'm comin to that conclusion 
I'm a damn weakling 

1 Pauzes worden in de voorbeelden aangegeven door middel van '(2.0)'; (2.0) geeft een pauze aan van twee aeconden. 
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-❖ (1,0) 
No damn good 

R: Well we're not gonna stick up fer you heh, heh 

Een voorbeeld van disagreement is (Pomerantz, 1985): 

A: GOD, isn't it DREARy 
--> (0,6) 

B: it's WARM though 

Het zal duidelijk zijn dat de interpretatie van deze pauzes bijzonder con
text.atbankelijk is. 
Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) onderscheiden verschillende soorten 
pauzes: pauzes binnen een beurt van de spreker, pauzes die ontstaan bij een 
beurt-wisseling en aangekondigde pauzes, die bijvoorbeeld ontstaan als de 
gesprekspartner aan de telefoon doorverbonden moet worden. 
In Sacks et al. kunnen pauzes dienen als een verzoek voor een zelf-verbete
ring door de hoorder. Een voorbeeld daarvan is: 

C: (rings) 
R: Hello 
C: Hello Charles 

--> (0,2) 
This is Yolk 

De hoorder weet niet wie hij aan de telefoon heeft. Hij wacht tot de heller 
zal zeggen wie hij is. Uit de pauze die ontstaat kan de spreker afleiden dat 
de hoorder hem niet herkent en dat hij zijn naam moet zeggen. 
Goldman-Eisler (1968) en Rochester (1973) geven aan dat een 'gevulde' 
pauze ('eh') de aanwijzing is dat het spraak-produktie apparaat op zoek is 
naar het volgende woord, zin of idee. De 'eh' geeft de spreker de tijd om na 
te denken. Er is volgens Christenfeld, Schachter & Bilous (1991) geen red.en 
om aan te nemen dat dit niet ook door middel van een 'lege' pauze kan 
gebeuren en ze verwachten dat pauzes aangeven dater een zoekproces aan 
de gang is. Pauzes kunnen in lengte verschillen. De verwachting is dat 
korte pauzes aangeven dat de spreker op zoek is naar een (nieuw) woord en 
dat lange pauzes aangeven dat de spreker op zoek is naar een nieuw idee. 

2. Simpele SM expressies 
Met simpele SM expressies (SSME) worden kleine tussenwerpsels bedoeld, 
zoals bijvoorbeeld 'eh' of 'mmm'. In Allwood et al. hebben SSME een keuze
functie. 
Goldman-Eisler (1968) en Rochester (1973) zeggen dat deze 'eh's' aangeven 
dat bet spraak-produktie apparaat op zoek is naar bet volgende woord, zin 
of idee. Volgens Maclay & Osgood (1959) is' 'eh' een aanwijzing voor de 
hoorder dat de spreker nog meer te vertellen heeft. James (1972, 1973) zegt 
dat 'eh' aangeeft dat de spreker tijdelijk iets vergeten is. Goodwin (1981) 
heeft gekeken naar conversaties waarbij spreker en hoorder elkaar konden 
zien. Uit dat onderzoek volgde dat de spreker zijn uiting kan verlengen als 
de hoorder hem niet aankijkt. Door de verlenging kan hij er voor zorgen dat 
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bet einde van de uiting samenvalt met bet moment waarop de hoorder hem 
weer aankijkt. Daarna kat bij een nieuwe zin beginnen met de volledige 
aandacht van de hoorder. Een mogelijkheid om een uiting te verlengen is 
door de toevoeging van een 'eh'. 

S. Expliciete SM zinsdelen 
Expliciete SM zinsdelen ( of SM phrases; SMP) zijn langere zinsdelen die 
direct of indirect aangeven waar de spreker mee bezig is. V oorbeelden 
hiervan zijn: 'hoe noem je dat' of 'zoals gezegd'. Allwood et al. geven bij bun 
classificatie geen definitie van SMP, alleen maar deze twee voorbeelden, die 
niet voldoende informatie geven om af te kunnen leiden wat SMP precies 
inhoudt. Op deze twee voorbeelden wordt de toepassing van de classificatie 
gebaseerd. Het is goed mogelijk dat daarbij SM zinsdelen worden overge
slagen die Allwood et al. wel tot de groep van SM zinsdelen rekenen. 

Volgens Allwood et al. hebben sommige expliciete SM zinsdelen de keuze
functie (bijvoorbeeld 'hoe noem je dat') en andere expliciete SM zinsdelen de 
verander-functie (bijvoorbeeld 'dat is een blauwe, ik. bedoel, rode auto'). De 
verander-functie houdt in dat de spreker eerder gedane uitingen wil cor
rigeren. 

4. Andere SM geluiden 
Onder andere SM geluiden (SMS) vallen geluiden zoals lachen, sissen, zuch
ten en andere geluiden die moeilijk te classificeren zijn. 
Volgens Allwood et al. hebben deze geluiden de keuze-fu.nctie. Volgens Good
win (1981) kunnen sprekers door de toevoeging van SM geluiden bet einde 
van de uiting uitstellen tot het moment dat de hoorder de spreker weer 
aankijkt. 

Basis SM Operaties 

Basis SM opera ties (BSMO) zijn simpele operaties die toegepast worden op 
elementen uit de uiting. BSMO zijn verder onder te verdelen in: verlenging van 
een continuant, zelf-interruptie en zelf-herhaling. 

1. Verlenging van een continuant 
Een spreker kan een continuant opvallend !anger aanhouden. Volgens All
wood et al. heeft zo'n verlenging een keuze-fu.nctie. Het lijkt echter ook 
mogelijk dat de spreker met de verlenging van een continuant een beteke
nis-verandering in gedachten kan hebben, bijvoorbeeld "dat is een heeeel 
mooi schilderij", waarmee de spreker kan bedoelen dat hij bet schilderij 
lel.ijk vindt. Goodwin (1981) zegt dat sprekers een klank kumien verlengen 
om de beeindiging van een woord te laten samenvallen met bet moment dat 
de hoorder de spreker aankijkt. De spreker · kan door bet verlengen van 
klanken zijn spraak-handelingen aanpassen aan de handelingen van de 
hoarder. 

2. Zelf-interruptie 
Hiermee wordt bedoeld dat de spreker zijn spraak onderbreekt in bet 
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midden van een constituent (bijvoorbeeld een woord of een zinsdeel). 
De functie die een zelf-interruptie heeft noemen Allwood et al. proces SM 
(in combinatie met resumptie dat later in dit hoofdstuk behandeld wordt). 
Dit komt omdat zelf-interruptie gewoonlijk betrok.k.en is bij de basis proces 
voorwaarden van SM. Met andere woorden: om SM te laten plaats vinden 
moet er vaak een zelf-interruptie zijn. 

3. Zelf-herhaling 
De spreker reproduceert een uiting of delen van een uiting die hij eerder in 
die zin al geuit had. Bijvoorbeeld in de volgende zin: 

Sd.112
: ''.,je je ziet duidelijk de de streepjes die je die je trekt als je een vlak 
wilt inkleuren met potlood" 

In Allwood et al. hebben zelf-herhalingen een keuze-functie; sprekers her
halen zichzelf om tijd te hebben om te bedenken wat ze verder willen 
zeggen. In Beun (1985) worden herhalingen in informatie-dialogen bekeken. 
Een van de functies van herhalingen is pauzeren: de spreker geeft aan dat 
hij ergens mee bezig is (bijvoorbeeld met het bedenken van de volgende zin). 
Het gaat bier echter om de herhaling van een uiting van de gesprekspartner 
en niet om een zelf-herhaling. 

2.2.2 Combinaties van SM kenmerken 

De simpele SM kenmerken kunnen ook in combinatie met elkaar voorkomen. 
Er zijn twee mogelijkheden, combinaties van basis SM kenmerken en ~ 
plexe operaties. 

Combinaties van basis SM kenmerken 

Dit zijn combinaties van Basis SM Expressies en/of Basis SM Operaties. 

2 (3d.11) verwijst naar een monoloog uit Beun (1991). '3' staat voor proefpersoon 3, 'd' staat voor monoloog d van die 

proefpenoon en '11' 1taat voor bet numrner van de uiting binnen die monoloog. 
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combinaties var 
Basis SM 

I 
I I I 

combinaties van combinaties van combinaties van 
Basis SM Expressies Basis SM Basis SM Expressies 

Operaties en Operaties 

flpur I: overzicbt van combinaties van Buis SM 

In bet volgende voorbeeld is er sprake van een combinatie van twee Basis SM 
Expressies ('eh' en de pauze (1.0)) en een Basis SM Operatie (de zelf-herhaling 
'een'): 

2e.14: "in bet middelste vierkant is een eh (1.0) een cirkel afgebeeld" 

Combinaties van BSME en/of BSMO hebben volgens Allwood et al. een keuze
functie. 

Complexe operaties 

Complexe operaties bestaan uit de twee basis operaties 'zelf-interruptie' en 'zelf
herhaling' samen met een of meer extra kenmerken. Deze operaties zijn onder 
te verdelen in: holistische operaties, gemtegreerde operaties en verbonden 
operaties. 

holistische 

deleti substitutie 

complexe SM 
operaties 

geintegreerde 

herordenin 

flpur 8: overzicbt van complu:e SM operat:ies 
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1. Holistische operaties 
Deze operaties komen niet tot uitdrukking in de oppervlakte-structuur, maar 
spelen zich af op een dieper niveau. In de oppervlakte-structuur staan de 
basis operaties 'zelf-interruptie' en 'zelf-herhaling' met nog een ander ken
merk die er samen voor zorgen dat de hoorder te weten komt dat iets in 
de oorspronkelijke uiting veranderd moet worden. Na een interruptie moet 
een spreker vaak aangeven hoe de nieuwe uiting verbonden moet worden 
met de structuur zoals die bestond voor de interruptie. Als een spreker voor 
dat doel een herhaling gebruikt, heet dat een resumptie. Een voorbeeld: 

2f.28: "er is eenllop de voorgrond is een klein aapje" 

In dit voorbeeld onderbreekt de spreker zichzelf (hier aangegeven door /1) 
en verbetert zichzelf. Door de herhaling van 'is een' weet de hoorder onmid
dellijk waar de verandering in de oorspronkelijke uiting moet plaats vinden. 
Bij holistische operaties treedt volgens Allwood et al. altijd resumptie op. 

De functie van een holistische operatie kan in sommige gevallen ver
gelijkbaar zijn met het doorstrepen van een woord op papier. Als een schrij
ver een woord doorstreept, weet de lezer dat hij dat doorgestreepte woord 
moet vervangen door het woord wat erna komt. In spraak is dit uiteraard 
niet mogelijk en de spreker moet daarom op een andere manier proberen 
dezelfde correctie te maken. Hij zou dat kunnen doen door bijvoorbeeld te 
zeggen: "dat woord X wat ik net gezegd heh is fout en moet vervangen 
worden door woord Y'. Maar het is duidelijk dat dit bijzonder omslachtig is 
en dat het de begrijpelijkheid niet ten goede zou komen, omdat de spreker 
en de hoorder dan allebei moeten onthouden wat er voor de onderbreking 
gezegd is. Het gebeurt nu dus op de manier die hierboven beschreven is: een 
interruptie, een herhaling en een nieuw woord, die samen dezelfde functie 
hebben als het doorstrepen van een woord en het goede erachter zetten. 

