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TEKSTINTONATIE; 
EEN AKOESTISCH EN PERCEPTIEF ONDERZOEK NAAR 

DE RELATIE TUSSEN TEKSTSTRUCTUUR 
EN F0-VERLOOP 

Abstract 

In this research the course of the FO-curve was investigated as a 
function of the position of an utterance in the paragraph. The 
research consisted of a perception experiment, a written test and 
an acoustical analysis. The results of the perception experiment 
showed that listeners were able to classify sentences as to their 
different positions in the paragraph: the first, the middle and 
the last position. The written test showed that deviant 
perceptive judgments could not be related to an incorrect 
division into paragraphs of the text material. Acoustical 
measurements suggested that perceived differences could be 
related to differences in the course of the FO-curve. The topline 
and the baseline of an utterance differed according to their 
onset-freguency as a function of the position in the paragraph. 
For the onset-freguency there were three categories: paragraph 
initial, paragraph medialand paragraph final. 

Samenvatting 

In dit onderzoek is het verloop van de FO-contour onderzocht als 
functie van de positie van een uiting in de alinea. Het onderzoek 
bestond uit een perceptie-experiment, een schriftelijk experiment 
en een akoestische analyse. De resultaten van het perceptie
experiment wezen uit dat luisteraars in staat waren zinnen te 
classificeren naar de eerste positie, de middenposities en de 
laatste positie van een alinea. Het schriftelijk experiment wees 
uit dat afwijkende perceptieve oordelen niet gerelateerd konden 
worden aan een niet-correcte indeling in alinea's van het 
tekstmateriaal. Metingen suggereren dat de verschillen die de 
luisteraars hoorden gerelateerd kunnen worden aan verschillen in 
het verloop van de FO-contour: afhankelijk van de positie in de 
alinea verschilden de toplijn en de basislijn van een uiting wat 
betreft hun inzet. Er moest voor die inzet onderscheid gemaakt 
worden in drie categorieën: alineainitiëel, alineaintern en 
alineafinaal. 



VOORWOORD 
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1 INLEIDING 

Bij het onderzoek van de intonatie wordt de zin doorgaans als 
beschrijvingseenheid gebruikt. Als we tekst-naar-spraakomzetting 
bedrijven met regels die we hebben gedestilleerd uit het 
onderzoek naar eigenschappen van zinnen, valt één ding meteen op: 
teksten bestaan niet uit opeenvolgingen van geïsoleerde zinnen. 
In synthetische spraak zoals die momenteel gegenereerd wordt door 
een in het IPO geïmplementeerd tekst-naar-spraaksysteem, worden 
uitingen geproduceerd met een standaardintonatiecontour, waarbij 
de toonhoogtebewegingen een excursiegrootte hebben die afhanke
lijk is van de lengte van de frase, de positie in de frase en het 
aantal accenten in de frase. De declinatie wordt per frase 
beregeld en er vinden declinatieresets plaats. De eindfrequentie 
van de finale frase is altijd 75 Hz. Voor langere uitingen en 
voor teksten klinkt deze intonatie niet natuurlijk. Een langere 
tekst klinkt nog steeds als een opeenvolging van geïsoleerde 
uitingen. 

We constateren verder nog de volgende verschillen met 
natuurlijke spraak: in natuurlijke spraak vallen accenten weg 
omdat informatie "gegeven" is, dat wil zeggen afleidbaar uit de 
context en er is variatie in de spreeksnelheid. 

Ik beperk me in dit onderzoek tot de intonatie en om 
preciezer te zijn de declinatie en de range, dat wil zeggen dat 
ik onderzoek verricht naar de zinsmelodie en me daarbij toespits 
op het gemiddelde verloop van de toonhoogte en de excursiegrootte 
van de toonhoogtebewegingen, in een andere eenheid dan de zin, 
namelijk de alinea. Ik versta hierbij onder alinea een door de 
schrijver als zodanig gemarkeerde teksteenheid, waarbij de 
eenheid gebaseerd is op betekenissamenhang tussen de verschil
lende zinnen waaruit de alinea is opgebouwd. 

Ik zal in het volgende hoofdstuk eerst uiteenzetten wat er 
tot nu toe op dit gebied aan onderzoek is gedaan en vervolgens de 
vragen formuleren die experimenteel onderzocht kunnen worden. 

