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"The prosodic features are the most. resistanE parts
of the speech waveform Èo any naturally occurring
form of distortion, and for Èhis reason alone iÈ
would be mosE surprising if prosodic cues were not
fundament,al in Ehe perception of running speech- "
(Huggins (t972) z L281)
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ÍrIiIST \IÀN ÀFKORTIÀIGEÀI.

+/- accenE = geaccentueerd versus niet-geaccentueerd
abs. = absoluuE
acc. = accent
Q = consonant
conE. = continuant,
FF = finale foon
FT = final time
H = initiaal van een van de proefpersonen
fF = initiële foon
rT = inicial time
j = meÈ accent
,JND = just not,iceable difference
[ = initiaal van een van de proefpersonen
ms. = milliseconde(n)
MF = mediale foon
MT = medial Èime
n = zonder accenÈ
nj = normaal spreektempo meÈ accenÈ
nn = normaal spreekt,empo zonder accenÈ
rel. = relaÈief
sec. = seconde (n)
sj = snel spreektempo meE accent
sÍl = snel spreektempo zonder accent,
spr. = spreker
ST = senÈence time
tem. = Èempo
t.j = traag spreekt.empo met, accenE
En = t.raag spreektempo zonder accent.
V = vocaal
WT = word Èime



1 INÍJEIDING.a

Duur is één van de suprasegrmentele of prosodische eigenschap-
pen van menselijke spraak. NieÈ aIle klanken, lettererrepen,
woorden en consÈituenEen van een zín worden even snel uitge-
sproken. Een spreker varieert zijn spreektempo voortdurend.
Men gaat ervan uit daÈ een groot aanÈaI facEoren hierbij een
ro1 spelen, zoals bijvoorbeeld: het aant,al fonemen per syllabe
en per woord (hoe meer fonemen per syllabe/woord, hoe korter
de duur van de afzonderlijke fonemen), de tegenst,elling
geaccentueerde versus niet-geaccentueerde letÈergrepen
igeaccenÈueerde lettergrepen duren langer), de invloed van de
informatieve waarde van een zinsdeel (bekende informaÈie wordE
sneller uitgesproken dan nieuwe informatie), (Eefting
(1991): 6-71 .

Om een fundamenÈeel inzicht, te verwerven in het fenomeen
menselijke spraak, is het nodig na te gaan of deze en andere
factoren de duur van de afzonderlijke klanken van een zín
beinvloeden, €Íl zo ja, in welke mate zíi dat doen. Zover staat
de wet.enschap echEer nog lang niet.. In de huidige stand van
het. onderzoek geldt, bijvoorbeeld dat. over temporele variatie
op het. niveau van de afzonderlijke spraakklanken wel aI heel
waE bekend is, maar over temporele variat'ie op syllabe-, €Ír
meer nog op woord- en constiEuentniveau is dat allerminst het
geval. Ook is er naar bijvoorbeeld de invloed van spreekt.empo
én ritme op de duur van fonemen en syllaben nog maar weinig
onderzoek gebeurd.

DaÈ dergelijk onderzoek zich echt wel opdringts, kunnen we
aanEonen door een blik te werpen op heE domein van de spraak-
synt,hese. De huidige geslmtheÈiseerde spraak klinkt vaak nog
oínatuurlijk, €Íl dat, komÈ onder andere omdat de regels die de
duur van dè afzonderlijke klanken van een geslmÈhetiseerde zín
moeten bepalen, nog onvoldoende uit,gewerkg zí1n. UiÈ al1er-
hande perceptie-experimenten is namelijk gebleken dat mensen
heel piecieze ideeën hebben over hoe lang een klank in een
bepaalde context moeÈ duren, of, mets andere woorden, dat de
duur van klanken strikc beregeld lijkt te zijn.

Het doel van duuronderzoek op lange termijn moeE dan ook zijn
deze inÈerne represent,aties die mensen hebben met betrekking
tot de klankpat,ronen van uitingen, E€ extsernaliseren, daarbij
rekening houdend meg aIIe factoren die de optimale duur van
een klank in een bepaalde conÈexÈ bepalen.

Het ma€, aI we1 duidelijk zí1n dat zo'tl onderzoek meerdere
jaren in beslag zal- nemen. Het, hier beschreven experimenE
', (Gekke) (bij)namen" wil dan ook niet meer zí)n dan een eerste
stap op de lange weg naar heÈ modelleren van duur in menselij-
ke spraak. De bedoeling van dit. experimenÈ is na t.e gaan hoe
de duur van beklemtoonde en geaccentueerde één1etÈergrepige
woorden (dus één syllabe = één woord) beï.nvloed wordt door een
wijziging van het spreektempo. Meer bepaald werd een produc-
tie-experiment opgezet, waarin aan sprekers gevraagd werd om

1



speciaal geconst.rueerde Nederlandse zinnen luidop Ee lezen in
drie verschillende tempi: eerst aan gewoon spreektefiPo, daarna
snel en ten slott.e langzaam. Elke zin bevaÈEe één target-woord
dat afwisselend in geaccentueerde en beklemtoonde (maar niet-
geaccentueerde) positie stond. Uit,gaande van de vastst,elling
àat bij normaal spreektempo een woord in geaccenÈueerde pogi-
Èie laÀger duurt dan datzelfde woord in beklemÈoonde maar niet,
geaccentueerde positie (Eefting (1991): 4L en 491 was de
cenÈrale vraag van dit, onderzoek: wat gebeurE er met. de duur
van deze woorden en met de duur van hun samensÈellende klanken
bij sneller en Erager spreken?

Deze onderzoeksvraag werd ingegeven vanuiÈ de vaststelling daE
het beperkte onderzoek dat, ÈoÈ nu toe gevoerd is met beÈrek-
king tot andere t.alen, uiEeenlopende resultaten heeft opgele-
verd (cf. infra: paragraaf 2), en verder dat heE enige onder-
zoek met betrekking t,ot heE Nederlands dat enigermaÈe dezelfde
vragen stelt (Eeft,ing (1991) ), op één enkele proefpersoon
gebaseerd is.

Tot slot. wi1 ik in deze inleiding nog enkele tsermen defini-
eren, die in deze scriptie herhaaldelijk aan bod zullen komen:

- (Texicale) kLemtoon: de hoofdklemÈoon van
die in een woordenboek vermeld is;

een woord, zoals

- (zins)accent: t,aalkundig/foneÈische term om opvallende
syllaben in een zín aan t,e geven. Enke1 beklemEoonde 1et'Èer-
giepen kunnen bovenop hun klemt.oon nog een (zins)accent, krij-
gen;

- toonhoogte-accenÈ: (zins)accenten worden in het, Nederlands
doorgaans gerealiseerd door middel van een toonhoogÈebeweging.
ïn het, Nederlands is een (zins)accent, dus over het, algemeen
ook een toonhoogte-accent.;

- ,lusË noticeabTe difference (JND): toegepast, op het domein
van de menselijke spraak: de minimale verandering die een
geluid moet ondergaan, opdaE het menselijk oor die verandering
kan waarnemen. Dus het kleinst mogelijke, maar Eoch hoorbare
verschil Èussen Èwee geluiden. Omdat deze scriptie over duur
gaat, zullen wij heÈ over JNDs in Èermen van t'ijd hebben, d.i.
hoeveel (mi11i)seconden moeten twee voor het overige ident.ieke
klanken minimaal verschillen, opdaE de mens dit, duurverschil
ook effectief kan horen.

2. HTPOTHESEN.

EIk target,-woord komt dus in zes verschillende posities voor:

- snel t.empo zonder accenE (

- snel Èempo met, accenE (= s
- normaal tempo zonder accen
- normaal tempo meE accent (

il
t

sn
;
(

n
= nn)i
j);
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- traag tempo zonder accenÈ (- Ln),
- Èraag tempo meE accent (= tj ) .

Dit, brengE ons tot de volgende mogelijke hoofd- en deelhlpo-
thesen op het, niveau van de target-uroorden als geheel en op
het niveau van de fonemen waaruit de targeÈ-woorden opgebouwd
zí)n.

2.L. HOOFDETPOIEESEN.

, 1 1 lla hal- -ittoor ttss Aa .-.^^-.a^À lÈtaatlaaaa 1 I .