Allwood et al. onderscheiden binnen holistische operaties vier categorieen: 
insertie, deletie, substitutie en herordening. 

a. Insertie 
De algemene structuur van een insertie is: AB verandert in AXB. Van 
de oorspronkelijke structuur worden A en B herhaald en wordt er een 
nieuw element X ingevoegd tussen A en B. In Allwood et al. worden 
afhankelijk van de oppervlakte-structuur twee vormen van insertie 
onderscheiden: 

1. de spreker begint na de onderbreking met het toegevoegde element en 
gaat daarna onmiddellijk verder met de onderbroken structuur. In 
schema ziet dit er als volgt uit: AB//XB •·> AXB. 'AB' is de oorspronke
lijke uiting, 'If is de onderbreking, 'XB' is de verandering en 'AXB' is 
hoe de verandering op een dieper niveau· gemterpreteerd dient te wor
den. Een voorbeeld hiervan is: 

2b.19: "van een blad die wat is inge// met zwarte randen en een steel 
die wat is ingekleurd" 
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In dit voorbeeld is A: 'van een blad', B: 'die wat is inge' en X: 'met 
zwarte randen en een steel'. 

2. de spreker begint na de onderbreking met het herhalen van een deel 
van de oorspronkelijke uiting, voegt daarna een nieuw element toe en 
gaat onm.iddellijk verder met de oorspronkelijke uiting. In schema ziet 
dit er als volgt uit: AB//AXB --> AXB. Een voorbeeld hiervan is: 

2d.4: "een hoed//een witte hoed" 

In dit voorbeeld is A: 'een', B: 'hoed' en X: 'witte'. 

b. Deletie 
De algemene structuur van een deletie is: ABC verandert in AC; de 
spreker herhaalt de delen A en C die in de oorspronkelijke structuur Diet 
adjacent waren. Hierbij is het Diet noodzakelijk dat C in de oorspronkelij
ke structuur aanwezig is. In Allwood et al. worden atbankelijk van de 
oppervlakte-structuur twee soorten van deletie onderscheiden: 

1. de spreker herhaalt een deel van de onderbroken structuur, laat de 
rest weg en gaat verder met nieuw materiaal. In schema ziet dit er 
als volgt uit: AB//AC •·> AC. Een voorbeeld hiervan is: 

• "het is weet je I I het is gevaarlijk" 

In dit voorbeeld is A: 'het is', B: weet je' en C: 'gevaarlijk'. 

2. de spreker concateneert twee delen van de onderbroken uiting die oor
spronkelijk Diet adjacent waren. In schema ziet dit er als volgt uit: 
ABC//AC --> AC. Een voorbeeld hiervan is: 

lb.12: "en het g//en geel" 

In dit voorbeeld is A: 'en', B: 'het' en C: 'g'. 

c. Substitutie 
De algemene structuur van een substitutie is: ABC verandert in AXC. In 
Allwood et al. worden twee vormen van substitutie onderscheiden: 

1. een element uit de uiting wordt vervangen door een nieuw element en 
de elementen die erna komen worden herhaald. In schema ziet dit er 
als volgt uit: AXB//YB -·> AYB. Een voorbeeld hiervan is: 

2f.28: "er is een/lop de voorgrond is een klein aapje" 

In dit voorbeeld is A Diet aanwezig, B:· 'is een', X: 'er' en Y: 'op de 
voorgrond'. Het is bij deze vorm van substitutie Diet altijd uit te 
maken of er inderdaad sprake is van een substitutie of dat er sprake 
is van een insertie van categorie 1, zoals in het volgende voorbeeld: 

4d.1: "een soort regenjas//witte regenjas" 
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Hierbij kan de spreker bedoeld hebben 'soort' te vervangen door 'witte', 
maar het is ook mogelijk dat de spreker de bedoeling had een insertie 
van 'witte' te laten plaats vinden. Deze ambiguiteit is niet op te lossen. 
Allwood et al. geven ook aan dat deze ambigwteit in veel gevallen zal 
blijven bestaan. 

2. een element uit de uiting wordt vervangen door een nieuw element en 
de elementen die ervoor en ema stonden worden herhaald. In schema 
ziet dit er als volgt uit: AXB//AYB --> AYB. Een voorbeeld hiervan is: 

2b.29: ''het is weV/h.et geheel maakt wel" 

In dit voorbeeld is A: 'het', B: 'wel', X: 'is' en Y: 'geheel maakt'. 

d. Herordening 
De algemene structuur van een herordening is: ABC verandert in ACB. 
Twee substrings van de oorspronkelijke uiting komen na de onderbre
king in een andere volgorde terug. 
Een voorbeeld hiervan is: 

- "maar toen ik gi,ngllgi,ng ik" 

Er zijn twee groepen extensies van de hier behandelde holistische operaties. Dit 
betekent dat er Basis SM Expressies aan de holistische operaties worden 
toegevoegd. Daardoor wordt er een functie toegevoegd aan de uiting die door 
de holistische operatie alleen niet tot stand kon komen. De functie van deze 
extensies van de holistische operaties is dat de spreker op zoek is naar een 
verandering van een eerdere uiting, terwijl de functie van de holistische opera
tie alleen is dat de spreker de oorspronkelijke uiting wil veranderen. Er wordt 
bij deze extensies van de holistische operaties onderscheid gemaakt tussen 
gemtegreerde en verbonden operaties. Dit onderscheid is gebaseerd op de plaats 
van de Basis SM Expressie binnen de holistische operatie. 

2. Geintegreerde operaties 
Binnen een holistische operatie komt op het moment van onderbreking een 
basis SM expressie voor en de BSME zet als het ware de operatie in. 
In het volgende voorbeeld wordt een insertie Ceigenlijk//ik kan er eigenlijk') 
gecombineerd met een combinatie van SM expressies ('eh', '..ia', '(1.6)'): 

2a.33: "maar eigenlijk/eh ja (1.6)/ik kan er eigenlijk geen chocola van maken" 

De basis SM expressie zet als het ware de insertie in en het· schema ziet 
er dus als volgt uit: AB/BsMEIXB --> AXB 

3. Verbonden operaties 
Binnen een verbonden operatie komen de basis SM expressies binnen de 
holistische operaties voor, zonder dat ze de holistische operatie inzetten. All
wood et al. onderscheiden 3 soorten verbonden operaties: recursief, con
junctief en overlappend. 
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a. Recursief 
Een verbonden operatie is recursief als er een SM expressie is ingebed 
binnen het bereik van een holistische operatie3 zonder dat daardoor een 
suboperatie begonnen wordt. 
In bet volgende voorbeeld wordt een combinatie van basis SM expressies 
('eh', (1.0)) ingebed binnen een substitutie ('een schrift//een boek'); de 
basis SM expressies zorgen er niet voor dat er een nieuwe suboperatie 
begonnen wordt: 

5f.31: "maar zeggen (1.4) een schriftlleen eh (1.0) een boek" 

De basis SM expressie valt bier binnen het bereik van de substitutie en 
het schema ziet er dan als volgt uit: ABX//B BSME Y -> ABY. 

b. Conjunctief 
Een verbonden operatie is conjunctief als er een SM expressie sequen
tieel is verbonden met een holistische operatie. 
Het volgende voorbeeld laat een combinatie zien van een insertie ('dat is 
niet//dat is toch niet') met een pauze. De insertie moet beginnen na de 
pauze: 

2f.33: "dat is niet/(1.6)/dat is toch niet essentieel" 

De SME komt op het moment van de onderbreking. Het schema van deze 
operatie ziet er dan als volgt uit: AB/ sME/AXB --> AXB. De basis SM 
e:xpressie zorgt er niet voor dat de holistische operatie begonnen wordt. 
De SM expressie staat op de plaats waar de spreker een holistische 
operatie gaat beginnen, maar de expressie zorgt er niet voor dat dat 
gebeurt. Onze verwachting is echter dat deze categorie in de praktijk niet 
te onderscheiden zal zijn van ge1ntegreerde operaties. In beide gevallen 
staat de SM expressie op dezelf de plaats in de uiting en uit de uiting zelf 
is niet te achterhalen of de SM expressie de holistische operatie wel of 
niet inzet. 

c. Overlappend 
Een verbonden operatie is overlappend als er 2 of meer holistische opera
ties samen voorkomen, zonder dat die operaties op precies dezelfde struc
tuur werken. 
Een voorbeeldzin waarin een deletie samen met een substitutie voorkomt 
is: 

- "maar het gaat weet je//het kan gaan om" 

Er is bier sprake van een deletie van 'weet je' en een substitutie van 
'gaat' door 'kan gaan'. Het is ook mogelijk dat het gaat om de deletie van 
'weet je', de insertie van 'kan' en van de substitutie van 'gaat' door 'gaan'. 

3 Allwood et al. definieren niet wat bet bereik van een holistiscbe operatic is. We nemen aan dat bet datgene is Wat er 
ontstaat als resultaat van de operatic. Dus in bet geval van de insertie AB//XP, ->AXB, betc:bouwen we XB als bet bereik. In 
bet geval van de substitutie AXB//YB -> A YB, bescbouwen we YB als bet bereik, enzovoort. 
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In schema ziet dit er bijvoorbeeld als volgt uit: 
ABC//AB --> AB//ADB --> ADB 

Samenvattend zijn er vier functies te onderscheiden binnen de indeling van 
Allwood et al.: 

1. de keuze-functie, of liever de zoek-functie, waarin het spraak-produktie 
apparaat op zoek is naar een nieuw woord, zin of idee. De zoek-functie 
treffen we bij de Basis SM Expressies en de Basis SM Operaties, met uit
zondering van de zelf-interrupties en enkele vormen van expliciete SM 
zinsdelen. 

2. de verander-functie; de spreker wil iets veranderen aan de uiting die hij tot 
dan toe gemaakt heeft. De verander-functie treffen we aan bij de holistische 
operaties en de overige expliciete SM zinsdelen. 

3. de proces-functie, die nodig is om SM te laten plaats vinden. Dit is de 
functie van resumptie en zelf-interruptie. 

4. de combinatie van de zoek en de verander-functie. De spreker is op zoek 
naar hoe hij de uiting die hij tot dan toe heeft gemaakt, kan veranderen. 
Dit vinden wij bij de ge:integreerde en de verbonden operaties. 