Alvorens daartoe over te gaan is het nodig eerst exact te 
formuleren wat er in dit onderzoek onder declinatie wordt 
verstaan. 

1.1 Declinatie 

Declinatie verwijst in dit verslag naar het verloop van de 
basislijn, dat wil zeggen de lijn die de dalen in de toonhoogte
contour verbindt en die wordt verondersteld te functioneren als 
een soort referentielijn. 

Als aparte component in de beschrijving kan ook de toplijn 
meegenomen worden, dat wil zeggen de lijn of de lijnen die de 
toonhoogtepieken met elkaar verbindt/ verbinden. 

De range wordt gegeven door de relatie tussen de toplijn en 
de basislijn. 

Het onderzoek heeft betrekking op een vergelijking van het 
verloop van de basislijn en de toplijn in zinnen die op verschil
lende plaatsen in de alinea staan. Het gaat in het onderzoek om 
voorgelezen spraak. Het eerste deel van het onderzoek heeft 
betrekking op de perceptie van alineaintonatie. Het tweede 
gedeelte ligt op het gebied van de productie. 
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2 LITERATUUROVERZICHT 

2.1 Inleiding 

Er is evidentie dat luisteraars zouden kunnen horen of een uit 
zijn context gelichte uiting oorspronkelijk is uitgesproken aan 
het begin of aan het einde van een alinea. Lehiste (1979) 
observeerde dat grotere eenheden spraak zoals alinea's een soort 
suprasegmentele structuur vertonen. Zij deed voornamelijk 
onderzoek naar het onderscheid tussen zinsgrenzen en 
alineagrenzen, echter niet gebaseerd op de F0. 

De evidentie voor de akoestische correlaten van alineainto
natie waar het in dit experiment om gaat is wat minder eenslui
dend. Dit heeft een heleboel oorzaken: 
1. Theoretische verschillen: De uitgangspunten van de diverse 
onderzoekers zijn verschillend. Fonologisch geïnspireerde 
onderzoekers zijn in andere kenmerken geïnteresseerd dan zuiver 
fonetisch gerichte onderzoekers. Als gevolg hiervan worden niet 
altijd dezelfde akoestische eigenschappen bestudeerd. Ook de 
interpretatie van de verschillende onderzoeken is hierdoor zeer 
verschillend. Een fonoloog zal zijn onderzoeksresultaten 
voornamelijk theoretisch interpreteren en relateren aan uit de 
autosegmentele en metrische fonologie beschikbare structuren. 
Pierrehumbert en Hirschberg (1987) is hiervan een goed 
voorbeeld. Ladd (1988) doet fonetische experimenten onder andere 
met betrekking tot het verloop van de toplijn en probeert deze te 
verklaren met fonologische tonale structuren, waarbij hij uitgaat 
van de metrische structuren geformuleerd door Clements (1983). 
2. Materiaal: Het is niet eenvoudig een duidelijke definitie te 
formuleren voor een prosodische multi-sentence-unit. Er worden 
dan ook zeer verschillende soorten tekstmateriaal gebruikt bij 
het onderzoek naar suprasegmentele prosodische structuren. 
Lehiste was in 1980 één van de eersten die prosodische 
meerzinseenheden relateerde aan geschreven paragrafen. Dit is 
echter geen algemeen aanvaarde prosodische eenheid. Het spreekt 
ook vanzelf dat het in dat geval moet gaan om voorgelezen 
spraak. Dit is één van de mogelijke verschillen tussen de 
verschillende onderzoeken. Structuur is makkelijk aan te brengen 
in voorgelezen spraak, maar moeilijk in meer op emotie gebaseerde 
spontane spraak. 
3. Taal: Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar zeker niet 
voor het Nederlands. De hieronder besproken onderzoeken hebben 
dan ook betrekking op het Engels, het Deens en het Zweeds. Het is 
niet duidelijk tot op welke hoogte de verschillende talen wat 
betreft tekstintonatie met elkaar vergelijkbaar zijn of dat de 
theoretische verschillen vooral samenhangen met de theoretische 
achtergrond en het gebruikte materiaal. 

