
 

Temporele kwantisering van vijflettergrepige woorden

Citation for published version (APA):
't Hart, J. (1983). Temporele kwantisering van vijflettergrepige woorden: een poging tot duurberegeling. (IPO-
Rapport; Vol. 442). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 07/07/1983

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 27. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/42c4f4d0-2c63-4c6b-90dd-2ecbdbf0f320


Rapport no. 442 

Temporele kwantisering van vijfletter
grepige woorden: een poging tot 
duurberegeling 

J. 't Hart 



Summary 

This study is a first attempt to develop and apply rules for the 

assignment of duration categories to beat units in temporally 

quantized words containing five syllables. It is investigated to what 

extent factors such as primary and secondary lexical stress, and the 

boundary in compounds can be considered to determine a bas ic rhythmic 

form, to which corrections have to be made on account of the incident

al phonemic content (long vs. short vowels, consonant clusters and the 

like). Temporally quantized versions of a number of these words, 

following the proposed rules and also violating them, have been 

submitted in two experiments to quality judgments by - each time - ten 

subjects. The first experiment concentrated on the basic rhythmic 

form, the second on the corrections, all words involved having been 

selected to possess the same basic rhythmic form. In general, the 

outcome suggests that this approach might be fruitful, but the excep

tions to this general trend cannot always be well understood. 
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Temporele kwantisering van vijflettergrepige woorden: 

een poging tot duurberegeling 

0. Inleiding 

In twee voorgaande rapporten over temporele kwantisering (nrs. 358 en 

428) is beschreven hoe toekenning van duren aan zgn. klankgrepen (van 

klinkerinzet tot klinkerinzet) in slechts vier categorieën leidt tot 

afwijk in gen in de duren ten opzichte van de originele die in het 

algemeen kleiner blijven dan 20%, en die in een rechtstreekse verge

lijking tussen gekwantiseerde en originele zinnetjes bijna onhoorbaar 

zijn, en in elk geval niet leiden tot verlies van acceptabiliteit. 

Doel van deze benadering was en is, het toekennen van duren volgens 

regels betrekkelijk eenvoudig te kunnen houden: hoe kleiner het aantal 

categorieën, hoe eenvoudiger de regels zouden kunnen zijn. Inmiddels 

was dus nog pas evidentie verkregen dat dat aantal niet meer dan vier 

zal behoeven te zijn. Over de toekenning zelf kon nog niets gezegd 

worden. 

Om hierin een eerste stap verder te kunnen komen is een studie 

ondernomen aan vijflettergrepige woorden, een voldoende aantal letter

grepen wellicht om model te kunnen staan voor door syntactische 

grenzen afgebakende stukken uit gehele uitingen, en tegelijk een niet 

zó groot aantal dat daarmee de overzichtelijkheid in het geding zou 

komen. 

Er wordt verondersteld dat drie soorten invloeden de duurcategorie 

van een klank greep bepalen, te weten (a) de foneem-inhoud ( lange of 

korte vokaal, korte consonant of langmakende cluster e.d.); (b) de 

plaats van de hoofd- en eventueel de nevenklemtoon; (c) de plaats van 

de grens tussen samenstellende de}en van het woord ( indien het een 

samenstelling is). 

Verder wordt verondersteld dat de laatste twee invloeden bepalend 

zijn voor hetgeen in het vervolg de "grondvorm" genoemd zal worden. 

Wat hiermee bedoeld wordt kan het gemakkelijkste aan de hand van een 

voorbeeld duidelijk gemaakt worden. Woorden als: aankondigingen, 

aartshertogdommen, afrasteringen, afstammelingen, ambtsbezigheden 

geven de impressie onderling ritmisch meer gemeen te hebben dan: 

ambtsbezigheden, ambtsverrichtingen, aardmagnetisme, afscheidsvoor

stelling, afscheidsbezoeken, aardgasmaatschappij, aaneenschakeling, 

atoomgewichten, atoomenergie, arbeiderswoning, aardappelcroquet, 

ampèremeter, alkalimetaal, ateliermeisje, aardrijkskundeboek, aanwe

zigheidslijst, academiejaar, abonnementskaart, aardrijkskundige, 
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adembenemend, advocaat-fiscaal, absolutisme, actualiteit, academicus, 

avant-gardefilm, die onderling verschillend ritme vertonen (of althans 

die indruk wekken). 

Verondersteld wordt nu dat de indruk van overeenkomend ritire bij 

het eerste groepje te maken heeft met het feit dat al die woorden 

hoofdklemtoon op de eerste, nevenklemtoon op de tweede lettergreep 

hebben, én samenstellingen zijn van 1 plus 4 lettergrepen. De woorden 

van de tweede groep verschillen steeds in ten minste één van die drie 

eigenschappen, en zouden daardoor een verschillend ritme suggereren. 

Of deze veronderstellingen gegrond zijn moet natuurlijk nog bezien 

worden. In de te bespreken experimenten wordt niet op voorhand uitge

gaan van het veronderstelde verschil in ritme, maar wordt de verzame

ling van de drie genoemde eigenschappen de grondvorm genoemd en gehan

teerd als experimentele variabele. 

De gedachte is verder dat de invloed van de foneem-inhoud gesuper

poneerd wordt op de grondvorm, zodat woorden met éénzelfde grondvorm, 

zoals in het eerste groepje genoemd, toch uiteindelijk een verschil

lende duuropbouw krijgen. We zullen in dit verband spreken over 

"correctie" en "gecorrigeerde grondvorm". 

Dit rapport valt uiteen in een zestal stukken. (1) Het eerste stuk 

gaat over de toekenning van de grondvorm aan ieder van 455 woorden 

(zijnde alle vijflettergrepige woorden beginnend met de letter "a" in 

de Woordenlijst Nederlandse Taal, 1958). (2) In het tweede stuk worden 

van 118 hieruit gekozen woorden de resultaten gegeven van metingen van 

de klankgreepduren. Dit diende als basis voor de toekenning van de 

grondvormen in termen van duurcategorieën, en tevens als inspiratie 

voor toe te passen correcties op grond van de foneem-inhouden. ( 3) 

Vervolgens zijn van deze woorden temporeel gekwantiseerde versies 

gemaakt, zowel volgens de grondvorm zonder meer, als na correctie. In 

eerste instantie is daarbij gewerkt met woorden die qua duuropbouw 

dicht bij het gemiddelde (van de onderzochte woorden binnen dezelfde 

grondvorm) bleken te liggen, en die dus weinig correctie behoefden. In 

tweede instantie is dat uitgebreid met woorden die meer, of andere 

correcties zouden behoeven. ( 4) Een andere gedachte is dat indien 

uitgegaan wordt van een andere grondvorm dan die welke krachtens de 

eerdere metingen en overwegingen voor een woord de meest geschikte is, 

zelfs na correctie geen acceptabel resultaat wordt bereikt. ( 5) Dit 

wordt getoetst in het eerste van de twee te bespreken acceptabili

tei tsexperimenten. ( 6) In het tweede is gewerkt rret woorden die alle 

dezelfde grondvorm gemeen hebben. Dat experiment is dus meer toege

spitst op het toetsen van de voorgestelde correctiemaatregelen. 
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1. Het toekennen van de grondvorm 

Een eerste criterium bij het toekennen van de grondvorm is geweest de 

vraag of het woord één geheel vormt (resp. als zodanig mag worden 

opgevat) dan wel een samenstelling is van twee (of drie) duidelijke 

delen. Zo krijgt men bijv.: 

I één geheel: "accuratesse" 

II samenstelling van twee: 

a , + 4: "aard/magnetisme" 

b 2 + 3: "achter/kastelen" 

C 3 + 2: "aardappel/puree" 

d 4 + , : "aardrijkskunde/boek" 

III samenstelling van drie: 

+ 2 + 2: "aard/noten/olie" 

+ 3 + 1: "aarts/diaken/schap" 

2 + + 2: "aarde/werk/fabriek" 

2 + 2 + 1: "achtens/waardig/heid" 

etc. 

Deze opdelingen kunnen gemakkelijk aangevochten worden. In de experi

menten worden alleen behoorlijk duidelijke gevallen gebruikt. 

Een tweede criterium is de ligging van de hoofd- resp. nevenklemtoon 

(de laatste vooral in samenstellingen, zie voor een definitie pag. 

, 0) : 

I 1: geen voorbeeld 

2: a'nofelessen (af'schuwelijkheid, -'--heden) 

3: audi'torium 

4: accura'tesse 

5: autentici'teit 

Ad 2, Nogal wat vijflettergrepige woorden zijn meervouden; ----heid en 

---heden kunnen natuurlijk ook als woorden van klasse II beschouwd 

worden, maar met samenstellingen zijn bedoeld woorden die bestaan uit 

delen die elk op zich gehele woorden zijn,. dus geen woorden met af- of 

suffixen. 

II Hoofdklemtoon in het eerste, nevenklemtoon in het tweede deel 

B Hoofdklemtoon in het tweede, nevenklemtoon in het eerste deel 

Niet duidelijk 
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In IIa ligt dus de hoofdklemtoon op de eerste lettergreep, de neven

klemtoon op de tweede, derde, vierde of vijfde. Dat geven we aan met 

een tweede cijfer, achter een komma: IIa 1,2 t/m IIa 1,5. In IIb ligt 

de hoofdklemtoon op de eerste of tweede lettergreep, de nevenklemtoon 

op de derde, vierde of vijfde, enz. 

Zo is "aalbessengelei" een woord van IIc 1,5 en "aanbevelingsbrief" 

wordt IId 1,5. Er valt dan nog te praten over een tertiaire klemtoon 

op "-bes-" in het eerste, en op "-ve-" in het tweede woord, een 

probleem dat samenhangt met de opvatting dat deze woorden ook wel 

beschouwd kunnen worden als te behoren tot klasse III. 

Zo zijn alle met 'a' beginnende woorden geanalyseerd. Hierbij 

traden een aantal verrassingen aan het licht, waarvan we hier enige 

voorbeelden noemen. 

- IIa 1,2 zijn allemaal meervouden en eindigen bijna allemaal op 

"-ingen"; 

- IIa 1, 5 is niet gevonden onder de 'a', maar dit type bestaat wel: 

"mondhygiënist"; 

- IIb 1, 5: de lijst vermeldt niet "aardgasmaatschappij" ( om begrijpe

lijke redenen); het enige woord van deze categorie dat er 

wel in staat is "astmasigaret"; 

- IIc 1,4 bevat opmerkelijk veel woorden; 

- IIc 2,5: de lijst bevat niet "ansjovispastei"; 

- IIc 3,4: Evenals in woorden met 1,2 of 2,3 of 4,5 doet zich hier het 

geval voor van klemtonen op aangrenzende lettergrepen. Er 

is evidentie voor een ritmisch effect in zulke gevallen 

waardoor óf een extra verlenging van de eerste beklemtoonde 

lettergreep optreedt, óf één van beide klemtonen (meestal 

de nevenklemtoon) verschuift. Een voorbeeld hier is 

atle'tiekwed(")strijd, waarin minstens de organieke 

klemtoon op "-wed-" niet volledig gerealiseerd wordt. 

- IIc 3,5 is niet onder de 'a' te vinden, maar een voorbeeld is 

"maatschappi--kritiek". 

- In de I-woorden zijn er zeer veel met klemtoon op de vierde letter

greep. Daaruit wordt geput voor het materiaal dat in experiment 2 

gebruikt wordt. 

- Van vijf woorden moest de klemtoon in Van Dale worden opgezocht, met 

het volgende resultaat: "aange'bedene", "aange'legenheid", "aan'val

lenderwijs", "achteloos 'heden", "'anticyclonen". 
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We krijgen het volgende overzicht: 

voorbeeld aantal kl.t. 1e 2e 3e 4e 5e 

I1 geen 0 0 

I2 anofelessen 1 

I3 academicus 10 10 

I4 abbreviatie 89 89 

IS abandonnement 26 26 

IIa 1 , 2 aankondigingen 30 

1, 3 aardverschuivingen 8 41 

1, 4 aardmagnetisme 3 

1, 5 (mondhygiënist) 0 

IIb 1 , 3 aanvalsoorlogen 24 

1, 4 aandeelbewijzen 40 66 

1, 5 aardgasmaatschappij 2 

2,3 adventzondagen 6 

2,4 accijnskantoren 7 19 

2,5 adjunct-directeur 6 

IIc 1 , 4 aangezichtspijnen 75 90 

1, 5 aalbessengelei 15 

2,4 adressenlijsten 16 19 

2,5 ansjovispastei 3 

3,4 admiraalsschepen 11 11 

3,5 (maatschappijkritiek) 0 

IId 1 , 5 aanbevelingsbrief 3 3 

2,5 aanwezigheidslijst 5 5 

3,5 abrikozeboom 20 20 

4,5 abonnementskaart 5 5 

IIa 1, 4 afzanderijen 2 2 

1 , 5 aftroggelarij 1 

IIb 1 , 3 aardrijkskundige 11 11 

1, 4 achternamiddag 2 2 

IIc 1, 4 achthonderdduizend 2 2 

3,5 advocaat-fiscaal 1 

IIb 1, 4 adembenemend 2 2 

........... -heid 5 

of ........ -heden 15 

4 

Opgezochte (Van Dale): 2 0 

Totaal 455: 206 45 69 107 28 
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2. Meting van de klankgreepduren van 118 woorden. 

De woorden werden zó uit de lijsten met totaal 455 woorden gekozen dat 

er van iedere grondvorm waarvan redelijk bekende woorden bestaan 

minstens één, maar doorgaans drie, en in enkele gevallen beduidend 

meer woorden voorkwamen. Van I4 zijn er 28 uitgekozen, van IS negen, 

en van IIc 1 , 4 twaalf, om van enkele typen een flinke voorraad te 

hebben. Van vier grondvormen werd geen woord opgenomen, van zeven 

ieder slechts één. 