2.3 Levelt 

In het artikel van Levelt (1983) worden de kenmerken die Allwood et al. be
schrijven ook behandeld. Levelt beschrijft hoe meosen zelf-correcties maken. Bij 
deze zelf-correcties onderscheidt hij drie fases. De eerste fase is de oorspronke
lijke uiting. Deze oorspronkelijke uiting bevat het item dat problemen oplevert 
en dus verbeterd moet worden, het 'reparandum'. De tweede fase heet de 
'verwerkings-fase', een langere of kortere periode van aarzeling, al dan niet 
gevuld met een verwerkingsterm (tussenwerpsels a1s 'eh', )a'). De derde fase 
is de eigenlijke verbetering. Levelt maakt deze indeling duidelijk aan de hand 
van de volgende voorbeeldzin: 

[ga van links weer naar] [eh ... ] [van rose weer naar blauw] 

In deze zin is 'ga van links weer naar' de oorspronkelijke uiting; ''links' is het 
reparandum; 'eh' is de verwerkingsterm en 'van, rose weer naar blauw' is de 
eigenlijke verbetering. Hierbij moeten twee dingen opgemerkt worden: 
1. de fout wordt hier niet onmiddellijk verbeterd, maar de spreker vervolgt de 

zin met 'weer naar' voordat hij merkt dater iets fout is gegaan. (dit noemt 
Levelt de 'Delay') 

2. de spreker verbetert niet alleen het foute woord, maar herhaalt ook bet 
woord daarvoor ('van') en geeft daarmee aan hoe het nieuwe deel in de oor-
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spronkelijke uiting geplaatst moet worden. (Dit noemt Levelt de 'Span of 
retracing') 

Levelt onderscheidt verder vier verschillende soorten verbeteringen: 

1. De eerste soort is een verborgen-verbetering (een Covert-repair). Een C-ver
betering komt voor als er geen morfemen veranderd, toegevoegd of verwij
derd worden. De meest minimale vorm van een C-verbetering die voorkomt 
is het geval waarin een zin alleen maar onderbroken wordt door een 'eh' of 
een pauze; of een zin waarin een woord herhaald wordt zonder dat het 
veranderd wordt. Een voorbeeld van een verborgen-verbetering is: 

- ''hier staat een eh een verticale lijn" 

2. De tweede soort is een 'vervangings'-verbetering (een Different-repair). De 
spreker begint met een zin, maar realiseert zich dat hij eerst nog iets 
anders moet vertellen voordat hij dit kan meedelen en begint opnieuw. Een 
voorbeeld van een vervangings-verbetering is: 

- "we gaan rechtdoor offe ... we komen binnen via rood, gaan dan rechtdoor 
naar groen" 

3. De derde soort is een correctheids-verbetering (een Appropriateness-repair). 
De spreker realiseert zich dat wat hij zegt juister, preciezer gezegd kan 
worden. De zin is niet zozeer fout, maar gezien de context mogelijk ambigu. 
Een voorbeeld hiervan is: 

- "we beginnen in het midden met ... , in het midden van het papier met een 
blauw rondje" 

4. De vierde soort is een fout-verbetering (een Error-repair). De spreker hoort 
zelf dat wat hij zegt niet overeenstemt met wat hij wilde zeggen en ver
betert de fout. Een voorbeeld van een foutverbetering is: 

- "rechtdoor rood, of sorry, rechtdoor zwart" 

Hoe weet een hoorder nu met welke van deze vier verbeteringen hij hier te 
maken heeft? Uit het onderzoek van Levelt volgt dat fouten in 62 % van de 
gevallen worden gevolgd door verwerkings-expressies. In het geval van cor
rectheids-verbeteringen was dat percentage 28 %. Daaruit kan de conclusie 
getrokken worden dat de spreker de hoorder, in het geval van een fout, ex
pliciet wil waarschuwen dat de huidige boodschap vervangen dient te woren. 
Bij een correctheids-verbetering is dat minder noodzakelijk en krijgt de hoorder 
alleen een extra specificatie. · 

Na een fout danwel incorrectheid, onderscheidt Levelt drie manieren van 
herstarten: 
1. de verbetering wordt op het moment dat de fout ontdekt wordt onmiddellijk 

verbeterd, een voorbeeld hiervan is: 
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• "vervolgens komt er een bruin blokje donkerbruin blo]rje" 

2. voor de fout verbeterd wordt volgt er eerst een anticiperende herhaling, een 
voorbeeld hiervan is: 

• "en links naar bet paarse kruispunt naar bet rode kruispunt" 

3. de fout wordt verbeterd door een hele nieuwe zin, een voorbeeld hiervan is: 

- "en van geel naar bruin nee dat is rood" 

Als een spreker zichzelf onderbreekt voor een herstelactie, dan zit de hoorder 
met bet probleem hoe hij de nieuwe informatie moet inpassen in zijn inter
pretatie van de oorspronkelijke uiting. Op bet moment dat de spreker bet 
eerste woord van zijn verbetering uit, zijn er vier mogelijkheden: 
1. bet eerste woord van een verbetering kan de onmiddellijke vervanging zijn 

van een probleem item. Als dit zo is zal de hoorder willen weten welk woord 
hij moet vervangen. 

2. bet eerste woord is bet begin van een nieuwe zin. Als dit zo is zal de hoor
der dit interpreteren als een toevoeging in plaats van een verandering. 

3. bet eerste woord kan bet begin zijn van een anticiperende herhaling. Als dit 
zo is dan wil de hoorder weten welk woord uit de oorspronkelijke uiting de 
target van herhaling is. 

4. de interruptie kan te wijten zijn aan een verborgen verbetering. De hoorder 
moet dan weten of hij te maken heeft met bet volgende woord uit de hui
dige zin of met een item dat overeenkomt met een item uit de oorspronke
lijke uiting. 

Dat er voor elk eerste woord van een verbetering vier mogelijkheden zijn zou 
kunnen betekenen dat de hoarder veel problemen heeft om de nieuwe infor
matie op de juiste manier te interpreteren. Het blijkt echter dat sprekers zich 
houden aan twee conventies van herstarten: 
1. Woord-Identiteit Conventie: 

Als bet eerste woord van de verbetering identiek is aan een of ander woord 
w van de oorspronkelijke uiting, dan moet de verbetering gei'.nterpreteerd 
worden als een vervolg van de oorspronkelijke uiting vanaf w. 

2. Categorie-Identiteit Conventie: 
Als de syntactische categorie van bet eerste woord van de verbetering iden
tiek is aan de syntactische categorie van een of ander woord w van de 
oorspronkelijke uiting dan moet de verbetering gei'.nterpreteerd worden als 
een vervolg vanaf w met bet eerste woord van de verbetering dat w ver
vangt. 

Verder is bet zo dat sprekers bun verbeteringen op zo'n manier maken dat bun 
hoorders zo min mogelijk problemen hebben met bet vervolg van de uiting na 
de onderbreking. Dat betekent dat: 
1. sprekers ervoor zorgen dat de verbetering syntactisch aansluit bij de onder

broken uiting 
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2. sprekers meer of minder van de oorspronkelijke uiting toevoegen aan hun 
correctie. Dit is een belangrijke manier om de hoorder te laten weten of het 
om een verbetering van een fout of een incorrectheid gaat 

3. het allereerste woord voor de hoorder vaak genoeg is om te bepalen waar 
de verbetering ingevoegd moet worden in de oorspronkelijke uiting 

4. de spreker meer nadruk kan leggen op de verbetering 

2.4 Nieuwe indeling 

In de voorgaande paragrafen zijn de theorieen van Allwood et al. en Levelt 
behandeld. Deze theorieen gaan beide uit van de onregelmati.gheden die er in 
vloeiende spraak optreden. Allwood et al. behandelen de verschillende soorten 
onregelmati.gheden en geven aan wat voor functie ze hebben, de keuze-functie, 
de verander-functie, de proces-functie of een combinatie van de zoek- en de 
verander-functie. Bij elementen die de keuze-functie hebben, is er sprake van 
een onregelmatigheid in de oppervlakte-structuur. Bij delen met de verander
functie staat de onregelmatigheid in de oppervlakte-structuur, maar moet de 
verandering gemterpreteerd worden op een dieper niveau. 
Levelt benadert de uitingen waarin onregelmatigheden voorkomen vanuit het 
oogpunt van de verbetering en geeft aan welke functies die verbeteringen heb
ben. Er zijn daarbij vier mogelijkheden: verborgen verbeteringen, vervangings
verbeteringen, correctheids-verbeteringen en fout-verbeteringen. 

Beide theorieen hebben tekortkomingen. Deze zullen hieronder besproken wor
den. Het blijkt dat de theorieen elkaar op een deel van die punten aanvullen. 
In het nu volgende gedeelte zal geprobeerd worden de twee theorieen zoveel 
mogelijk te combineren en waar mogelijk warden ze aangevuld met andere 
ideeen. 

• Allwood et al. onderscheiden verschillende categorieen die de keuze-functi.e 
hebben, dit houdt in dat de spreker in staat gesteld wordt tijd te wi.nnen 
voor processen die te maken hebben met de voortdurende keuze van de 
inhoud en de structuur van de expressies. Uit de verschillende categorieen 
valt niet af te leiden waar de spreker op zoek naar is. In de nieuwe clas
sificatie moet, waar mogelijk, aangegeven worden of het spraak-produktie
apparaat op zoek is naar een woord, een zin of een idee. 

• Allwood et al. geven aan hoe veranderingen gemaakt worden. Ze geven voor 
elke soort verandering precies aan welke elementen uit de oorspronkelijke 
uiting herhaald moeten worden en welke elementen uit de oorspronkelijke 
uiting vervangen, toegevoegd of verwijderd moeten worden. De hoorder kan 
de betekenis van de zin niet direkt u.it de oppervlakte-structuur van de zin 
halen. Hij moet met behulp van de herh~g en de verandering uit de 
oppervlakte-structuur afleiden wat de zin op een dieper niveau betekent. 
Allwood et al. geven daarbij niet aan wat de status van de verbetering is, 
met andere woorden of de spreker een fout verbetert of dat hij een uiting 
iets ju.ister wil zeggen, zoals dat gebeurt bij de indeling van Levelt. Levelt 
geeft echter niet aan op welke manieren verbeteringen gemaakt k:unnen 
worden. Op dit punt zullen de indelingen van Allwood et al. en Levelt met 
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elkaar gecombineerd worden. 
Het is voor de hoorder van belang om te weten of hij met een fout of een 
incorrectheid te ma.ken heeft. voor de interpretatie van de verbetering. Als 
de spreker een fout verbetert, dan moet de oorspronkelijke uiting vergeten 
worden. Als de spreker een correctheids•verbetering maakt dan is bet niet 
nodig of soms zelfs niet wenselijk om de oorspronkelijke uiting te vergeten. 
Een voorbeeld van een fout•verbetering, waarbij de oorspronkelijke infor• 
matie vergeten moet worden: 

lc.3: "dan heh je rechtsboven nee linksbouen" 

Een voorbeeld van een correctheids•verbetering: 

2b.19: "van een blad (1.8) die wat eh is inge//met zwarte randen en een steel 
die wat is ingekleurd" 

De hoorder heeft. de oorspronkelijke uiting nodig om de verandering te 
kunnen interpreteren. 