In grote lijnen is men het er in ieder geval over eens dat 
de akoestische correlaten van tekstintonatie gezocht moeten 
worden in het verloop van de F0, tempo en duurvariaties van de 
pauzes en de zinnen afzonderlijk. 

In het onderstaande overzicht heb ik een onderscheid 
aangebracht in de theoretische achtergrond van de verschillende 
onderzoekers. Onderzoekers die traditioneel tot de fonologie 
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behoren behandel ik in het eerste gedeelte, onderzoekers die 
traditioneel tot de fonetiek gerekend worden in het tweede 
gedeelte. Tot slot behandel ik het model van Silverman (1987). 

2.2 Fonologisch gerichte onderzoeken 

Uitgangspunt voor Bruce (1982) is een model voor Zweedse 
intonatie dat een fonetische F0-representatie van een uiting kan 
genereren in termen van een fonologische representatie waarbij 
slechts enkele linguistisch relevante parameters worden gebruikt. 
Theoretisch volgt uit dit model dat in korte uitingen de F0 
sneller zou dalen dan in langere uitingen. 

Volgens Bruce (1982) vergelijken luisteraars initiële F0-
targets van een uiting met die van een voorafgaande uiting om te 
kijken of er samenhang is tussen de twee uitingen. Hij voert twee 
experimenten uit waarbij hij achtereenvolgens het volgende 
onderzoekt. In het eerste experiment biedt hij oorspronkelijk na 
elkaar gesproken uitingen in de originele volgorde en in de 
omgekeerde volgorde aan. Bovendien biedt hij dezelfde zinnen, 
oorspronkelijk in isolatie uitgesproken, maar nu achter geplakt 
aan in de volgorde die overeenkomt met de originele volgorde van 
de wel achter elkaar uitgesproken uitingen. Luisteraars blijken 
de voorkeur te geven aan de oorspronkelijk na elkaar opgenomen 
zinnen in de goede volgorde aangeboden. 

Verder onderzoekt hij het gebruik van F0-downdrift in 
teksteenheden, uitgaande van de volgende hypothese gebaseerd op 
het fonologisch model·: 'downdrift' laat zien hoe een tekst 
georganiseerd is. Een tekst wordt gekarakteriseerd door een 
uniforme downdrift onafhankelijk van het aantal zinnen dat zo een 
eenheid bevat. Op de grens van zo een eenheid begint dan een 
nieuwe downdrift. De F0 zal sneller dalen in een korte 
teksteenheid dan in een lange teksteenheid. Het materiaal dat hij 
gebruikt om dit te onderzoeken zijn 3 uitgangszinnen die 
gecombineerd kunnen worden tot 2- en 3-zinseenheden. De overall 
declinatie wordt dus gebaseerd op 2- en 3-zinsteksten. Dit lijkt 
mij niet echt sterke evidentie op te leveren voor 
superdeclinatie. 

Voor het bepalen van basislijn en toplijn worden 
respectievelijk de toonhoogteminima en de toonhoogtemaxima door 
middel van rechte lijnstukken met elkaar verbonden. Op grond van 
de resultaten blijkt deze hypothese in zoverre niet te kloppen 
dat de daling eerder stapsgewijs over de accenten plaatsvindt dan 
gradueel over de uiting. De conclusie van Bruce, gebaseerd op de 
metingen is dat in voorgelezen spraak een opeenvolging van zinnen 
gemarkeerd wordt als innerlijk coherent door een F0-downdrift die 
de hele teksteenheid wordt volgehouden onafhankelijk van de 
zinsgrenzen. De eindfrequentie is daarbij ongeveer constant. In 
Hertz zou de range afnemen binnen teksteenheden. Of dat ook in 
semitonen het geval is wordt niet helemaal duidelijk. Fonetisch 
vindt er over zinsgrenzen binnen teksteenheden aanpassing van de 
F0 plaats. Fonologisch kan dit gerelateerd worden aan spreiding 
van de tonale koppelingen, wel binnen teksteenheden, maar niet 
over teksteenheden. 