De woorden werden zó op een blad papier getikt dat geen twee opeen

volgende woorden (kolomsgewijs gezien) dezelfde grondvorm hadden. 

Vervolgens werden ze door een geoefende spreker met een tempo van 

ongeveer 5 syllaben per seconde uitgesproken en op de band opgenomen. 

Naar uit de metingen bleek, was de gemiddelde totale duur per woord 

920 ms (s.d. 90), en trad er een geringe, geleidelijke versnelling op 

van het begin van de serie naar het eind (de eerste 20 woorden waren 

gemiddeld 940 ms lang, de middelste 915, de laatste 900). Voor deze 

verschillen wordt later bij onderlinge vergelijking gecompenseerd. 

De meting van de klankgreepduren geschiedde met behulp van de 

"digitale lus", met visuele controle op een geheugenscoop. 

Appendix I geeft de resultaten. 

Allereerst willen we de 28 woorden van het type I4 bekijken. Appendix 

II toont de duren van de klankgrepen is milliseconden, na normering 

van de totale duren op 1000 ms. Verder zijn de gemiddelden en de 

standaarddeviaties gegeven. De gemiddelden zijn, afgerond: 190, 160, 

160, 350 en 130 voor de 1e t/m de se klankgreep. Heel duidelijk is 

hieruit de invloed van de woordklemtoon te zien. De individuele afwij

kingen van de gemiddelden zouden nu afkomstig moeten zijn van de 

incidentele foneem-inhoud. 

We willen deze gegevens nu gebruiken om tot een eerste stel tenta

tieve regels te komen. Ten aanzien van de grondvorm kunnen we verwach

ten dat 'langinakers' Zl.Jn: hoofd- en nevenklemtoon, laatste syllabe 

van het woord en laatste syllabe voor de grens in samenstellingen. 

'Kortmakers zijn naar verwachting onbeklemtoonde syllaben. Op het 

segmentele vlak verwachten we verkorting bij sjwa, zeker indien 

gevolgd door nasaal of liquida of stemhebbende plofklanken, en verlen

ging bij lange vokalen en bij consonantclusters. De laatste invloeden 

zouden we dus in de correcties willen onderbrengen. 

Een gekwantiseerde versie van het gemiddelde van de 28 woorden (zie 

Appendix II) zou als duurcategorieën hebben: 109, 161, 238 en 352 ms 

als we als grondvorm kiezen: 22242, en 121, 173, 249 en 356 als we 

zouden kiezen: 22241 (de status van de laatste klankgreepduren is wat 
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dat betreft nét niet duidelijk). 

In de vierde klankgreep komen voor 16 stuks met /-a(t)s-/, 12 met 

/-Ist of -Ism-/. De eerste zijn 370 _:: 20 ms lang, de tweede 330 _:: 30. 

Weliswaar zijn deze dus onderscheidbaar, maar de korte klinker in 

combinatie met de consonantcluster geeft geen aanleiding tot verkor

ting naar categorie 3. 

In de eerste klankgreep zijn er zes die typisch verkort worden. 

Deze bevatten alle een nasaal of liquida als enige consonant. Of de 

vokaal kort of lang is maakt hier geen verschil. Bij de andere woorden 

is ook dit onderscheid niet te maken, evenmin als dat tussen enkele 

consonant of -cluster, zelfs van drie: "ampl(ificatie)" duurt zelfs 

maar 180 ms. 

Bij de tweede klankgreep zijn weer 14 gevallen met een nasaal of 

liquida als enige consonant, die gemiddeld typisch kort zijn (130 .!_ 40 

ms) met slechts één uitschieter van 210 ms. De andere lijken nog 

uiteen te vallen in een groep met slechts één consonant (gemiddeld 170 

+ 20ms) en één met clusters (200 + 20). 

In de derde klankgreep zijn de verschillen iets minder duidelijk: 

voor nasaal of liquida of halfvokaal vinden we 150 + 30, voor enkele 

consonant 180 + 30, voor clusters 220 + 30 ( maar de laatste groep 

omvat slechts drie woorden). 

Hoewel verwacht, maakt het feit of de laatste klankgreep een sjwa 

of een /i/ is niet veel uit: 120 + 20 vs. 140 + 20. 

Het lijkt het verstandigst, als grondvorm aan te nemen 22242 ( of 

22241). 

De nu volgende tabel geeft voor ieder woord de volgens de nu 

gemaakte afspraken gecorrigeerde grondvorm. Maar daarnaast staat 

telkens wat de typering zou zijn 

van de metingen. Hierbij zijn er 

of collectief. Met individueel 

indien gekwantiseerd werd op basis 

nog twee mogelijkheden: individueel 

is bedoeld dat de meting voor het 

betreffende woord alleen als uitgangspunt is genomen; met collectief 

dat het kwantiseren is geschied op basis van de meting van de klank

greepduren van alle 28 woorden tezamen. 

regels individueel collectief 

*alimentatie 22342 11241 22342 

*amateurisme 22242 12241 22242 

anachronisme 23242 23341 id. 

*abbreviatie 32242 22141 32242 

accumulatie 22242 1 114 1 22242 



agglomeratie 

agnosticisme 

approximatie 

argumentatie 

assimilatie 

astigmatisme 

autorisatie 

alliteratie 

amortisatie 

anatomisten 

anticipatie 

* absenteïsme 

acceleratie 

actualisme 

*alcoholisme 

*articulatie 

automatisme 

amplificatie 

antagonisten 

*antipapisme 

absolutisme 

accentuatie 

administratie 

regels 

32242 

33242 

33141 

32342 

22242 

33242 

22242 

22242 

23242 

22242 

32242 

33242 

32242 

32242 

32242 

32242 

22242 

32242 

32242 

32242 

32242 

33242 

32342 

9 

individueel 

32141 

43341 

23141 

31342 

32242 

33341 

31241 

23242 

23142 

23242 

22241 

33241 

31242 

31242 

32242 

32242 

31341 

31341 

32241 

32242 

31341 

22142 

21342 

collectief 

id. 

33341 

id. 

31341 

id. 

id. 

32242 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

31342 

Al deze versies zijn eerst op papier gemaakt ( van "anachronisme" 

bovendien nog een versie volgens 23342). Op die manier konden de 

berekende duren vergeleken worden met de originele. Indien daaruit 

bleek dat in de versie volgens regels geen van de duren meer dan 20% 

afweek werd besloten het betreffende woord niet mee te nemen in de 

experimenten. Deze woorden zijn aangegeven met een '*'. De resultaten 

straks zijn dus zeker niet geflatteerd. Verder is in de regel-versie 

niet gecorrigeerd voor nasaal of liquida, omdat de betreffende verkor

ting meestal al voorkwam in de alternatieve versie ( s). De gekwanti

seerde versies worden steeds gemaakt op basis van de individuele 

totale duren van elk woord, dus de werkelijke duur van een klankgreep 

van een zekere categorie is nog variabel, afhankelijk van de oorspron

kelijke totale duur van het woord. 

We zullen nu op vergelijkbare wijze woorden van andere typen bekij

ken, allereerst die van het type IS. 
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Woord duren bij op 1000 ms genormeerde totale duur 

abandonnement 160 170 130 150 380 

actualiteit 190 90 130 180 410 

admiraliteit 

arrondissement 

abnormaliteit 

accompagnement 

animositeit 

artisticiteit 

autenticiteit 

gemiddeld: 

st.dev. 

180 

170 

200 

150 

120 

190 

190 

172 

25 

110 

150 

150 

170 

150 

170 

150 

146 

28 

120 

210 

110 

190 

180 

110 

150 

148 

37 

120 

100 

180 

130 

170 

170 

140 

158 

31 

390 

370 

370 

360 

380 

360 

360 

376 

17 

grondvorm 

22124 

21124 

21124 

22214 

22124 

22214 

12224 

22124 

22224 

Als grondvorm wordt voorgesteld 22224, met ten aanzien van de correc

ties de opmerkingen dat ten eerste de tweede, derde en vierde klank

greep snel naar categorie 1 neigen, en ten tweede nergens verlenging 

door een cluster optreedt. Dat laatste is natuurlijk een lastige 

complicatie. Hier is gespeculeerd dat clusters alleen verlengend 

werken als er sprake is van (hoofd- of neven-)klemtoon. 

Vervolgens bekijken we de woorden van het type IIc 1, 4. De grond

vorm hangt nog af van het type van het eerste samenstellende deel, 

bijv. "aardbeien" vs. "aardewerk". Bij "aardbeien" is de tweede klank

greep een 3 en de derde ook; bij "aardewerk" is de tweede een 2, de 

derde een 3. De eerste klank greep is een 3, en wordt een 4 met een 

cluster. De derde wordt rret een cluster eveneens een 4. De vierde is 

meestal een 3, mits korte vokaal, of hoogstens lange vokaal plus 

nasaal of liquida, maar anders, en zeker indien er sprake is van een 

lange vokaal en een cluster of van een diftong, wordt het een 4. De 

vijfde klankgreep is 1 of 2, maar in het ene woord rret "-ing" is het 

een 3. 

De grondvorm zou dus zijn a) 3333 1/22 

b) 3233 1/22, 

waarin de 3 1/2 met 1/ 2 punt verlaagd of verhoogd wordt. Zie later het 

overzicht van de in het eerste experiment gebruikte waarden. 

In vergelijking hiermee komen de woorden van het type IIb 1,4 er niet 

erg verschillend uit 

woorden voorhanden. 

te zien, maar van dit type waren maar weinig 

Het zijn allemaal woorden beginnend met 

"arbeids-". De vermoede grondvorm is 3333(1 of 2), maar de derde kan 

ook wel een 2 zijn. 

Er tekent zich hier dus geen duidelijk effect af van de ligging van de 

grens in de samenstelling. Al blijkt dat niet zo bij de zojuist 

bekeken woorden, over het algemeen is de rol van de hoofdklemtoon wel 

redelijk duidelijk, en die van de nevenklemtoon zeer bescheiden. 
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Nevenklemtoon definiëren we als de woord.klemtoon in dat deel van 

samenstellingen dat in de samenstellinq zelf niet de woord.klemtoon 

heeft; bijv. in "arbeidersklasse'' ligt de woord.klemtoon in het eerste 

deel, en in het geïsoleerd uitgesproken tweede deel ligt de klemtoon 

op "klas-": "ar-" heeft hoofdklemtoon, "-klas-" nevenklemtoon. 

Voor de zes woorden van het type IIc 2 ,4 (bijv. "amandelbroodje") 

komen we op de grondvorm 333 ( 3 of 4) ( 1 of 2), waarbij de eerste 

verlengd wordt bij een cluster, de tweede alleen bij een cluster die 

een fricatief bevat, de derde bij de cluster van drie in "amandel

broodje", ondanks de sjwa (die in het algemeen verkorting geeft), en 

de vierde verlengd wordt bij lange klinker of diftong. 

Voor de zes IId 3,5-gevallen ("abrikozeboom") komt er 22334. In 

"ambulance-" wordt de derde een 4; in "abrikozeboom" leidt de sjwa 

( zonder cluster) in de vierde tot een 2. Opmerkelijk is de lange 

laatste klankgreep, ook in "abrikozeschil", met korte vokaal en 

liquida. 

I3-woorden ( "allerheil igen") 

bij /im/, verlengd bij /Iksk/, 

verlengd met/ k/. 

gaven 23323. De tweede wordt verkort 

de derde verkort bij /em/ en /in/, 

IIc 1 , 5-woorden ( "aardappelcroquet") kunnen in het eerste samen

stellende deel weer nevenklemtoon op de tweede of op de derde hebben. 

In het eerste geval wordt de grondvorm 33334, in het tweede ( slechts 

één voorbeeld) werd het 31334. 

Tenslotte is voor IId 4,5-woorden als grondvorm 22134 voorgesteld. 

Opmerkingen: 

( 1) Niet voor alle typen woorden waren voldoende gegevens beschikbaar 

om de analyse ook maar enigszins grondig te kunnen doen. Zelfs bij de 

28 I4-woorden traden trouwens al vreemde discrepanties op. 

( 2) Het al of niet langer of korter zijn van een klankgreep op grond 

van de foneem-inhoud is kennelijk afhankelijk van het woordtype. Dit 

is uiteraard een onwelkome complicatie, die de basisveronderstellingen 

ondergraaft. 

( 3) Als op een bepaalde plaats in de grondvormen van woorden van 

verschillend type eenzelfde cijfer voorkomt, betekent dat nog niet dat 

( zonder eventuele correctie) de betreffende duren gelijk zijn ; die 

hangen af van de totale grondvorm. In het hierna te geven overzicht 

zijn daarom naast de grondvorm steeds de duren gegeven zoals die 

zouden zijn bij een totale duur van 1000 ms. 

Type 

I3 

I4 

I5 

voorbeeld 

allerheiligen 

accunrulatie 

arrondissement 

grondvorm 

23323 

22242 

22224 

duren (f= 2) 

categorie 1 

113 

118 

118 

2 

160 

167 

167 

3 

227 

236 

236 

4 

320 

333 

333 
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Type voorbeeld grondvorm duren (f= 2) 

categorie 1 2 3 4 

IIb 1 / 4 arbeidsverdeling 33232 113 160 227 320 

IIc 1 / 4( 2) arbeiderswoning 33332 106 150 212 300 

id. ( 3) aardewerkwinkel 32332 113 160 227 320 

IIc 1,5(2) arbeiderspartij 33334 92 131 185 261 

id. ( 3) aardewerkfabriek 31334 102 144 203 288 

IIc 2,4 amandelolie 33342 98 138 195 276 

IId 3,5 academiejaar 22334 104 146 207 293 

IId 4,5 amusementsfilm 22134 116 163 231 327 

3. Het vervaardigen van de gekwantiseerde versies 

Voor de gebruikte techniek kan worden verwezen naar rapport nr. 