Bij de vergelijking van de duur van een woord bij normaal
spreekÈempo geldt daÈ deze duur korÈer wordÈ bij snel spreken
en langer bij langzaam spreken. Bovendien hebben we al in de
inleiding gezien dat een geaccenEueerd woord langer duurt dan
datzelfde woord in beklemtoonde (maar nieE-geaccentueerde)
posit.ie. HeÈ bIi jkt dus dag zowel accent a1s spreekt,empo een
invloed hebben op de EoÈa1e duur van een woord. Ben eersÈe
vraag die we ons daarom stellen, is welke van beide factoren
het, zwaarst doorweegt in de realisatie van de toÈale duur van
een woord. Is dat spreekEempo, dan za1- moeten blijken dat op
woordniveau: snel zonder accenÈ is korter dan snel met, accent
is korter dan normaal zonder accent is korEer dan normaal mets
accenE is korter dan traag zonder accent is korter dan traag

gen de tegenst.elling geaccentueerd - niet-geaccentueerd (= +/-
accenE),danverwachtenwedat':sn<nn<tn<sj<nj<

Een derde mogelijkheid is dat geen van beide factoren alles-
overheersend is, maar dat. nu eens spreekteilPo, dan weer de
tegensEellingr +/- accent belangrijker is.

2.7.2. Op het niveau van de kTanken die samen het taroet-woord
vormen (hpothese 2l :

De verschillende klanken die samen heE target-woord vormen,
verkorten allemaal in gelijke maEe bij sneller spreken en
verlengen ook allemaal in gelijke maÈe bij langzamer spreken.
Deze veronderstelling wordt. onderst,eund door een onderzoek met
betrekking Èot heE Engels uit het begin van de jaren '80
(Cryscal en House (1982) ), en ook in een st'udie over het
Nederlands (den Os (1988) ).
Een aIÈernaÈieve hlpot,hese bestaat erin dat de verschillende
klanken niet. evenveel veranderen, maar dat, andere factoren dit
proces doorkruisen. Hierbij kan onder andere gedacht, worden
aan:

- de plaats van de klank in de syllabe is medebepalend. Zoals
bekend bestaaE een tlpische syllabestructuur uit een onset,
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een nucleus en een coda, waarbij nucleus en coda samen het,
rijm van een syllabe vormen. HeÈ is b.v. mogelijk dat de
nucleus van een syllabe meer onderhevig is aan tempoverande-
ringen dan onset en coda.

- de klasse waart.oe de klank behoort, (vocaal versus consonant,)
is medebepalend. Hier zou b.v. kunnen blijken daÈ vocalen
gevoeliger zíjn voor Eempowisselingen dan consonanten, of
omgekeerd. Zo weeÈ E1s den Os ons in haar artikel van de
verzamelbundel Ter Sprake (van den Broecke (1988): 149) te
melden dat wat, het Engels bet,refE bij de overgang van normaal
naar snel spreken vocalen meer verkorten dan consonanEen,
terwijl in heE Spaans bij diezelfde overgang consonanEen meer
verkorten dan vocalen.

2.2. DEETJTTPOTHESEDI.

Als uie de resultaten van het onderzoek mochE blijken dat de
alternaÈieve h14>othese van paragraaf 2 .L.2 geldig is, dan
worden ook de volgende vragen zinvol:

- Zí)n er bij een vergelijking van de duur van onseÈ, nucleus
en coda van een syllabe zekere verbanden te deÈecteren, of
niet. (h)pothese 3)? Een voorbeeld van een dergelijk verband
zou kunnèn zijn dat een verlenging van de coda aut.omatisch
leidt tot een verkorting van de onseE, €ÍI omgekeerd.

- VerkorÈen en verlengen a1le vocalen evenveel, of gedragen
b.v. korte vocalen zich anders dan lange vocalen en diftongen
(hlpothese 4l? Zo vond Noot,eboom (L972: 50) al dat in Neder-
landse nonsenswoorden korte vocalen minder variëren in duur
bij de overgang +/- accent dan lange vocalen. Den Os (L988:
66) kwam tot dezelfde vaststelling voor de overgang van nor-
maal naar snel spreektehPo, nI. dat lange vocalen meer verkor-
ten dan korte vocalen.

- Verkorten en verlengen alle consonanten evenveel, of dringt
ook hier een opdeling zich op in b.v. stemhebbend versus
stemloos, continuanE versus explosief, (hlpothese 5)? Bij
Eefting (199L: 48) lezen we immers dat bij de overgang +/-
accent. st.emloze plosieven aan het einde van een woord een
grot.ere duurvariat,ie verÈonen dan st,emloze f rikatieven op
diezelfde plaats.

3 ![ETHODE a

3. 1. SPREKERS EÀMESIIIIAIIIERIÀÀIr.

Om aI deze hlpothesen t.e onderzoeken werd een leesproef of
productie-experiment, opgezet, waarbij aan tswee (vrouwelijke)
proefpersonen werd gevraagd om speciaal geconstrueerde medede-
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lende zinnen (378 per persoon) luidop voor te lezen op drie
verschillende manieren: aan normaal spreekteilPo, aan snel
spreektempo en aan Èraag spreekÈempo (L26 zinnen per proefper-
sóon per t,empo). De sprekers mochten zel-f bepalen waÈ voor hen
snel èn waÈ voor hen t,raag was. Er werden enkel insÈructies
gegeven a1s: snel is zo snel mogelijk zonder dat de verstaan-
Éaàrheid van de zín in het gedrang komt; Èraag is duidelijk
Iangzamer dan normaal spreektempo zonder hierin echÈ te over-
drijven'.
De duur van een zín kan op drie manieren gewijzígd worden: 1.
door heÈ aantal pauzes t,e verandereni 2. door de duur van de
pauzes Èe wijzigen, 3. door de arÈiculatiesnelheid aan te
passen. Langere zinnen bevatten over het, algemeen één of meer-
dere pauzes. Omdat, het. de bedoeling van dit experiment was om
vooral de derde mogelijkheid, heÈ aanpassen van de art,icuLa-
t,iesnelheid, te onderzoeken, werd geopÈeerd voor korÈe zinnen
die heel waarschijnlijk geen pauzes zouden uitlokken.

Meer bepaald werd gekozen voor één enkele draagzin, waarin
Èelkens een ander target,-woord moest worden ingerntld. De
draagzin was: Hij zag X in de Hema. Het targe!-woord op de
plaats van X was Èelkens een besEaand of nieE-bestaand (maar
íolgens de regels van de NederlanQse fonotaxis mogelijk)
eenletÈergrepig- woord van de vorm CVC2. Het, target-hroord st,ond
dus in a1le zinnen op dezelfde plaat,s. De proefpersoon moest
elke zín tweemaal lezen, eenmaal met een t,oonhoogte-accent op
het targeL-woord, eenmaal meE, een EoonhoogÈe-accenÈ op de e
van Hema. Zo kregen we na elkaar twee zinnen, een eerste met
het t.argeÈ-woord in geaccent,ueerde positie, €Íl een tweede met
datzelfde target-woord in beklemtoonde (maar niet-geaccen-
t,ueerde) positie. De tegenstelling geaccenEueerd - beklemÈoond
werd uit.gelokt. door elke zín vooraf Èe lat,en gaan door een
vraag, meer bepaald:

(GEKRE) ( BÍtÍ) ItlAItEIl s

Draagzin: Hij zag X in de Hema.

Vraag L: Wie zag hij in de Hema?
Antwoord 7: Hij zag 2t (dus accent, op X) in de Hema.

Vraag 2: Waar zag hi
Antwoord 2: Hij zag

t In bijlage 2 is de instruct.iebrief die de proefpersonen
voorgelegd kregen, inÈegraal opgenomen.

' Uiteraard zullen in een uitgebreider onderzoek ook
andere syllabesCrucEuren dan CVC aan bod moeten komen. In het
korte bestek van dit onderzoek (drie maanden) was heE echter
niet, mogelijk om ook andere syllabestrucEuren op Èe nemen.
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De Ewee sprekers kregen de zinnen in een verschillende vol-
gorde aangeboden, dit. om eventuele volgorde-effecÈen (b.v. ten
gevolge van verslappende aandacht, naar het einde van de reeks
toe) te minimaliseren.

