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The relation between the position of the syllable of a pitch movement 
and the perceptive conspicuity of this syllable. 

Abstract 
The object of this study was to investigate whether subjects are able to compare 
the prominence caused by different types of accent-lending pitch movements, and, 
if so, whether some pitch movements lend more prominence to a syllable than oth
ers . These experiments were carried out with the utterance / mamáma/ , with the 
second syllable accented by either a rise, a fall, or a rise-fall. The rise and the fall 
were investigated for five different positions in the syllable . Their prominence was 
compared with the prominence lent by a rise-fall with one standard position in the 
syllable . Subjects adjusted the variable excursion size of a comparison stimulus to 
the fixed excursion size of a test stimulus, in such a way that the accented syllable 
in test- and comparison stimuli had equal prominence. 

It is concluded that subjects are well able to equate the prominence of syllables 
accented with different pitch movements, except for rising pitch movements starting 
late in the syllable after the vowel onset. Moreover, when lending equal prominence, 
the early starting rise and the rise-fall in standard position have about equal excur
sion sizes . The fall, however, appears to !end more prominence to a syllable than 
the rise-fall of equal excursion size, independent of its position in the syllable. 

Het verband tussen de plaats in de lettergreep van een toonhoogtebeweg
ing en de perceptieve opvallendheid van deze lettergreep. 

Samenvatting 
Het doel van deze studie is te onderzoeken of proefpersonen in staat zijn de door 
verschillende typen toonhoogtebewegingen teweeg gebrachte prominentie met elkaar 
te vergelijken , en als dit het geval is, of sommige toonhoogtebewegingen meer promi
nentie aan een lettergreep verlenen dan andere . Deze experimenten werden uitge
voerd met de uiting / mamáma/ , met de tweede lettergreep geaccentueerd door ofwel 
een stijging , een daling , of een punthoed , i.e . een stijging direct gevolgd door een 
daling . De stijging en de daling werden onderzocht voor vijf verschillende posities in 
de lettergreep. De prominentie ervan werd vergeleken met de prominentie die ver
leend werd door een punthoed met één vaste positie in de lettergreep. Proefpersonen 
stelden de variabele excursiegrootte van een vergelijkingsstimulus zodanig in dat de 
erdoor verleende prominentie gelijk was aan de prominentie van de geaccentueerde 
lettergreep in een teststimulus . 

Het resultaat is dat proefpersonen goed in staat blijken om the prominentie van 
met verschillende toonhoogtebewegegingen geaccentueerde lettergrepen met elkaar 
te vergelijken, behalve de laat in de lettergreep vallende stijging. Bovendien blijkt 
de vroege stijging evenveel prominentie te verlenen als de punthoed met dezelfde 
excursiegrootte in standaardpositie. De daling echter lijkt meer prominentie te ver
lenen dan de standaardpunthoed van gelijke excursiegrootte, onafhankelijk van de 
positie in de lettergreep. 

Koen Eversteijn , juni 1991 
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INLEIDING 

Dit verslag staat in het teken van de bedrijfsstage die ik als 
derde jaars PTHN-student doe. Het bedrijf waar ik stage loop is 
het Instituut voor Perceptie Onderzoek, waar ik me hoofdzakelijk 
met onderzoek heb bezig gehouden. 
Het IPO is een samenwerkingsverband tussen de Technisch 
Universiteit Eindhoven en het Natuurkundig Laboratorium en is 
gelegen.op het TUE terrein. 
Deze stage vond plaats van 29 april t/m 21 juni van het jaar 
1991. Tijdens deze periode werd ik in het IPO begeleid door Dik 

Hermes en vanuit de PTHN door Wim Maagdenberg. 

Koen Eversteijn 
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Hoofdstuk 1. STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET IPO 

1.1 Wat is het IPO? 

Voordat er naar de opbouw en structuur van het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek (IPO) gekeken wordt zullen we eerst 
beschrijven wat het IPO nu eigenlijk is. 
Het I PO is een samenwerking verband tussen het Natuurkundig 
Laborat~rium (Nat. Lab.) van Philips en de Technische 
Universiteit Eindhoven (TUE). 
Behalve door Philips en de TUE wordt het inderzoek nog 
gefinanceerd door een z.g. derde geldstroom. Hiermee wordt vooral 
projectonderzoek gefinancierd. Dit is onderzoek waarvoor, vanwege 
het Rijk of bedrijven, geld beschikbaar komt waarmee het 
personeel en onderzoekskosten bekostigd worden. Voorbeelden 
hiervan zijn NWO, SPIN, eet. 
Dit houdt dus in dat niet alle medewerkers dezelfde werkgever 
hebben. Deze vorm van samenwerking heift dan ook een afwijkende 
organisatievorm nodig. 

1.2 De organisatie 

Het Nat. Lab. bestaat uit verschillende hoofdgroepen, waarvan 
Systemen er één van is. Binnen deze hoofdgroep bevindt zich dan 
weer de groep IPO. 
Bij de TUE geldt ongeveer hetzelfde verhaal. De TUE is verdeeld 
in verschillende faculteiten, waarvan Wijsbegeerte en Maatschap
pijwetenschappen er één is. Binnen deze faculteit vormt het IPO 
de vakgroep Perceptieleer. 

Op de volgende pagina staat figuur 1.2.1 die dit alles nog eens 
schematisch weergeeft. 
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TUE 
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W & Mw 
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Perceptieleer 

figuur 1.2.1 
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Perceptie Onder. 

directeur 
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1---------1hoofdgroep 
Systemen 

groep 
IPO 

[schematische voorstelling van het IPO organisatiestructuur] 
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1.3 Wat doet het IPO? 

Het IPO is een interdiciplinair ond~rzoeksinstituut die zich met 
grofweg drie vragen bezighoud: 
* hoe nemen mensen gegevens uit hun omgeving waar? (horen, zien) 
* hoe verwerken ze die tot nuttige informatie? (begrijpen 
onthouden, selecteren) 
* en hoe voeren ze op basis van alle verwerkte indrukken 
handelingen uit? (spreken, omgaan met apparaten) 

Eén van de facetten waarmee het IPO zich bezig houdt, is de 
wisselwerking tussen enerzijds moderne apparatuur 
programmatuur en anderzijds de gebruiker ervan. 

en/of 

Het product dat het IPO levert is hoofdzakelijk nieuwe kennis 
en inzichten die op hun beurt weer bijdragen aan nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van de perceptieleer. Dit is hierbij 
erg afhankelijk van de technische ontwikkelingen, omdat deze een 

' bepaald onderzoek mogelijk maakt, door betere (meet)intrumenten. 

1.4 Interne opbouw 

De opbouw binnen het instituut is te verdelen in twee grote 
groepen, nl. de discipline- en de themagroepen. 
De disciplinerichting bestaat uit drie subgroepen . Deze groepen 
zijn: horen en spraak, zien en lezen, en cognitie en 
communicatie. De disciplinegroepen houden zich vooral bezig met 
vragen en leemten die er zijn in de bestaande vakkennis. Zij doen 
onderzoek en/ of ontwikkelen nieuwe theorieën. 