De nieuwe indeling die op de monologen toegepast zal worden, luidt als volgt: 
De indeling van Allwood et al. geldt als uitgangspunt. 
Bij de categorieen die de keuze.functie hebben, wordt waar mogelijk aan• 
gegeven of bet spraak-produk.tie apparaat op zoek is naar een woord, zin of 
idee. 
Bij de categorieen die de verander•functie hebben, wordt aangegeven of er 
sprake is van een fout•verbetering of een correctheids-verbetering. 
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Hoofdstuk 3 

De resultaten 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de Speech Management 
verschijnselen die voorkomen in de monologen van Beun {1991). Voor dat over
zicht is de indeling die hierboven besproken is, toegepast op de monologen. 

De gebruikte monologen 

V oor dit onderzoek zijn spontaan gesproken monologen gebruikt van 5 proef
personen, alien medewerkers van het Instituut voor Perceptie Onderzoek. Voor 
deze monologen hebben de 5 proefpersonen elk 6 afbeeldingen van schilderijen 
beschreven. Elke monoloog bestaat dus uit de beschrijving van een schilderij. 
Er is voor monologen gekozen waarin schilderijen beschreven worden, omdat 
1. geen van de uitingen bedoeld kan zijn om een reactie uit te lokken 
2. de uitingen geen reactie kunnen zijn op wat een gesprekspartner gezegd 

heeft 
3. de sprekers zo de bes<'bikking hadden over het volledige domein 
4. de spreker geen veranderingen in het domein kan aanbrengen 

3.2 Resultaten 

3.2.1 Basis SM kenmerken 

Basis SM Expressies 

1. Pauzes 
In de transcripties van de monologen zijn alleen de pauzes aangegeven die 
langer duren dan 1 seconde. Van pauzes die korter zijn dan 1 seconde is 
het erg moeilijk om te bepalen wat de lengte is. Het is namel.ijk niet een
voudig om te bepalen wanneer pauzes beginnen. De pauzes die korter zijn 
dan 1 seconde zullen daarom verder buiten beschouwing worden gelaten. 

Het voorkomen van pauzes is sterk afhankelijk van de proefpersoon, qua 
aantal en lengte zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
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gem. aantal gem.lengte in sec. pauze/tijd 

1 16 5,8 0,41 

2 44 3,1 0,37 

3 24 2,4 0,33 

4 37 1,6 0,21 

5 43 2,0 0,32 

Tabel l: pauzee: bun gemiddelde aantal per monoloog, de gemiddelde laigte per monoloos en welk 
deel van de monoloog er gemiddeld aan pauzes bellteed word.t. 

Proefpersoon 1 pauzeert niet vaak, maar wel aanmerkelijk langer dan de 
andere proefpersonen. Als we de monologen nader beschouwen valt op dat 
bij proefpersoon 1 de pauzes meestal niet voorkomen omdat het spraak
produktie apparaat op zoek is naar een woord, maar over het algemeen als 
er een verandering van topic is of als er nagedacht wordt over het onder
werp dat behandeld wordt. Dit is onder andere af te leiden uit de uitingen 
die volgen na de pauzes. Een voorbeeld van een topic-verandering is: 

la.17: "En daarmee denk ik dat ik alle details heb opgenoemd op een stuk 
of wat slecht geschilderde boeken na die nog ergens in de hoek van 
een tafel gefrot zijn" (4.4) 

la.18: "Over de bedoeling van het hele schilderij kan ik verder niks zeggen." 

De spreker stopt met het beschrijven van voorwerpen op het schilderij en 
gaat over naar de bedoeling van het schilderij. 

Een voorbeeld over het nadenken over het onderwerp is: 

lb.8: 'Waarschijnlijk ook door de ehm lijnen van spanning die door de 
kleuren in de rechterbovenhoek en de linkeronderhoek worden aan
gegeven" (3.8) 

lb.9: "Ik snap niet helemaal wat de kleurwerking dan doet". 

In lb.8 introduceert de spreker de kleuren. Na de pauze gaat hij verder over 
de kleurwerking, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij tijdens de 
pauze nagedacht heea over de kleuren. 

Bij proefpersoon 2 komen veel korte pauzes voor die erop lijken te wijzen 
dat er gezocht wordt naar een woord. De spreker pauzeert !anger' als hij 
bezig is met het herformuleren van een zin of met een topic-verandering. 

4 In dit verslag zijn lange pauzes langer dan de gemiddelde pauze-lengte + de standaard-deviatie. 
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Vaak geeft proefpersoon 2 aan dat hij naar het schilderij gaat kijken om te 
zien of hij er nog iets over kan vertellen, zoals in: 

2f.31: "ehm (1.2) es even kijken (12.8)" 

Proefpersoon 3 pauzeert eveneens lang als er een verandering van topic is 
of als er nagedacht wordt over het onderwerp wat op dat moment behandeld 
wordt. Een voorbeeld is: 

3d.ll: "je je ziet duidelijk eh deja de de streepjes die je die je trekt ale je 
een vlak wilt inkleuren met kleurpotlood (5.6)" 

3d.12: "es kijken naam van een schilder staat er niet een twee drie op". 

Ook proefpersoon 4 pauzeert lang ale er van topic veranderd wordt of als 
er nagedacht wordt over het behandelde onderwerp. Proefpersoon 4 com
bineert lange pauzes in 34 % van de gevallen met het woord 'verder', zoals 
in: 

4a.16: "(1.6) en eh ze zien er eigenlijk een beetje suf uit (3.2)" 
4a.17: "nou verder zie je eh dus het water naast het park maar daar achter 

zie je nog een soort gelige eh stuk land". 

Wat daarbij opvalt is dat het in alle gevallen, op een uitzondering na, gaat 
om topic-veranderingen. 

Bij proefpersoon 5 kon er geen vast patroon in de functies van de pauzes 
aangewezen worden. 

In de tabel geeft de kolom pauze/tijd aan welk deel van de monologen 
gemiddeld aan pauzes besteed wordt. Hierbij vallen twee dingen op, namelijk 
het verschil in tijd tussen proefpersoon 1 en 4, en de gemiddelde tijd die 
gepauzeerd wordt. Ondanks het feit dat proefpersoon 1 veel minder pauzes 
introduceert, wordt toch een groot deel van de tijd aan stiltes besteed (meer 
dan 0.4). Verder wordt gemiddeld over de proefpersonen bijna 1/3 deel van 
de tijd aan pauzes besteed. 

2. Si.mpele SM expressies 
Van alle mogelijke interjecties (zoals 'eh', 'ja', 'mmm', 'of) komt 'eh' het 
meest voor. In totaal komt 'eh' 860 maal in de 30 monologen voor. Het 
voorkomen van 'eh' is sterk afuankelijk van de spreker, zoale blijkt uit 
onderstaande tabel. 
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gem.aantal gem.aantal per minuut 

1 9 2,5 

2 49 10,1 

3 21 7,5 

4 26 5,7 

5 29 5,6 

Tabel 2: 'eh': gemiddeld aantal en gemiddeld aantal per minuut 

Uit de monologen kan afgeleid worden dat 'eh' kan aangeven dater gezocht 
wordt naar een woord. Een voorbeeld hiervan is: 

la.8: "onder andere een eh pallet met eh schilderskwasten". 

Het kan natuurlijk ook zijn dat de 'eh' een verbetering inluidt, zoals dat 
gebeurt met de verwerkings-term uit de aanpak van Levelt. Op deze geval
len komen we later echter terug bij de bespreking van de ge'.integreerde en 
de verbonden operaties. 

Een andere functie die 'eh' in de monologen kan hebben is bet zoeken naar 
een nieuw idee. De spreker kijkt naar het schilderij om te ontdekken or er 
nog meer op te zien is. Dit volgt bijvoorbeeld uit monoloog la. De spreker 
is bezig met een opsomming van dingen die op bet schilderij te zien zijn. 

la.5: "eh d'r liggen kleine filigrain werk d'r is bet bekende glaswerk met de 
knoppen". 

la.6: "ehm d'r is het bekende blinkwerk en harnas en voor de rest zijn er 
nog een aantal andere details aanwezig". 

De 'eh' in la.5 en la.6 wijst erop dat de spreker even moet zoeken naar 
bet volgende onderdeel. Of neem bijvoorbeeld la.13, waarin de spreker na 
de 'eh' expliciet aangeeft dat hij naar het schilderij gaat kijken: 

la.13: "eh wat hebben we nog meer". 

In la.5 gebruikt de spreker 'eh', in la.6 gebruikt hij 'ehm'. ,Over bet al
gemeen komt de functie van 'ehm' overeen met de functie van lange pauzes. 
De spreker gebruikt 'ehm' om aan te geven dat hij over bet onderwerp na 
aan het denken is of dat hij van topic wil veranderen. 'Eh' daarentegen 
wordt, net a1s korte pauzes, meestal gebruikt om naar een woord te zoeken. 

S. Expliciete SM zinsdelen 
Simpele management zinsdelen komen 16 keer voor in de monologen (zie 
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bijlage 1). Een voorbeeld hiervan is: 

2e.19: "Ja hoe moet je het noemen" 

Volgens Allwood et al. kunnen Expliciete SM zinsdelen de keuze- of de 
verander-functie hebben. In deze monologen zijn alleen zinsdelen gevonden 
die de keuze-functie hebben. 

4. Andere SM geluiden 
Bij het onderzoek hebben we niet speciaal gelet op Speech Management 
geluiden. 
Het kwam een enkele keer voor dat een van de proefpersonen lachte, maar 
afgezien van het feit dat deze geluiden moeilijk te identificeren zijn, lijkt het 
in dit stadium vrijwel onmogelijk hier enige betekenis aan t.oe te kellllen. 

Basis SM Operaties 

1. Verlenging van een continuant 
In de transcripties van de monologen is niet aangegeven of continuanten 
verlengd worden. We laten ze daarom in dit onderzoek verder buiten be
schouwing. 

2. Zelf-interruptie 
Een zelf-interruptie wordt in feite door alle types van SM verondersteld, 
behalve door de verlenging van een continuant. Zelf-interruptie komt eigen
lijk nooit alleen voor, altijd in combinatie met andere SM types. We zullen 
zelf-interrupties alleen daarom verder niet proberen te achterhalen. 

3. Zelf-herhaling 
Het komt 338 keer voor dat de proefpersonen een of meerdere woorden her
halen zonder dat er iets verandert aan de bedoelde uiting. 
Het lijkt zo te zijn dat sprekers zichzelf herhalen als ze de voortzetting van 
hun uiting gevonden hebben. Dit zou moeten blijken uit het voorkomen van 
pauzes tussen de oorspronkelijke uiting en de herhaling, maar dat is moei
lijk te controleren omdat korte pauzes niet in de transcripties van de mono
logen zijn opgenomen. 

2.2.2 Combinaties van SM kenmerken 

Combinaties van Basis SM kenmerken 

Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld combinaties van een self-herhaling 
met een simpele SM expressie. In het volgende voorbeeld staat een combinatie 
van een zelf-herhaling ('een') met een pauze (1.4) en een combinatie van 
simpele SM expressies ('eh, eh'): 

3a.4: "en er staat een eh (1.4) eh een stoel" 

Combinaties van Basis SM kenmerken komen vaak voor, zo is er bijvoorbeeld 
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in meer dan 50% van de gevallen van zelf-herhaling (zie boven) sprake van een 
combinatie met basis SM e:xpressies. Het is natuurlijk zo dat er in alle geval
len sprake is van een combinatie met een zelf-interruptie. 