Ook Ladd (1988) deed experimenten die bevestigen dat de 
hiërarchische organisatie van teksten weergegeven wordt in het 
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verloop van de F0 . Teksten wa r en bi j hem zinnen van de vorm "A 
but Band C" en ''A but Band C" , hie ri n staan A,B en · C voor 
hoofdzinnen met d rie beaccentueerde woorden met dezelfde 
ritmische en syn t actische structuur . Ook hij vindt declinatie 
over grotere eenheden dan de zin en hoge pieken na een scherpe 
grens tussen twe e tekstgedeelten . Hij vindt geen effect op finale 
pieken. De F0-afname wordt volgens hem stapsgewijs verdeeld over 
de accenten. Hij probeert deze bevindingen onder te brengen in 
metrische toonstructuren gebaseerd op de metrische fonologie 
zoals die door Cl ements (1983) is geformuleerd. Verschillen in 
metrische structuur zouden bepalend z ijn voor het verloop van de 
toplijn. 

2.3 Fonetisch onderzoek 

Eén van de eerste observaties op dit gebied was van 
Crystal (1969). Hij constateerde da t de eerste toonhoogtepiek in 
een nieuwsitem doorgaans hoge r wa s dan de overige pieken. 

Lehiste (19 8 0) stelde da t spreke r s delen tekst bij elkaar r 
nemen in grotere eenheden dan de z in e n prosodische kenmerken ge
bruiken om aan t e geven waa r z o ee n e enheid eindigt en de 
volgende begint. Het onderzoek had betr e kking op voorgelezen 
spraak. De eenhe i d waar zij in haa r onde r zoek vanuit ging was de 
geschreven aline a . De prosodische kenme rk en zouden de luisteraar 
helpen de 'overall' structuur van hetgeen gezegd is te volgen. 
Die prosodische k enmerken zijn volgens haa r de volgende: 

1. Pauzes tussen twee zinnen z ijn langer als er tussen deze 
twee zinnen een alineagrens v alt. 

2 De eerste beklemtoonde syllabe heef t vaak een hogere F0 in 
een alineai n itiële z in dan in al i neamediale z innen. 

3. De F0 in de laatste beklemtoonde syllabe van een zin is vaak 
lager als d i e zin aan he t einde v an een alinea staat. 

Het verloop van d e declinat i elijnen heef t z i j niet in dit 
onderzoek betrok ken. 

Yule (1980) introduceert het begrip 'paratone'. Een paratone 
omvat de uitingen die betrekking hebben op hetzelfde 'topic' . 
Paratones worden gebruikt doo r sprekers die hardop voorlezen om 
structuur aan te brengen in de tekst. He t onderliggende patroon 
voor een paratone zou zijn dat de ee r ste beklemtoonde syllabe een 
hoge F0 heeft me t een g r ote e xcurs ie v an a f de bas i s l ijn. In de 
eropvolgende bek l emtoonde syllabes v ind t dan ee n ge l e idelijke 
daling plaats en in de laatste beklemtoonde syllabe een z eer 
sterke daling. Deze lage toonhoogte word t gevolgd door een pauze 
na de zin, die h e t e i nd van de pa r at o ne markeert. De z e kenmerken 
worden gebaseerd op noties die Brown d aa r voor formuleert en 
worden verder ni e t e x perimenteel onderst e u n d i n z ijn eigen 
onderzoek. Wel e x perimentee l o nd er zoc h t wo r dt he t v erloop van de 
declinatie. Yule interpret e e r t d e o n derzoek sresultaten zowel 
fonetisch als fonologisch. Vanuit fonetisch oogpunt z ou de 
basislijn op gron d van ziJn bevindingen gedu r ende de hele 
tekstuiting geli j k blijven. Het i s e c hte r volst r ekt onduidelijk 
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welke d E}l initie gehanteerd wordt voor het verloop van de 
basislijn. De gegevens worden uitsluitend door middel van 
plaatjes van het toonhoogteverloop gepresenteerd en niet 
cijfermatig ondersteund. Als we deze data bekijken zien we dat 
het verloop van de toonhoogte volgens de door mij gehanteerde 
definitie van het verloop van een basislijn juist wel zou wijzen 
op een lagere basislijn aan het eind van de paratone dan aan het 
begin. 

vanuit fonologisch oogpunt wordt volgens Yule de paratone 
niet gemarkeerd als eenheid. Volgens Yule omdat de fonologisch te 
relateren fonetische opties voor meer dan één functie gebruikt 
worden. 