De thematische tak van het instituut is te verdelen in twee 
groepen, nl. informatie-ergonomie en communicatiehulpmiddellen. 
De themagroepen houden zich bezig met de toepassingsmogelijkheden 
die er te vinden zijn voor de resultaten van de discipline
groepen. Het gaat hierbij niet alleen om oplossingen voor 
bepaalde problemen uit een zeker praktijkgebied, maar ook om 
nieuwe toepassingen met behulp van al bestaande kennis. 

Op de volgende pagina staat in een schematische voorstelling de 
hele opbouw van het onderzoeksgedeelte nog eens weergegeven 
( figuur 1. 4 . 1 ) 
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horen & zien & cognitie & 

spraak lezen communicatie 

1 
i n f 0 r m a t i e & e r g o n o m i e 

1 
C o m m u n i C a t i e h u 1 p m i d d e 1 e n 

LJ 
figuur 1.4.1 
[schematische voorstelling van de interne opbouw] 

Korte invulling van de verschillende disciplinegroepen 

horen & spraak De centrale vraag die een grote rol speelt in het 
onderzoek is: wat speelt zich af in de spreker en 
de luisteraar wanneer ze met elkaar communiceren 
door middel van spraak? Hoe komen die spraak
klanken tot stand? Hoe onderscheiden ze zich van 
andere soorten geluid? En welke geluidsaspecten 
zijn belangrijk voor de verstaan van de boodschap? 
Eén van de manieren om hiervan kennis op te doen 
is de menselijke stem zo natuurlijk mogelijk na 
te bouwen met technische middelen. 

zien & lezen 

In deze groep houdt men zich bijvoorbeeld bezig 
met de vraag hoeveel informatie van een bepaald 
geluid weggelaten kan worden, zonder dat de 
luisteraar daar iets van merkt, en wat er 
belangrijk is in de spraak. Deze kennis wordt 
onder meer gebruikt om computerspraak te 
verbeteren. 

Sommige eigenschappen van televisie- en andere 
beelden kunnen gewoon gemeten worden, zoals bijv. 
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luminatie (lichtuitstraling). De vraag is echter 
wat we van deze luminatie ervaren (helderheid). 
Deze groep werkt · o.a. aan een model van 
helderheidsperceptie, dat in wiskundige formules 
weergeeft hoe mensen helderheid waarnemen. 
Tevens werkt men aan de vraag hoeveel informatie 
er minimaal op tv-beelden aanwezig moet z1Jn, 
waarbij een mens nog steeds hetzelfde waarneemt. 
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar wat er 
kan bijdragen om de snelheid en het gemak van 
lezen te vergroten. 

cognitie & communicatie In deze groep wordt veelal gekeken 
naar de manier waarop mensen een eerste indruk 
verwerken en hoe zij woorden herkennen. Binnen 
deze groep wordt er ook gewerkt aan nieuwe 
ontwikkelingen en de verbetering van interactieve 
leermiddelen voor het leren van een vreemde taal 

' of om te leren lezen. Verder wordt er ook 
onderzoek gedaan naar de communicatie tussen mens 
en machine. 

1.5 Gegevensverzameling 

Zowel de discipline- als de themagroepen maken bij hun onderzoek 
veelvuldig gebruik van proefpersonen omdat perceptie gebaseerd 
is op waarneming en dus niet met apparaten te meten is. Deze 
proefpersonen worden zowel uit het instituut zelf als van buiten 
betrokken. 

Het onderzoek naar een bepaald verband tussen een psychische en 
een fysische waarde gebeurt daarbij veelal met collega's omdat 
het voor deze meetwaarden niet noodzakelijk is om te werken met 
de "gemiddelde" Nederlander (Hier is ervan uitgegaan dat 
waarneming onafhankelijk is van de persoon). 
Bij het onderzoek naar het gebruikersgemak van moderne apparaten 
is het wel belangrijk om met buitenstaanders te testen omdat het 
hier tenslotte gaat om mensen die het apparaat in de praktijk 
moeten gaan gebruiken. Een andere reden om proefpersonen van 
buiten het IPO te gebruiken, doet zich voor wanneer anders de 
tijdsbelasting voor de collega's te groot wordt. 
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Hoofdstuk 2. UITWERKING, DOELSTELLINGEN 

2.1 Werken in het onderzoek 

In de weken dat ik in het onderzoek heb gewerkt, heb ik een veel 
beter beeld gekregen wat dit in de praktijk nu eigenlijk inhoudt. 
Wanneer je in het onderzoek zit, moet je erop rekenen dat je ook 
veel aan het lezen bent. Als beginnend ende rzoeke r is het 
natuurlijk noodzakelijk dat je weet wat er allemaal al voor 
onderzo~k gedaan is. Daarnaast is het ook van belang dat je je 
het vakjargon eigen maakt, wat belangrijk is voor de communicatie 
met je collega's. 

Een andere kant van het onderzoek is het zelfstandig werken. Dit 
betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor je tijdsplanning 
en het product dat je levert. Aangezien je een onderzoek niet op 
elk gewenst moment kunt stoppen, zijn er soms dagen dat je wat 
minder arbeid verricht en dagen dat j~ bijna niet aan een pauze 
toekomt. 

2.2 Arbeidsbeleving 

Wanneer ik kijk wat er nu kenmerkend is voor het soort arbeid wat 
onderzoek is, kom ik tot één woord: perfectionisme. Dit lijkt me 
ook enigzins vrij logisch, omdat je als onderzoeker nu eenmaal 
met de uitkomsten van je onderzoek zo dicht mogelijk bij de 
werkelijkheid wilt zitten. Deze opstelling eist wel een 
behoorlijke werkinzet. 

2.3 De onderzoeksmethode 

De onderzoeksmethode die er wordt toegepast valt te verdelen in 
de volgende stappen: 
- opstellen van een probleemstelling; 
- opstellen van een geschikt experiment; 
- afnemen van de proef eventueel met proefpersonen; 
- het verwerken van de gevonden resultaten; 
- trekken van mogelijke conclusies. 
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2.4 Interne communicatie 

Om er binnen het instituut voor te zorgen dat iedereen op de 

hoogte is van het onderzoek dat gedaan wordt, is er regelmatig 

een bijeenkomst waar de verschillende onderzoekers informatie 

met elkaar uitwisselen. Deze bijeenkomsten gebeuren veelal op 

hetzelfde vakgebied, waarbij collega's onderling elkaar kunnen 

adviseren, aanvullen, bekritiseren, eet. 

Buiten qeze periodieke bijeenkomsten moet er om de drie maanden 

een voortgangsrapport geschreven worden door de verschillende 

onderzoekers. Deze rapporten gaan het naar hoofd van de afdeling. 