V'tel moesten de beide proefpersonen eersts aIle zinnen aan
normaal spreekÈempo afwerken, daarna a1le zinnen aan snel
tempo en dan pas alle zinnen aan traag spreekEempo. Er werd
bewust geopteerd om de drie tempi niet, door elkaar Èe gooien,
omdat, voortdurend overschakelen van het ene tempo naar het
andere heE gevaar inhoudt dat de spreker de tempi gaat mengen,
dus b.v. snel en normaal Èempo met elkaar gaat verwisselen.

Voor de t,argeE-woorden werden de volgende klanken geselec-
teerd3:

7. VOCALENT

- een lange en een korEe voorvocaal: /í/ en /t/;
- een lange en een korte acht,ervocaalz /o/ en /c/;
- een lange en een korce mediale vocaal z /a/ en /o/ i
- een dif tong: /Gy/ .

2. COI§OÀhIVIPETV;

- een sEemhebbende en een stemloze obsÈruent:
- een st.emhebbende en een sEemloze frikatief :

- een semivocaal: /)/ i
- een nasaal:. /m/ ;
- twee liquidae: /L/ en /r/a;
- de glot.t.ale f rikatief : /h/ .

/b/ en /p/ ;
/z/ en /s/;

Zowe1 voor de vocalen als voor de consonanten werd ernaar ge-
streefd om uiE elke klasse minsEens één verEegenwoordiger Èe
hebben. Omdat in het Nederlands stemhebbende obst.ruenten en
frikat,ieven en ook de /h/ aan het einde van een woord uitge-
sloten zíjn, komen de klanken /b/, /z/ en /h/ enkel als begin-
consonant van een t.arget-hroord voor. Een t,abel meÈ alle
t.arget-woorden is opgenomen in bijlage L.

' gij het selecÈeren van de klanken gold de volgende
overweging: ofwel in het korte besÈek van dit onderzoek kiezen
voor vée1- klanken, €Íl bijgevolg weinig proefzinnen per k1ank,
ofwel het aanÈa1 klanken beperken, waardoor meerdere proefzín-
nen per klank mogeli jk zi jn. Ik heb voor de laat.st,e optie
gekoàen, omdag bij meerdere proefzinnen per klank de kans
óroter is dat wetmatigheden van toevalligheden onderscheiden
kunnen worden.

n Het toeval wilde dat beide proefpersonen met een huig-r
spraken.
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3.2. OP![À!!ES EDI UETI![G}E![.

De opnanes werden gemaakt in een geluidsdichte opnamestudio.
Alle zinnen werden eerst opgenomen op een DÀT-tape. Vervolgens
werden de opnanes van deze cassette in de computer ingevoerd.
Hierbij werd gebruik gemaakt van GIPOS (= Graphical fnEeracti-
ve Processing Of Speech), een sofÈware-pakkeE, ontwikkeld aan
heÈ IPO in Eindhoven, voor het analyseren, modificeren en
slmthetsiseren van spraak.

Met behulp van GIPOS konden we voor elke zín de golfvorm
(oscillogram) en de spectrale compositie in de t.ijd (breed-
bandspectrogram) bekijken. Verder laat GIPOS Èoe de opnanes
opnieuw te beluisteren, zodaÈ ook audiÈieve feed-back tot de
mogelijkheden behoorde. Met deze drie Èools werd eerst gecon-
troleerd of a}le opnames aan de gestelde verwachtingen vol-
deden (accent correct geplaatst?, juiste Èempo?, ...1, daarna
werden ze ingeschakeld om de duur van elke zín Èe meEen (= ST
of senÈence times), de duur van de target-woorden te bepalen (=
WT of word time), en de duur van de afzonderlijke klanken van
de target,-woorden te meEen, d.i. de duur van de init,iëIe foon
(= IT óf initial Èime), de mediale foon (= MT of medial time)
en de finale foon (= FT of final time).

{ RESUITTÀTEN.a

Zoals a1 aangehaald in de vorige paragraaf kregen de twee
proefpersonen (waarnaar ure vanaf nu zullen verwijzen a1s L en
Él elk 378 zinnen voorgelegd (t26 per tempo). Voor elke zín
werd gemeten: de duur van de hèle zín, de duur van heE t'arget'-
woord in plus-accent.-positie (= j) en min-accent-positie (=
Ír), en de duur van de initiëIe, mediale en finale foon van elk
E.arget-woord.

s De ST werd vooral gemeEen om na Èe gaan of:
- de resultaten per tempo voor de Ewee proefpersonen vergre-
lijkbaar zí)n, d.w.z.: is snel spreekEempo bij proefpersoon L

even snel a1s snel spreekt,empo bij proefpersoon 2?; is normaal
spreekÈempo bij proefpersoon L even 'snel' als normaal spreek-
tempo bij proefpersoon 2?; en is traag spreektempo bij proef-
persoon 1 even langzaam a1s traag spreekt.empo bij proefpersoon
2?
- a1le zinnen aan heÈ gewensÈe tempo werden voorgelezen,
d.w.z.: is elke snelle zin ook effectief snel uitgesproken,
elke normale zin gewoon, en elke t.rage zin langzaam?
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4.1. DI,T,R VÀN DE EEIJE ZIN ZOIIDER OIIDERSCHEÍD +I- ÀCCE![E.

Tabel 1c Àbgolute cn rclaÈl'eve greul.ëdeldea van 8T zoader
ouderecheid +/- acceaÈ

gemiddelde duur snel normaal t,raag

abs. (sec. ) L
H
L+H

1.0L
1. 01
r..01

L.4t
1.48
L .44

2.22
3.L2
2.67

rel. (t) L
H
L+H

72
68
70

100
r.00
100

L57
2LL
185

Deze tabel bevat de gemiddelde duur van respecÈievelijk alle
snelle, alle normale en alle langzame zinnen van spreker L
apart, van spreker H apart en van spreker L en H samen, zonder
hierbij een onderscheid Èe maken tussen de zinnen meÈ het
zinsacóenÈ op het target-woord en de zinnen met zinsaccents op
Hema. Zowel -de gemiddelde absolute duur (uiÈgedrukt in secon-
den (= sec. ) ) a1s de gemiddelde relatieve waarden (uitgedrukt'
in percentages) zíjrr weergegeven. Voor het' berekenen van de
relàtieve wàarden werd de gemiddelde absolute duur van de
zinnen met normaal spreekÈempo gelijkgresÈeld aan L00t' €D
werden op bas|s hiervan dan de percentaqes voor snel en tsraag
spreektempo berekend.

Uit deze tabel valt onmiddellijk op dat waÈ snel en gewoon
spreken bet,reft de waarden van L en H in elkaars buurt liggen
(L resp. L.01 sec. en L.4L sec.; H resp. 1-01 sec. en L-48
sec.). Bij traag t,empo daarentegen spreekt H aanzienlijk
langzamer dan L (H: 3.L2 sec.; L: 2.22 sec.).

Verder was heÈ de bedoeling van dit experiment dat snel spre-
ken korter zou zí)n dan normaal spreken en normaal spreken
korE.er dan traag spreken. Àan deze verwachting werd voldaan,
zowel wat proefpersoon L en H afzonderlijk beErefÈ, alsook wat
beide pioefpersonen samen betreft (dus: snel<normaal<Eraag) .
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0.2. DInR VÀlI DE EEÍ.,E ZIN lET O!ÍDERSCEEÍD +l- ÀCCE![!I .

tlabcl 2: Àbeolutc cn relaÈLcvc gl.Diddcldea vaa §T neÈ oader-
gcheLd +/- acccnt

gemiddelde duur sn sl nn nj Èn rj
abs. (sec. ) L

H
L+H

0.99
0.98
0.98

r..04
1.04
1.04

L.29
L .44
r..36

1.53
t.52
L.52

2.t7
3 .11
2.64

2.27
3.L2
2.70

rel. (B) L
H
L+H

L
H
L+H

77
68
72

68
68
68

L00
100
L00

100
100
100

l_58
2t6
L94

L48
205
L78

Ook deze tabel bevat de gemiddelde duur van respectievelijk
alle snel1e, alle normale en a1le trage zinnen voor spreker L
apart, voor spreker H apart en voor spreker L en H sanen, maar
nu werd een onderscheid gemaakt tussen de zinnen meE het
accent op het. t,argeÈ-woord (= j) en de zinnen meE het accent
op Hema (= n). Ook hier werd voor het, berekenen van de rela-
tieve waarden de gemiddelde absoluÈe duur van de zinnen met
normaal spreektempo gelijkgesteld aan 1008.