Kreiman {1982) bood luisteraars twee versies (met en zonder 
semantische informatie) van een stuk natuurlijke conversatie aan. 
Ze moesten zeggen of ze een paragraafgrens of een zinsgrens 
signaleerden tussen de twee blokken spraak. Hij stelde dat 
luisteraars twee blokken spraak met elkaar vergelijken en als de 
verschillen groot genoeg zijn, er dan een paragraafgrens wordt 
gesignaleerd. Cues om grenzen te signaleren waren de lengte van 
de pauze, stijgende of dalende intonatie, 'creaky voice' en 
aanwezigheid van prepauzale verlenging. Antwoorden die pas na de 
grens gegeven werden waren gebaseerd op de FO en de luidheid. De 
luisteraars waren ook zonder semantische informatie in staat deze 
grenzen te signaleren. Alinea's worden dus op twee manieren 
gemarkeerd: terminale contouren geven aan dat er kans is op 
verandering en initiële contouren geven aan dat de verandering 
inderdaad heeft plaatsgevonden . 

Umeda (1982) onderzoekt welke factoren van invloed zijn op 
het verschijnen van visu~el waarneembare declinatie in zinnen en 
in teksten. Zij doet dit onderzoek voor het Engels ten behoeve 
van implementatie in een tekst-naar spraaksysteem. Zij gebruikt 
daarvoor 3 soorten materiaal: 43 semantisch ongerelateerde korte 
zinnen, een 20 minuten durend voorgelezen essay en een 15 minuten 
durende natuurlijke conversatie. Declinatie in de korte zinnen 
heeft volgens haar de volgende twee oorzaken: 

1. 

2 • 

Signalering van een nieuw idee, gemarkeerd door een 
hoge piek. 
Gebrek aan aandacht voor de zin wat leidt tot monotoon 
en mechanisch voorlezen. 

Vier belangrijke kenmerken voor een teksteenheid haalt zij uit 
het voorlezen van het twintig minuten durend essay voorgelezen 
door vier sprekers. 

1. Hoge, scherpe pieken voor een nieuw, contrastief idee. 
2. Een aanhoudende vlakke basislijn van ongeveer 100 Hz. 
3. Minder opvallende pieken voor belangrijke woorden. 
4. Een flinke daling of daling-stijging op grenzen. 

Ook hier geldt weer hetzelfde als eerder ook voor Yule. Het 
begrip basislijn is weer zeer vaag gedefinieerd en als we de 

. ~ - toonhoogteverlopen van de essays bekijken lijkt in het begin van 
het essay de basislijn over de toppen getrokken, terwijl hij aan 
het eind bijna door de dalen gaat. 
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Zij testte de perceptieve relevantie van declinatie in alinea's 
door een regel hiervoor te implementeren in de computer en 
alinea's van 7 zinnen te laten beoordelen met deze declinatie en 
met het FO-verloop van het origineel (volgens haar) "zonder'' 
declinatie. Er werd geen verschil gevonden in voorkeur en dus is 
een model zonder declinatie volgens haar voor de hand liggender, 
namelijk makkelijker en goedkoper te implementeren. Een betere 
vergelijking was geweest een vergelijking tussen een 
gesynthetiseerde tekst met implementatie van de regel en een 
tekst zonder implementatie van de regel. De uitslagen zouden dan 
waarschijnlijk anders geweest zijn. Nu had een derde van de 
luisteraars geen voorkeur, een derde voorkeur voor de 
regelgestuurde versie en een derde voor de natuurlijke intonatie 
afhankelijk van de volgorde waarin de tekst werd aangeboden. 

Thorsen (1985) deed onderzoek voor het Deens. Zij onderzocht 
paragrafen van drie zinnen voorgelezen in wisselende volgorde. Er 
was dus geen sprake van alinea's maar opeenvolgingen van zinnen 
als de volgende: "Amanda is going away camping", "Her mother is 
taking a course in Germany" en "Her father is going to hike in 
Lapland". Deze werden in alle mogelijke volgorden voorgelezen. De 
doelzin was de Amanda-zin op alle mogelijke posities. Zij vond 
een soort superdeclinatie over deze teksteenheden. De zin in 
isolatie uitgesproken liet een steilere helling zien dan in een 
teksteenheid. Als je dit model beschouwt zou je dus een verschil 
moeten vinden voor zin 2 en zin 3 uit een alinea van vier zinnen. 
Een zeer korte sectie van dit onderzoek is gewijd aan 
duurverschillen, maar ze volstaat met de observatie dat eerste 
zinnen waarschijnlijk korter zijn dan laatste zinnen zonder dit 
nader met gegevens te specificeren. 