Binnen het instituut worden de resultaten bekeken van de 
verschillende afdelingen. 

De afdelingshoofden zijn op hun beurt belast met de taak om twee 

maal per jaar een rapport te schrijven waar in staat wat de 
'productie' is geweest van de afdeling in die zes maanden. De 

gezamenlijke rapporten gaan naar Philips en de TUE. 

2.5 Ethische motieven 

De ethische motieven die op het IPO gehanteerd worden zijn: 
* uitbreiding van onze kennis; 

* vergaren van inzicht; 

* bijdragen aan moderne technische ontwikkelingen zoals bijv. 

HDTV, LCD-schermen, communicatiehulpmiddelen voor 

gehandicapten, eet; 

* interdisciplinair onderzoek doen, waarbij vanuit verschillende 

wetenschappen aan een ondewerp gewerkt wordt. Zo werken er o.a. 
psychologen, ingenieurs, natuurkundige, taalkundige, 

fonetici, wiskundige, informatici op het IPO. 
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Hoofdstuk 3. DE GEBRUIKTE VAKTAAL 

Omdat er in dit verslag veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van 
een zekere vaktaal is het noodzakelijk om, voordat er verder 
gegaan wordt met het verslag, eerst daar aandacht aan te geven. 

3.1 Declinatie 

Dit beg!="iP staat voor een geleidelijk dalend verloop van de 
toonhoogte dat zich gemiddeld over de hele duur van een zin 
uitstrekt. Hieruit volgt dat ook één enkel woord, gemiddeld een 
declinatie heeft. Deze kan soms moeilijk te horen zijn als gevolg 
van andere toonhoogtebewegingen die in spraak boven op de 
declinatie worden aangebracht. 
In spraak wordt m.b.v. declinatie het begin en het eind van een 
zinn of een deel van een zin aangegeven. Hierbij ligt de eind
frequentie voor elke spreker redelijk vast. Daarnaast kan d.m.v. 
declinatie de positie in de alinea aang~geven worden, doordat men 
aan het begin van de alinea een sterkere declinatie aanbrengt dan 
aan het eind ervan (Sluyter 1991). 
Een andere betekenis van declinatie voor spraak, is dat dit één 
van de factoren is die ervoor zorgt voor het op een natuurlijke 
manier overkomen van een zin (of woord) in spraak. 

3.2 Declinatielijnen 

In het op IPO gebruikte model van intonatie worden twee 
declinatielijnen onderscheiden, namelijk een bovenste en een 
onderste declinatielijn. Dit betekent dat er van wordt uitgegaan 
dat in de Nederlandse spraak twee toonhoogteni veaus onderscheiden 
kunnen worden. Deze lijnen lopen langzaam omlaag in de loop van 
de zin. Tijdens het spreken zal er geregeld van het ene naar het 
andere niveau een toonhoogtebeweging gerealiseerd worden. Het 
effect hiervan is dat op die manier delen van een zin of woord 
benadrukt kunnen worden. Figuur 3.2.1 illustreerd de gestyleerde 
toonhoogtecontour van een zin. Hier stelt de lijn, getrokken door 
de topwaarden van de bewegingen, de bovenste declinatielijn voor. 
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bovenste declinatielijn 

---
onderste declinatielijn 

Dit is een mooie grafiek 

figuur 3.2.1 

Bij de twee declinatielijnen is de afstand niet altijd constant, 
maar wordt veelal kleiner in de loop van de zin. 
Daarnaast hoeft het ook niet zo te zijn dat in elke taal maar 
twee declinatielijnen onderscheiden ku~nen worden. In het Engels 
worden drie declinatielijnen onderscheiden. 

3.3 Excursiegrootte 

De excursiegrootte is het verschil tussen de minimale en maximale 
toonhoogte bij een toonhoogtebeweging. In normaal geproken 
Nederlands is de gemiddelde excursiegrootte zo'n 1/2 oktaaf. 

3.4 ERE-schaalverdeling 

In de psychoakoestiek kent men een drietal verschillende 
frequentieschalen, namelijk de lineaire-, de logaritmische- en 
de psychoakoestische frequentieschaal. In dit verslag zal er 
enkel gewerkt worden met de psychoakoestische frequentieschaal. 
Deze schaalverdeling is ontstaan op grond van de uitkomsten van 
verschillende psyche-akoestische experimenten (Hermes & van 
Gestel 1991). Hierbij kwam men tot een schaal die terug te voeren 
bleek op het frequentieoplossend vermogen van het gehoor en het 
basilair membraam dat zich in het (menselijke) slakkenhuis 
bevindt. De exacte invulling van deze overeenkomsten en 
betekenissen zal niet verder behandeld worden. 
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De meest gebruik te schaal verdeling die gebaseerd is op die 
psyche-akoestische experimenten, is de Bark-schaal. Daarnaast is 
er ook een Equivalent-Rectangurar-Bandwith-scale (ERB-schaal). 
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de experimenten door 
Pastoor ( 1991) bleek dat juist deze schaalverdeling, bij het 
beschrijven van spraakintonatie, het beste voldoet om de 
toonhoogtebewegingen in spraak kwantitatief te beschrijven. 
In figuur 3.4.1 is het verband gegeven tussen de frequentie en 
de ERB-waarde. 

40 

35 

30 

Cil 25 

ffi 20 

15 
10 

5 
0 

1d 1cf 1cf 10
4 

Frequency (Hz) 

f i guur 3.4 . 1 
[het aantal ERB's als functie v an de frequentie] 

3.5 Prominentie 

Een lettergreep kan in het Nederlands benadrukt worden door op 
de lettergreep een toonhoogtebeweging te realiseren. Dit kan dan 
leiden tot een "perceptieve opvallendheid". Deze "perceptieve 
opvallendheid" van een lettergreep wordt "prominentie" genoemd. 
Bij prominentie moet er meer gedacht worden in termen zoals 
" pep " , " s wu n g " , " k ra c h t " , e c t . 
Prominentie is een grootheid die nog niet met apparatuur gemeten 
kan worden, maar enkel door mensen ervaren wordt. Met behulp 
van vele metingen hoopt men in de toekomst wel tot een meter te 
komen die prominentie kan meten. (Zo zijn in het verleden ook 
luidheids- en toonhoogtemeters ontwikkeld) 
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Hoofdstuk 4. ONDERZOEKSOPDRACHT 