Wat in deze tabel vooral opvalt (en waÈ in de lit,eratsuur voor
zover mij bekend nog nooit Èer sprake is gebracht), is dat bij
eenzelfdè tempo de gemiddelde absolute duur van de zinnen met
het zinsaccenl op het Èarget-woord (dus j ) steeds langer is
dan de gemiddelde absolute duur van diezelfde zinnen met het
accenÈ o-p llema (dus n) . Het is wel zo dat deze duurverschillen
vrij klein zí)n (Eussen de 10 en de 240 milliseconden (ms.),
met slechts twee verschillen boven de L00 ms. ) . Zeker a1s we
rekening houden met, het feit dat, het net hoorbare verschil (of
.ïND = Just Noticeable Difference) in duur op klankniveau
geschaÈ wordt op waarden die variëren van L0 tot,100 ms., zijn
àuurverschillen tussen 10 en 240 ms. op zinsniveau zeet klein
en misschien wel te verwaarlozen6. Het is mij voor heE ogenblik
dan ook helemaal niet. duidelijk of het, hier om een belangrijke
vast.stelling gaat, of niet. Omdat het, bovendien gaat om een
probleem daE buiten de vraagstelling van dit onderzoek valt,
volsta ik er hier mee diÈ feit Ee signaleren zonder er verder
op in Èe gaan.

In een van de hlpothesen (hlpothese L) werd gesteld dat op

t Over de precieze waarden van ,ftilDs op klankniveau bestaat
er vooralsnog geen eensgezindheid. Voor een overzicht van alle
voorstellen hièromtrent die in de literat,uur verschenen zi)n,
verwijs ik naar Eriksson (1991:. L29-134) .
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4.3. DUT'R VÀII DE EÀRGET-WOORDEDI ZOIIDER O!ÍDERSCEEÍD +I- ÀCCEIIE.

Tabel 3: Àbgolutc ea rclatl.ovc g€DLddeldc duur vau Wf zoader
oadergcbcl.d +/- acccnt

gemiddelde duur snel normaal Èraag

abs. (sec. ) L
H
L+H

0.20
0.25
0.22

0.32
0.34
0.33

0.41
0.56
0.49

re}. (t) L
H
L+H

62
14
67

100
100
100

L28
L65
148

UiÈ deze tabel blijkt meteen dat de absolute duren van de
t.arget.-woorden afnemen naarmat.e het tempo stijgt , of, met
andére woorden, daÈ de absolute duur van het targeE-woord in
een snelle zín kleiner is dan de absolute duur in een normale
zín en daE de absolute duur van een targeÈ-woord in een nor-
male zín kleiner is dan in een trage zín. Deze vasEstelling
geldt zowel voor spreker L en H samen a1s voor spreker L aparE
genomen en spreker H apart. qenomen. Met, bet.rekking Èot, de
àbsolute duur van de hele zinnen hadden we in paragraaf 4.1 aI
hetzelfde vastgesteld, en dus kunnen we hier besluigen dat de
Èarget-woorden zich in dit. opzicht niet anders gedragen dan
hun draagzinnen.

Wanneer we echter de gemiddelde absoluEe duren van de target-
woorden van de twee proefpersonen vergelijken, dan zien we dat'
deze gemiddelden voor normaal spreektempo nog tamelijk dicht
bij elkaar liggen (verschil van 0.02 sec. of 20 ms. Èussen
beide sprekers), maar voor snel tempo en a forÈiori voor Èraag
tempo wrordt het verschil tussen beide sprekers vrij aanzien-
lijk (resp. 0.05 sec. of 50 ms. en 0.15 sec. of L50 ms. ) .

Daarom lijkt. heÈ me vanaf nu aangewezen om de tswee proefperso-
nen L en H enkel nog apart t.e bekijken, en geen gemiddelde van
de Ewee sprekers meer te maken.

10



Tabel {: ÀbeoluÈc ca rclatievc gcnlddcldc duur vau Wr met
ondcrachotd +/- aec.Dt

gemiddelde duur sn sl nn nj tn r.j

abs. (sec. ) L
H

0. 18
0.22

0.23
0.27

0.22
0.3L

0.41
0.37

0.37
0.55

0.46
0.57

rel. (t) L
H

L
H

82
7L

55
73

100
100

100
100

1.68
L77

LL2
154

{.{. DT,I,R VÀII DE AÀROET-WOORDEN IEA OIIDER§CHEID +/- ÀCCEIItr.

Uit, deze tabel blijkt. eersÈ en vooral dat, voor elk Eempo en
elke spreker geldt dat. een target-woord meÈ accent gemiddeld
genomen langer duurt, dan datzelfde EargeÈ-woord zonder accent.
Hiermee wordt niet alleen bevestigd waE, we a1 in de liEeraÈuur
gevonden hadden (cf. de verwijzíng naar EefÈing (1991: 4L en
491 in de inleiding van deze scriptie), het bevestsigE ook één
van de uitgangspunÈen van ons eigen onderzoek. namelijk pre-
cies dat bij normaal spreektempo een woord in geaccentueerde
positie langer duurt dan datzelfde woord in beklemtoonde maar
nieÈ-geaccentueerde positie .

Keren we dan nu Èerug naar de eersEe hlpothese van paragraaf
2.L.!, die de vraag st,elt, welke van beide factoren,
spreekt,empo of de Èegenst.elling geaccenÈueerd - niet-geaccen-
tueerd, de grooustse invloed heefÈ op de realisatie van de
t.ot.ale duur van een woord. Àls daÈ spreekÈempo is, dan ver-
wacht.en we voor de gemiddelde absoluÈe duren van de target-
woorden dat: snel t,empo zonder accents is korter dan snel tempo
met accent is korEer dan normaal tempo zonder accenE is korÈer
dan normaal t.empo meE accent is kort.er dan traag tempo zonder
accenÈiskorterdanEraagt'empometaccent(dus:sn<sj<

Uit de resultaten van ons experiment, blijkt dat deze h14>othese
voor een van beide sprekers, met name spreker H, inderdaad

sec.). Voor spreker L echter zien we daÈ het target,-woord in
normaal Eempo zonder accenE korter is dan in snel tempo met
accent, €Ír dat het. target-woord in traag Èempo zonder accent
korÈer is dan in normaal tempo meÈ accenÈ, of, mets andere
woorden: sn (= 0.18 sec. ) < nn (= 0.22 sec. ) < sj (= 0 .23

sec. ) . Voor spreker L wordt, de derde mogelijkheid van h)4)othe-
se 1 dus bevest,igd, namelijk daÈ geen van beide facÈoren
allesoverheersend i", maar aàt nu eeÀs de factor spreekt,eilPo,
dan weer de tegenstelling +/- accenÈ belangrijker is' Het'
enige besluit dat we voor beide sprekers samen kunnen tsrekken,
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is dat zowel de t,egensEelling +/' accent' a1s het spreektempo
de tot.ale duur van een woord beï.nvloeden.

{.5. DI'I'R VÀII DE ÀFZOIIDERIJI{'KE KIÀNKEII VàlI DE ITÀRGET-WOORDEN'
REKEIIING HOT'DEIÍD tET DE POSITIE VÀTT DE KÍJ!À!ÍK I![ BET WOORD'

EIk target,-woord beslaat uit drie klanken die we de namen
initiëIe foon (IF), mediale foon (MF) en finale foon (FF)
meegeven. Voor eIk van deze klanken werd de duur gemeÈen,
zowel in beklemtoonde a1s in geaccenEueerde positie. De duur
van de initië1e foon wordt, aangeduid met IT, waÈ staat voor
initial time. Op dezelfde manier staat, MT voor medial Èime en
FT voor final time.

Vrle hebben gezien dae op woordniveau bij eenzelfde spreektempo
een Earget-woord met accenÈ gemiddeld genomen langer duurt dan
dat. target-woord zonder accenÈ. Uit bovenstaande Eabe1 blijkt
dat dit ook op klankniveau het, geval is, dus dat bij eenzelfde

accenÈ. We vonden maar één uiÈzondering op deze regel: bij
proefpersoon H is bij traag spreektempo de gemiddelde duur van
éen méaiale foon zonder accent 0.02 sec. of 20 ms. langer dan
diezelfde mediale foon meE accent (cf. tabel 3: MF.n = 0.23
sec., MFej = 0.2t sec.).