428. Deze sectie, die de specificaties behandelt van de stimuli voor 

experiment 1, valt in drie stukken uiteen: 

( 1) Het kwantiseren van woorden volgens hun grondvormen en met enige 

correcties; de gekozen woorden behoeven weinig of geen correctie. 

( 2) Idem, maar nu worden woorden gekozen die meer correcties nodig 

hebben. 

( 3) Het kwant is eren van woorden volgens een verkeerde grondvorm, met 

correcties. Hier en daar wordt nog wel eens een extra versie gemaakt. 

( 1) De tabel geeft voor de eerste serie de grondvormen en de gecorri-

geerde vormen (onderstreept) • 

Type woord grondvorm gecorrigeerd 

I3 allerheiligen 23323 idem 

I4 accumulatie 22242 idem 

IS arrondissement 22224 22214 

IIb 1, 4 ar bei ds verdeling 33232 34232 

en 34233 

IIc 1, 4( 2) arbeiderswoning 33332 33333 

IIc 1, 4( 3) aardewerkwinkel 32332 31432 

IIc 1 , 5 ( 2) arbeiderspartij 33334 idem 

IIc 1,5(3) aardewerkfabriek 31334 31434 

IIc 2,4 amandelolie 33342 idem 

IId 3,5 academiejaar 22334 idem 

IId 4,5 amus ernentsf ilm 22134 22144 

Appendix III geeft de preciese specificaties. Van ieder woord is de 

originele totale duur gehandhaafd. De vermenigvuldigingsfactor tussen 

aangrenzende duurcategorieën is steeds rond 1,5. 

De ongecorrigeerde grondvormen zijn B-versies genoemd, de gecorri

geerde C ( en D voor de tweede gecorrigeerde van "arbeidsverdeling"). 
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A-versies ziJn geresynthetiseerde originelen. 

Appendix III bevat ook het voorlopig oordeel van de experimenta

tor. Een overzicht daarvan, met 2: niet acceptabel, 3: net niet accep

tabel, 4: acceptabel, en 5: erg goed, volgt hieronder. 

grondvorm gecorrigeerd 

8 allerheiligen 

5 accumulatie 

4 arrondissement 

12 arbeidsverdeling 

2 arbeiderswoning 

7 aardewerkwinkel 

3 arbeiderspartij 

11 aardewerkfabriek 

1 amandelolie 

6 academiejaar 

10 amusementsfilm 

4 

5 

4 

4-

4 

2 

4-

2 

4-

4-

3 

4-

1e:4--, 2e:4 

3 

4 

5 

4 

De nummers verwijzen naar de oorspronkelijke volgorde van bewer

king. Een extra -teken betekent een klein schoonheidsfoutje, maar niet 

zo erg dat het minder acceptabel wordt. 

Overigens blijkt uit deze beoordelingen een aantal malen dat het 

kunnen aanwijzen van de plaats waar een onregelmatigheid zit geen 

eenvoudige zaak is, en dat soms aanzienlijke afwijkingen van de origi

nele duren getolereerd worden, of niet opgemerkt. Hieruit zou gecon

cludeerd kunnen worden dat in een aantal gevallen de woorden niet in 

overeenstemming met de interne representatie waren uitgesproken. 

( 2) Versies maken met goede grondvormen, van woorden die meer correc

ties behoeven. 

Naast "allerheiligen" nemen we "aardrijkskundige" 

" accumulatie " " approximatie 

" arrondissement " " actualiteit 

" arbeidsverdeling " Il arbeidsinspectie 

" arbeiderswoning " aardbevingsgolven 

" aardewerkwinkel " " aardewerkschuiten 

arbeiderspartij " " aardappelpuree 

" aardewerkfabriek is er geen pendant 

" amandelolie nemen we aspergetangen 

" academiejaar " " abrikozeboom 

" amusementsfilm " " abonnementskaart 

Zie Appendix IV voor de volledige specificaties. In de tabel hier

onder staan de grondvormen en de gecorrigeerde grondvormen voor deze 

woorden. 
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woord grondvorm gecorrigeerd 

aardrijkskundige 23323 34322 - -
approximatie 22242 33141 en 23141 ---
actualiteit 22224 21124 

arbeidsinspectie 33232 34442 en 34343* 

aardbevingsgolven 33332 43432 

aardewerkschuiten 32332 31432 en 31431 

aardappelpuree 33334 33234 

aspergetangen 33342 44332 

abrikozeboom 22334 22324 en 33324 

abonnementskaart 22134 21144 en 11144 

*: laatste per abuis een 3, had een 2 moeten zijn. 

Overzicht van de eenmansoordelen: 

grondvorm 1e gecorr. 2e gecorr. 

18 aardrijkskundige 2 4 

20 approximatie 3 3- 4 

22 actualiteit 4- 4 

13 arbeidsinspectie 2 3 2 

14 aardbevingsgolven 3 3-

16 aardewerkschuiten 2 3 4+ 

15 aardappelpuree 4 4 

17 aspergetangen 2 4+ 

19 abrikozeboom 2 3 3 

21 abonnementskaart 2 4+ 4++ 

(3) Kwantiseren op basis van de verkeerde grondvorm. 

Een aantal overwegingen kan hier eerst genoemd worden. Bij het toeken

nen van andere, verkeerde grondvormen kan het nuttig zijn (a) de 

in vloed van de hoofdklemtoon, ( b) die van de nevenklemtoon en ( c) die 

van de grens in samenstellingen in de beschouwing te betrekken. Verder 

was er een vermoeden gerezen dat (d) een 4+1 opdeling verlengend werkt 

voor de vijfde klankgreep, en dat (e) hoe later de hoofdklemtoon valt, 

hoe langer de betrokken klankgreep, en hoe korter de voorliggende. 

Op grond hiervan zijn de volgende keuzen gedaan: Verwissel de 

grondvorm van "arbeidsverdeling" met die van "arbeiderswoning" (c). 

Idem van "-partij" resp. "-fabriek" met die van "woning" en "winkel" 

(b). Idem van "amandelolie" met die van "arbeiderswoning" (a). Verwis

sel de grondvorm van "accumulatie" met die van "amusementsfilm" en 

neem voor "academiejaar" als grondvorm 22433 (d). Neem voor "arrondis

sement" als grondvorm 33333 (e), 
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Zo krijgen we: 

grondvorm 

woord 

allerheiligen 

accumulatie 

arrondissement 

arbeidsverdeling 

arbeiderswoning 

aardewerkwinkel 

arbeiderspartij 

aardewerkfabriek 

amandelolie 

academiejaar 

amusementsfilm 

goede 

23323 

22242 

22224 

33232 

33332 

32332 

33334 

31334 

33342 

22334 

22134 

verkeerde 

22422 

22134 

33333 

33332 

33232 
1e 33332 

2e 3 2334 

33332 

1e 33334 
2e 31332 

33332 

22433 

22242 

van gecorr. 

n.v.t. id. 

amusementsfilm id. 

n.v.t. 33324 -
arbeiderswoning 34333 

arbeidsverdeling 33233 

1e stuk van 32432 

arbeiders-

2e stuk van 31433 

-fabriek 

arbeiderswoning 33333 
1e v. arbeiders- 32434 
2e V• -winkel 31333 

arbeiderswoning id. 

n.v.t. id. 

accumulatie 22143 

De volledige uitwerking is te zien in Appendix v. De versies met de 

verkeerde grondvorm zijn met E ( in een paar gevallen met F) aange

duid. Een aantal malen is het verkregen resultaat toch nog erg dicht 

in de buurt van de oorspronkelijke duren terechtgekomen. 

De eerste beoordelingen waren: 

woord c-versie 

allerheiligen 4 

accumulatie 5 

arrondissement 4-

arbeidsverdeling 4 

arbeiderswoning 3 

aardewerkwinkel 4 

arbeiderspartij 4-

aardewerkfabriek 5 

amandelolie 4-

academiejaar 4-

amusementsfilm 4 

4. Experiment 1 

E-versie 

2 

2 

3 

3-

2 

3+ 

3 

3 

2 

2 

3 

F-versie 

3 

2 

De voorlopige beoordelingen rechtvaardigden een experiment met 

onbevooroordeelde proefpersonen. In dit experiment werden 56 temporeel 

gemanipuleerde woorden aangeboden, plus 21 geresynthetiseerde origine

len. 



16 

In de lijst met de stimulusvolgorde is A de code voor geresyntheti

seerde originelen, B voor temporeel gelcwantiseerd volgens de grond

vorm, C voor gecorrigeerd (hetgeen voor een aantal woorden niet nodig 

was), D voor een eventuele tweede correctie ( voor een gering aantal 

woorden, E voor een gecorrigeerde eerste alternatieve grondvorm en F 

voor een gecorrigeerde eventuele tweede alternatieve grondvorm. De 

getallen slaan op de woorden: 

amandelolie 8 allerheiligen 16 aardewerkschuiten 

2 arbeiderswoning 

3 arbeiderspartij 

4 arrondissement 

5 accumulatie 

10 amusementsfilm 17 aspergetangen 

6 academiejaar 

11 aardewerkfabriek 18 aardrijkskundige 

12 arbeidsverdeling 19 abrikozeboom 

13 arbeidsinspectie 20 approximatie 

14 aardbevingsgolven 21 abonnementskaart 

7 aardewerkwinkel 15 aardappelpuree 22 actualiteit 

De stimulusvolgorde: 

E 6 

2 D20 

3 A 1 

4 B 4 

5 B12 

6 A 2 

7 E 3 

8 C10 

9 A4 

10 C16 

11 D12 

12 A 3 

13 B14 

14 B16 

15 A 5 

16 E12 

17 B18 

18 A 6 

19 C21 

20 C11 

21 A 8 

22 B10 

23 B10 

24 A22 

25 C20 

26 B 2 

27 A 7 

28 E 6 

29 D19 

30 A13 

31 B15 

32 C18 

33 B 5 

34 A10 

35 B13 

36 C 4 

37 B 8 

38 A 11 

39 C15 

40 D13 

41 B 1 

42 A12 

43 B21 

44 B 3 

45 C22 

46 A14 

47 E 4 

48 B11 

49 C19 

50 A15 

51 C12 

52 F11 

53 B22 

54 A16 

55 B 7 

56 C14 

57 E 1 

58 A17 

59 E 5 

60 E 11 

61 B19 

62 A 18 

63 C17 

64 B20 

65 B 6 

66 A19 

67 C13 

68 D16 

69 C 7 

70 A20 

71 D21 

72 E 2 

73 F 7 

74 A21 

75 B 3 

76 B17 

77 E10 

Tien oefenstimuli gingen vooraf, t.w. C14, C11, B16, C7, D21, D19, 

C10, A12, A4 en B17, zo gekozen dat ze de hele range van allerslechtst 

naar allerbest zouden dekken. Door een abuis zijn E6 (stim.nr. 1 en 

28) en B3 (44 en 75) tweemaal in de lijst opgenomen. 
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Een stimulus werd slechts één maal aangeboden, werd voorafgegaan door 

een kort waarschuwingssignaal en s pauze, en gevolgd door 4 s 

bedenktijd. 

Op het antwoordformulier waren alle woorden uitgetikt, zodat de 

proefpersonen zich steeds het volgende woord voor de geest konden 

halen. De opnamen zijn gemaakt op band H-81-08-06. Appendix VI geeft 

de instructie. Deze komt er in het kort op neer dat de ppen gevraagd 

werd hun acceptabiliteitsoordeel te geven in een vijfpuntsschaal met 

'1' als laagste en '5' als hoogste oordeel. 

Appendix VII geeft de oordelen van de tien ppen, gesorteerd op 

woord. 

Bij eerste inspectie van deze gegevens bleek dat er in vergelijking 

met grote verschillen in mildheid/strengheid tussen de ppen onderling 

erg kleine verschillen in beoordelingen tussen de verschillende 

versies bestonden. 

Daarom werd besloten de oordelen te normeren, zó, dat iedere pp een 

gemiddelde van O en een standaarddeviatie van krijgt voor alle 

stimuli tezamen. Ook dan blijven er nog tamelijk grote verschillen 

binnen vrijwel alle ppen tussen de beoordelingen van verschillende 

woorden binnen elke versie. Daarom zullen we in de verdere analyse de 

woorden apart blijven houden. De genoemde tamelijk grote verschillen 

kunnen blijken uit Appendix VIII, waar per pp en per versie het gemid

delde van de genormeerde oordelen over alle woorden en de standdaard

deviaties staan. Daarbij zijn de standaarddeviaties van de zes D- en 

de twee F-versies weggelaten, wegens te geringe aantallen woorden. De 

verwachte trend is overigens aan deze getallen goed te zien. 

De nu volgende tabel geeft de over de tien ppen gemiddelde scores 

per woord, in de verschillende versies. 