Thorsen (1986) geeft een aanvulling op het vorige onderzoek, 
namelijk met behulp van twee-, drie- en vierzinsparagrafen toont 
zij aan dat elke zin apart een neerwaartse helling laat zien, 
maar daarbovenop is een 'overall' neerwaartse helling te zien 
gedurende de hele paragraaf. De methode was vergelijkbaar met die 
van haar vorige onderzoek. In beide gevallen heeft zij geen 
perceptieve evaluatie gedaan met haar materiaal. Dit zou vooral 
nuttig ge weest zijn voor het verschil tussen zin 2 en zin 3. 

2.4 Het model van Silverman 

De aanname van Bruce dat luisteraars bij het bepalen van 
eenheidsgrenzen transitief zouden vergelijken met de voorafgaande 
uiting wordt weerlegd door Silverman (1987) die luisteraars 
fragmenten gesynthetiseerde spraak aanbood waarin de laatste 
beaccentueerde syllabe van de voorafgaande alinea een vrijwel 
gelijke toonhoogte had als de eerste beaccentueerde syllabe van 
de nieuwe alinea, bovendien was het tempo voor en na de grens 
exact hetzelfde. Het overall toonhoogteverloop was verder als in 
het orgineel. De luisteraars waren zelfs dan nog in staat een 
eenheidsgrens te localiseren, ondanks het feit dat dit niet kon 
gebeuren met behulp van een vergelijking met de voorafgaande 
uiting gebaseerd op de FO van de beaccentueerde syllaben of het 
tempo. Kennelijk zijn er nog andere cues om de eenheidsgrenzen te 
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markeren. Silverman sch r ijft dit toe aan waarneming van range en 
toonhoogteverloop van de hele uiting . 

Sil verman doet een aantal van dit soort perceptieve 
experimenten om tot dan toe verricht onderzoek te evalueren. Hij 
doet zelf geen akoestische metingen. 

Hij stelt op grond van deze bevindingen en andere 
luisterexpe r imenten met blokken tekst bestaande uit een aantal 
zinnen waarin één zin op verschillende posities in de alinea kan 
voorkomen het volgende model voor: 

1 . Aan het begin van een paragraaf is de toplijn 90% hoger en 
daa r na vindt op iedere toongroepgrens een halvering plaats 
van d i t percentage tot hij weer zijn normale waarde bereikt 
heeft . 

2. In het midden van de paragraaf wordt deze waarde vastgehou
den. 

3 . Aan het einde vindt gedurende twee seconden een lineaire 
afname plaats van toplijn en referentielijn (lijn tussen 
toplijn en basislijn) totdat de totale range 30% smaller is. 

4. De basislijn blijft in alle gevallen constant. 

In geïsol e erde zinnen kan het dus voorkomen dat de 'final 
lowerin g ' al begint voordat de 'initial raising' afgelopen is. 
Alleen in langere teksten kunnen dus de individuele effecten 
bekeken worden. Door dit 'tijdswindow' kan ook invloed van de 
zinslengte op de initiële FO verklaard worden. Volgens hem 
starten zinnen in isolatie lager dan zinnen die fungeren als de 
eerste z in van een langere teksteenheid. De 'final lowering' is 
dan namelijk nog niet ingezet en omgekeerd zinnen in isolatie 
eindigen hoger dan dezelfde zinnen aan het eind van een langere 
teksteenhe i d. De 'initial raising' is namelijk aan het eind van 
korte te ksteenheden nog niet helemaal uitgewerkt. 