Het blijkt dus dat bij de overgang van niet-geaccentueerd naar
geaccenÉueerd a1le klanken hun steenÈje bijdragen tot' de
verlengingr van het hele woord. LaÈen we daarom nu onze blik
richten op hlpothese 2 van deze scripgie, die een gelijkaardi-

Tabel 5: Gcrntddelde abaolutc duur, uitgrcdnrÈÈ I'n geconden'
vatr IF, MF en FF Dcr gDrckcr, taqlro ca accent

spreker tempo accenÈ IF MF FF

L snel n
j

0.05
0.07

0.06
0.09

0. 06
0. 07

normaal nj 0.0?
0.1L

0.09
0 .14

0 .07
0. 17

traag n
j

0. L0
0.13

0. 15
0. L7

0.12
0.16

H snel n
)

0.07
0.09

0.08
0.1L

0.06
0.07

normaal n
j

0. 10
0.L2

0.L2
0 .14

0. 09
0.L2

t.raag n
j

0.14
0.15

0 .23
0 .2L

0. r.8
0.20

L2



ge vraagr stelt, maar dan met, betrekking ÈoE de overgang van
normaal naar snel en traag spreekt,empo.

Ttb€l 6: Gentddeldc abgolutc (gee.) en relatieve (%) duur
van IF, UF cn FF t.o.v. WlD Der eDreker, accaat en Èaulro

spr. acc. tem vÍT
abs

WT
rel.

IF
abs

IF
rel.

MF
abs

MF
re1.

FF
abs

FF
rel.

L n

j

s
n
E

s
n
t,

0.17
0.23
0.37

0.23
0.42
0 .46

100
L00
100

100
100
100

0.05
0.07
0.10

0.07
0. LL
0.13

29 .4
30.4
27 .O

30.4
26.2
28.3

0.06
0.09
0. r.5

0.09
0.14
0.17

35.3
39. L
40. 5

39.1
33.3
37.0

0.06
0.07
0.L2

0.07
0.77
0.76

35.3
30.4
32.4

30.4
40.5
34.8

H n

)

s
n
È

c

n
t

0.2t
0.3L
0.55

0.27
0.38
0.56

100
100
100

100
L00
100

0.07
0.10
0. L4

0.09
0.L2
0.15

33.3
32.2
25 .4

33 .3
3r..6
26.8

0.08
0.L2
0.23

0.1L
0.14
0.2L

38. L
38.7
41.8

40.7
36 .4
37 .5

0.06
0.09
0.18

0.07
0.t2
0.20

28 .6
29.0
32.7

25.9
3r..6
35.7

Àbsoluut gezien wordt de duur van de afzonderlijk klanken die
samen het t.argeÈ-woord vormen, korter bij sneller spreken en
langer bij trager spreken. Deze vasÈstelling geldt voor beide
sprekers, €Íl zowel voor de initiële foon als voor de mediale
en finale foon. Er is slechÈs één uitzondering: bij proefper-
soon L is de duur van de finale foon bij normaal spreektempo
in geaccentueerde positie langer dan de duur van diezelfde
klank bij langzaam spreekÈempo in geaccentueerde positie (cf.
tabel 4z FFnj (= 0.17 sec.) > Ff.J (= 0.L6 sec.).

Verder blijkt uit deze Èabel dat de initiëIe foon minder in
absolut,e duur varieert dan de mediale en de finale foon:

- IF varieerÈ voor spreker L van 0.05 sec.
0.08 sec. of 80 ms.), voor spreker H van
sec. (a = 0.08 sec. of 80 ms.);

tot 0.13 sec.
0.07 sec. Èot

(a=
0. 15

MF varieert voor spreker L van 0.06 sec. tot
0 .11 sec. of 1-L0 ms. ) , voor spreker H van 0.08
sec. (A = 0.L3 sec. of 130 ms.);

- FF varieert voor spreker L van 0.06 sec.
0.11 sec. of 1L0 ms.), voor spreker H van
sec. (a = 0.14 sec. of 140 ms.).

0.17 sec.
sec. tot

tot 0.17 sec.
0.06 sec. t,oÈ

(a=
0.2t

(a=
0.20

Op het eerste gezichÈ is de initiële foon dus minder gevoelig
voor tempovariaties dan de mediale en de finale foon, of an-
ders uitgedrukE, het rijm van een syllabe is meer onderhevig
aan t,empowisselingen dan de onset van een syllabe.
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DiÈ druist in zekere zín in Eegen de result,at,en van een onder-
zoek van EefEing, die voor monosyllabische woorden van de vorm
cvc t'ot de conclusie komt' daÈ bi j de tegenstelling + / - accene
de initiele en de finale consonant evenveel in duur variëren,
Èerwijl de mediale vocaal aanzienlijk minder in duur varieert
(Eefring (1991): 46-471 . Enerzijds is heE natuurlijk zo daÈ
Eefting- geen t.empowisselingen, maar accentwisselingen onder-
zochE,- màar anderzijds is het, toch ook belangrijk Èe melden
dat, heel haar onder2oek op één enkele proefpersoon gebaseerd
is. We kunnen ons dus op basis van ons eigen onderzoek de
vraag sÈe1len in hoeverre de resultaten van Eeftings onderzoek
veralgemeend mogen worden.

Voor de berekening van de relatieve aandelen van de initiëIe,
de mediale en de finale foon hebben we voor elke spreker, elk
t.empo en elk onderscheid +/- accent de absolute duur van de
target-woorden (WT abs.) gelijkgesteld aan 1008, €D dan op
basis van het aandeel van de absoluEe duur van respectievelijk
fF, MF en FF in WT de percentages uiÈ tabel 5 bekomen.

Àangezien onze inÈeresse uit,gaat naar welke veranderingen er
optieden bij sneller en langzamer dan normaal spreken, kunnen
wè het normale spreektempo als uitgangspunt nemen, €Íl dan
kijken hoe snel én traag zich verhouden t,en opzichte van
normaal spreken.

We zien daÈ voor beide proefpersonen het aandeel van de media-
1e foon (in ons geval èteeds een vocaal) in de totale woord-
duur st,ijqt bij dè overgang van normaal naar langzaam spreken
en ook bij de overgang van normaal tempo met. heÈ zinsaccenÈ op
het. targel-woord (dus nj ) naar snel t,empo met' heÈ zinsaccenu
op het targeÈ-woord (dus sj ) . Bij de overgang van normaal
spreken met. het. accenÈ op Hema (= nn) naar snel spreken met'
trét accent op Hema (= sÀ) daalt het aandeel van de mediale
vocaal zowel bij proefpersoon L a1s bij proefpersoon H. Glo-
baal genomen betekènt ait dat, de mediale vocaal 75t kans maakt
daÈ zí)n aandeel in de toÈale woordduur stijgt bij de overgang
van normaal naar snel of langzaam spreken.

A1s we nu onze blik op de iniEiele en de finale foon (in ons
geval steeds consonantren) richten, dan levert dit' een veel
minder eenduidig beeld oP, zeker als we de twee proefpersonen
samen bekijken àoals voor de mediale k1ank. fn de helft van de
gevallen stijgt het relaÈieve aandeel van de initiëIe con-
éonant in de Èotale woordduur bij de overgang van normaal naar
snel of traag spreken, in de andere helft van de gevallen
daalt het aaÀdee}. Diezelfde vast.st,elling geldt ook voor de
finale consonanten, zodat de enige conclusie die r,.re voor beide
sprekers samen kunnen trekken, is dat a1s het' aandeel van de
ii:itiete foon in de toÈale woordduur sEijgt het aandeel van de
finale foon daa1t, ëD omgekeerd.