A B C D E F 

X s.d. X s.d. X s.d. X s.d. X s.d. X s.d 

1 .65 .58 • 21 .60 .34 .65 

2 .sa .74 .37 .57 -.66 .85 

3 • 91 .40 • 22 .40 .07 .58 

4 .58 .40 .61 .39 .65 .57 • 19 .42 

5 • 13 1.04 .37 .78 -2.55 .46 

6 .07 .60 • 31 .58 -.99 .49 

7 .54 • 67 -1. 04 1.02 .66 .77 -.15 .98 .32 .68 

8 -.79 1. 13 • 16 .ss 
10 .55 .49 -.08 .64 .46 .67 -.42 • 91 

11 .73 .48 .33 .70 .54 .46 .25 .72 .23 .80 

12 .62 .41 .ss .64 .09 .64 .43 .74 • 11 .62 

13 .98 .34 -1.26 1. 08 .73 .64 -.95 .92 

14 .07 .61 -.61 • 71 -.23 .85 
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15 .so .61 .41 .80 .25 .so 
16 -.38 .66 - 1. 42 .49 -.47 ,64 ,24 ,40 

17 -.18 .93 -2.57 ,85 .19 .67 

18 .42 .90 -.82 .70 .29 .62 

19 .06 1 • 10 -1.90 .70 -.78 1 • 0 1 -.14 .62 

20 .56 .80 -.25 .59 -.32 • 72 .os .ss 
21 .88 .26 -1.37 • 83 .78 .47 .76 .35 

22 .so • 72 -.59 .63 • 58 .60 

2e3:.73 .60 2e6: -. 72 1 • 1 2 

De verwachting was dat de B-versies over het geheel genomen minder 

acceptabel zouden zijn dan de A-versies, omdat de B-versies ongecorri

geerde qrondvormen zijn. Dit komt tamelijk goed uit: van de 22 

mogelijke vergelijkingen (woord nr. 3 twee maal) vallen er 18 ten 

gunste van A uit (waarvan 14 significant, waarvan 2 met p .OS, de 

rest met p .005) en 4 ten gunste van B (waarvan slechts één signifi

cant , p . • 0 0 5 ) • 

Verder mocht verwacht worden dat onder de woorden 1 t/m 1 2 minder 

grote verschillen tussen A- en B-versies zouden bestaan dan onder de 

andere, omdat de eerste zo gekozen waren dat er niet veel gecorrigeerd 

behoefde te worden, Dit komt behoorlijk goed uit: bij deze elf woorden 

zijn vijf A-versies significant beter dan de B-versies (waaronder de 

twee met p .OS), twee keer is A beter dan B maar niet significant, en 

vier keer is B beter dan A, waarvan één significant, Bij de andere 

tien woorden zijn alle B-versies minder acceptabel dan de A's, waarvan 

negen keer significant (p .005). 

Een overzicht: 

A beter dan B B beter dan A 

1/12 13/22 1/12 

sign. n.s. sign. 

9 

n.s. sign. n.s. 

5 2 3 

nrs.: 

1,3,7, 2, 12 alle, beh.: 15 8 4,5,6 

10, 1 1 

Het enige geval waarin B significant beter is dan A 

"allerheiligen", met <\,: 110 140 190 110 160 

en dk: 109 164 164 109 164. 

Daarover is verder geen zinnig woord te zeggen. In de 

ling heette het: acceptabel, geen bijzonderheden". 

13/22 

sign. 

0 

is woord 

n.s. 

0 

nr. 8: 

eerste beoorde-

Van de vijf sign, A beter dan B woorden van de serie 1/ 12 waren er 

in de eerste beoordeling drie niet of net niet acceptabel genoemd, de 

overige twee wel acceptabel, maar met terecht gebleken aanmerkingen. 
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Van de negen significant A beter dan Bin de serie 13/22 waren er zes 

niet en twee net niet acceptabel genoemd, en slechts één acceptabel 

(B22, overigens met een terecht gebleken aanmerking). B15, (nu n.s. A 

beter dan B) was eveneens acceptabel, maar nu zonder bijzonderheden. 

Van de eerste serie resten nog drie gevallen waarin B n.s. beter is 

dan A, t.w. nrs. 4, 5 en 6; deze waren in het eenmansoordeel accepta

bel, één keer met terecht gebleken aanmerking. 

De hoop was nu dat dec-versies, immers gecorrigeerd, beter zouden 

zijn dan de B's, en liefst vrijwel even goed als de A's, en dat dat 

eveneens voor de D's zou gelden (andere, niet altijd noodzakelijk 

betere correctie). 

Eerst vergelijken we de C's met de B's. Van de woorden 1/12 doen 

alleen de nrs. 4, 7, 10, 11 en 12 mee. Overzicht: 

sign. 

2 

1/12 

C beter dan B 

2 

sign. 

8 

13/22 

n.s. 

0 

1/12 

sign. 

B beter dan C 

n.s. 

0 

sign. 

0 

13/22 

n.s. 

2 

Het enige woord waarvan B sign. beter dan Cis, is woord 12 waarvan de 

c-versie ook oorspronkelijk al minder goed dan B was gevonden, door 

een te lange tweede syllabe. Dit woord was in de B-versie niet-sign. 

slechter dan A. De overige trends zijn bevredigend. 

De vergelijking C met A: 

A beter dan C 

1/12 13/22 

sign. n.s. sign. n.s. 

2 5 3 

nr. 12 13,14,15* 

19,20 

*: deze drie slechts met p .os 

sign. 

0 

1/12 

C beter dan A 

n.s. 

2 

13/22 

sign. 

1 

17 

(p • 05) 

Eigenlijk is van de eerste serie alleen C12 een echte teleurstelling 

geworden, en van de tweede C19 en C20. 

Van de nrs. 12, 13, 16, 19, 20 en 21 zijn ook D-versies gemaakt. 

Daarvan zijn 13 en 20 sign. minder acceptabel dan A, 12, 19 en 21 

n.s. minder acceptabel dan A gebleven, en is 16 sign. beter dan A 

geworden. In vergelijking met B- resp. C-versies haalt 012 bijna het 

gunstige niveau van B12 (blijft er n.s. iets onder) en is sign. beter 

dan C12; 013 is wel iets (maar net niet sign.) beter dan B13, maar 

beduidend (en sign.) minder dan C13; 016 is beter dan alle andere 

versies; 019 is veel beter (sign.) dan B19 en C19; D20 mag dan A20 

niet benaderen, hij is toch sign. beter dan B20 en C20; D21 is niet 

beter dan C21, maar evenals C21 sign. beter dan B21. 



20 

D12 was in de eerste beoordeling acceptabel gevonden, maar C12 ook al, 

zij het met enige aanmerkingen. Woord nr. 13, "arbeidsinspectie", was 

in geen enkele versie acceptabel gevonden, in de D-vers ie was de 3e 

syllabe te kort, de Se veel te lang. D16 heette acceptabel en "vrijwel 

normaal". D19 sprong er toen niet zo gunstig uit ( net niet accepta

bel). D20 was zonder meer acceptabel en D21 leek nog iets beter dan 

C21, die ook al "aardig" gevonden was. 

Over het geheel genomen Z1Jn er weinig discrepanties tussen het 

informele eenmansoordeel en dat van de tien ppen. 

Van een woord als nr. 13 zou men willen vermoeden dat de grondvorm 

niet goed is. ·Of een andere grondvorm beter is zou hebben kunnen 

blijken uit het volgende onderdeel, waarin met andere (verkeerde) 

grondvormen gewerkt is, maar dat is alleen gedaan voor de woorden 1 

t/m 12 (versies Een F). 

Deze E-versies zijn zonder uitzondering sign. minder acceptabel dan 

de originelen. Verder zullen we ze vergelijken met de -indien nodig

gecorrigeerde versies (C of D, anders B). Er zijn 12 vergelijkingen 

mogelijk: tien woorden (woord nr. 9 bestaat niet, nr. 8 niet aangebo

den) woord E6 dubbel aangeboden, E12 vergeleken met C12 en D12. 

Daarvan zijn negen E-versies sign. slechter dan de B-, C- of 

o-versies, één n.s. slechter en twee n.s. beter. De twee F-versies, 

nog nader gecorrigeerd: één is er wel, de andere niet beter dan de 

E-versies, en beide blijven ze achter op de C-versies. 

De algemene uitkomst van dit experiment is dat kwantiseren volgens 

alleen de grondvorm geen, maar na correctie wel acceptabele resultaten 

geeft. Verder geeft toepassing van een afwijkende grondvorm, zelfs na 

correctie, geen acceptabele resultaten. Er zijn hierop enkele uitzon

deringen, waarbij eigenlijk niet goed duidelijk is waarom ze zich 

afwijkend gedragen. Bij deze gevallen is nog gekeken naar de vermenig

vuldigingsgetallen die gebruikt waren an de gekwantiseerde versies te 

maken. Omdat daar geen duidelijke lijn in zit, lijkt het niet zinvol 

hierop verder in te gaan. 

s. Experiment 2: de I4-woorden 

Van deze woorden hebben we de gegevens al eerder besproken (pag. 6 t/m 

8). De gekwantiseerde duren, voor en na correctie, staan in Appendix 

IX, met de oorspronkelijke beoordelingen. B- en C-versies zijn hier 

iets anders dan in experiment 1: B-versies zijn de -waar nodig

volgens "regels" gecorrigeerde grondvorm (al tijd 2 2242), C-versies 

zijn gebaseerd op de duren zoals in de originelen gemeten, en wel voor 

de woorden 23 t/m 32 gekwantiseerd op basis van hun individuele duren, 

en voor de woorden 33 t/m 48 op basis van de duren in het collectief. 

Voor 23 t/m 30 zijn de vormen "individueel" en "collectief" overigens 
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hetzelfde. Onderstaande tabel geeft woordnr. woord, gecorrigeerde 

grondvorm voor de B-versie, de vorm van de C-versie ( een enkele keer 

ook van de D-versie) en voorlopige beoordeling. Ontbrekende nrs. 

hebben betrekking op woorden waarvan de B-versie nergens meer dan 20% 

afweek van het origineel. Deze zijn niet gesynthetiseerd omdat veron

dersteld mag worden dat die zonder meer acceptabel zijn. 

B C D 

23 agglomeratie 

24 assimilatie 

32242 32141 

22242 32242 

26 anachronisme 23242 

28 autorisatie 22242 

(was collectief: 

29 agnosticisme 33242 

(was individueel: 

30 argumentatie 32342 

23342 23341 

31242 

32241, niet gemaakt) 

33341 

43341, niet gemaakt) 

31341 

(was individueel: 31342, niet gemaakt) 

B 

4 

4 

4-

3 

4-

3 

oordeel 

C 

4+ 

4 

2 

4 

4 

4 

33 amortisatie 23242 23142 4- 4-

34 anatomisten 22242 23242 4- 4+ 

35 anticipatie 32242 22241 4+ 5 

37 acceleratie 32242 31242 4- 5 

38 actualisme 32242 31242 3 3-

41 alliteratie 22242 23242 4- 2 

42 automatisme 22242 31341 2 4-

43 amplificatie 32242 22242 4 4 

44 antagonisten 

46 absolutisme 

47 accentuatie 

48 administratie 

De stimulusvolgorde. 

32242 

32242 

33242 

32342 

32241 

31341 

22142 

21342 

4-- 4-

2 4 

3 4-

31342 4- 5 

D 

2 

4-

Oefenstimuli: C37, B47, A48, C33, C26, B44, B35, A32, B42, B28. 

C37 

2 B47 

3 A48 

4 C33 

5 C26 

6 B44 

7 B35 

8 A32 

9 B42 

10 B28 

11 C33 

12 C29 

13 B23 

14 A 5 

15 B32 

16 C35 

17 A20 

18 C30 

19 C43 

20 A23 

21 B42 

22 838 

23 A24 

24 843 

25 C42 

26 A26 

27 B47 

28 C24 

29 A28 

30 B30 

31 B41 

32 A29 

33 C26 

34 B34 

35 A30 

36 D48 

37 B44 

38 A32 

39 C47 

40 B37 

41 A33 

42 C23 

43 D20 

44 A34 

45 C44 

46 B37 

47 A35 

48 D26 

49 C28 

50 A37 

51 B24 

52 C48 

53 A38 

54 C32 

55 B20 

56 A41 

57 C38 

58 833 

59 A42 

60 C35 

61 C41 

62 A43 

63 B48 

64 C46 

65 A44 

66 C37 

67 C20 

68 A46 

69 B28 

70 B 5 

71 A47 

72 B46 

73 B35 

74 A48 

75 B26 
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De stimuli zijn opgenomen op band H-81-08-06, achterkant. De instruc

tie was vrijwel gelijk aan die voor experiment 1: er was slechts 

toegevoegd dat alle woorden klemtoon op de vierde syllabe hadden. 

Opmerking: De woorden 5 en 20 uit het eerste experiment waren wel in 

de stimuli opgenomen, maar tellen verder niet mee. Doel was voorname

lijk, hun scores te vergelijken, want in experiment 2 traden "verse" 

ppen op. Uit de sommen van de ruwe scores blijkt dat de oordelen zeer 

hoog correleren met die van deppen in het eerste experiment: 

woord exp. exp. 2 

A 5 44 42 

B 5 44 40 

A20 45 45 

B20 36 35 

C20 36 37 

D20 40 39 

Appendix X geeft de ruwe scores per woord en per pp. Ook nu zijn deze 

scores genormeerd en de hieronder staande tabel geeft de over de tien 

ppen gemiddelde scores per woord, in de verschillende versies. 

A B C D 

X s.d. X s .d. X s.d. X s .d. 

23 -.08 .90 .03 .97 -.31 1. 36* 

24 • 17 1.27 • 2 1 .95 .91 .22* 

26 -.98 .80 -.91 1.43 -.82 1.26* -1. os 1 • 15 

28 .38 .64 -.48 1 • 1 3 .06 .80* 

29 .30 .84 .36 .74 

30 .30 .90 -.26 1. 2 1 • 1 S 1. 43 

32 -.01 • 86 -1. 39 .86 -.09 .69* 

33 .29 • 78 .ss .48 .64 .47 

34 .80 .26 -.so 1. 0 1 -.02 .86 

35 .68 .47 ,09 .90 .56 .45 

37 .25 .62 • 51 .sa ,25 ,62 

37 .70 .79 

38 .41 1.05 -.os • 81 -.15 ,75 

41 -. 0 1 1.18 -.04 .93 -1.02 1 • 11 

42 -.61 1.23 -. 19 .87 .52 .67 

43 -.22 1.22 .42 .47 .69 .72 

44 -.62 • 71 -.21 .82 - • 10 .98 

46 -.15 .66 -.78 • 81 .07 .66 

47 -.37 1. 24 • 14 1.03 .30 .94 

48 ,67 .35 .26 .87 .02 .96 .67 .35 
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De verwachting is nu anders dan in exp. 1; immers, de B-versies zijn 

voor foneem-inhoud gecorrigeerd en moeten dus al vrij redelijk zijn 

als tenminste de correctieregels kloppen. De C-versies kunnen, voorzo

ver gekwantiseerd op basis . van hun individuele originele temporele 

structuur (aangegeven met *), bijna even goed zijn als de A-versies; 

voorzover ze gekwantiseerd zijn op basis van het collectief zouden ze 

iets minder goed gelukt kunnen zijn. 