4.1 Korte voorgeschiedenis 

In spraak worden bepaalde dingen niet alleen duidelijk gemaakt 
met behulp van woorden maar ook door het leggen van nadruk. Het 
benadrukken van een woord kan op vele manieren gerealiseerd 
worden. Zo kan er een korte pauze gehouden worden voor het te 
benadru~ken woord, kan een bepaalde lettergreep in een woord in 
duur verlengd worden of kan er een toonhoogtebeweging 
gerealiseerd worden op deze lettergreep. Vooral deze laatste 
manier wordt veelvuldig gebruikt en kent een aantal vormen. 
Een toonhoogtebeweging kan op verschillende plaatsen binnen de 
lettergreep plaats vinden en kan verschillende snelheden hebben 
waarmee de excursiegrootte in een kortere of langere tijd 
overbrugd wordt. Daarnaast zijn er dalende en stijgende toon-
hoogtebewegingen. , 
Dit alles zorgt voor de tien toonhoogtebewegingen die in de 
Nederlandse taal beschreven zijn. De verschillende toonhoogte
bewegingen worden onderscheiden naar gelang ze stijgend of dalend 
zijn, hun positie vroeg of laat in de lettergreep ligt en of ze 
snel of langzaam zijn. 

figuur 4.1.1 

[DJ • t • ••• .. • .. •r1 .. •M• ec1Jatac, •••1 .. ., ..... 

o=dJ ' 2' Nlel-ecaet1t•erle11enda •CIJl'iDC, •••1 •• aeer 

laac 

ITZIJ .,, ACC ■ftlVerl••etNS• a&1Jc1•C• ·••1 ... la h•I 

■ id.de■ 

·······b •,• • UoU•• octJcu,c, •- oaa bo& otnd ua •-• 

[[Si] 'A' AooaacverieaeDCle d&lUI.C, eael •• in be& ■iddea 

.. tfl 11 'Il' !H•C•••••••,,•rlea•DO• da11AC, os- ay,nacctacne 

er•••• ■ nel, cuaa ■n cv•• lecc ■rcr•P•• la 

[C3] •c• Nt ■ c-accentverl•n•lld• da11nc, ■nel•• •••r 1••• 

a:::;]] • t,- IO ■ le i d•l1Jk• dal1nc, ••••caJ. n1ac enelaracftaad

b•r• varlaac wan da daliDC in ••n p11111naaa 

aclluitt .... op. 

[de tien toonhoogtebewegin g en in de Nederlandse spraak] 
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In figuur 4.1.1 is een lettergreep aangegeven met een blokje die 
in drieën verdeeld is. Het grote gedeelte middenin stelt de 
positie van de klinker voor en de twee buitenste delen die van 
de eventuele medeklinkers. 
Verder valt te lezen dat niet iedere toonhoogtebeweging accent
verlenend hoeft te zijn. Zo zijn de stijging "2" en de daling "B" 
en "C" niet accentverlenend. 
In spraak wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van een stijging 
die direct gevolgd wordt door een daling (een zogenaamde "lA"
beweging) die punthoed wordt genoemd. 
Bij het genereren van toonhoogtebewegingen in gesynthetiseerde 
spraak is het exacte moment waarop toonhoogtebewegingen plaats
vinden bij de 1, A en lA bewegingen door het IPO zelf bepaald. 
Deze instelling is gebaseerd op het zo natuurlijk mogelijk laten 
klinken van "tekst naar spraak" systeem, dat op het IPO gebruikt 
wordt. Deze door "trial and error" gevonden instellingen zullen 
aangeduid worden met standaardinstellingen. 

Door een onderzoek van Pastoor (1991) naar vergelijkbaarheid van 
prominentie verleend door een daling, een stijging van de toon
hoogte of een stijging direct gevolgd door een daling (punthoed), 
bleek dat de daling bij gelijke excursiegrootte een grotere 
prominentie verleende aan een lettergreep dan een stijging of 
punthoed. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de conclusie van 
A. van Katwijk & G. A. Gevaert (1968). 

Een mogelijke rede voor dit "opmerkelijke" feit kan gezocht 
worden in het tijdstip waarop de neergaande toonhoogtebeweging 
bij een daling begint. Dit omdat de standaardinstellingen voor 
de verschillende toonhoogtebewegingen, dit het IPO gebruikt, in 
timing van elkaar verschillen. Uit de onderstaande figuur is 
duidelijk te zien dat de dalende beweging bij een daling eerder 
valt dan bij een punthoed. (+/- 100 ms) 

--;;-- 500 ---;:,-, 
~ 200 
c.l 

c
c.J 

' Rise-fall 
1 ~ 500 

->, 

~ 200 
c.l --c-
c.J 

..:: 50._--'-----'-------'--------- ..:: 50 
0 0.3 0.6> 0.9 

time (s) 
figuur 4.1.1 

Fall 

~ 1 1 

0 0.3 0.6 1 

time (s) 

[plaats in de tijd v an de dalende toonhoogtebeweging bij de punthoed en de daling) 

] 

j 
1 

0.9 
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4.2 Onderzoeksopdracht 

Het in dit verslag beschreven onderzoek is gericht op de invloed 
die de plaats in de tijd van de toonhoogtebeweging binnen een 
lettergreep heeft op de prominentie ervan. 
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Hoofdstuk 5. HET ONDERZOEK 

5.1 De opzet 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van het door de computer 
gesynthetiseerde woord "MAMAMA". In dit woord lag de nadruk in 
de tweede lettergreep. Om te gaan kijken in welke mate het plaats 
van de toonhoogtebeweging van invloed is op de prominentie, is 
de toon~oogtebeweging bij de daling en de stijging verschoven in 
de tijd, waardoor er uiteindelijk 5 "verschillende" stijgingen 
en dalingen zijn gerealiseerd. De toonhoogtebeweging lag hierbij 
steeds in de tweede lettergreep. 

In het onderzoek is ervoor gekozen om de stijging niet direct met 
de daling te vergelijken, maar via een punthoed. De rede hiervoor 
is, dat wanneer er 5 verschillende stijgingen met 5 verschillende 
dali ngen vergeleken gaan worden, er 2 5 experimenten gedaan moe ten 
worden. Dit zal een te grote tijdsbelasting tot gevolg hebben 
voor de proefpersonen. Daarnaast is de kans groot dat de 
proefpersonen bij het vergelijken van een daling met een 
stijging, de excursiegrootten gaan vergelijken in plaat van de 
prominentie. 
Bij het gebruik van de punthoed is die kans veel kleiner doordat 
die toonhoogtebeweging slecht een korte tijd op de hoge 
declinatielijn zal liggen. Hierdoor zal het voor de proefpersonen 
moeilijker zijn om hier een zekere excursiegrootte aan toe te 
kennen als bij de daling en de stijging. Bovendien blijkt uit 
eerder onderzoek dat de prominentie van een punthoed goed 
gedefiniëerd is en dat ook daarom de prominentie van een daling 
en van een stijging steeds bepaald kan worden door die te 
vergelijken met een standaard punthoed. 