À1s we de Èwee proefpersonen afzonderlijk onder de loep nemen,
dan vinden we wel een zekere regelmaaE:

- voor spreker L neemt de relatieve duur van de initiële
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consonanÈ t,en opzichte van de totale woordduur Eoe bij de
overgang van niet-geaccentueerd naar geaccenÈueerd. De rela-
tieve duur van de finale consonant neemt in dat. geval af. Bij
de overgang van geaccenÈueerd naar niet-geaccent,ueerd geldt
precies het. tegenovergestelde: de relatieve duur van de ini-
t.ië1e foon ten opzicht.e van de totale woordduur daalt, terwijl
de relat,ieve duur van de finale foon ten opzichte van de
toÈale woordduur sÈijgÈ. Voor proefpersoon L is een opdeling
naar +/- accenÈ dus zinvol;

- bij spreker H neemt de relaÈieve duur van de initiëIe con-
sonanE ten opzichte van de Eotale woordduur toe bij de over-
gang van normaal naar snel spreken. De relaEieve duur van de
finale consonanE neemt, in deze situatie af. Bij de overgang
van normaal naar langzaam spreken geldt, precies het, omgekeer-
de: de relaÈieve duur van de initiëIe foon neemt af en de
relatieve duur van de finale foon stijgt. Voor proefpersoon H
is een opdeling naar spreekt,empo dus zinvol.

MeÈ beÈrekking tot h14>othese 2 moeÈen we daarom voorlopig
besluiten dat de klanken van ons target-woord in ougelijke
mate verkorten en verlengen bij sneller, respectievelijk
Èrager spreken. Absoluut gezien geldE dat de initiële con-
sonant. of onseE. minder in duur varieerÈ dan de mediale vocaal
of nucleus en de finale consonanE of coda. Relatief gezien
geldt dat het aandeel van de mediale vocaal in de t.otale
woordduur over heÈ algemeen EoeneemÈ, zowel bij de overgang
van normaal naar snel als bij de overgang van normaal naar
langzaam spreken. HeÈ aandeel van de initië1e en finale con-
sonanc maakt. evenveel kans om Èe st,ijgen als om te dalen, met
als enige consÈante over de twee proefpersonen heen, dat a1s
heE aandeel van de initiëIe foon in de totale woordduur toe-
neemE, het aandeel van de finale foon afneemt, ë!I omgekeerd.
À11e andere verbanden die hre gevonden hebben, zijn maar op één
van beide sprekers van Èoepassing.

4 . 6. DITITR VÀlI DE ITZOIÍOERLf{IKE KIÀ!ÍrEI\MN DE IIÀRGE!-WOORDEII,
REKENING HOITDEND IET DE KIrÀggE I{ÀÀRTOE DE KLÀNKEII 'BEHOREN.

Tot nog toe hebben we alle vocalen a1s één enkele klasse
beschouwd en ook alle consonanEen als één enkele klasse be-
handeld. In deze paragraaf zullen we beide klassen verder
opdelen. Voor de vocalen lag een indeling in korte versus
lange vocalen voor de hand. Daarbij werd ervoor gekozen om de
diftong /ay/ niet, als een aparte klasse te behandelen, maar
a1s een lange vocaal. Dit is een vrij gangbare gewoonte binnen
heÈ fonetisch onderzoek (cf. onder andere: NooÈeboom (L972:
50) ) . Voor de consonanÈen zijn op het eersÈe gezichÈ meerdere
indelingen mogelijk: st.emhebbend versus stemloos, continuant
versus stop, nasaal versus oraal, ... Van deze nogelijkheden
leek de tegensÈelling continuanÈen versus stops mij om twee
redenen de interessanÈsce:

Omdat de iniciëIe foon maar weinig in duur varieert over de

15



drie Èempi heen (paragraaf 4.5), heb ik me vooral willen
concentreren op de 

-finàIe foon. In FF-posit'ie komen voor: de
stemloze klankèn /p/ en /s/, en de stemhebbende klanken /i/,
/l/, /r/ en /m/. Bij een indeling sEemhebbend versus stemloos
is het bijgevolg niet mogelijk om /p/ en /s/ Èe contrasteren
met hun stémfreUÉende tegènhangers /b/ en /z/, maar enkel met
vanuiE arÈiculatorisch óogpunt (totaal) verschillende klanken
als /j/, /!/, /r/ en /n/. Dit leek me geen goede basis voor
een vergelijking stemloos/sEemhebbend.

- Zoals al aangehaald in paragraaf 2.2 komE Eefting (1991: 48)
tot de toch weÍ verrassenàe cónclusie dat bij de oppositie +/-
accent (stemloze) s[ops aan heE einde van een woord een groÈe-
re duurvariatie vertónen dan (stemloze) frikat'ieven op die-
zelfde plaats. Omdats we tevoren a1 in aanvaring kwamen met' de
resultaten van Eeft,ings onderzoek (paragraaf 4.5), leek het me

een goed idee om deà conclusie van haar Ee toetsen aan de
resulEatsen van mijn eigen onderzoek, en dus heb ik voor de
indeling stops versus cont.inuanEen gekozen.

Concreet betekenE dit dat:

- voor de vocalen het gedrag van de volgende Èwee klassen
onderzocht werd:

* lang z /a/ , /í/ , /o/ , /(IY/* kort: /o/ , /l/ , /C/

- voor de consonanten heE, gedrag van de volgende Èwee klassen:

tops: /p/
ontinuanten: /s/, /)/, /l/, /r/, /m/

D*c

Tabel 7: Genlddcldc abaoluÈe duur, uLÈgrcdrrrkÈ Ln eccoaden'
van korÈc €n laage vocalen Der SDrekcr, accerrt en te41»o

spreker accent tempo korte V lange V

L n

)

snel
normaal
traag

snel
normaal
t,raag

0.05
0.07
0.L2

0. 07
0.11
0. 13

0.07
0. r.0
0. 16

0.11
0.17
0.20

H n

j

snel
normaal
traag

snel
normaal
Èraag

0.07
0.t0
0.19

0.09
0. L1
0.16

0.10
0 .1-4
0.26

0. L3
0.16
0.25
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Uit tabel 7 blijkt eerst en vooral dat bij eenzelfde spreker,
accent en Eempo korte vocalen gemiddeld genomen inderdaad
korter zíjn dan lange vocalen in dezelfde omsEandigheden.
Hierop werd geen enkele uitzonderingr gevonden. Verder blijkt,
uit deze Èabel dat korte vocalen minder in absolute duur
variëren dan lange vocalen:

- voor spreker L varieerÈ een korte vocaal tussen 0.05 en 0.13
sec. (a = 0.08 sec.), en een lange vocaal tussen 0.07 en 0.20
sec. (a = 0.1.3 sec. ) ;

- voor spreker H varieerÈ een korte vocaal tussen 0.07 en 0.L9
sec. (a = 0.L2 sec.), en een lange vocaal Èussen 0.L0 en 0.26
sec. (A = 0.L6 sec.).

Àbso1uut, gezien worden de resulÈaten van eerder onderzoek van
Nooteboom (t972: 50) en Den Os (1988: 66) dus bevesÈigd: kort,e
vocalen variëren inderdaad minder in absoluÈe duur dan lange
vocalen. Relat.ief gezien echter is deze stelling niet langer
houdbaar. rn tabel I is voor elke proefpersoon de gemiddelde
absolute duur van elke korte en lange vocaal bij normaal
spreekt,empo gelijkgesteld aan 100t. Vervolgens werd op basis
van de gemiddelde absolute duren van deze vocalen bij snel en
t.raag spreken, hun procentuele afname en toename berekend.