Complexe operaties 

1. Bolistische operaties 

a. Insertie 
In de 30 monologen is er 52 maal sprake van insertie (zie bijlage 2). In 
69% (36) van de gevallen begint de spreker na de onderbreking met het 
nieuwe element en gaat daarna verder met de onderbroken structuur 
(categorie 1). In schema ziet dit er els volgt uit: 
AB//XB --> AXB. Een voorbeeld hiervan is: 

2a.19: "dat is watlleigenlijk wat onduidelijk" 

In de overige 31% (16) herhaalt de spreker een deel van de oorspron
kelijke uiting, voegt daarna een nieuw element toe en gaat verder met 
de oorspronkelijke uiting (categorie 2). In schema ziet dit er als volgt uit: 
AB//AXB --> AXB. Een voorbeeld hiervan is: 

2c.12: "een hoed//een witte hoed" 

In onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel correctheids-verbeteringen 
en fout-verbeteringen er binnen categorie 1 en 2 voorkomen. Tevens staat 
aangegeven hoeveel verwerkings-e:xpressies ( +ed) er binnen de verschil
lende categorieen voorkomen. 

incorrectheid fout totaal 

+ ed - ed + ed - ed 

21% 23% 17% 8% 69% 
cat. 1 (11) (12) (9) (4) (36) 

15% 8% 2% 6% 31% 
cat. 2 (8) (4) (1) (3) (16) 

. 
totaal 37% 31% 19% 13% 100% 

(19) (16) (10)' (7) (52) 

tabel 8: de verdeling van de inaerties van categorie 1 en 2, de aantallen correcthtlid8- en fout-verbetaringen 
en de aantallen verwerkingi,-upreesi.ee die bineen elke categorie voorkomen 
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b. Deletie 
In de monologen zijn 3 gevallen van deletie geconstateerd. Daarvan 
behoort er een tot categorie 1: de spreker herhaalt een deel van de onder
broken structuur, laat de rest weg en gaat verder met nieuw materiaal. 
In schema ziet dit er als volgt uit: 
AB//AC --> AC. De uiting die tot deze categorie behoort is: 

4a.24: "zie je geloof ikllzie je nou mensen" 

In dit voorbeeld is A: 'zie je', B: 'geloof ik' en C: 'nou mensen' 

De andere gevallen van deletie behoren tot categorie 2: de spreker con
cateneert twee delen van de onderbroken structuur die oorspronkelijk niet 
adjacent waren. In schema ziet dit er als volgt uit: ABC//AC --> AC. De 
twee uitingen die tot deze categorie behoren zijn: 

lb.12: "en het g//en geel" 

Hierbij is A: 'en', B: 'het' en C: 'g 

2a.18: "of we die/(1.2)/of die man" 

Hierbij is A: 'of, B: 'we' en C: 'die'. 

c. Substitutie 
In de monologen komen 182 gevallen van substitutie voor (zie bijlage 3). 
In 34 gevallen is er sprake van substituties van categorie 1: een element 
uit de uiting wordt vervangen door een nieuw element en de elementen 
die erna komen worden herhaald. In schema ziet dit er als volgt uit: 
AXB//YB --> A YB. Een voorbeeld hiervan is: 

2f.28: "er is een//op de voorgrond is een klein aapje" 

In 7 gevallen is er sprake van substituties van categorie 2: een element 
uit de uiting wordt vervangen door een nieuw element en de elementen 
die ervoor en erna stonden worden herhaal. In schema ziet dit er als 
volgt uit: AXB//AYB --> AYB. Een voorbeeld hiervan is: 

2d.13: "met het dorpje maar/of/met de stad maar" 

Het is hier belangrijk op te merken dater nog 141 substituties overblij
ven die niet binnen de categorieen van Allwood et al. passen, maar die 
wel tot de substituties behoren. Deze 141 substituties zijn te verdelen in 
twee groepen5

: 

3. een element uit de uiting wordt vervangen door een nieuw element en 
het element dat ervoor stond wordt herhaald. In schema ziet dit er als 

' In tbeorie ii de volgende substitutie oo.k mogelijk: AXB//Y -> A YB. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn 'een grote 
jongen/sorry/kleine'. Deze gevallen zijn we echter niet tegengekomen in de monologen. 
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volgt uit: AX//AY --> AY6. Een voorbeeld hiervan is: 

4a.23: "er zijnller groeien wat" 

Van deze groep zijn er in de monologen 46 gevallen geconstateerd. 

4. een element uit de uiting wordt vervangen door een nieuw element, 
zonder dat er een herhaling optreedt. In schema ziet dit er als volgt uit: 
AXJ/Y -> AY. Een voorbeeld hiervan is: 

2f.4: "opvallend isleh/zijn twee dingen" 

Van deze groep zijn er in de monologen 95 gevallen geconstateerd. 

In onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel substituties van elke 
categorie er voorkomen. Van elke categorie wordt vervolgens aangegeven 
hoeveel geintegreerde en verbonden operaties er voorkomen. Ais laatste 
staat aangegeven hoeveel correctheids- en fout-verbeteringen er binnen 
elke categorie voorkomen. De kolom 'totaal' geeft aan hoeveel gern
tegreerde en verbonden operaties en hoeveel correctheids- en fout-ver
beteringen er binnen alle substituties samen voorkomen. 

categorie 1 2 3 4 totaal 

totaal aantal 18% 4% 25% 52% 100% 
substituties (34) (7) (46) (95) (182) 

aantal geintegreerde & 29% 28% 40% 41% 32% 
verbonden operaties (10) (2) (19) (38) ( 69) 

aantal correctheids- 32% 14% 7% 15% 16% 
verbeteringen (11) (1) (3) (14) (29) 

aantal fout-ver- 68% 86% 93% 85% 84% 
beteringen (23) (6) (43) (81) (153) 

tabel 4: 4 IIOOl'ten aubatitutiee en de aantallen geintegreerde & verbonden operatiea, correetheicl&-verbeterin
gen en fout-verbeteringen per eoort 

d. Herordening . 
In de monologen zijn geen gevallen van herordening geconstateerd. 

6 Qua strucruur is deze vonn van substitutie .gelijk aan categorie 2 van deletie. Toch mak:en we bier ondersc:heid tussen 
de twee groepen. Bij de substiluties it er ,prate van een vervanging op zins-niveau. bij de deleties is er sprue van een vervanging 
op meta-niveau. Dit wordt in de discussie verder uitgelegd. 
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In de monologen zijn 242 gevallen van holistische operaties geconstateerd. In 
38% van de gevallen is er een basis SM ex:pressie toegevoegd aan de operatie 
en is er sprake van een extensie van de holistische operatie. Hieronder staat 
vermeld hoe deze extensies van de holistische operaties zijn verdeeld over de 
gei'.ntegreerde en verbonden operaties. 

2. Geintegreerde operaties 

Van alle extensies van de holistische opera ties die er voorkomen in de 
monologen behoort 98% tot de gei'.ntegreerde operaties (de geintegreerde 
operaties zijn in de bijlagen van de holistische operaties te vinden, de 
extensie staat op de plaats van de onderbreking: /eh/). 

3. Verbonden operaties 

a. Reeursief 
Er zijn slechts 2 gevallen van recursieve verbonden operaties gevonden. 
Deze recursieve operaties zijn: 

6f.47: "ligt er tegen die tafel//hangt eh hangt zo tegen die tafel" 

In dit geval is er sprake van een substitutie van categorie 1: 
XAIIYA •·> YA, waarbij de extensie staat binnen bet herei.k. van de 
verandering (YA). 

5f.31: "een schriftlleen eh {1.0) een boek" 

In dit geval is er sprake van een substitutie van categorie 3: AX//AY -
-> AY, waarbij de extensie staat binnen bet bereik van de verandering 
(AY). 

b. Conju.nctief 
Er zijn geen conjunctieve verbonden operaties geconstateerd. Deze opera
ties bleken niet te onderscheiden kunnen worden van de gei'.ntegreerde 
operaties. Aile mogelijke conjunctieve operaties staan bij de gei'.ntegreerde 
opera ties. 

c. Overlappend 
Van de overlappende operaties zijn 3 gevallen geconstateerd. Overlap
pende operaties houden in dat er twee holistische operaties in dezelfde 
uiting voorkomen, zonder dat de twee operaties op precies dezelfde 
structuur werken. 

De drie gevallen van de overlappende operaties zijn: 

2c.33: "deeh (2.0) ja is niet bet is toch niet" 

Hier is er sprake van de substitutie van 'de' door 'bet' en van de insertie 
van 'toch'. 

5b.6: "nou staat dat /eh he/drie staat tot twee" 
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Hier is sprake van de insertie van 'drie' en de substitutie van 'dat' door 
•tot twee'. 

5b.30: "op schaakmanier A een twee drie eh sorry he A B C een twee. 
En dan praat ... " 

Hier is sprake van de insertie van 'B C' en van de deletie van 'drie'. 
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Hoofdstuk 4 

Discussie & Conclusies 
4.1 Inleiding 

In dit afsluitende hoofdstuk zal in een discussie eerst behandeld worden wat 
de problemen waren die tijdens de toepassing van de nieuwe indeling op de 
monologen ontstonden. Vervolgens worden de conclusies die uit dit onderzoek 
te trekken zijn op een rijtje gezet. 

4.2 Discussie 

Het toepassen van de nieuwe classificatie op de monologen bleek niet altijd 
even makkelijk te verlopen. Dit werd voor een deel veroorzaakt door het feit 
dat Allwood et al. voor diverse categorieen van hun classificatie geen precieze 
defmitie geven. De lezer moet uit een voorbeeld zelf afleiden wat de betreffende 
categorie inhoudt. In hoof dstuk 2 is dit al even aangestipt bij de behandeling 
van de E:xpliciete SM zinsdelen, waarvoor Allwood et al. geen defmitie geven. 
Bij de toepassing van de classificatie op de monologen is deze categorie volledig 
gebaseerd op de voorbeelden die Allwood et al. geven. Dit zijn zinsdelen zoals 
'hoe heet het' en 'om zo te zeggen'. Het is bijvoorbeeld onduidelijk water moet 
gebeuren met zinsdelen zoals 'mandoline zal ik het maar even noemen' (5f.40), 
of 'zoals genoemd' (2d.4). Dit soort uitingen zijn bij de toepassing van de 
classificatie buiten beschouwing gelaten, maar het is denkbaar dat Allwood et 
al. deze zinsdelen wel tot de Speech Management zinsdelen zouden rekenen. 