De toonhoogtebeweging van de standaard punthoed is zo gekozen, 
dat het begin van de stijging 70 ms vóór en het einde van de 
daling 200 ms na de klinkerinzet ligt.(zie figuur 5.1.1) 

17 



~ 500 = ' Rise-fall -;::... 
c.; 
C: 
~ 

c-
c:.:i 

...:: 

figuur 5 . 1.1 
[standaard punthoed] 
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Bij de stijging z1Jn die posities onderzocht die op respec
tievelijk 70 en 20 ms voor en 30, 80 en 130 ms na het begin van 
de klinker-inzet (zie figuur 5.1.2) inzetten. De daling is op 
dezelfde wijze als de stijging, gevarieerd. Dus ook beginnend 70 
en 20 ms vóór en 30, 80 en 130 ms na de klinkerinzet (zie figuur 
5.1.3). 

' In het verslag zullen deze verschillende instellingen, voor de 
daling en de stijging, de waarde 0 t/m 4 meekrijgen. Daling0 of 
stijg ing0 staat dan voor een stimulus waarbij de toonhoogte
beweging 70 ms voor de klinkerinzet begint (een 1 staat voor een 
begin van 20 ms voor de klinkerinzet, enz.). 
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figuur 5 .1. 2 
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Bij de experimenten vergeleken de proefpersonen dus steeds twee 
stimuli. De ene was een stijging of daling, de ander een 
punthoed. Proefpersonen moesten nu de excursiegrootte van één van 
de stimuli (de vergelijkingsstimulus) zo instellen dat de 
prominentie die verleend werd gelijk was aan die van de andere 
stimulus (de teststimulus, waarvan de excursiegrootte vast lag). 

Het experimentele gedeelte was voor de proefpersonen in twee 
experimenten opgedeeld. In het eerste werd de stijging en 
punthoetj met elkaar vergeleken en in het tweede de daling met de 
punthoed. 

De verdere opbouw van een experiment staat in de onderstaande 
schematische voorstelling. 

sessie 1 

sessie 2 run < experiment 1 sessie 3 run 
proef sessie 4 run 

persoon sessie 5 run 
experiment 2 sessie 6 run 

sessie 7 run 
sessie 8 

sessie 9 

sessie 0 

De proefpersonen kregen in de verschillende sessies de volgende 
stimuli te vergelijken; 

test vergelijkings 
stimulus stimulus 

sessie 1 stijgingO punthoed 
sessie 2 punthoed stijgingO 
sessie 3 stijging! punthoed 
sessie 4 punthoed stijging! 
sessie 5 stijging2 punthoed 
sessie 6 punthoed stijging2 
sessie 7 stijging3 punthoed 
sessie 8 punthoed stijging3 
sessie 9 stijging4 punthoed 
sessie 0 punthoed stijging4 
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Verder is in de schematische voorstelling te zien, dat elke 
sessie bestaat uit 6 runs. 
De excursiegrootte van de vergelijkingsstimulus variëert van 0 
tot 2 ERB's. Programmatechnisch was er voor gezord dat tussen 0 
en 2 ERB's de ruimte verdeeld was in 9 gelijke stukken. Dat 
betekent dat men de beschikking heeft over 10 discrete 
excursiegroottes (excursiegrootte O meegerekent). 

figuur 5 .1. 4 

~ 

.§ -"' "' bi 
C 

~ 
öi 
bi .. 
Qj 

> 

"' 

.§ -"' -"' u -

9 ----- 1.00•2 

8 ----- 0.889•2 

7 _____ o,11a•2 

6 ---- 0.667•2 

5 ----- 0,S56•2 

4 ----- 0,444•2 

3 ----- 0,333•2 

2 ----- 0.222•2 

1 ----- ó.111•2 

0 -----0•2 

[instell i ngen v an de verschillende stimuli] 

De 6 teststimuli hebben excursiegroottes die equidistant z1Jn 
tussen (2 / 9)*2=0,889 ERB en (7 / 9)*2=1,556 ERB. De vergelijkings
stimulus is variabel, met in totaal 10 equidistante waardes 
tussen Oen 2 ERB. 
Elke run is op de volgende manier opgebouwd: 
De stimulus die als eerste gegeven werd is de teststimulus met 
een vaste excursiegrootte. De tweede is de vergelijkingsstimulus 
met een te variëren excursiegrootte. Deze laatste kon door de 
proefpersoon ingesteld worden m.b.v. het numerieke toetsenbord. 
Na iedere verhoging of verlaging van de vergelijkingsstimulus, 
door de proefpersoon, wordt de run herhaald met de nieuwe 
instelling . Wanneer de proefpersoon, de vergelijkingsstimulus zo 
heeft ingesteld zodat hij / ~ij de beide stimuli in gelijke mate 
prominentieverlenend ervaarde kon hij / zij de run afsluiten door 
het geven van <return>. Hierna volgde automatisch de volgende 
run met een andere excursiegrootte in de teststimulus, en na 6 
runs, de volgende sessie. 
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In de tabel op blz. 19 is te zien dat de 10 sessies in feite uit 
5 paar runs zijn samengesteld. De rede hiervoor is dat op deze 
manier gekeken kan worden of de proefpersoon consistent is met 
zijn/ haar responsies. Beide toonhoogtebewegingen zijn binnen een 
sessiepaar zowel een keer teststimulus als vergelijkingsstimulus. 
Dit betekent dat wanneer een proefpersoon voor een zekere 
punthoed, die als teststimulus aangeboden wordt, een bepaalde 
stijging instelt, hij/zij, wanneer deze stijging als teststimulus 
aangeboden zou worden de eerder genoemde punthoed in principe 
daarbij ,ingestelt moet worden. In het algemeen kan dus gezegd 
worden dat de instellingen van de ene sessie in omgekeerde 
volgorde moeten terugkomen in de tweede sessie. 

Door het toepassen van deze manier om de betrouwbaarheid van de 
proefpersoon te bepalen, onstaan er metingen waarvan de gegeven 
in twee grafieken staan. De assen van deze grafieken zijn echter 
omgewisseld. Door één van de grafieken om de 45-graden-lijn te 
spiegelen kunnen de metingen van twee gelijksoortige sessies in 
één assenstelsel geplaatst worden. De 'gespiegelde meetwaarde zal 
in de grafiek met een vierkantje aangegeven worden. 

.,, on .,, 

• • • 
en + en en 
Cl: Cl: Cl: 
LIJ LIJ LIJ 

,., ,., ,., 

"' "' "' 
2 J 4 5 2 J 4 5 2 J 4 

ERS ERS ERS 

figuur 5.1 . 5 
[samenstellen v an meetgrafieken] 

Het zal duidelijk zijn dat de opzet van het tweede experiment 
hetzelfde is als die van het eerste, m.u.v. het feit dat er dan 
i . p.v. een stijging een daling met een punthoed wordt vergeleken. 
De proefpersonen waren hoofdzakelijk mensen die bij eerder 
onderzoek van Pastoor meegewerkt hadden, en waaruit al gebleken 
was dat zij consistent respondeerden in dit soort experimenten. 
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5.2 Verklaring meetgrafiek 

Met behulp van deze schaalverdeling is er het volgende assen
stelsel gemaakt, waarin twee toonhoogtebewegingen met elkaar 
vergeleken kunnen worden. In dit assenstelsel is tevens een 
blokje aanwezig waaruit een doorgetrokken lijn loopt die de assen 
onder 45 graden snijdt. Het blokje geeft aan bij welke ERB
waarde de punthoed, stijging en daling een excursiegrootte O Hz 
hebben (Dit is ook de ERB-waarde voor de eindfrequentie van de 
onderst~ declinatielijn). De meetpunten die op de lijn liggen 
geven aan dat de pree fpe rsoon bij het vergelijken en 
gelijkstellen van prominenties, de beide stimuli een gelijke 
excursiegrootte toekent. Dit wordt dan zo geïnterpreteerd dat 
beide stimuli in gelijke mate prominentieverlenend zijn. 