We zien nu dat, zowel voor spreker L a1s voor spreker H de
procenEuele waarden erg dicht bij elkaar liggen:

- Voor spreker L is het relatieve verschil in verkorting/ver-
Ienging Eussen korte en lange vocalen in voor heÈ overige
vergelijkbare omstandigheden in drie van de vier gevallen
kleiner of gelijk aan 18. Enke1 bij traag spreektempo heeft
een lange nieÈ-geaccenÈueerde vocaal een waarde van 160ts, een
korÈe niet-geaccentueerde vocaal een waarde van L7Lt. In dit,
geval verlengÈ een korÈe vocaal dus relatief MEER dan een
lange vocaal in dezelfde omst.andigheden;

Tabel 8: ProcèDtuele af- en Èotnane Ln duur vaa korÈe en
laage vocalca bl.J eacl ca Èraag agreekÈcry»o

spreker accent vocaal snel normaal fraag
L l

n

lang
kort
lang
korÈ

65
64

70
7L

100
100

100
100

1L8
1L8

160
L7t

H l

n

lang
kort
lang
kort

81
82

7t
70

100
100

100
100

156
145

186
190
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- Voor spreker H is het relatieve verschil in verkort,ing/ver-
lenging i,rsset korte en lange vocalen in voor heÈ overige
veróefljkbare omstandigheden in drie van de vier gevallen
kleiner- of gelijk aan 4t. Enkel bij traag spreken heeft een
lange geaccèntuéerde vocaal een waarde van 156t, een korÈe
ge"écet-tueerde vocaal een waarde van 145t. Slechts in dit ene
óeva1 verlengt een korge vocaal dus relatief minder dan een
lange vocaal in dezelfde omstandigheden.

aabel 9l Geutddelde abgolute duur, ul'tglcdnrkt Ln EccoDd€D'
vaa aÈopa eu conÈiauaat€a Dèr sDrckcr, acccnt ca Ècry»o

spreker accent Èempo sfops conEinuanEen

L n

)

snel
normaal
Èraag

snel
normaal
traag

0.08
0.09
0.16

0. L0
0. L8
0.18

0.06
0.06
0.1L

0.07
0. L6
0. 15

H n

)

snel
normaal
traag

snel
normaal
traag

0.08
0.10
0.22

0.09
0.t3
0.25

0.05
0.09
0. L7

0. 0?
0.11
0. 19

Uit tabel 9 blijkt dat bij eenzelfde spreker, accent en tempo
sÈops gemiddeld genomen aftlja langer zíin dan continuanten in
Oezéttàe omstandlgheden. Verder zien we dat voor spreker L
sE.ops en continuànten evenveel in absolut,e duur variëren,
terwijl bij spreker H st.ops meer in duur variëren dan con-
t.inuanten:

- Bij spreker L schommelt een stop tussen 0.08 en 0.18 sec. (a

= O.iO-sec.), een continuant Èussen 0.06 en 0.16 sec. (a =
0.10 sec. ) ;

- Bij spreker H schommelt een sgop tussen 0.08 en 0.25 sec. (a

= O ,-L7 sec. ) , een continuant tussen 0.05 en 0. L9 sec. (a =
0.14 sec. ) .

De verwachting, gewekE op basis van onderzoek van Eefting
(199L: 48), aat ltops op het einde van een woord meer in
absolute duur zouden vaiiëren dan cont.inuant,en, wordt dus
enkel voor spreker H bevesEigd. Bij spreker L variëren sEops
en continuanten immers precies evenveel in absolute duur'
ZoaIs a1 eerder aangegeven, is Eeftings onderzoek op één
enkele proefpersoon gebaseerd.

Àls we daarenboven naar de relaEieve verkortingen en verlen-
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gingen kijken, vinden we geen enkele regelmaaÈ meer. In tabel
L0 is voor elke proefpersoon de gemiddelde absolute duur van
elke stop en cont,inuant bij normaal spreekt.empo gelijkgresteld
aan L00t. Daarna werd op basis van de gemiddelde absoluEe
duren van deze consonanEen bij snel en traag spreken, hun
procentuele afname en toename berekend.

Tabe]. 10 r ProccaÈuelc af- ca Èocaare La duur vaD aÈoDa etr
couÈl.nuaaÈcn bt,J rncl cn Èraagr sDreekÈ.q»o

spreker accent consonant snel normaal traag
L l

n

stop
cont.

stop
cont,.

55.5
43.7

88.9
r.00.0

L00.0
1.00.0

100.0
100.0

r.00.0
93.7

177 .8
183 .3

H j

n

stop
conÈ.

stop
cont.

69.2
63 .6

80 .0
55.5

100.0
L00.0

L00.0
100.0

192.3
L72.7

220.0
188.9

Relat.ief gezien blijkt dat voor beide sprekers samen stops in
vier van de acht overgangen van normaal naar snel of traag
spreektempo meer variëren dan cont,inuanten, in de andere vier
gevallen minder. Voor spreker H geldÈ dat bij de overgang van
normaal naar snel spreken cont,inuanten relatief meer variëren
dan stops, terwijl bij de overgang van normaal naar Èraag
spreken stops relatief meer variëren. Voor spreker L konden we
geen enkele regelmaat. in de overgangen vinden.

5 a DISCUSSIE EN BESITUIT.

Deze scriptie is de neerslag van een experiment dat de bedoe-
ling had na t,e gaan hoe de duur van beklemtoonde en geaccen-
tueerde éénlet,tergrepige woorden van de vorm CVC beLnvloed
wordt door een wijziging van heÈ spreekt,empo. De centrale
onderzoeksvraag luidde: wat gebeurt er met de duur van deze
woorden en meÈ de duur van hun samensEellende klanken bij
sneller en trager spreken?

In een eerst.e h14>othese werd de vraag gesteld welke factor,
accent of spreektempo, op woordniveau de grootst,e invloed
heeft op de Eotale duur van een woord. Voor één van onze
sprekers bleek daÈ het spreekÈempo te zí)n, voor de andere
spreker bleek nu eens spreekÈerpo, dan weer de tegenstelling
+/- accent belangrijker te zí1n.

Een t,weede hlpothese sÈelde de vraag of de verschillende
klanken die samen otrze target-woorden vormen, al dan niet in
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gelijke mate verkorten bij sneller spreken en ook in gelijke
irate-verlengen bij langzamer spreken. Hier is gebleken dat, de
verschiLlenàe klanken nieE in gelijke mate variëren, maar daE
het rijm van een syllabe veel gevoeliger is voor tempovaria-
Eies dan de onset van een sYllabe.

Hlpothese 3 zochÈ naar een mogelijk duurverband Èussen de
onÈet, nucleus en coda van een syllabe. Daarvoor hebben we
gevonden dat het relaÈieve aandeel van de kern of nucleus van
éet syllabe bijna altijd stijgt bij de overgang van normaal
naar Ëne1 of tiaag sprèken. Voor onset en coda werd hets vol-
gende verband vaslgeÉteld: als het relaÈieve aandeel van de
onset van een syllàbe sÈijgÍt, dan daalt heÈ relatieve aandeel
van de coda, €Íl omgekeerd.

Een vierde hlpothese nam het gedrag van kort'e en lange vocalen
wat nader onàèr de loep. Hierbij is gebleken dat lange vocalen
absoluuÈ gezien wel mèer in duur variëren dan korÈe vocalen,
maar dat er relaÈief gezien geen enkel verschil is Eussen
beide soort.en klinkers.

In een vijfde en laatste hlpothese ten slotte werd nagegaan.of
sÉop= "t"í anders gedragen-àan continuantsen. De conclusie hier
was dat voor één vàn beide sprekers stops een grot,ere absolut'e
duurvariatie vertonen dan conÈinuanten, trerwijl bij de andere
spreker st,ops en continuanÈen precies evenveel in absolutre
d-uur var1ërén. Een vergelijkingr van de relat.ieve duurverschil-
1en tussen sEops en coÀt.inuanten leverde dan weer een allesbe-
halve eenduidig beeld oP.

In de loop van ons onderzoek werden we herhaaldelijk gecon-
fronteerd met heE feit dat we voor onze twee proefpersonen
uiteenlopende resultat,en bekwamen. Misschien moet het belang-
rijksEe -besluit van dit experiment dan ook zijn daÈ duuronder-
,oék met één of Èwee proeipersonen geen veralgemenende resul-
taten kan en mag opleverèn, maar daE duuronderzoek in de
toekomsE - als heÈ enige algemene geldigheid wiI hebben - best
met een hele reeks proefpersonen werkt.
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BI{'LÀGEN a

t ijst, van aIle target-woorden.

Begeleidende brief voor de proefpersonen.

Leeslijst meE alle zinnen van het e>rperimenÈ.

I



(GEKKE) (BrJ)NAMEN:

Draagzin: Hij zag X in de Hema.

Vraag l: tWie zag hij in de Hema?
Antwoord l: Hrj zag X (met accent op X) in de Hema.

Vraas 2: Waar zas hii X?
Antwoord 2: Hij zag X in de Hema (met accent op e).

Dus:

Wie zag hij in de Hema?
HijzagBil in de Hema.

Waar zag hij Bil?
HijzagBil in de Hema.