He t zou aantrekkelijk een dergelijk model ook voor het 
Nederlands op te stellen. Het is daarvoor nodig akoestische 
expe r imenten op te zetten. In ieder geval omdat het niet 
duidelij k is hoe de basislijn zich gedraagt. Dit is één van de 
punten waarover de meeste onenigheid bestaat binnen de bestaande 
onder zoeke n. In het volgende hoofdstuk zal ik de experimentele 
vragen formuleren die experimenteel onderzocht gaan worden 
teneinde een dergelijk model voor het Nederlands te kunnen 
formule r en met betrekking tot het verloop van de PO-contour. 
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3 EXPERIMENTELE VRAGEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Het zou aantrekkelijk zijn een soort model te kunnen aannemen dat 
de tekstintonatie beschrijft. Om zo een model te kunnen bepalen 
moeten de volgende variabelen bepaald worden: 

1. De F0 van de eerste en de laatste piek. 
2. De range (waarbij variabele 1 als functie van de range 
onderzocht moet worden). 
3. Declinatie, het gemiddelde verloop van de toonhoogte, 
uitgedrukt in begin- en eindfreguenties van basis- en 
toplijn. 

Om na te gaan of het zinvol is akoestische metingen te 
verrichten aan geproduceerde spraak is het nodig een perceptie
experiment op te zetten. Als luisteraars helemaal geen verschil 
horen tussen zinnen die aan het begin van een alinea geproduceerd 
zijn en de zinnen die aan het eind staan, dan lijkt het niet 
zinvol metingen te verrichten. Bovendien kunnen eventuele 
afwijkende metingen gerelateerd worden aan uitkomsten van het 
perceptie-experiment. 
De volgende onderzoeksvraag zal dan ook eerst beantwoord moeten 
worden: 

A. -Horen luisteraars verschil tussen zinnen als functie van 
hun positie in de alinea. 

Als deze onderzoeksvraag bevestigend beantwoord wordt, moeten we 
oderzoeken waaraan het ligt dat luisteraars deze verschillen 
horen. Het bepalen van de bovenstaande variabelen is dan een 
volgende stap. Dit leidt op grond van de literatuur tot de 
volgende experimenteel te onderzoeken vragen: 

Bl. -Is de F0 van de eerste beklemtoonde syllabe in een alinea
initiële zin hoger dan de F0 van de eerste beklemtoonde 
syllabe in een alinea-mediale of in een alinea-finale zin 
-Komt de F0 van de eerste beklemtoonde syllabe in een 
geïsoleerde uiting wel of niet overeen met die van een 
alinea-initiële zin. 

B2. -Is de F0 van de laatste beklemtoonde syllabe van een zin 
lager in een zin die aan het einde van een alinea staat, dan 
in een zin die aan het begin of in het midden van een alinea 
staat. 
-Is de F0 van de laatste beklemtoonde syllabe in een alinea
finale zin gelijk aan de F0 van de laatste beklemtoonde 
syllabe in een geïsoleerde uiting. 

C. -Is het verloop van de toplijn en de basislijn zodanig 
dat de range constant blijft en dat toplijn en 
basislijn dus beide dalen of is de verhouding tussen 
toplijn en basislijn zo dat de range naar het eind van 
de alinea toe kleiner wordt. 

D. -Is er sprake van een soort superdeclinatie, met andere 
woorden neemt de inzet van de F0-contour in achtereenvolgen
de zinnen af of is het zo dat alleen de eerste zin een hoge 
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eerste FO heeft, de middelste zinnen een ongeveer gelijke 
inzet en de laatste zin een lagere inzet. 

Als kanttekening bij de bovenstaande onderzoeksvragen komt de 
volgende onderzoeksvraag naar voren. 

E. Realiseert de spreker de orthografische alinea als een 
akoestische, prosodische 'multi sentence-unit'. 

Om bovenstaande experimentele vragen te onderzoeken is het 
nodig metingen te verrichten aan één zelfde zin die op verschil
lende plaatsen in een alinea staat. 

Voor onderzoeksvragen Ben Cis het nodig dat de zin aan het 
begin van de alinea, in het midden en aan het eind van de alinea 
kan staan en dat hij geïsoleerd wordt uitgesproken. 

Voor onderzoeksvraag Dis het nodig dat de zin in minimaal 2 
mediale posities voorkomt en dat er in totaal minstens drie 
zinnen tussen de eerste en de laatste zin staan. 

Om onderzoeksvragen B tot en met D te kunnen beantwoorden 
heeft er een akoestische analyse van daarvoor geschikt 
tekstmateriaal plaatsgevonden. Het tekstmateriaal is op grond van 
het perceptieexperiment (experiment 1) geselecteerd. 