Bij vergelijking van A en B vinden we: 

A beter dan B 

sign. 

8 

nrs.:28,30,32,34 

35,38,46,48 

n.s. 

1 

41 

sign. 

4 

37 2 ,43 

44 , 47 

B beter dan A 

6 

23,24 ,26 

33,37 1 ,42 

De balans slaat dus ten nadele van B door. We mogen dit vergelijken 

met de vergelijking tussen A en C van exp. 1, waar de getallen resp. 

waren: 6 - 5 en 1 - 3, en het valt dan toch wel op dat er nu meer 

significante gevallen zijn waarin B beter is dan A. 

De vergelijking tussen Ben C levert: 

C beter dan B B beter dan C 

n.s. sign. 

6 4 

sign. 

7· 

nrs.: 24, 28, 32 23,26 (van de *-woorden). 

In het algemeen is C zeker in het voordeel. De *-woorden dragen 

daartoe bij, maar ze zijn niet allemaal 'goed' terecht gekomen. 

Tenslotte de vergelijking tussen A en C: 

nrs.: 

sign. 

4 

A beter dan C 

6 

23,28,32 

sign. 

5 

24 

C beter dan A 

n.s. 

4 

26 

De *-woorden tonen een opvallende verschuiving: kwantiseren op basis 

van de individuele oorspronkelijke tempore l e structuur is kennelijk 

gunstiger. Dit verkleint helaas de generaliseerbaarheid van onze 

bevindingen. 

De algemene trend is hier dus dat de C-versies dicht bij de 

A-versies komen. 

Een vergelijking met de informele eerunansoordelen leert dat, hoewel 

bijv. alle sign. verschillen tussen B en C met die oordelen kloppen, 

er toch meer discrepanties zijn dan in het eerste experiment. Dit zou 

geweten kunnen worden aan minder grote verschillen in acceptabiliteit, 
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waarover een aantal ppen zich beklaagden, met de opmerking dat "ze 

eigenlijk allemaal veel te goed" waren. Daarom is het wellicht niet 

zinvol, gedetailleerd op het verband tussen de oordelen en de tempore

le structuur in te gaan. Wel kan het nut hebben er een aantal in het 

oog springende gevallen uit te halen. 

Zo zijn bijv. B32 en B46 nogal slecht (A sign. beter dan B), maar 

ze gaan er beide in de C-versie zó op vooruit dat ze dan niet meer 

verschillen van de A's. 

B42 was in het experiment n.s. beter dan A, maar slecht in het 

eenmansoordeel. C42 is zóveel beter (sign. beter dan B) dat hij zelfs 

sign. beter dan A wordt. 

B41 is even goed als A41 (A n.s. beter dan B) en gaat er in de 

c-versie zó op achteruit dat hij sign. slechter is dan zowel Bals A. 

Van deze gevallen bekijken we nog eens de duren. 

A32 

B32 

C32 

210 - 170 - 170 - 270 - 80 

187 - 187 - 123 - 282 - 170 

182 - 182 - 182 - 275 - 79 

astigmatisme 

Het effect wordt duidelijk teruggevonden in de derde en vijfde klank

greep 

A46 

B46 

C46 

190 - 70 - 180 - 270 - 100 

180 - 119 - 119 - 273 - 119 

185 - 81 - 185 - 279 - 81 

Hier zijn het de tweede en de derde. 

A42 

B42 

C42 

150 - 90 - 160 - 240 - 90 

116 - 116 - 116 - 266 - 116 

166 - 73 - 166 - 252 - 73 

absolutisme 

automatisme 

Hier kan alleen van gezegd worden dat het "profiel" ( de verschillen 

tussen lang en kort) van de A-versie in B nogal vlak getrokken is 

(behalve voor de vierde)), terwijl het in C nog iets wordt vergroot. 

A41 

B41 

C41 

1 00 - 150 - 110 - 290 - 110 

121 - 121 - 121 - 277 - 121 

1 1 2 - 16 9 - 11 2 - 2 56 - 112 

De vierde klankgreep is in C te kort geworden. 

alliteratie 

Verder is per woord nog het volgende nagegaan: Als A sign. beter dan C 

en C sign. beter dan B, dan mag dus eigenlijk niet B sign. beter dan A 
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zijn (en er zijn meer van zulke logische sequenties na te trekken, ook 

met niet-significante verschillen). Anders gezegd: kunnen op grond van 

de oordelen de versies A, Ben C steeds op een ééndimensionale schaal 

geplaatst worden? Het antwoord is dat dat zonder één enkele uitzonde

ring het geval is. 

Samenvattend kunnen we dan ook zeggen dat, ofschoon de verschillen 

in acceptabiliteit in de meeste gevallen erg klein leken, het totale 

resultaat toch een grote interne consistentie aan de dag legt. Aan de 

andere kant laat het geringe succes met de B-versies in dit tweede 

experiment zien dat, in tegenstelling met hetgeen uit het eerste 

experiment kon blijken, de kwestie van de correcties op grond van de 

foneemstructuur van de klankgrepen niet bevredigend is opgelost. 

Het schrijven van dit rapport Il'Oest mede ertoe dienen, de reeds 

behoorlijk ingewikkelde zaken zó te ordenen, dat herhaalde inspectie 

van de verkregen gegevens Il'Ogelijk wordt, ten einde iets meer over de 

invloed van de foneemstructuren te kunnen leren. 

6. Discussie 

Terugblikkend op de oorspronkelijke probleemstellingen en onderliggen

de gedachten willen we trachten, de volgende vragen te beantwoorden: 

1) Was de gekozen grondvorm adequaat? 

2) Waren de toegepaste correcties adequaat? 

De eerste vraag kan in het algemeen alleen maar beantwoord worden door 

na te gaan of na correctie een bevredigend resultaat werd verkregen. 

Maar omdat de correcties zo goed mogelijk volgens regels werden aange

bracht ( met hier en daar een ad hoc alternatief) kan er toch wel een 

uitspraak over gedaan worden. 

We splitsen het materiaal in de woorden van exp. 1, afgezien van de 

nrs. 5 en 20 ( I4-gevallen), en de woorden van het type I4. De eerste 

groep bevat dan 19 woorden, waarvan in tien gevallen de grondvorm 

reeds acceptabel of bijna acceptabel is gebleken (de nrs. 1, 2, 3 ,4, 

6, 8, 10, 11, 12, 15, dus op één na alle uit de eerste serie). In vijf 

van deze gevallen ( 1, 2, 3, 5, 6) is geen gecorrigeerde versie meer 

gemaakt. In de vijf overige gevallen zijn de gecorrigeerde vormen 

acceptabel. 

Van de negen niet acceptabele grondvormen worden er zes in de 

gecorrigeerde versies acceptabel, één net niet ( 14) en twee niet ( 16 

en 19). De laatste twee zijn met ad hoc correctie(s) wel acceptabel 

geworden. Tenslotte is er één geval waarbij de ad hoc correctie duide

lijk verkeerd gaat, terwijl de beregelde correctie wel goed werkte 

( 13) • 

overige opmerkingen hierbij: 

- Voor woorden van het type IIb 1, 4 is op pag. 9 gezegd dat de 

vermoede grondvorm is: 3333(1 of 2), maar dat de derde ook wel een 2 
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kan zijn. Voor (13) "arbeidsinspectie" en (12) "arbeidsverdeling" is 

uitgegaan van 33232, hetgeen voor ( 12) goed werkt, maar in ( 13) moet 

de derde lengte 4 krijgen, d.w.z. de correctie behelst een verhoging 

met twee punten. Het zou dus beter geweest zijn uit te gaan van een 3, 

met verlenging (met één punt) voor / -Insp/ in (13) en verkorting voor 

/ rd/ in ( 12), wegens de sjwa en de kortmakende / r / , waarvoor we bij 

de groep I4-woorden evidentie zullen vinden. 

- Voor ( 14) "aardbevingsgolven" zou 43442 beter zijn geweest dan 

43432 (secundaire klemtoon + cluster); in (2) "arbeiderswoning" roet 

echter de 3 voor de vierde klankgreep gehandhaafd blijven, want welis

waar is ook daar secundaire klemtoon, maar geen cluster. 

Figuur 1 geeft een overzicht van de klankgreepduren van alle in beide 

experimenten gebruikte woorden in de verschillende versies ( behalve 

die met de "verkeerde" grondvorm). De beoordelingen zijn er bij 

gezet. Als deze dicht bij elkaar staan zijn de verschillen niet signi

ficant. 

Voor het vervolg van deze bespreking is het wenselijk een grens aan te 

geven tussen wel en niet acceptabel. Qn hiervoor een waarde te kunnen 

geven is een vergelijking gemaakt tussen de oordelen van het panel en 

de eenmansoordelen. De correlatie tussen die twee is weliswaar niet 

zeer hoog (.74) maar het lijkt toch veilig, te zeggen dat woorden die 

lager dan -.25 scoren, niet acceptabel zijn. Woorden waarvoor de score 

tamelijk dicht bij die waarde ligt noemen we net niet acceptabel. 

Van de 21 woorden van het type I4 die in de experimenten betrokken 

waren, waren er 14 acceptabel in de B-versie. Hierbij moet worden 

aangetekend dat behalve bij de nrs. 5 en 20, de B-versies al gecorri

geerd zijn. Verder is van B29 alleen het eenmansoordeel bekend. 

Voor twee van deze 14 is geen alternatieve gecorrigeerde versie 

gemaakt of aangeboden. Van de twaalf waarvoor dat wel het geval was, 

waren er tien eveneens acceptabel (voor één woord, nr. 48, ook nog in 

een tweede alternatieve vorm), en twee niet. 

TWee B-versies waren net niet acceptabel, maar werden dat wel in 

een alternatieve vorm. Een derde B-versie was ook net niet acceptabel, 

maar hier betrof het de ongecorrigeerde grondvorm (nr. 20); deze werd 

na correctie slechter, maar na een andere correctie acceptabel. 

Vier B-versies waren onacceptabel, waarvan er drie in een alterna

tieve vorm acceptabel werden, en één niet, zelfs niet na een tweede 

poging, maar dit woord (nr. 26) was zelfs in de oorspronkelijke versie 

al niet acceptabel. 

Globaal kunnen we uit de ze uitkomsten concluderen dat de ui tgangs

gedachte van grondvorm plus correctie niet zóveel geweld is aangedaan 
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dat deze gedachte zonder meer verlaten zal rroeten worden. Intussen is 

het wel zo, dat de benodigde correcties zó ingrijpend kunnen zijn dat 

de grondvorm in verschillende woorden van éénzelfde type vaak niet 

terug te vinden is. 

Dat is niet het geval met de woorden van het type I4. De ccmbinatie 

van woordklemtoon en consonantcluster ( "-atie" is steeds als "-aatsie" 

uitgesproken) leidt tot een zo grote duur dat die in geen van de 

geobserveerde woorden zelfs maar wordt benaderd door de duur van enige 

andere klankgreep. 

De bedoeling van het onderzoeken van deze rijkelijk vertegenwoor

digde categorie was, nader de invloed van de foneeminvloed te kunnen 

bestuderen aan de hand van de benodigde correcties op de in dit geval 

behoorlijk stabiele grondvorm (de gemiddelde duren van de klankgrepen 

in de originelen vertoonden niet al te grote standaarddeviaties). Deze 

nadere bestudering heeft niet tot een zoveel beter resultaat van de 

duurberegeling geleid dan men misschien had mogen hopen: waren in 

exp. 16 van de 19 woorden acceptabel (in de grondvorm en/of na 

correctie volgens regels), in exp. 2 waren dat er "slechts" 1 4 van de 

21 (we rrogen hier alleen naar de B-versies kijken). 

Toch heeft de analyse van deze groep woorden wellicht iets opgele

verd dat direkt bruikbaar is. Dat wordt geïllustreerd in Fig. 2. 

Daarin zijn de duren van de klankgrepen uitgezet op de wij ze van Fig. 

1, echter na normering van de totale duur op 1000 ms. Verder zijn, in 

de verschillende rijen, de woorden gesplitst naar de plaatsen waar 

consonantclusters voorkomen (altijd in de vierde), en in de verschil

lende kolommen naar de plaatsen waar nasalen, liquidae of halfvokalen 

voorkomen (n, m, 1, r, j, w). De eerste geven systematisch aanleiding 

tot verlenging, de tweede tot verkorting. In elke cel zijn de gemid

delde genormeerde duren uitgezet. Eerder was vermoed dat al leen de 

combinatie van /i, y of u/ met een nasaal, liquida of (geïntrudeerde) 

halfvokaal (vb. / ks nty~atsi/, / brevij_atsi/) tot verkorting leidt, 

maar dit is evenzeer het geval met andere klinkers. Mogelijk treedt 

een dergelijke verkorting ook op in klankgrepen die een stemhebbende 

fricatief bevatten, maar hiervan is slechts één voorbeeld, te weten: 

/am rtizatsi/. 

De gegevens Zl.Jn juist voldoende om de invloed van beide factoren 

afzonderlijk te bepalen. De uitkomst bevredigt de intuïtie maar half: 

clusterverlenging + 3 ms 

nasaal(etc.)verkorting - 36 ms. 

Dit laat vooral zien dat we vermoedelijk in het stadium van ontoelaat

bare getallenwichelarij zijn terecht gekomen. Maar misschien illus

treert het toch dat een consonantcluster vaak beduidend korter is dan 

de som van de duren van de samenstellende leden als enkelvoudige 

consonanten. 
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7. Conclusies 

Het idee van de grondvorm is niet zó ernstig tegengesproken dat het 

zal moeten worden verlaten. Met name het eerste experiment heeft 

aangetoond dat het gebruik van alternatieve grondvormen steeds tot 

minder goede resultaten leidt. 