Thble 1: \iloordenlijst

ul

Bit

Mis

Lip

Pim

Buil

Ruis

Zuip

Luim

Muir

Suis

Juim

Huil

Puil

Zir

sip

Jim

Ril

Hip

oo a àaie o

Bier Pol Pool Bas Baas

Ras RaamZiel Bos Boos

soP Sooi 7-ap MaapLiep

Riem Zom 7-oom Lam Laar

Mies Lor Loop Sar Jaar

Jap HaarSiem Hol Hoop

Jiel Ros Room Ham Saai

PaalPier Jol Joop Mal

Mos Moor Pal ZaaiHier



Beste proefpersoon,

Over enkele ogenblikken zalje deelnemen aan een experiment dat de

naam (Gekke) (biilnamen heeft gekregen.

Dit experiment is een eerste stap in een onderzoek naar het modelleren

van duur in menselijke spraak. Je krijgt telkens een set van 2 vragen en

2 anrwoorden aangeboden. Het is de bedoeling dat je de vragen stil
voor jezelf leest, en daarna de antwoorden hardop in de microfoon
spreekt. Je zal zien dat in elk antwoord een bepaalde lettergreep vetge-

drukt en onderstreept is. Het is de bedoeling dat je op deze lettergreep

het zinsaccent legt (cf. demonstratie).

Verder word je verzocht de hele set van zinnetjes driemaal te lezen: een

eerste maal aan je gewone spreekteÍ[po, een tweede maal aan een snel

spreekteffipo, en een derde maal aan een langzaam spreektempo. Onder

snel wordt verstaan: zo snel mogelijk zonder dat de verstaanbaarheid

van de zin in het gedrang komt. Langzaam betekent trager dan je ge-

wone spreektempo zonder hierin echt te overdrijven.

Uit proefexperimenten is al gebleken dat het niet zo gemakkelijk is om

een langzaaÍn spreektempo vol te houden. Je bent mogelijk geneigd om

over te schakelen naar je gewone tempo. Probeer je hiervoor te hoeden.

Tot slot nog dit: in het experiment zitten een aantal testwoorden die be-

ginnen met de letter J'. Het is de bedoeling dat ie deze J' leest zoals de

Nederlandse J' in Juli', en niet zoals de Engelse J' in b.v. 'Jim'.

Heb je nog vragen, aarzel niet om zete stellen.

Met hartelijke dank voor je medewerking,

Liesbet.



Wie zag hij in de Hema?
HijzagDi! in de Hema.

Waar zag hij Bil?
HijzagBil in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Ziel in de Hema.

Waar zaghijZiel?
HijzagZielin de Esma.

rWie zag hij in de Hema?
HijzagSop in de Hema.

rrry'aar zag hij Sop?
Hij zag Sop in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagT,oom in de Hema.

Waar zag hij Zoom?
HijzagZoom in de Hema

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Sar in de Hema.

Waar zag hij Sar?
Hijzag Sar in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Haar in de Hema.

Waar zag hij Haar?
Hij zag Haar in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagJuim in de Hema.

Waar zaghij Juim?
HijzagJuim in de Eema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Mis in de Hema.

Waar zag hij Mis?
Hijzag Mis in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Liep in de Hema.



Waar zag hij Liep?
Hij zag Liep in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagZomin de Hema.

lrl[aar zag hij Zom?
Hij zag 7-omin de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzagloop in de Hema.

rrlr/aar zaghij Loop?
Hijzagloop in de Hema.

rWie zag hij in de Hema?
Htjzag.Iap in de Hema.

Waar zag hij Jap?

Hij zag Jap in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Saai in de Hema.

lrly'aar zag hij Saai?
Hijzag Saai in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Huil in de Hema.

Waar zag hij Huil?
Hij zag Huil in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Lip in de Hema.

Waar zag hij Lip?
Hijzag Lip in de Esma.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Riem in de Hema.

rrty'aar zag hij Riem?
Hijzag Riem in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Lor in de Hema.

Waar zag hij Lor?.
Hij zag Lor in de Hema.



Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Hoop in de Hema.

Waar zag hij Hoop?
Hijzag Hoop in de Hgma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Ham in de Hema.

Waar zag hU Ham?
Hijzag Ham in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Paal in de Hema.

Waar zag hij Paal?
Hij zag Paal in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag hril in de Hema.

Waar zag hij Puil?
Hijzag Puil in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Pim in de Hema.

Waar zag hij Pim?
Hijzag Pim in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Mies in de Hema.

Waar zaghij Mies?
Htjzag Mies in de Hema.

tWie zag hij in de Hema?
HijzagHol in de Hema.

Waar zag hij Hol?
Hij zag Hol in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Room in de Hema.

Waar zaghij Room?
Hijzag Room in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Mal in de Hema.



Waar zag hij Mal?
Hijzag Mal in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagZaaiin de Hema.

Waar zag hij Zaai?
Hij zag 7-auin de Egma.

rrlfie zag hij in de Hema?
HijzagBuil in de Hema.

Waar zaghij Buil?
Hij zag Buil in de Hgma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Zir in de Hema.

Waar zaghijZir?
Hij zag Zír in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Siem in de Hema.

rrlVaar zag hij Siem?
Hij zag Siem in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Ros in de Hema.

Waar zag hij Ros?
Hij zag Ros in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag.Ioop in de Hema

Waar zag hij Joop?
HijzagJoop in de Hema.

r$/ie zag hij in de Hema?
HijzagPal in de Hema.

Waar zag hij Pal?
Hij zag Pal in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Baas in de Hema.

rrly'aar zag hij Baas?
HijzagBaas in de Hema.



Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Ruis in de Hema.

Waar zag hij Ruis?
Hij zag Ruis in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag§ip in de Hema.

Waar zag hij Sip?
Hd zag Sip in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag.Iiel in de Hema.

Waar zag hij Jiel?
Hij zag Jiel in de Hema.

tWie zag hij in de Hema?
Hijzag.bl in de Hema.

Waar zag hij Jol?
Hij zag Jol in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
HrjzagMoor in de Hema.

Waar zag hij Moor?
HijzagMoor in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Bas in de Hema.

Waar zag hij Bas?
Hijzag Bas in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Raam in de Hema.

Waar zag hij Raam'J

Hij zag Raam in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagZuip in de Hema.

Waar zag hij Zuip?
HijzagZuipin de Hgma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag.Iim in de Hema.



Waar zag hij Jim?
Hij zag Jim in de Hema.

r$/ie zag hij in de Hema?
Hij zag Pier in de Hema.

Waar zag hij Pier?
Hij zag Pier in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Mos in de Hema.

Waar zaghij Mos?
HijzagMos in de Eema.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagPool in de Hema.

Waar zag hij Pool?
HijzagPool in de Eema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Ras in de Hema.

Waar zag hij Ras?

Hijzag Ras in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Maap in de Hema.

Waar zag hij Maap?
HijzagMaap in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Luim in de Hema.

Waar zag hij Luim?
Hij zag Luim in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag B!! in de Hema.



Waar zag hij Ril?
Hij zag Ril in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Hier in de Hema.

rrl[aar zag hij Hier?
Hij zag Hier in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Pol in de Hema.

rrl/aar zag hij Pol?
HijzagPol in deEgma

Wie zag hij in de Hema?
HijzagBoos in de Hema.

ri/aar zaghij Boos?
Hij zag Boos in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagZapin de Hema.

Waar zaghijZap?
HijzagZapin de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzaglaar in de Hema.

Waar zag hij Laar?
Hij zag Laar in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Muir in de Hema.

Waar zaghij Muir?
Hijzag Muir in de Egma.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Hip in de Hema.

Waar zag hij Hip?
Hijzag Hip in de Eema.

Wie zag hij in de Hema?
HijzagBier in de Hema.

Waar zag hij Bier?
Hrj zag Bier in de Egma.



Wie zag hij in de Hema?

Hij zag Bos in de Hema.

lrly'aar zag hij Bos?
Hij zag Bos in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hij zag Sooi in de Hema.

rrl/aar zag hij Sooi?
Hij zag Sooi in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?
Hijzag Lam in de Hema.

Waar zag hij Lam?
Hij zag Lam in de Hema.

Wie zag hij in de Hema?

Hijzag.faar in de Hema.

rrlVaar zag hij Jaar?

HijzagJaar in de Hema.

rWie zag hij in de Hema?
Hij zag Suis in de Hema.

Waar zag hij Suis?
Hij zag Suis in de Hema.