Een ander probleem kwam voort uit de classificatie van Levelt. Het is soms 
moeilijk om te bepalen of er sprake is van een fout of van een incorrectheid. 
Het is mogelijk dat als iemand anders dezelf de classificatie toepast op de 
monologen, er andere resultaten uitkomen, omdat iemand anders dan de 
spreker nooit met zekerheid kan zeggen hoe de uiting bedoeld is. 
Zin 3d.7: "lichte achtergrond//lichtbeige achtergrond", wordt in dit verslag tot 
de correctheids-verbeteringen gerekend. De spreker wil iets preciezer zijn bij 
de beschrijving van de kleur. Het is ook mogelijk dat iemand zegt dat de 
spreker een fout maakt met 'lichte' en dat het verbeterd moet worden in 
'lichtbeige'. 

De nieuwe indeling bleek nog niet alle verschijnselen op het gebiea van Speech 
management te dekken. Het grootste probleem lag binnen de categorie sub
stitutie. Allwood et al. gaan er vanuit dat er bij holistische operaties altijd 
resumptie optreedt, wat betekent dat de spreker een herhaling gebruikt om 
aan te geven hoe de nieuwe uiting verbonden moet worden met de structuur 
zoals die bestond voor de interruptie. Er kwam echter ook een groep verande
ringen voor, waarbij niets herhaald werd, maar waarbij de fout onmiddellijk 
verbeterd werd. In schema ziet deze groep er las volgt uit: AX.//Y --> AY. On-
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danks bet feit dat er geen herhaling in de uiting staat, is er toch sprake van 
substitutie. De nieuwe indeling die in hoofdstu.k 2 voorgesteld is, moet daarom 
uitgebreid worden met substituties waarbij geen herhaling voorkomt. 

Er was echter nog een probleem met de substituties. Allwood et al. onderschei
den namelijk twee soorten substituties: een waarbij de elementen die na de 
vervanging komen herhaald worden (XA//YA -·> YA) en een waarbij de elemen
ten die voor en na de vervanging komen herhaald worden (AXB//AYB -> AYB). 
In de monologen zaten echter ook vervangingen waarbij alleen de elementen 
voor de vervanging herhaald worden. In theorie zouden dit deleties zijn. De 
structuur van deze veranderingen is namelijk: AB//AC -> AC, zoals bij de 
deleties van categorie 1, waarbij de spreker een deel van de onderbroken 
structuur herhaalt, de rest weglaat en verder gaat met nieuw materiaal. Om 
aan te tonen dat er sprake is van een verschil tussen de deleties en de sub
stituties met dezelfde structuur, volgen hieronder voorbeelden van beide soor
ten, samen met een voorbeeld van een andere vorm van substitutie die in 
Allwood et al. onderscheiden wordt: 

4a.24: "zie je geloof ik//zie je nou mensen" 
(deletie van de vorm AB//AC -->AC) 

4a.23: "er zijn//er groeien wat" 
(substitutie van de vorm AB//AC --> AC) 

2f.28: "er is een//op de voorgrond is een" 
(substitutie van de vorm XA//YA --> YA) 

Zin 4a.24 is een voorbeeld van een deletie, zin 4a.23 is een voorbeeld van de 
nieuwe vorm van substitutie die bier behandeld wordt. Zin 2f.28 is een voor
beeld van een substitutie van categorie 1, waarbij de element.en na de vervan
ging herhaald worden. De nieuwe vorm van substitutie heeft, net als de sub
stitutie van categorie 1, een vervangi.ng van een element op zins-niveau. Dit 
in tegenstelling tot de deletie, waarin de vervanging van een element op meta
niveau plaats vindt zoals in dit geval 'geloof ik'. Bij de substituties zijn de 
zinnen voor de onderbrek.ing, syntactisch correct. Bij de deletie is de zin voor 
de onderbreking syntactisch niet in orde. De spreker zegt in dit geval met bet 
element wat later gedeleerd wordt, iets over hoe de zin geinterpreteerd dient 
te worden. Hier dient opgemerkt te worden dat er in dit geval misschien 
helemaal geen sprake is van een deletie, juist omdat het om een element op 
meta-niveau gaat. 

V oor de indeling van hoofdstuk 2 betekent dit dat er een uitbreiding nodig is 
van de groep substituties met substituties waarbij bet element voor de vervan
ging herhaald wordt. 
De nieuwe indeling die in hoofdstu.k 2 voorgesteld is, wordt dus op bet gebied 
van de substituties uitgebreid met twee categorieen: een waarbij de elementen 
voor de vervanging herhaald worden, AB//AC -·> AC en een waarbij er alleen 
maar een vervanging optreedt en geen herhaling, AX//Y -> AY. 

Allwood et al. gaan er bij de holistische operaties vanuit dat er een resumptie 
optreedt om aan te geven hoe de verbetering aan de oorspronkelijke uiting 
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gekoppeld moet worden. Aile operaties die de verander-functie hebben, hebben 
volgens Allwood et al. dus een herhaling van elementen van de oorspronkelijke 
uiting. Deze herhaling komt voor samen met de verandering die specifiek is 
voor een van de holistische operaties. Er staat dus volgens Allwood et al. altijd 
een herhaling plus een vervanging of een toevoeging of een verwijdering. 
$oms is bet erg moeilijk om uit te maken of een bepaald woord herhaald 
wordt, omdat er werkwoorden voorkomen die herhaald worden maar tegelijker
tijd ook van vorm veranderen. Zoals bijvoorbeeld in 

2b.3: "daarin valt in eerste instantiellvallen mij niet een twee drie wat objec-
ten op". 

Het probleem-item is bier dus bet woord 'vallen', dat in de oorspronkelijke 
uiting de vorm 'valt' had. 

Ook komen er andere soorten woorden voor die niet helemaal identiek zijn 
aan woorden uit de oorspronkelijke uiting, maar die toch als een herhaling 
beschouwd zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 

2d.3: "in bruin//donkerbruin". 

Er zijn bier verschillende mogelijkheden: 
Ten eerste kan het gezien worden als een insertie van 'donker'. 
Ten tweede kan bet gezien worden als een substitutie van categorie 1 
(AXB//YB -->AYB), 'bruin' wordt vervangen door 'donkerbruin\ maar 'bruin' 
wordt herhaald zodat het mogelijk als een vervanging met een herhaling 
bedoeld is. 
Ten derde kan bet gezien worden als een substitutie van categorie 4 
(AX//Y -->AY), waarbij 'bruin' wordt vervangen door 'donkerbruin' zonder dat 
daarbij nog een element herhaald wordt. 
Allwood et al. zeggen dat het voor een herhaling niet noodzakelijk is dat de 
woorden identiek zijn, maar dat ze erg op elkaar moeten lijken. Uit bet artikel 
wordt niet duidelijk of er bedoeld wordt dat de woorden synoniemen moeten 
zijn of dat het vormen van hetzelfde werkwoord kunnen zijn. Problemen zoals 
bierboven beschreven zijn, moeten volledig inturtief opgelost worden. In dit 
verslag is voor gevallen als "in bruin//donkerbruin" gekozen voor een substitutie 
van categorie 4. 

Om deze problemen te vermijden is het eenvoudiger om de woord voor woord 
aanpak van Allwood et al. te vervangen door een vervanging van constituenten. 
Het is bij deze aanpak niet meer nodig om te bepalen welke elementen her
haald worden en welke elementen vervangen, toegevoegd of verwijderd worden. 
Het is makkelijker om de constituent die onderbroken wordt, te vervangen door 
een nieuwe constituent. Het maakt dan niet uit of er al dan niet iets herhaald 
wordt en op welke manier de verandering gemaakt wordt. Dit is vooral mak
kelijk als de verbetering door een computer begrepen zou moeten worden. De 

· computer hoeft met de vervanging van constituenten door constituenten maar 
een handeling te verrichten. Bij de aanpak van Allwood et al. zou er woord 
voor woord gekeken moeten worden of bet een herhaling is of een vervanging 
en dat betekent dat er meerdere handelingen verricht moeten worden. 
Deze twee aanpakken worden toegepast op onderstaande zin: 
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"Jan (rent op straat)//{loopt op de stoep)" 
"(Jan) (rent) (op) (straat)//(loopt) (op) (de) (stoep)" 

In het eerste geval wordt 'rent op straat' in een keer vervangen door 'loopt op 
de stoep'. In het tweede geval wordt 'rent' vervangen door 'loopt', 'op' wordt 
herhaald, 'de' wordt toegevoegd aan de string en 'straat' wordt vervangen door 
'stoep'. 

Tenslotte volgen hieronder de zinnen die niet in de bestaande classificatie zijn 
in te delen: 

2a.3:"daarnaast ligt een ja da's wat merkwaardig het lijkt een doodskop" 

5c.5: "iets van ehm () zoals je in die periode wel had van dat" 

5a.44: "het aapje dat aan een () ja ik geloof dat die dame met de queue dat 
die dat aan een touwtje heeft" 

Deze zinnen zouden qua soort verbetering best in een van de categorieen te 
plaatsen zijn, maar het is niet mogelijk om syntactische redenen. De zinnen 
passen niet binnen een van de schema's van de holistische operaties. In alle 
gevallen is er sprake van de toevoegi.ng van commentaar, waaruit blijkt dat de 
spreker tijdens het uitspreken van de uiting kijkt naar het onderwerp. De 
spreker zegt wat hij denkt als hij naar het onderwerp kijkt. 

4.3 Conclusies 

In dit verslag hebben we gezien welke speech management activiteiten er in 
spontaan gesproken monologen voorkomen. Het plannen en uitspreken van 
talige uitingen blijkt een activiteit waarbij regelmatig fouten optreden. Sprekers 
kunnen deze fouten op zodanige wijze herstellen dat de hoorder in vrijwel alle 
gevallen de overgedragen inf ormatie op efficiente wijze kan interpreteren. De 
analyse die in dit rapport beschreven wordt, toont duidelijk de complexiteit 
aan van de verschijnselen die met deze management activiteiten samenhangen. 

De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek gehaald kunnen worden, zijn: 
In de monologen komen erg veel lange en korte pauzes voor. Deze pauzes 
wijzen erop dat de spreker bezig is met de verwerking van informatie. Lange 
pauzes (> 3 sec.) betekenen over het algemeen dat het spraak-produktie-ap
paraat van de spreker op zoek is naar een nieuw onderwerp, korte pauzes 
( < 3 sec.) betekenen over het algemeen dat de spreker op zoek is naar een 
nieuw woord. Deze zoek-processen kosten erg veel tijd, wat blijkt uit het feit 
dat de totale gemiddelde tijd die per monoloog gepauzeerd wordt meer dan 
eenderde bedraagt van de totale tijd per monoloog. Pauze is echter niet het 
enige kenmerk dat erop wijst dat er zoek-processen aan de gang zijn; er komen 
in de monologen erg veel verwerkings-expressies ('eh') en zelf-herhalin.gen voor 
die er eveneens op wijzen dat er zoek-processen bezig zijn. Het voorkomen van 
verwerkings-expressies en de totale tijd die gepauzeerd wordt is sterk af-
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hank.elijk van de proefpersonen. 