CD 
a:: 
uJ 

figuur 5.2.1 

,n 

..., 

2 

'--------45 graden lijn 

-------•xcursiegrootte van punthoed 

'---------excursiegrootte van stijging 

4 5 

-------referentieblokje 

[meetgrafiek met enkele meetwaarde] 

In de meetgraf ie ken zal elk punt ook voorzien worden van een 
vertikale lijn voor de circelvormige datapunten en een 
horizontale lijn voor de vierkante. Dit lijnstuk is de standaard
deviatie van de verschillende metingen. De punten waarbij het 
lijnstuk horizontaal lopen, zijn dus de runs waarbij de stijging 
of daling ingesteld moest worden en de vertikale lijnstukken 
geven de runs aan waarbij de punthoed ingesteld moest worden. 
Verder zal er in het assenstelsel ook een onderbroken lijn zijn 
die altijd vanuit het blokje begint. Deze stippellijn stelt de 
regressielijn van alle meetpunten voor in de grafiek. Hierbij 
is deze lijn zo berekend dat deze door de "nul" (blokje) gaat 
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omdat er aangenomen mag worden dat, wanneer de excursiegrootte 
nul is en de test- en de vergelijkingsstimulus dus gelijk zijn, 
er ook gelijke prominentie verleend- zal worden. 

,~------ regressie lijn 

. , standaardafwijking .. 
CD 

85 meetpunt 

...., 

N-t--,,...,......,......,......,......,......,...--.-, 

2 .3 4 5 

figuur 5.2.2 
[meetgragiek van twee runs) 

5.3 Verwachting 

Het resultaat dat verwacht wordt is dat bij de stijging van de 
eerste twee sessies (stijging begint 70 ms vóor de klinkerinzet) 
de prominentie van de stijging en die van de punthoed aan elkaar 
gelijk zijn. Dit sessie overlapt het experiment dat door Pastoor 
(1991) gedaan is. Een verdere verschuiving van de toonhoogte
beweging binnen de lettergreep zal een nadelige invloed hebben 
op de prominentie. 
Bij de daling zullen de derde en vierde sessie (daling begint 
20 ms voor de klinkerinzet) een gelijk uitslag moeten geven als 
in het onderzoek van Pastoor. Ook dit valt samen met één van zijn 
metingen. Een verdere verschuiving van de toonhoogtebeweging, zou 
er dan waarschijnlijk voor zorgen dat de prominentie van de 
daling en de standaard punthoed aan elkaar gelijk worden. Een nog 
verdere verschuiving in de tijd van de daling zou dan gepaard 
gaan met een verder afname in prominentie. 
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Hoofdstuk 6. EXPERIMENTANALYSE 

6.1 Experimentanalyse van de stijging 

Hieronder staan de 5 grafieken van de sessieparen . 

.. .. .. 
.,, / .,, / .,, / D a:> D a::, D a:> 0 15 0 a:: 0 a:: 
L L u L u .., .., .., 
C ... C ... C ... :, :, :, 

a. a. a. 

.. .. 
2 3 5 2 3 5 2 3 5 

ERB ERB ERB 
St.i.jgi.ng 0 St.i.jgi.ng 1 St.i.jgi.ng 2 

.. 
.,, / .,, / D a::, D a:> 0 a:: 0 Ei L u L .., .., 
C ... C ... :, :, 

a. CL 

"' "' 2 3 2 3 5 
ERB ERB 

St.i.jgi.ng J St.i.jgi.ng 1 

Wanneer er naar het verloop van de regressielijn gekeken wordt, 

dan valt op dat deze, bij stijging O (praktisch) samenvalt met 

de 45-graden-lijn. Bij de grafieken die daarna volgen, gaat de 

regressielijn er steeds duidelijker onder liggen. Wanneer er naar 

de grafieken gekeken wordt in termen van prominentie en excursie
grootte, dan kan er gezegd worden dat bij de stijging 0, de 

proefpersonen de excursiegrootte voor de vergelijkingsstimulus 

zo hebben ingesteld dat deze, over het geheel gezien, even groot 

is als die van de teststimulus. 

zeggen dat de punthoed en de 

Met andere woorden wilt dit 

stijging in gelijke mate 

prominentieverlenend zijn. Dit is ook tevens wat verwacht werd 

i.v.m. eerder onderzoek door Pastoor. 

Voor de grafieken daarna blijkt dat de proefpersonen van mening 

waren dat voor het gelijkstellen van de prominentie, de stijging 

een grotere excursiegrootte vraagt dan de punthoed. Dit bekent 

tevens ook, dat wanneer die stijgingen met een punthoed worden 

vergeleken, terwijl ze beide dezelfde excursiegrootte hebben, de 
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punthoed prominenter zal zijn dan de stijging. Het verschuiven 
in de tijd van de stijgende toonhoogtebeweging heeft een nadelige 
invloed op de prominentie ervan. 

Naast dit alles is er, aan de hand van de standaartdeviatie, 
duidelijk te zien, dat de proefpersonen het steeds minder met 
elkaar eens zijn wanneer zij stimuli moeten gaan vergelijken met 
een grotere excursiegrootte. De reden hiervoor kan gezocht worden 
in het feit dat de proefpersonen verward raken bij het beoordelen 
van een.stimulus waarbij de prominentieverlenende beweging nog 
net op de rand van de tweede lettergreep valt. (De proefpersonen 
werden gevraagd om enkel op de prominentie van de tweede letter
greep te letten en zoveel mogelijkde eerste en derde te negeren). 

Als laatste kan gezegd worden dat de prominentieverlening die 
de stijging zal kunnen hebben, niet veel minder zal zijn als die 
van stijging 4, om de eenvoudige reden dat bij een nog verdere 
verschuiving de toonhoogtebeweging niet meer in de tweede 
lettergreep zal vallen, maar in de derde. 
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6.2 Exgerimentanalyse van de daling 

Hieronder staan de vijf grafieken ·van de sessieparen uit het 
experiment waarin de daling en de punthoed met elkaar werden 
vergeleken. 
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Bij het bekijken van deze grafieken valt direkt op dat alle 
regressielijnen boven de 45-graden-lijn vallen. Daarnaast is de 
hoek tussen de twee lijnen nauwelijks verschillend voor de vijf 
verschillende instellingen. 
De gemiddelde standaardafwijkingen van de grafieken, daling0 t/m 
daling4, zijn opeenvolgend 0.082, 0.087, 0.057, 0.055 en 0.085 
ERB. 