Daaruit is ook gebleken dat belangrijke factoren die de grondvorm 

bepalen zijn: de hoofdklemtoon en de grens in samenstellingen, en in 

mindere mate de nevenklemtoon. 

Wat de foneemstructuur binnen een klankgreep betreft moet geconsta

teerd worden dat de invloed ervan niet in zijn algemeenheid is duide

lijk geworden. Wel is er uitgekomen dat in het algemeen de sjwa en de 

nasalen en li.quidae (evt. ook halfvokalen, zeker als ze 'intrusive' 

zijn, tussen twee klinkers) kortmakers, en consonantclusters langma

kers zijn, maar zelfs hierop zijn een aantal onbegrepen uitzonderingen 

voorgekomen. 

In dit onderzoek zijn met opzet woorden met vijf lettergrepen (vrij 

veel dus) gebruikt, om aldus het pad te effenen naar grotere gehelen 

die geacht kunnen worden opgebouwd te zijn uit stukken met vergelijk

bare hoeveelheden lettergrepen, ieder met één als toonhoogte-accent 

gerealiseerde woordklemtoon. Het valt echter te vrezen dat zich bij de 

aaneenrijging van zulke stukken tot grotere gehelen nieuwe duureffec

ten zullen voordoen die in deze geïsoleerd uitgesproken woorden geen 

rol spelen. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat van de vele vormen waarin 

de oorsponkelijke 455 woorden waren ingedeeld, er in de 118 later 

geselecteerde woorden slechts een deel aan de orde is gekomen, en dat 

in de kwantiseringsexperimenten niet al die 118 woorden hebben 

meegedaan. Voor een klein deel daarvan ~ld dat de kwantisering op 

papier zó gunstig uitviel, dat besloten werd deze woorden niet mee te 

nemen in de acceptabiliteitsexperimenten. De duurmetingen van de 

resterende woorden zijn nog niet nader geanalyseerd, laat staan 

onderworpen aan kwantisering, zelfs niet op papier. 
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Appendix I 

Klank greepduren van de onderzochte woorden. 

a-capellakoor 180 - 150 - 120 - 220 - 320 990 

aaneengroeiïngen 160 - 310 - 150 - 190 - 110 920 

aaneenschakeling 130 - 310 - 220 - 90 - 180 930 

aaneenvoegingen 120 280 150 150 90 790 

aankomelingschap 300 - 160 - 60 - 280 - 220 1020 

aanwezigheidslijst 160 - 200 - 100 - 260 - 320 1040 

aarbeienbedden 280 - 180 - 140 - 170 - 10 0 870 

aardappel croquet 190 - 130 - 200 - 170 - 280 970 

aardappelpuree 200 - 170 - 140 - 150 - 270 930 

aardappelschillen 210 - 150 - 270 - 150 - 60 840 

aardbeiengelei 280 - 190 - 130 - 140 - 230 970 

aardbevingsgolven 300 - 190 - 270 - 260 - 10 0 1120 

aardbevingsmeter 280 - 180 - 260 - 190 - 70 980 

aardewerkfabriek 200 - 100 - 260 - 160 - 300 1020 

aardewerkschuiten 200 - 90 - 360 - 260 - BO 990 

aardewerkwinkel 210 - 90 - 250 - 200 - 140 890 

aardgasmaatschappij 240 - 170 - 210 - 140 - 220 980 

aardmagnetisme 280 - 160 - 180 - 250 - BO 950 

aardmeetkundi ge 280 - 230 - 160 - 140 - 280 1090 

aardnotenolie 290 - 190 - 110 - 230 - 110 930 

aardrijkskundeboek 160 - 250 - 140 - 110 - 240 900 

aardrijkskundige 150 - 260 - 180 - 100 - 110 800 

aardverschuivingen 280 - 180 - 250 - 130 - 80 920 

aartsbisschoppelijk 320 - 220 - 150 - 70 - 220 980 

aartsdiakenschap 300 - 130 - 190 - 220 - 270 1110 

aartshertogdommen 360 - 220 - 200 - 180 - BO 1040 

aartshertoginnen 280 - 180 - 180 - 120 - 420 1180 

aartspriesterschappen 380 - 200 - 200 - 16 0 - 90 1030 

abandonnement 140 - 150 - 110 - 130 - 330 860 

abbreviatie 170 - 140 - 110 - 350 - 110 880 

abnormaliteit 200 - 150 - 110 - 180 - 370 1010 

abonnementskaart 110 - 90 - 110 - 300 - 360 970 

abrikozeboom 190 - 180 - 220 - 130 - 310 1030 

abrikozeschil 150 - 160 - 220 - 200 - 270 1000 

absenteïsme 190 - 190 - 120 - 280 - 11 0 890 

absolutisme 190 - 70 - 180 - 270 - 10 0 810 

acacialaan 200 - 250 - 60 - 160 - 340 1010 

academicus 140 - 130 - 180 - 16 0 - 380 990 

academiejaar 130 - 130 - 190 - 160 - 250 860 

academiestad 130 - 130 - 190 - 230 - 290 970 

acceleratie 180 - 80 - 110 - 300 - 130 800 

accentuatie 15 0 - 150 - 90 - 320 - 140 850 
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accompagnement 130 - 150 - 160 - 110 - 310 860 

accumulatie 140 - 150 - 120 - 330 - 140 880 

acht-uremissen 270 - 240 - 130 - 230 - 90 960 

achternamiddag 190 - 100 - 160 - 100 - 370 920 

actualisme 190 - 70 - 110 - 270 - 110 750 

actualiteit 170 - 80 - 110 - 160 - 360 880 

administratie 160 - 80 - 220 - 300 - 130 890 

admiraalsschepen 180 - 160 - 410 - 260 - 130 1140 

admiraalsvlaggen 170 - 120 - 380 - 180 - 110 960 

admiraalzeilen 190 - 130 - 310 - 260 - 100 990 

admiraliteit 170 - 10 0 - 110 - 190 - 360 930 

advocaat-fiscaal 170 - 160 - 270 - 220 - 290 111 0 

afgrijzenwekkend 250 - 230 - 140 - 17 0 - 260 1050 

aftroggelaarster 270 - 180 - 90 - 330 - 100 970 

afzonderingsstal 200 - 170 - 70 - 350 - 200 990 

agaatgesteente 210 - 250 - 160 - 250 - 90 960 

agentenfluitje 180 - 200 - 210 - 310 - 80 980 

agglomeratie 190 - 160 - 100 - 340 - 100 890 

agnosticisme 220 - 190 - 190 - 250 - 80 930 

alcoholisme 180 - 100 - 130 - 280 - 100 790 

alimentatie 110 - 110 - 160 - 330 - 110 820 

alkalimetaal 230 - 180 - 140 - 160 - 280 990 

allerheiligen 110 - 140 - 190 - 110 - 16 0 710 

alliteratie 100 - 150 - 110 - 290 - 110 760 

aluminium 130 - 150 - 100 - 140 - 280 800 

amandelbomen 170 - 170 - 180 - 280 - 80 880 

amandelbroodje 160 - 160 - 230 - 290 - 80 920 

amandelolie 190 - 190 - 150 - 240 - 120 890 

amateurisme 120 - 150 - 150 - 270 - 130 820 

ambulancedienst 170 - 130 - 250 - 120 - 390 1060 

ambulancetrein 150 - 120 - 260 - 180 - 330 1040 

amortisatie 160 - 190 - 110 - 320 - 130 910 

amplificatie 160 - 160 - 130 - 310 - 140 900 

amusementsfilm 130 - 120 - 100 - 300 - 310 960 

anachronisme 120 - 170 - 170 - 310 - 90 860 

anatomisten 120 - 160 - 140 - 260 - 100 780 

andersdenkende 120 - 180 - 230 - 140 - 110 780 

animositeit 110 - 140 - 170 - 160 - 360 940 

ansjovispastei 240 - 220 - 210 - 210 - 230 1110 

antagonisten 160 - 140 - 140 - 290 - 100 830 

anticipatie 170 - 160 - 150 - 340 - 100 920 

antimonium 170 - 140 - 200 - 110 - 190 810 

antipapisme 170 - 130 - 150 - 270 - 120 840 

antoniusbrood 200 - 180 - 70 - 250 - 300 1000 

approximatie 170 - 230 - 120 - 340 - 110 970 
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arbeidersklasse 210 - 140 - 240 - 220 - 100 910 

arbeiderspartij 190 - 150 - 200 - 180 - 220 940 

arbeiderswoning 110 - 160 - 190 - 190 - 190 840 

arbeidscontracten (per abuis niet ingelezen) 

arbeidsgeschillen 170 - 240 - 170 - 120 - 110 810 

arbeidsinrichting 170 - 190 - 200 - 190 - 150 900 

arbeidsinspectie 160 - 190 - 230 - 240 - 70 890 

arbeidsverdeling 190 - 250 - 120 - 190 - 200 950 

arbeidsvermogen 170 - 250 - 130 - 240 - 90 880 

arbeidsvoorwaarde 190 - 270 - 230 - 240 - 80 1010 

argumentatie 17 0 - 70 - 180 - 330 - 90 840 

arrondissement 150 - 130 - 180 - 90 - 320 870 

articulatie 17 0 - 120 - 110 - 320 - 120 840 

artilleriepark 180 - 90 - 100 - 220 - 380 970 

artillerievuur 180 - 60 - 80 - 250 - 260 830 

artisticiteit 180 - 160 - 110 - 160 - 350 960 

aspergebedden 230 - 240 - 120 - 170 - 110 870 

aspergetangen 210 - 220 - 170 - 150 - 11 0 860 

assimilatie 180 - 110 - 120 - 300 - 130 840 

astigmatisme 210 - 170 - 170 - 270 - 80 900 

atoomenergie 160 - 220 - 120 - 190 - 140 830 

atoomgewichten 220 - 300 - 90 - 290 - 90 990 

atoomtheorie 190 - 290 - 120 - 180 - 160 940 

auditorium 160 - 160 - 190 - 110 - 180 800 

autenticiteit 180 - 150 - 150 - 140 - 350 970 

autobusdiensten 170 - 110 - 210 - 300 - 100 890 

autobushalte 170 - 110 - 200 - 250 - 80 810 

autobuslijnen 150 - 120 - 210 - 240 - 110 830 

automatisme 15 0 - 90 - 160 - 240 - 90 730 

autorisatie 190 - 120 - 160 - 310 - 120 900 

avant-gardefilm 140 - 170 - 210 - 180 - 300 1000 

ave-mar ia 200 - 140 - 160 - 150 - 220 870 

Op de volgende pagina's zijn deze woorden naar type uitgesplitst, en 

tevens is aangegeven welke woorden er in welke experimenten gebruikt 

zijn. 
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type woord gebruikt in exp. zo ja, woord nr. 

I3 academicus 

aluminium 

antimonium 

auditorium 

I4 abbreviatie 

absenteïsme 

absolutisme 2 46 

acceleratie 2 37 

accentuatie 2 47 

accumulatie 1 , serie 1 , 2 5 

actualisme 2 38 

administratie 2 48 

agglomeratie 2 23 

agnosticisme 2 29 

alcoholisme 

alimentatie 

alliteratie 2 41 

amateurisme 

amortisatie 2 33 

amplificatie 2 43 

anachronisme 2 26 

anatomisten 2 34 

antagonisten 2 44 

anticipatie 2 35 

antipapisme 

approximatie 1 , serie 2, 2 20 

argumentatie 2 30 

articulatie 

assimilatie 2 24 

astigmatisme 2 32 

automatisme 2 42 

autorisatie 2 28 

IS abandonnement 

abnormaliteit 

accompagnement 

actualiteit 1 , serie 2 22 

admiraliteit 

animositeit 

arrondissement 1, serie 1 4 

artisticiteit 

autenticiteit 
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IIa 1, 2 aartshertogdommen 

aartspriesterschappen 

IIa 1,3 aardverschuivingen 

aartsbisschoppelijk 

aartsdiakenschap 

IIa 1, 4 aardmagnetisme 

aartshertoginnen 

IIa 1, 4 

IIb 1, 5 arbeidsvoorwaarde 

arbeidsinrichting 

IIb 1, 4 arbeidscontracten 

arbeidsgeschillen 

arbeidsinspectie 1, serie 2 1 3 

arbeidsverdeling 1 , serie 1 1 2 

arbeidsvermogen 

IIb 1, 5 aardgasmaatschappij 

IIb 2,3 aaneengroeiingen 

aaneenschakeling 

aaneemvoegingen 

IIb 2,4 agaatgesteente 

atoomgewichten 

IIb 2,5 atoomenergie 

atoomtheorie 

IIc 1, 4 aardappelschillen 

aardbeidenbedden 

aardbevingsgolven 1, serie 2 14 

aardbevingsmeter 

aardnotenolie 

IIc 1, 4 arbeidersklasse 

arbeiderswoning 1 , serie 2 

autobusdiensten 

autobushalte 

autobuslijnen 
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(IIc 1, 4) aardewerkschuiten 1 , serie 2 16 

aardewerkwinkel 1 , serie 7 

IIc 1, 5 aardappelcroquet 

aardappelpuree 1 , serie 2 15 

aardbeiengelei 

arbeiderspartij 1 , serie 3 

aardewerkfabriek 1 , serie 11 

(deze is nog anders dan de eerste vier) 