De complexiteit van gesproken taal blijkt tevens uit het feit dat tijdens het 
spreken veel fouten optreden. Voor het corrigeren van deze fouten kan de 
spreker een aantal strategieen toepassen: 
a. hij kan met de herhaling van elementen uit de oorspronkelijke uiting aan

geven hoe de verandering binnen die uiting gemterpreteerd dient te worden 
b. hij kan het probleem-item onmiddellijk laten volgen door de vervanging 
c. h.ij kan met een zogenoemde 'verwerkings-term' aangeven dat het hier een 

onregelmatigheid in de spraak betreft. 

De veranderingen die sprekers willen aanbrengen worden meestal gemaakt door 
middel van inserties, het toevoegen van een element aan de oorspronkelijke 
uiting of door middel van substituties, het vervangen van een of meerdere 
woorden van de oorspronkelijke uiting door een nieuwe constituent. Herordenin
gen, waarbij de volgorde van elementen van de oorspronkelijke uiting veran
derd wordt en deleties, waarbij een element van de oorspronkelijke uiting 
wordt weggelaten, komen niet of nauwelijks voor. 
Als er een fout gemaakt is, gebruikt een spreker over het algemeen een sub
stitutie om de uiting te veranderen, als er een ambigui'teit of een onvolledig
heid in de oorspronkelijke uiting staat gebruikt de spreker over het algemeen 
een insertie om de verandering te ma.ken. 

Het zal duidelijk zijn dat de hier gemaakte observaties belangrijke consequen
ties kunnen hebben voor de natuurlijke interactie met systemen die gebruik 
ma.ken van spraakherkenning. Mensen staan een (beperkt) aantal fouten toe 
in het spreken die op efficiente wijze kunnen worden gecorrigeerd. V oor een 
natuurlijke spraakherkenning zou dit als gevolg hebben dat de herkenner 
eveneens in staat moet zijn de juiste interpretaties van deze management
termen te kunnen begrijpen. 
Dit verslag ligt voor wat betreft het beschrijven van deze processen slechts een 
tipje van de sluier op. De verwerkings-termen hoeven bijvoorbeeld niet altijd 
een correctie aan te geven, ze kunnen ook duidelijk ma.ken dat de spreker op 
zoek is naar een woord. Het is hier nog niet duidelijk onder welke voorwaar
den het een correctie betreft en onder welk.e voorwaarden het een zoek-proces 
betreft. Correcties hoeven ook niet altijd voorafgegaan te worden door een 
verwerkings-term en er hoeven tevens geen herhalingen in voor te komen; de 
correctie kan direct volgen op het probleem-item. De herkenner moet in dit 
geval in staat zijn te ontdekken dat er een fout verbeterd wordt en dat de 
oorspronkelijke uiting niet vervolgd wordt. Prosodische aspecten zoals intonatie 
en accenten zullen hierbij eveneens een belangrijke rol spelen. We zijn hier in 
dit verslag in het geheel niet op ingegaan. 
Verder kan men afvragen waarom mensen deze fouten toestaan tijdens het 
spreken en niet onmiddellijk correcte zinnen uiten zoals men dat ,zou verwach
ten van een natuurlijke taal-generator. De beantwoording van deze vraag moet 
ook hier achterwege blijven en verschoven worden naar een mogelijk vervolg
onderzoek. 

Vergelijken we de resultaten van dit onderzoek met de classificatie van Dialo
gue Control Acts van Bunt et al. die in de inleiding behandeld is, dan valt op 

37 



dat de indeling van de DCA's geen element.en met de verander-functie kent. 
Deze element.en nemen in de hier behandelde indeling een belangrijke plaats 
in. Het lijkt noodzakelijk om de classificatie van Bunt et al. uit te breiden met 
de verander-functie, omdat zelf-veranderingen geen typische monoloog-ac
tiviteiten lijken te zijn. 
De elementen die de zoek-functie hebben in de hier behandelde indeling zijn 
vergelijkbaar met de categorie 'het formuleren van uitingen' van de indeling 
van Bunt et al. De andere categorieen van de classificatie van Bunt et al. 
hebben voornamelijk te maken met dialoog-activiteiten, die zijn om die reden 
niet in de monologen gesignaleerd. 
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Bijlage 1: Speech Management zinsdelen 

- dat heeft een naam, maar ik weet niet hoe bet beet (lf.6) 
- dit is moeilijk om te beschrijven (3d.14) 
- er is wel een naam voor zo'n stoel (5f.25) 
- bet is allemaal toch een beetje moeilijk te beschrijven (2d.24) 
- hoe beet bet (5d.2) 
- hoe heet zoiets (lf.31) 
- hoe kan ik dat uitleggen (5b.12) 
- hoe moet je dat noemen (2e.19) 
- hoe noem je dat (5a.40, 5a.54, 5a.55) 
- hoe noem je dat als (5a.14) 
- hoe zal ik dit omschrijven (5b.4) 
- hoe zeg je dat (3a.8) 
- moeilijk te zeggen (3a.5) 
- weet ik veel (lf.32) 
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Bijlage 2: Insertie 

Verklaring van de notatie die gebruikt wordt in de voorbeelden: 

- 'If geeft de onderbreking van de oorspron.kelijke uiting aan 
• schuin geeft het element (de elementen) aan waar het om draait in de het 
voorbeeld 
- /eh/, /(1.0)/, /eh (1.0)/ geven aan dat er sprake is van een gemtegreerde 
operatie 

Categorie 1: AB//XB •·> AXB 

correctheids-verbeteringen 

la.9 
die een /eh/ waarschijnlijk een 

2a.19 
dat is watl/ eigenlijk wat onduidelijk 

2b.9 
doet het den.ken aan /eh ja/ bijna aan 

2b.19 
van een blad (1.8) die wat eh is inge//met zwarte randen en een steel die wat 
is ingekleurd 

2c.13 
het dorpje is /eh/ wat dus de achtergrond vormt is bedekt 

2d.14 
is er boven een /eh (2.0)/ nog een tek.st 

2f.29 
en met de /eh (1.2) ja/ toch ook een beetje (2.0) met de houding 

3c.17 
die staan naar die// als het ware naar die man 

3e.l 
een /ehm (2.2)/ het is weer een 

3e.18 
een halve cirkel// links een halve cirkel 

3f.31 
niet helemaal eh opgevuld /(1.0)/ met een kwast opgevuld 

4a.4 
het stelt een park voor waar /eh/ dat aan een water ligt waarop allerlei 
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4b.11 
wordt gecombineerd met// als achtergrond wordt gecombineerd met 

4c.21 
een// die ene tekst 

4d.1 
een soort regenjas// witte regenjas 

4d.18 
bet ziet er wel een beetje bloot uit met een /(1.4)/ in elk geval met een soort 
ehm heilige krans 

4e.16 
is er een /eh/ ook een groot vlak 

4f.49 
staat een// ook nog een soort stok 

4f.52 
ci/1 halve cirkelachtige 

5a.30 
daarachter begint dan het// nou behalve een incidentele boomschaduw zonover
goten (1.4) eh grasveldje 

5a.30 
grasveldje// deel van het grasveldje 

5e.25 
die achtergr// witte achtergrond 

5f.20 
zo'n lamp aan te geven// een doorzichtige glazen lamp 

fout-verbeteringen 

2a.4 
eigenlijk /eh nou/ in het begin is het eigenlijk gewoon 

2a.33 
maar eigenlijk /eh ja {1.6)/ ik kan er eigenlijk geen chocola van ma.ken 

2b.13 
het den// doet een beetje denken aan 

2c.5 
vrij ehm eenvoudige /(1.6)/ de huisjes zijn vrij eenvoudig 
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2c.6 
verder een /ell/ is er een kerkje te zien 

2e.15 
het rechtsboven vierkant is /ell/ daarin is een 

4b.16 
verder /ja/ d'r zijn verder een soort 

4b.24 
is drie// die driehoek met 

4f.57 
verder// of er nog verdere details 

5a.22 
met mooi weer dan /ell/ hele verschillende mensen dan 

5a.24 
heeft. een /ell/ aUebei een hoed 

5c.10 
iets zien// in zien namelijk 

5f.28 
die staat dan /eh (1.2)/ nou hier dan naast 
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Categorie 2: AB//AXB ··> AXB 

correctheids-verbeteringen 

2e.17 
verder is er een /(2.2) ehm/ verder is er onderin het rechthoekje een 

2c.12 
een hoed /(2.2)/ een witte hoed 

2f.33 
dat is niet /(1.6)/ dat is toch niet essentieel 

3a.1 
een kamer /ehm/ een 'beetje middeleeuwse studeerkamer 

3c.7 
een houten huis// een knus houten huisje 

3c.28 
een baard// een blauwe baard 

3d.l 
een beetje eh kubistisch /nou ja/ een beetje heel veel kubistisch 

3e.3 
het zijn allemaal /ja (1.8)/ bet zijn dus allemaal van dat 

4d.36 
zien er niet re// niet echt realistisch uit 

4f.19 
het is /eh/ het 'beeld is ongekleed 

4f.28 
een eh glas// een mooi wijnglas 

Sd.23 
een figuur /ja/ een beetje azteeksachtige figuur 

fout-verbeteringen 

lc.19 
met je verw//met wat je verwacht 

2d.4 
dat het een /(4.0)/ dat het om een hotel zou gaan 
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3e.15 
op/I of op hun punt 

5e.29 
je zie// je kan het gewoon zien 
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Bijlage 8: Substi tu tie 

Categorie 1: XA//YA ··> YA 

fout-verbeteringen 

lc.3 
rechtsboven /nee/ linksboven 

lf.67 
in ieder geval lijkt betllgeeft bet 

2a.14 
dus naast die/lop die tafel zit die man 

2a.20 
bet lijkt toch/lwe zullen het voorlopig toch op een jongeman bouden 

2b.7 
dat witte vlak wat zich als een soortJ/lijkt op een soort rivier 

2b.23 
ik kan me er ook /eh/ het doet me ook eigenlijk aan niets denken 

2c.3 
echt niet nietlleigenlijk niet 

2c.3 
buiten proporties zie je//echt over het hele schilderij been zien we 

2c.33 
deeb (2.0) ja is nietllhet is toch niet 

2d.ll 
verder (1.6) op de /eh (1.8)/dus dit dit geheel is te zien op de 

2d.20 
die verder tocb /ja/ waar ik verder toch 

3a.16 
en verder ge//d'r is verder niets levends 

3b.7 
en ver/ve/ / d'r is verder niet zoveel 

3c.10 
beneden is het 1/maakt het schilderij 

4b.21 
een roll twee rondjes die 
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4c.23 
een soort afvoerpijpen// twee afvoerpijpen 

4d.24 
verder kijken// drie kleine figuurtjes kijken 

4f.1 
is eh vollzijn vooral voorwerpen 

5a.7 
heb je dat /eh/ grenst dat aan 

5a.12 
ook nogal wat /eh/ nog wat beesten 

5a.13 
de mensen zijn heel// gedragen zich heel stijfjes 

5e.38 
dat moet je /( 1.8)/ kan je bijna Diet 

5f.47 
ligt er tegen die taf el// hangt eh hangt zo tegen die tafel 

correctheids-verbeteringen 

lf.51 
de personen daar hebben ook een vele donkere//die in dat stuk gras staan 
hebben ook een vele donkere eh tinten 