Uit de meetgegevens, zoals die bij dit experiment naar voren 
komen, blijkt dat de daling bij de vijf instellingen in ongeveer 
gelijke mate prominenter is dan de standaard punthoed. Hieruit 
zou geconcludeerd kunnen worden dat de plaats in de tijd, van de 
dalende toonhoogtebeweging, nauwelijks of geen invloed heeft op 
de prominentieverlening van deze toonhoogtebeweging. 
Het verloop van de gemiddelde waarde van de standaardafwijking 
vertoont he t beeld, dat de proefpersonen consistenter zijn bij 
het vergelijken van een daling met een punthoed, wanneer de 
toonhoogtebeweging in het midden van de lettergreep valt. De 
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gemiddelde standaardafwijkingen van de sessies waarbij de toon
hoogtebeweging aan het begin of aan het eind van de lettergreep 
plaatsvindt, verschillen nauwelijks· van elkaar. 

6.3 Discussie 

Wanneer er op de twee experimenten wordt teruggekeken kan gezegd 
worden dat er een aantal opmerkelijke dingen naar voren zijn 
gekomen~ Zo blijkt dat de meetgegevens van de daling, en die van 
de stijging niet met elkaar in verband gebracht kunnen worden. 
Dit geldt zowel voor de uitkomsten omtrent de prominentie als 
voor de gegevens die iets vertellen over de betrouwbaarhied van 
de proefpersonen. 

Het feit dat bij de daling4 de standaardafwijking klein is, in 
verhouding tot dalingO, is erg vreemd. Er zal verwacht mogen 
worden dat bij het toekennen van prominentie aan een lettergreep 
waarbij de toonhoogtebeweging nog maar 'net binnen deze letergreep 
valt, net als bij de stijging, toch voor enige problemen zou 
moeten zorgen. 

Een mogelijke rede waarom de prominentieverlening van de dalingO 
t/m daling4 in gelijke groter is dan die van de punthoed, en de 
standaardafwijking van daling4 niet veel groter zijn als die van 
dalingO, kan verklaard worden met het vermoeden dat de proef
personen bij het bepalen van de prominentievelening niet 
geluisterd hebben naar de toonhoogte-beweging in de tweede 
lettergreep. 
Bij het zoeken naar een verklaring voor de onverwachte uitslag 
bij de daling, werd de invloed van de "slechte" proefpersonen wat 
nader bekeken. Met de meetgegevens van de, in intonatie zeer 
ervaren, proefpersonen, werden nieuwe grafieken gemaakt. Hieruit 
blijkt dat deze grafieken het zelfde patroon vertonen als de 
grafieken die voor alle proefpersonen samen geldt. 

Als er nu vanuit deze gegevens geconcludeerd mag worden dat de 
plaats in de tijd van de dalende toonhoogtebeweging binnen de 
tweede lettergreep geen invloed heeft op de prominentieverlening 
van die lettergreep, wat zou er dan verantwoordelijk zijn geweest 
voor de uitkomst van dit experiment? 
Een mogelijk verklaring voor dit gegeven zou kunnen z1Jn dat een 
dalende toonhoogtebeweging zich veel minder scherp zou aftekenen 
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dan een stijgende toonhoogtebeweging die beide gesuperponeerd 
zijn op een declinatielijn. Dit vermoeden kan daarbij versterkt 
worden met het gegeven dat bij de stijging, de prominenties van 
deze en die van de punthoed, gelijkwaardig gevonden worden 
wanneer de stijgende toonhoogtebewegingen op hetzelfde moment 
plaatsvinden ( 70ms voor de klinker inzet). Waaneer de dalende 
toonhoogtebeweging van de punthoed belangrijk is voor de 
prominentieverlening ervan, dan had uit het tweede experiment 
moeten blijken dat de daling3 en de punthoed, gelijke prominentie 
verleen4e (hier was de positie in de tijd van de dalende toon
hoogtebewegingen identiek). 
Dit vermoeden zal onderzocht kunnen worden door de plaats van de 
punthoed in de lettergreep te variëren, welk dan vergeleken moet 
worden met een, al of niet te variëren, stijging. 

Omdat de daling, i.t.t. de stijging, veel sterker in dezelfde 
richting ligt als de declinatie, zullen deze veel sneller in 
elkaar overvloeien. De samenstelling tussen een declinatie en 
een dalende toonhoogtebeweging zou daardoor waargenomen kunnen 
worden als een declinatielijn die "steiler" loopt. Deze "nieuwe" 
declinatielijn zal dan een toonhoogte hebben, beginnend bij het 
beginpunt van de bovenste declinatielijn en eindigend bij het 
eindpunt van de onderste declinatielijn, zoals in figuur 6.3.1. 
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figuur 6.3.1 
[mogelijke waarneming van een daling! 

Het toetsen van dit vermoeden, kan gebeuren door de standaard 
punthoed te laten vergelijken met een declinatiebeweging. Een 
punthoed met verschillende instelbare excursiegrootten moet qua 
prominentie vergeleken worden met een declinatielijn waarbij het 
beginpunt verschillend instelbaar is. 
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Naast dit alles zal er ook een verklaring gevonden kunnen worden 
in het "karakter" van een zekere toonhoogtebeweging, die al of 
niet accentverlenend zijn. zo zijn · in de Nederlandse intonatie 
de bewegingen "1" en "3" (zie blz. 14)beide accentverlenend, maar 
zij verschillen van elkaar door de positie in de lettergreep. 
Vooral "3" heeft een ander karakter dan zowel "1" als "A", zodat 
proefpersonen de taak moeilijker zouden kunnen gaan vinden als 
ze een punthoed met een "3" moeten vergelijken. Voor een "A" zou 
dit dan ook moeten gelden. Toch blijkt dit in de praktijk niet 
zo te z~jn, en ervaren de proefpersonen de vijf verschillende 
dalingen, in gelijke mate, prominenter als de standaard punthoed. 
Dit zou kunnen veroorzaakt kunnen worden doordat de daling maar 
één accentverlenende toonhoogtebeweging kent (nl. de daling "A"). 

De proefpersonen zullen daardoor niet kunnen verwarren met een 
andere accentverlenende daling. 
Als laatste kan dan nog gezegd worden dat de verwachting die er 
bestond omtrend de resultaten, niet geheel correct bleek te zijn. 
Met name de daling leverde een totaal a_nders, maar ook zeker een 
zeer verrassend resultaat. 