IIc 2,4 agentenfluitje 

amandelbomen 

amandelolie 1 , serie 1 

aspergebedden 

aspergetangen 1 , serie 2 17 

IIc 2,5 alkalimetaal 

ansjovispastei 

IIc 3,4 admiraalsschepen 

admiraalsvlaggen 

admiraalzeilen 

IIc 3,5 

IId 1, 5 aardrijkskundeboek 

IId 2,5 aanwezigheidslijst 

acacialaan 

antoniusbrood 

IId 3,5 abrikozeboom 1, serie 2 19 

abrikozeschil 

academiejaar 1 , serie 1 6 

academiestad 

ambulancedienst 

ambulancetrein 

IId 4,5 abonnementskaart 1 , serie 2 21 

amusementsfilm 1 , serie 10 

artilleriepark 

artillerievuur 
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IIb 1 , 3 aardrijkskundige 1 , serie 2 18 

allerheiligen 1 , serie 8 

andersdenkende 

IIb 1 , 4 achternamiddag 

ave-mar ia 

IIc 1, 4 afgrijzenwekkend 

IIc 3,5 advocaat-fiscaal 

III 1, 2 aftroggelaarster 

1, 5 aankomelingsschap 

afzonderingsstal 

2, 1 acht-ure-missen 

3, 1 aardmeetkundige 

a-capella-koor 

avant-gardefilm 
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Appendix II 

Lijstje van alle 28 I4-woorden (metingen, herleid op 1000 ms). 

abbreviatie 190 160 130 400 13 0 

absenteïsme 210 210 130 310 120 

absolutisme 230 90 220 330 120 

acceleratie 230 100 140 380 160 

accentuatie 180 180 110 380 160 

accumulatie 160 170 140 380 160 

actualisme 250 90 150 360 150 

administratie 180 90 250 340 150 

agglomeratie 210 180 110 380 110 

agnosticisme 240 200 200 270 90 

alcoholisme 230 130 160 350 130 

alimentatie 130 130 200 400 130 

alliteratie 130 200 140 380 140 

amateurisme 150 180 180 330 160 

amortisatie 180 210 120 350 140 

amplificatie 180 180 140 340 160 

anachronisme 140 200 200 360 100 

anatomisten 150 210 180 330 130 

antagonisten 190 170 170 350 120 

anticipatie 180 170 160 370 110 

antipapisme 200 150 180 320 140 

approximatie 180 240 120 350 110 

argumentatie 200 80 210 390 110 

articulatie 200 140 130 380 140 

assimilatie 210 130 140 360 150 

astigmatisme 230 190 190 300 90 

automatisme 210 120 220 330 120 

autorisatie 210 130 180 340 130 

gemiddeld: 193 159 165 355 131 

stand.dev: 33 43 37 37 22 
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Appendix III 

Specificaties van de gekwantiseerde duren, exp. 1, serie 1. 

Eenmansoordelen, onterechte aanmerkingen zijn gemerkt met* 

8 allerheiligen T= 710; 

B grondvorm 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

5 accumulatie T= 880; 

B grondvorm 

acceptabel, klinkt normaal. 

4 arrondissement T= 870; 

B grondvorm 

140 

3 

164 

150 

2 

140 

130 

2 

138 

verwacht/ m/ te lang, valt niet op, acceptabel. 

C gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, iets minder mooi dan B. 

12 arbeidsverdeling T= 950; 

B grondvorm 

acceptabel, 3e te kort* 

C 1e gecorrigeerde grondvorm 

2 

dk: 146 

2 

146 

250 

3 

220 

4 

297 

190 

3 

164 

120 

2 

140 

180 

2 

138 

2 

146 

120 

2 

145 

2 

130 

acceptabel, 2e te lang, 5e te kort? minder cped dan B 

D 2e gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, beter dan Ben c. 

2 arbeiderswoning T= 940; 

B grondvorm 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

C gecorrigeerde grondvorm 

4 

278 

160 

3 

201 

3 

188 

2 

121 

190 

3 

201 

3 

188 

net niet acceptabel, 3e en 4 te kort, minder goed dan B. 

110 

2 

109 

330 

4 

320 

90 

2 

138 

97 

190 

3 

220 

3 

197 

3 

184 

190 

3 

201 

3 

188 

160 

3 

164 

140 

2 

140 

320 

4 

317 

4 

335 

200 

2 

145 

2 

130 

3 

184 

190 

2 

134 

3 

188 
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7 aardewerkwinkel T= 890; da= 210 90 250 200 140 

B grondvorm 3 2 3 3 2 

dk: 206 136 206 206 136 

niet acceptabel, / w/ gaat wel, 3e veel te kort. 

C gecorrigeerde grondvorm 3 1 4 3 2 

dk: 193 84 292 193 128 

acceptabel, een stuk beter dan B. 

3 arbeiderspartij T= 940; do: 190 150 200 180 220 

B grondvorm 3 3 3 3 4 

dk: 170 170 170 170 258 

acceptabel, / i/ is wat lang. 

1 1 aardewerkfabriek T=1020; da: 200 100 260 160 300 

B grondvorm 3 1 3 3 4 

dk: 206 90 206 206 312 

niet acceptabel, 3e te kort, 4e te lang. 

C gecorrigeerde grondvorm 3 1 4 3 4 

dk: 187 81 283 187 283 

acceptabel, goed. 

1 amandelolie T= 890; do: 190 190 150 240 120 

B grondvorm 3 3 3 4 2 

dk: 172 172 172 260 114 

acceptabel, / 1/ iets te lang. 

6 academiejaar T= 860; da: 130 130 190 160 250 

B grondvorm 2 2 3 3 4 

dk: 118 118 178 178 269 

acceptabel, 4e iets te lang. 

10 amusementsfilm T= 960; do: 130 120 100 300 310 

B grondvorm 2 2 3 4 

dk: 148 148 98 225 340 

net niet acceptabel, 1e te lang, 4e te kort. 

C gecorrigeerde grondvorm 2 2 4 4 

dk: 133 133 88 304 304 

acceptabel, zeer goed, veel beter dan B. 
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Appendix IV 

Specificaties van de gekwantiseerde duren, exp. 1, serie 2. 

Eenmansoordelen, onterechte aanmerkingen zijn gemerkt met* 

18 aardrijkskundige T= 800; 

B grondvorm 

260 

3 

185 

niet acceptabel, 1 en 2 te kort, 4 en 5 te lang. 

C gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, vrijwel normaal. 

20 approximatie T= 970; 

B grondvorm 

net niet acceptabel, 1e te kort. 

c 1e gecorrigeerde grondvorm 

4 

250 

230 

2 

154 

3 

221 

net niet acceptabel, 1e te lang, minder goed dan B. 

D 2e gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

d
0

: 170 

2 

dk: 140 

acceptabel, mist vlotheid, /y/ iets te lang. 

22 actualiteit T= 880; 

B grondvorm 

C gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

13 arbeidsinspectie T= 890; 

B grondvorm 

niet acceptabel, 3e veel te kort. 

2 

dk: 157 

C 1e gecorrigeerde grondvorm 3 

dk: 144 

net niet acceptabel, 2e iets te kort*. 

3 

240 

80 

2 

140 

1 

104 

190 

3 

206 

4 

217 

180 

3 

185 

3 

165 

120 

2 

154 

97 

105 

110 

2 

140 

1 

104 

230 

2 

136 

4 

217 

100 

2 

122 

2 

109 

340 

4 

353 

4 

335 

4 

363 

160 

2 

140 

2 

157 

240 

3 

206 

4 

217 

110 

3 

185 

2 

109 

110 

2 

154 

97 

105 

360 

4 

320 

4 

359 

70 

2 

136 

2 

95 
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D 2e gecorrigeerde grondvorm 3 4 3 4 3 

dk: 156 236 156 236 156 

niet acceptabel, 3e te kort, 5e veel te lang. 

14 aardbevingsgolven T=1120; do: 300 190 270 260 100 

B grondvorm 3 3 3 3 2 

dk: 240 240 240 240 159 

net niet acceptabel, 1e iets te kort. 

C gecorrigeerde grondvorm 4 3 4 3 2 

dk: 298 197 298 197 130 

net niet acceptabel, 2* en 4 te kort, 1e beter, toch minder dan B. 

16 aardewerkschuiten T= 990; do: 200 90 360 260 80 

B grondvorm 3 2 3 3 2 

dk: 229 151 229 229 151 

niet acceptabel, 3e veel te kort, 4e vreemd of 5e te lang? 

C 1 e gecorrigeerde grondvorm 3 4 3 2 

dk: 215 94 325 215 142 

net niet acceptabel, de combinatie 4e en 5e is nog vreemd. 

D 2e gecorrigeerde grondvorm 3 4 3 

dk: 226 99 342 226 99 

acceptabel, vrijwel normaal. 

15 aardappelpuree T= 930; do: 200 17 0 140 15 0 270 

B grondvorm 3 3 3 3 4 

dk: 169 169 169 169 255 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

C gecorrigeerde grondvorm 3 3 2 3 4 

dk: 180 180 119 180 272 

acceptabel, klinkt net zoals B. 

17 aspergetangen T= 860; do: 210 220 170 150 11 0 

B grondvorm 3 3 3 4 2 

dk: 166 166 166 252 110 

niet acceptabel, 4e veel te lang, 1e nogal kort. 

C gecorrigeerde grondvorm 4 4 3 3 2 

dk: 229 229 151 151 10 0 

acceptabel, vrijwel normaal. 
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19 abrikozeboom T=1030; de,= 190 180 220 130 310 

B grondvorm 2 2 3 3 4 

dk: 141 141 213 213 322 

niet acceptabel, 4e veel te lang. 

C 1 e gecorrigeerde grondvorm 2 2 3 2 4 

dk: 151 151 229 151 347 

net niet acceptabel, 1 en 2 te kort. 

D 2e gecorrigeerde grondvorm 3 3 3 2 4 

dk: 199 199 199 132 301 

net niet acceptabel, 3e te kort. 

21 abonnementskaart T= 980; do: 110 90 110 300 370 

B grondvorm 2 2 1 3 4 

dk: 150 150 99 227 344 

niet acceptabel, 2 te lang, 3 te kort, 5 nogal kort. 

C 1e gecorrigeerde grondvorm 2 1 1 4 4 

dk: 141 93 93 322 322 

acceptabel, aardig. 

D 2e gecorrigeerde grondvorm 1 4 4 

dk: 98 98 98 338 338 

acceptabel, nog beter. 
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Appendix V 

Specificatie gekwantiseerde duren op basis van alternatieve grondvor

men, exp. 1, serie 1. Eenmansoordelen. 

do= 110 

2 

dk: 113 

niet acceptabel, 3 te lang, 5 veel te kort. 

8 allerheiligen ·T= 710; 

E alternatieve grondvorm 

5 accumulatie T= 880; 

E alternatieve grondvorm 

140 

2 

113 

150 

2 

136 

niet acceptabel, 4 veel te kort, 5 veel te lang. 

d
0

: 150 

3 

dk: 168 

net niet acceptabel, geheel niet zo vlot. 

4 arrondissement T= 870; 

E gecorr. altern. grondvorm 

d 0 : 190 

3 

dk: 172 

net niet acceptabel, 3 te lang, 4 te kort. 

12 arbeidsverdeling T= 950; 

E gecorr. altern. grondvorm 

2 arbeiderswoning T= 940; 

E gecorr. altern. grondvorm 

niet acceptabel, 3 veel te kort. 

7 aardewerkwinkel T= 890; 

E gecorr. 1e altern. grondvorm 

130 

3 

168 

250 

4 

261 

160 

3 

202 

90 

2 

122 

net niet acceptabel, 2 iets te lang, 4 iets te kort. 

F gecorr. 2e al tern. grondvorm-

78 

190 

4 

259 

120 

90 

180 

3 

168 

120 

3 

172 

190 

2 

133 

250 

4 

279 

4 

272 

110 

2 

113 

330 

3 

206 

90 

2 

1 11 

190 

3 

172 

190 

3 

202 

200 

3 

184 

3 

180 

160 

2 

113 

140 

4 

312 

320 

4 

254 

200 

3 

172 

190 

3 

202 

140 

2 

122 

3 

180 

net niet acceptabel, 3 iets te lang, de eerste vers ie is rrooier dan 

deze tweede. 

3 arbeiderspartij T= 940; 

E gecorr. altern. grondvorm 

net niet acceptabel, 5 iets te kort. 

150 

3 

188 

200 

3 

188 

180 

3 

188 

220 

3 

188 
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11 aardewerkfabriek T=1020; do: 200 100 260 160 300 

E gecorr. 1e altern. grondvorm 3 2 4 3 4 

dk: 179 118 271 179 271 

net niet acceptabel, suggereert 2 + 3 syllaben, 4 lijkt klemtoon te 

hebben. 

F gecorr. 2e altern. grondvorm 3 3 3 3 

dk: 230 100 230 230 230 

niet acceptabel, 4 lijkt klemtoon te hebben, slechter dan de eerste. 

1 amandelolie T= 890; do: 190 190 150 240 120 

E alternatieve grondvorm 3 3 3 3 2 

dk: 191 191 191 191 126 

niet acceptabel, 3 te lang, 4 te kort. 

6 academiejaar T= 860; do: 130 130 190 160 250 

E alternatieve grondvorm 2 2 4 3 3 

dk: 118 118 269 178 178 

niet acceptabel, 3 en 4 te lang, 5 te kort. 

10 amusementsfilm T= 960; do: 130 120 100 300 310 

E gecorr. altern. grondvorm 2 2 4 3 

dk: 148 148 98 340 225 

net niet acceptabel, 1 te kort, 2 vreemd. 
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Appendix VI 

De instructie voor experiment 1. 

U gaat luisteren naar vijflettergrepige woorden waarvan de duren van 

de erin voorkomende lettergrepen veranderd zijn. In een tamelijk groot 

aantal gevallen zijn die veranderingen zo klein dat ze niet opgemerkt 

zullen worden; in vele andere gevallen kunnen ze leiden tot lichte, en 

soms tot zware verstoring van het natuurlijke ritme. 