2a.21 
verder zien we nog wat /eh/ naast de twee boeken die naast hem stonden zien 
we nog een ander boek liggen 

2f.28 
er is een// op de voorgrond is een klein aapje 

3c.28 
hij heeft een ba// die man heeft ook een baard 

3d.7 
Lichte achtergrond// lichtbeige achtergrond 

4a.3 
ze hebben een soort /eh/ de vrouwen die erop staan hebben een soort 

4a.6 
d'r zitten// onder de bomen zitten nogal 
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5a.7 
dan heh je dus// linksboven heb je 

5a.44 
die da:m.e/lde da:m.e met de queue 

5b.6 
de rechthoek// een liggende rechthoek zal ik maar zeggen 

5e.9 
de rechterwand heen// rand heen 
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Categorie 2: AXB//AYB ··> AYB 

fout-verbeteringen 

2b.29 
het is weJ// het geheel maakt wel 

2d.13 
met het dorpje maar /of/ met de stad maar 

3b.8 
beneden bruinrode vlakk.en boven /eh sorry/ beneden blauwe rode vlakk.en en 
boven bruine okergele vlakk.en 

2f.3 
in de wa/eh/ in het water 

4c.24 
naar die huizen kijkt// naar die boerderij kijkt 

5a.47 
een wat groterll een duidelijk grotere hond 

correctheids-verbeteringen 

4£.34 
een soort hoofdsteun (lijkt dat wel)/(1.2)/ een ouderwetse hoofdsteun 
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Categorie 3: AX//AY ··> AY 

fout-verbeteringen 

la.8 
toch ze//toch niet 

lc.12 
en vra/1 en vrolijk 

lf.19 
dat het /(5.0)/ dat de 

lf.32 
in een kano /nee/ in een roeiboot 

lf.54 
die wat /nou/ die in het middenplan 

lf.61 
't kan natuurlijk ook zijn/1 het lijkt wel alsof 

2a.9 
op zijn /eh/ op een ander instrument 

2a.23 
wat daar verder !eh/ wat daar inzit 

2a.24 
het lijkt iets lja/ het lijkt of 

2a.24 
het lijkt of een soort /(1.2) ja/ het lijkt wel haast een kompas 

2a.31 
linksachter op dell op het schilderij 

2b.6 
en de onderkant is dell is wat feller 

2c.24 
van een st/ja/ van een mens 

2c.24 
ze zijn meer om aan te geven dat/1 meer als afdrukken 

2d.4 
links op de /eh (1.0)/ links in het 

2d.6 
is wat merk!!wat moeilijk aan te geven 
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2d.25 
omdat er niet echt een /eh (3.8)/ er is toch weinig structuur 

2f.36 
aan de s//aan de waterkant 

3a.16 
en verder gelld'r is verder niks levends 

3c.8 
d•r komen nog eh een twee drie/1 d'r komen in totaal vier en vijf houten hutjes 

3c.14 
staat dat hetl/ staat de naam 

3c.24 
het is allemaal wat /ehm ja (1.8)/ het is niet netjes getekend 

3f.26 
een beetje van die eh ja (1.0) niet/1 beetje gebroken kleuren 

4a.23 
er zijn/1 er groeien wat 

4a.32 
't zijn wille/1 't zijn verder wel loofbomen 

4a.39 
zitten allemaal/1 zitten wel 

4h.20 
de helften net aan dell net omgekeerd 

4c.6 
een soort /j a/ een stadsgedeelte 

4c.13 
dan isl/ dan zou 

4d.19 
het is wel een beetje een /eh ja (1.2)/ het heeft iets met de kerken te maken 

4d.20 
die man die blijl/ die speelt dus 

4d.21 
die heefill die lacht wel 

4f.16 
ale die/I ale het boek 
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4f.41 
een soort/1 een raar structuur 

5a.26 
nou ke/1 nou hoewel 

5b.8 
op de ongeveer/1 op de meest voor de hand liggende manier 

5b.15 
alleen is dan /ehm/ is er eh een cirkel 

5b.22 
dat het /eh/ dat ik niet heh verteld 

5b.23 
die ook /eh/ die veel smaller is 

5c.5 
van dat/1 van zo'n 

5d.16 
neemt ie dus op het grootste stuk /eh/ neemt ie zo'n beetje een kwarl van het 
schilderij in beslag 

5e.28 
zijn ook hele/1 zijn mooie kleuren 

5f.31 
een schriff,// een eh (1.0) een boek 

correctheids•verbeteringen 

2b.3 
daarin valt in eerste instantiellvallen mij niet een twee drie wat objecten op 

4f.36 
de Spaansell de tachtigjarige oorlog 

5e.13 
een rood /eh/ een rooie ruiter 
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Categorie 4: X//Y -> Y 

fout•verbeteringen 

lb.2 
d'r zitllzijn 

lc.14 
mil/gemiddeld 

le.24 
fr/I afvragen 

lf.58 
dat /eh (1.0)/ daar is maar even overheen gezien 

lf.61 
't kan natuurlijk ook zijn/1 het lijkt wel alsof 

2a.27 
maar ook dat is /eh/ herken ik niet meteen als 

2a.40 
bet is vrij donker en grijs grauw met// waarbij dus eigenlijk 

2b.14 
of de dell het binnenste daarvan 

2b.15 
zie je iets wat /eh (1.8) ja/ waar je toch nog een hoofd in kunt zien 

2b.25 
zo een twee drie sch/(3.0)1 zie ik geen dingen 

2b.26? 
ja de /(2.2)/ ik zou eigenlijk nog iets over de kleuren moeten zeggen 

2c.8 
verder een /eh/ de kleur van de viool 

2d.2 
dat eh (3.2) schilderij (3.4) is een /eh (1.4)/ de eerste indruk die je krijgt 

2d.9 
is wll wordt wordt bekeken 

2d.11 
verder (1.6) op de /eh (1.8)/ dus dit geheel is te zien 

2d.ll 
op dell vanaf 
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2d.ll 
vanaf /(1.2)/ op het bovenste gedeelte 

2e.1 
abstract schilderij waar in eerste instantie vooral de eh de de kleuren/1 het is 
een heel kleurig schilderij 

2e.21 
een wat grotere cirkelschijf te zien waarmee het /eh (1.2)/ die net de rand van 

2e.25 
gestoten/1 gestoken 

2f.2 
waarom lijkt dit nou de ehm dell het is een tafereel 

2f.4 
opvallend is /eh/ zijn twee dingen 

2f.12 
bet lijkt een soort /eh/ de bedoeling 

2f.14 
van alle kanten maakt het /eh/ kun je d'r niet naastzitten dat 

2f.15 
zien we het /eh/ de waterkant 

2f.34 
het het het isl/ ze horen ook niet duidelijk 

2f.38 
eh het /eh/ de schaduwstukken 

3a.6 
een/1 wat instrumenten 

3c.19 
d'r komen/1 de vlaktes die daar voorkomen 

3d.3 
die/I waarvan ik eigenlijk 

3e.12 
dell het maakt t.och een 

3e.12 
het maakt toch een/1 ze zijn toch geordend 

55 



3!.20 
die /eh (1.0)/ daarachter ligt 

3f.20 
we zoudenl/ in deze tijd zou dat van 

Sf.30 
het isl/ de kleurolakken zijn 

3f.35 
het schill I geschilderd is 

4a.2 
de mensen die erop staanll d'r staan nogal wat mensen op die 

4a.7 
de /eh/ doordat er 

4a.10 
verder /eh ja/ d'r zijn ook nog 

4a.15 
je kunt niet goed /ja/ hun gelaatsuitdrukking is een 

4a.24 
heel/I helemaal in de verte 

4a.31 
de bomen zijllzitten goed 

4b.4 
dell er zijn eigenlijk wat 

4c.1 
deze prent /eh (1.0)/ het valt meteen op 

4c.7 
dus je ziet dan heel/I het is ook gek 

4c.18 
dell het gekke van 

4d.4 
eigenaardig is dat ie zomaar als het ware/I lijkt met zijn ene been 

4d.6 
nog meer huizen nog een stuk of/I verder nog een stuk of drie huizen 

4d.16 
zill zijn donkere wolken 

56 



4d.26 
da's niet !he nou ja/ een man 

4d.31 
dat isl/ lijken in een soort boompje 

4d.36 
de /eh (1.2)/ die figuren 

4d.39 
dell het lijkt 

4e.2 
de /eh/ een soort 

4e.2 
een soort /ehm ja/ het zijn eigenlijk lijnen 

4e.6 
eenll ontzettend veel snelheid 

4e.11 
die/I het paard 

4e.18 
moetll doet ook een beetje 

4f.2 
verderll het is eigenlijk 

4f.3 
d'r /eh (1.0)/ nou het doet 

4f.11 
en daar /(1.2)/ de tafel 

4f.21 
heefi een beetje/1 is wit 

4f.44 
op z'n /eh/ met de snaren naar de benedenkant 

4f.56 
en de muren die z/1 daar hangt niks aan 

5a.29 
nou dan daarachter/1 al deze mensen die ik nou heb beschreven zitten in de 
scbaduw 
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5a.31 
nou om die mensen nou allemaal nog lja/ verder naar achteren worden ze dus 
minder prominent 

5a.39 
en een /(1.4)/ vier roeiers 

5b.6 
dat is /eh/ nou staat 

5b.15 
voor zover dat dan /he! maar die 

6d.22 
nou verder zijn er twee figuren die intrigeren in het /eh/ behalve de violist 

5b.24 
dell die is verdeeld over 

5b.26 
gekker/1 gek om van een 

5d.23 
dat is /eh (1.4)/ links wandelt 

5d.25 
nou daar zijn twee is /(2.6)/ helemaal op de achtergrond is 

5e.14 
je krijgt het gevoelll hij zit ineengedoken 

5e.36 
misschien is dat ook wel dell ik geloof dat hij met dit 

5f.20 
een oefening van een/1 het is misschien wel heel knap 

5f.29 
naastl/ achter die stoel 

5f.32 
die sta/hel da's opengevallen 

5f.41 
en onder die// daaronder weer 

correctheids-verbeteringen 

2d.3 
in bruin/I donkerbruin 
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2e.l 
een eh (2.0) werkl/ abstract schilderij 

2e.15 
het rechter /(1.4) ehm (2.8)/ rechtsboven vierkant 

2e.19 
in het blauwl/ lichtblauwe rechthoek 

2e.22 
een grote oranje/1 oranjerode cirkel 

2e.23 
oranjerode zijka//rand 

2f.9 
dat valt gewoon/1 buitengewoon op 

3c.17 
die hele kleine mensje/ of ja/ grote mensen maar heel klein 

3f.23 
honden /(1.0)/ hondjes 

4b.26 
aan dell deze prent 

4d.43 
rood// roodbruine tint 

4f.11 
zwartl/ zwartig laken 

4f.21 
wit/I wittig 

5b.22 
linker// linksboven eh vierkant 
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