Naast dit alles is het intressant om even terug te kijken op het 
werk van Van Katwijk & Gevaert die een soortgelijk onderzoek 
hebben gedaan in 1967. In hun onderzoek maakte ze gebruik van het 
woord /xixoxexy/ (uitgesproken; chich~chQchy). Hierbij werd een 
toonhoogtebeweging, een daling of een stijging, steeds op een 
ander dee 1 van de uiting geplaatst. De pree fpe r sonen moes ten 
aangeven welke lettergreep geaccentueerd werd. 
Bij de stijging vonden zij min of meer wat verwacht werd. In het 
merendeel van de gevallen wezen proefpersonen die lettergreep aan 
waarop de toonhoogtebeweging gerealiseerd werd. Bij de daling 
echter, bleek 25% van de proefpersonen de eerste lettergreep 
aanwijzen, ook al viel de toonhoogtebeweging niet in die letter
greep. 
Uit deze gegevens trokken Van Katwijk & Gevaert de conclusie dat 
de daling minder in staat zou zijn om prominentie te verlenen dan 
de stijging. Dit lijkt in tegenspraak met de meetgegevens die in 
6.2 beschreven werden. 
Uit beide onderzoeken blijkt dat de proefpersonen het moeilijk 
hebben om de in plaats verschillende dalingen waar te nemen. In 
het onderzoek van Van Katwijk & Gevaert blijken de proefpersonen 
terug te vallen op de eerste lettergreep. Dit kan veroorzaakt 
zijn omdat de eerste lettergreep zich aan het begin van de 
declinatielijn bevindt, en daardoor de hoogste frequentie heeft. 
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Daarnaast kan het ook gelegen hebben aan de veel "scherpere" 
klankkleur van de /i/ t.o.v. de /e/, /o/ en /y/. 

Buiten dit alles is het natuurlijk niet correct om een conclusie 
te trekken omtrent de prominentieverlening van de daling t.o.v. 
de stijging omdat dit, in het onderzoek, helemaal niet vergeleken 
wordt. Een correctere conclusie zou zijn dat de plaats vab de 
dalende toonhoogtebeweging voor de perceptie van intonatie minder 
belangrijk is. 
In dit verband dient dan nog vermeld te worden dat in het 't Hart 
Collier,& Cohen, drie accentverlenende toonhoogtebewegingen van 
normale grootte worden onderscheiden, waaronder één dalende en 
twee stijgende. De twee stijgende accentverlenende toonhoogte
bewegingen worden door een verschillende plaats in de lettergreep 
van elkaar onderscheiden. Uit de resultaten, die in paragraaf 6.1 
beschreven worden, blijkt dat de late accentverlenende stijging 
niet goed met een punthoed vergeleken kan worden. Dit is in 
overeenstemming met het gegeven uit eerder onderzoek ( Te rken IPO
manusc r i pt 809) waaruit bleek dat de twee accentverlenende toon
hoogtebewegingen van de platte hoed ' ( een punthoed waarbij de 
stijging en de daling verder uit elkaar liggen), in veel gevallen 
perceptief equivalent zijn aan twee punthoeden op de plaats van 
de stijging en daling van de platte hoed. Belangrijk is hierbij 
dat de platte hoed bestaat uit een vroege stijging in de eerste 
geaccentueerde lettergreep en een daling (van normale excursie
grootte) in de tweede geaccentueerde lettergreep. 

Wij gaan vanavond naar de bioscoop. 
1 A 

\ 
Wij gaan vanavond naar de bioscoop. 

lA lA 

figuur 6.3.2 
[platte hoed en dubbele punthoed} 

Deze onderlinge uitwisselbaarheid van stijging, 
punthoed was bij Pastoor (1991) aanlieding de 
vergelijkbaarheid van deze toonhoogtebewegingen te 

daling en 
perceptieve 

onderzoeken. 

30 



Deze vergelijkbaarheid lijkt hierbij dus gestaafd, met dien 
verstande dat deze vergelijkbaarheid alleen op de vroege accent
verlenende stijging betrekking heeft. 

6.4 Conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de plaats in de lettergreep van 
de stijgende toonhoogtebeweging van invloed is op de prominentie 
die erd9or verleend wordt. Wanneer de toonhoogtebeweging 70 ms 
voor de klinkerinzet begint, zal deze gelijke prominentie 
verlenen als de standaard punthoed (begin van de stijging 70 ms 
voor en het eind van de daling 200 ms na de klinkerinzet). 
De stijgende toonhoogtebeweging die la ter plaatsvindt zal in 
mindere mate prominentieverlenend zijn. Bovendien responderen 
proefpersonen minder consistent 

Wat de conclusies omtrent de daling betreft, valt er (op dit 
moment) niets anders te zeggen, dan dat de prominentieverlening 
van een daling, onafhankelijk is van de plaats in de tijd waarop 
de toonhoogtebeweging plaatvindt. 
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NASCHRIFT 

Uit het onderzoek blijkt dat de positie van de dalende toonhoogte
beweging onafhankelijk is voor de prominentieverlening ervan. De 
verklaring die ervoor gegeven werd, was dat proefpersonen deze 
daling als een sterk dalende declinatielijn zouden waarnemen (zie 
6. 3) . 
Om dit vermoeden enigzins te kunnen bevestigen is er een vervolg
onderzoekje gedaan. In dit experiment werden er weer twee stimuli 
door proefpersonen qua prominentie vergeleken. De twee stimuli 
waren een standaardpunthoed en een declinatie, waarbij wederom van 
de vergelijkingsstimulus de excursiegrootte ingesteld moest worden. 
Daarnaast werden de stimuli in twee richtingen met elkaar 
vergeleken om te kunnen kijken in hoeverre proefpersonen consistent 
waren. 
De stimulus van de declinatie is opgebouwd uit een standaard 
declinatie (die gelijk is aan die van de punthoed) en daar boven 
op een declinatie waarvan de excursiegrootte door proefpersonen 
ingesteld wordt. Hierdoor valt de ingestelde excursiegrootte van 
de declinatie te vergelijken met die van de daling (die immers ook 
gesuperponeerd is op de standaarddeclinatielijn). 

Om het vermoeden omtrent de daling te kunnen bevestigen moeten de 
meetwaarden een soortgelijke grafiek ·opleveren als in 6.2. (m.a.w. 
de declinatie is, in gelijke maten als de daling, prominenter als 
de punthoed. 
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De grafiek die het onderzoekje oplevert bevestigt in geen geval 
het eerder genoemde vermoeden, maar verwerpt hem eerder. Op dit 
moment kan er gezegd worden dat het hoogst onwaarschijnlijk is, dat 
proefpersonen een daling waarnemen als een declinatie. 

Buiten dit alles mag er wel gezegd worden dat de declinatie toch 
zeker prominentie verleent, terwijl er altijd gesteld is dat dit 
niet zo was. 

Het mag duidelijk z1Jn dat prominentie een onderwerp is waar nog 
genoeg in te ondekken valt. 

Koen Eversteijn 