U wordt verzocht bij ieder woord een cijfer - tussen 1 en 5 - te geven 

voor de acceptabiliteit. Hierbij zou u hulp kunnen hebben van het 

volgende: stelt u zich voor, dat de woorden gegenereerd zijn door een 

machine die een set regels gebruikt om de lettergreepduren te 

bepalen. Die regels zijn natuurlijk niet volmaakt, en uw oordelen 

tellen mee bij een eventuele beslissing, ze bij te stellen. De cijfers 

kunnen dan betekenen: 

5: het woord klinkt geheel normaal; 

4: het ritme lijkt ergens verstoord, ik zou niet precies kunnen 

zeggen waar en hoe; 

. 3: het ritme is hoorbaar en benoembaar verstoord, echter niet 

ernstig genoeg om de regels bij te stellen; 

2: het ritme is danigverstoord, de regels moeten nodig bijgesteld 

worden; 

1: volstrekt onaanvaardbaar, belachelijk. 

De woorden hebben onderling verschillend ritme, doordat o.a. de plaats 

van de woordklemtoon variëert. De woorden zijn uitgetypt op het 

antwoordformulier, zodat u steeds weet welk woord er gaat komen. Elke 

stimulus wordt aangekondigd door een kort toetertje, één seconde 

daarna klinkt het woord (slechts één maal), dan is er vier seconden 

bedenktijd. Na elke vijfde stimulus is er het toetertje na de vier 

seconden bedenktijd, een pauze, en weer een toetertje om de volgende 

stimulus aan te kondigen. 

Op sommige stimuli zijn (ook) andere dingen aan te merken dan een niet 

zo natuurlijk ritme. Probeert u zich hiervan echter te abstraheren, en 

alléén over hèt ritme een oordeel te geven. Een paar minder fraaie 

dingen zijn bijv. een pieperige klinkerinzet aan het begin, en af en 

toe een beetje uit de toon vallende intonatie aan het eind van het 

woord. 

Er zijn eerst tien oefenstimuli. De variatie in acceptabiliteit hierin 

is redelijk representatief voor de totale range in het eigenlijke 

stimulusmateriaal. Probeer ook de oefenstimuli al direkt te beoorde

len. Na de oefenstimuli is er nog gelegenheid vragen te stellen. 

Daarna is het de bedoeling, de band ineens door te laten lopen. Veel 

succes en bedankt voor de medewerking. 
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Appendix VII 

Oordelen van de tien proefpersonen, gesorteerd op woord. 

A B C D E F 

wrd JNHRJRJAMH JNHRJRJAMH JNHRJRJAMH JNHRJRJAMH JNHRJRJAMH JNHRJRJAMH 

HWZSTBPBSK HWZSTBPBSK HWZSTBPBSK HWZSTBPBSK HWZSTBPBSK HWZSTBPBSK 

1 3554455555 4453453554 

2 4544545555 3555354454 

3 5555455555 4544553444 

4 5554554544 5555454544 5455354555 

5 5554533554 4553543555 

6 4544352544 4545353445 

7 5545553535 2422154313 5555455553 

8 4143141225 3544553534 

10 5554553554 2534353544 5555543544 

11 3555554555 3535553554 4555354554 

2554554544 

2434154323 

4453454434 

3544354544 

1111121112 

2333242234 

4545352414 5534554534 

3543533343 

4543553535 2453554544 

12 5544454555 5545355544 3554253454 4553355554 3444254554 

13 5555555555 1134153213 5554555535 1234353313 

14 3443354554 2423253344 2442553444 

15 5454553455 4554355553 4445453454 

16 3443253533 1323142313 3533253433 4454453544 

17 3554332454 1111112112 4544353355 

18 5555554244 2533143423 5543554444 

19 4253552545 1113142212 2224332454 3444553433 

20 5554355355 3334353534 3534443244 4543353454 

21 5555554555 2423322223 5555553555 5555554554 

22 5455443555 3534242433 5554544545 

2e wrd nr 3:5545555445 2e wrd nr 6:2325252253 

Oefenstimuli: 

A 

JNHRJRJAMH 

HWZSTBPBSK 

B 

JNHRJRJAMH 

HWZSTBPBSK 

C 

JNHRJRJAMH 

HWZSTBPBSK 

D 

JNHRJRJAMH 

HWZSTBPBSK 

12 455445-544 16 233435-423 14 455555-554 21 555545-555 

4 454535-555 17 112312-213 11 555445-454 19 554444-455 

7 534555-545 

10 545454-544 
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Appendix VIII 

Over alle woorden tezamen genomen gemiddelden en standaarddeviaties 

per proefpersoon en per versie van de genormeerde oordelen. 

A B C D E F 

pp X s .d. X s.d. X s.d. X X s.d. X 

JH 0.60 0.66 -0.50 1.04 0.35 0.88 -0.04 -0.64 0.78 -0 .04 

NW 0. 15 0.70 -o .18 1. 21 0.26 0.71 -0. 12 -o. 26 1.09 0. 17 

HZ o.59 0.43 -0.61 1 • 15 0.24 0.86 0.30 -0.41 1.08 o.oo 

RS 0.26 0.77 -o .18 1.15 0.25 0.97 -0 .07 -0.38 1. 20 -o .07 

JT 0.39 0.85 -0.47 1.09 0.22 0.81 0.20 -0.40 1.12 1.04 

RB 0.07 0.81 -o. 19 1.30 0.07 0.76 0. 48 -0. 19 1. 28 0.48 

JP o. 17 1.17 -o. 17 0.96 0.12 0.83 0. 15 -0. 35 1. 10 0.65 

AB 0.34 0.87 -0.24 1 .10 0. 11 0.78 0. 17 -0.53 1.27 0.76 

MS 0.49 0.67 -o .47 1 • 15 0.43 0.56 -o.oo -o .50 1. 0 7 0.13 

HK 0.10 0.75 -0.46 1.06 0.24 0.85 0.43 -0.46 1.01 -0.01 

gem.0.38 -0.35 0.23 0.06 -0.41 0.28 

s.d.0.21 0.17 0. 11 0.25 0.13 0.45 
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Appendix IX 

Gekwantiseerde duren van de I4-woorden in experiment 2. 

Eerunansoordelen, onterechte aarunerkingen zijn gemerkt met * 

26 anachronisme T= 860; do: 120 170 170 310 90 

B gecorrigeerde grondvorm 2 3 2 4 2 

dk: 126 191 126 290 126 

acceptabel, 4e te lang*. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 2 3 3 4 2 

dk: 118 178 178 269 118 

niet acceptabel, 3e lang. 

D 3e gecorrigeerde grondvorm 2 3 3 4 

dk : 123 187 18 7 282 81 

niet acceptabel, 3e lang 

23 agglomeratie T= 890; do: 190 160 100 340 100 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 198 131 131 300 13 1 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 2 1 4 

dk : 220 145 96 333 96 

acceptabel, beter dan B. 

29 agnosticisme T= 930; do: 220 190 190 250 80 

B gecorrigeerde grondvorm 3 3 2 4 2 

dk : 193 193 127 292 1 27 

acceptabel, 4e te lang. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 3 3 4 

dk: 188 188 188 284 82 

acceptabel, beter dan B. 

30 argumentatie T= 840; do: 170 70 180 330 90 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 3 4 2 

dk: 174 115 174 264 115 

net niet acceptabel, 4e te kort. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 3 4 

dk: 191 84 191 290 84 

acceptabel, beter dan B. 
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24 assimilatie T= 840; do= 180 110 120 300 130 

B gecorrigeerde grondvorm 2 2 2 4 2 

dk: 133 133 133 306 133 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 187 123 123 283 123 

acceptabel, geen bijzonderheden. 

32 asti~atisme T= 900; do: 210 170 170 270 80 

B gecorrigeerde grondvorm 3 3 2 4 2 

dk: 187 187 123 282 170 

niet acceptabel, 3e kort, 5e lang. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 3 3 4 1 

dk: 182 182 182 275 79 

acceptabel, veel beter dan B. 

42 automatisme T= 730; do: 150 90 160 240 90 

B gecorrigeerde grondvorm 2 2 2 4 2 

dk: 116 116 116 266 116 

niet acceptabel, 1e te kort, 4e te lang*. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 3 4 

dk: 166 73 166 252 73 

acceptabel, 2e kort, beter dan B. 

28 autorisatie T= 900; do= 190 120 160 310 120 

B gecorrigeerde grondvorm 2 2 2 4 2 

dk: 143 143 143 328 143 

net niet acceptabel, 2e te lang t.o.v. 1e. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 

dk: 200 132 132 303 132 

acceptabel, beter dan B. 

41 alliteratie T= 760; do: 100 150 11 0 290 11 0 

B gecorrigeerde grondvorm 2 2 2 4 2 

dk: 121 12 1 121 277 12 1 

acceptabel, 1e• en 2e kort. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 2 3 2 4 2 

dk: 112 169 112 256 11 2 

niet acceptabel, 4e kort, minder goed dan B. 



33 amortisatie T= 910; 

B gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, 1e kort. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 

49 

190 

3 

202 

3 

213 

acceptabel, 2e lijkt een nevenklemtoon te hebben. 

34 anatomisten T= 780; 

B gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, 1e kort*. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, heel çped. 

35 anticipatie T= 920; 

B gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, zeer fraai. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 

160 

2 

124 

3 

174 

160 

2 

137 

2 

157 

110 

2 

134 

1 

93 

140 

2 

124 

2 

115 

15 0 

2 

137 

2 

15 7 

320 

4 

306 

4 

322 

260 

4 

284 

4 

263 

340 

4 

323 

4 

370 

acceptabel, prachtig, achteraf is in B de 1e toch wat lang. 

36 absenteïsme T= 890; 

gecorrigeerde grondvorm 

190 

3 

190 

120 

2 

124 

280 

4 

292 

130 

2 

134 

2 

141 

100 

2 

124 

2 

115 

100 

2 

137 

1 

102 

110 

2 

124 

De gekwantiseerde duren liggen zó dicht bij de oorspronkelijke, dat 

het niet nuttig leek, deze versie in het experiment te betrekken. 

37 acceleratie T= 800; 

B gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, 2e lang. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 

acceptabel, prachtig. 

80 

2 

119 

1 

82 

110 

2 

119 

2 

126 

300 

4 

281 

4 

296 

130 

2 

119 

2 

126 



50 

38 actualisme T= 750; do: 190 70 110 270 110 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 172 112 112 264 112 

net niet acceptabel, 4e te lang*. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 1 2 4 2 

dk: 181 77 118 278 118 

net niet acceptabel, 4e te lang, minder goed dan B. 

39 alcoholisme T= 790; do: 180 100 130 280 100 

gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 176 116 116 266 116 

niet gemaakt, vgl. 36. 

43 amplificatie T= 900; do: 160 160 130 310 140 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 200 132 132 303 132 

acceptabel, zeer behoorlijk, lange 1e o.k. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 2 2 2 4 2 

dk: 143 143 143 328 143 

acceptabel, geheel in orde. 

44 antagonisten T= 830; do: 160 140 140 290 10 0 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 185 122 122 279 122 

acceptabel, 2e kort. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 

dk: 194 128 128 294 85 

acceptabel, 1e lang, 2e kort, beter dan B. 

46 absolutisme T= 810; do: 190 70 180 270 100 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 2 4 2 

dk: 180 119 119 273 119 

niet acceptabel, onbekend waardoor. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 3 3 4 

dk: 18 5 81 185 279 81 

acceptabel, geheel in orde , veel beter dan B, 
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47 accentuatie T= 850; do: 150 150 90 320 140 

B gecorrigeerde grondvorm 3 3 2 4 2 

dk: 176 176 116 267 116 

net niet acceptabel, 3e lang, 4e kort. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 2 2 1 4 2 

dk : 143 143 94 327 143 

acceptabel, 1e kort, beter dan B. 

48 administratie T= 890; do: 160 80 220 300 130 

B gecorrigeerde grondvorm 3 2 3 4 2 

dk: 185 122 185 279 122 

acceptabel, 2e lang. 

C 2e gecorrigeerde grondvorm 2 1 3 4 2 

dk: 138 91 208 315 138 

acceptabel, volmaakt, in vergelijking hiermee is B net niet acceptabel 

D 3e gecorrigeerde grondvorm 3 3 4 2 

dk: 193 84 193 292 128 

acceptabel, 1e lang, minder goed dan c. 
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Appendix X 

Oordelen van de tien proefpersonen, gesorteerd op woord, ( exp. 2). 

A B C D 

wrd JPFRGFAIER JPFRGFAIER JPFRGFAIER JPFRGFAIER 

HSBLSNNEZC HSBLSNNEZC HSBLSNNEZC HSBLSNNEZC 

oefenstimuli: 

32 4423434555 28 2544534444 26 2313224452 

48 5554545554 35 3443455444 33 5335434455 

42 2442544543 37 5554555555 

44 2334335434 

47 3443445543 

5 5535435543 4335525445 

20 4444554555 3432433553 2525534452 2535433554 

23 5344325544 5334525553 5344125535 

24 5535453534 5445535533 5545545555 

26 3323323534 2531133445 3522223535 2325123444 

28 4534544554 2413525454 3443525545 

29 4533525555 4524545545 

30 5444245554 2445235542 2455354552 

32 5534424454 1432324332 5423435544 

33 5444535535 5534545545 5445545545 

34 5544545555 3344535553 5444535555 

37 5434545445 5545555445 5434545445 

38 5324425542 4423345545 5333434545 

41 5343543455 5443443544 2333525332 

42 5414325532 3524335543 3545445545 

43 5243525445 5434545545 4554544555 

44 3333334453 2443444445 2543435534 

46 5424435444 2423425442 5435435444 

47 5332535345 2444554454 3544554445 

48 5444545555 2444545455 5444525435 5444545555 

37 3544545545 
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Fig. 2. Grafische voorstelling van de klankgreepduren in de I4-woorden als functie 

van de plaats van de consonantcluster(s) en van nasalen, liquidae of half

vokalen. Clusters geven verlenging, nasalen (enz.) geven verkorting. 