Om onderzoeksvraag E te kunnen beantwoorden is het nodig om 
onafhankelijke evidentie te hebben dat de alinea's die ik als 
aanbied ook werkelijk geschikt zijn om als teksteenheid te 
fungeren. De eerste zin moet thematisch een duidelijk contrast 
vormen met de eraan voorafgaande alinea, de laatste zin van de 
alinea moet samenhang vertonen met het eraan voorafgaande maar 
een geschikte laatste zin voor een alinea zijn, doordat de erop 
volgende zin weer zeer geschikt is als alineabegin. Er moeten 
geen grote thematische overgangen midden in de alinea zitten. 
Hiervoor is een schriftelijk experiment opgezet (experiment 2). 
De resultaten van experiment 2 kunnen dan in combinatie met de 
resultaten van het perceptieexperiment antwoord geven op 
onderzoeksvraag E. Bovendien had het schriftelijk experiment als 
onafhankelijk doel na te gaan of het tekstmateriaal aan de 
gestelde eisen voldeed. 

Samenvattend hebben de verschillende onderzoeksvragen ertoe 
geleid dat het onderzoek in drie delen uiteenvalt, die ik in het 
hierna volgende achtereenvolgens zal behandelen: 

1. Experiment 1: het perceptie-experiment 
2. Experiment 2: het schriftelijke experiment 
3. De akoestische analyse 

Aangezien de verschillende delen uitgaan van hetzelfde 
tekstmateriaal zal ik in het volgende hoofdstuk eerst ingaan op 
het ontstaan en de opname van het tekstmateriaal. 
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4 AANMAKEN VAN HET BASISMATERIAAL 

4.1 De teksten 

Er werden tien teksten geselecteerd uit een beschikbaar corpus. 
Elke tekst bevatte een doelzin die bruikbaar leek voor het 
onderzoek (bijlage 1: de zinnen). De tien teksten werden zo 
bewerkt dat er van elke tekst vier versies ontstonden. De teksten 
bestonden alle uit drie alinea's waarin de doelzin in de tweede 
alinea stond. Deze tweede alinea bestond steeds uit vijf zinnen. 
Deze vier versies verschilden met betrekking tot de positie van 
de doelzin in de tweede alinea, als volgt: 

Versie 1: De zin staat op de eerste plaats 
Versie 2: De zin staat op de tweede plaats 
Versie 3: De zin staat op de vierde plaats 
Versie 4: De zin staat op de vijfde, is laatste, plaats 

De eerste en de derde alinea zijn in de meeste gevallen voor 
alle vier de versies gelijk. Alleen waar het op onoverkomelijke 
problemen stuitte om de tekst acceptabel te houden, heb ik de 
eerste alinea in enkele gevallen aangepast. De vijf zinnen 
waaruit de tweede alinea is opgebouwd zijn ook in de meeste 
gevallen gelijk waar mogelijk. Soms was het tevens nodig om het 
alineaverband wat te verduidelijken met behulp van 'markers' als 
bijvoorbeeld echter. Deze werden uiteraard alleen toegevoegd in 
zinnen waaraan geen metingen verricht worden. In totaal zijn op 
deze manier veertig teksten en tien geïsoleerde zinnen gemaakt. 
(bijlage 2: een voorbeeldtekst) 
4.2 Lezers 

De teksten werden voorgelezen door twee sprekers van de blinden
bib l iotheek; deze zijn geselecteerd op het gebruik van 
prosodische kenmerken en op geschiktheid voor het systeem uit een 
groep van vijf sprekers. Het gaat om twee mannelijke sprekers die 
een ruime ervaring hebben opgedaan met voorlezen omdat zij reeds 
vele jaren aan de blindenbibliotheek verbonden zijn. 

4.3 Procedure 

De lezers kregen in een voorleessessie van ongeveer een uur alle 
versies tekst van de tien zinnen voor te lezen. De teksten werden 
zodanig gerangschikt dat achter elkaar een willekeurige versie 
van zin 1 tot en met 10 werd voorgelezen. In totaal dus veertig 
teksten. De lezer kreeg dus om de tien teksten ongeveer dezelfde 
tekst. Dat leek mij geen bezwaar gezien de achtergrond van de 
lezers. In de studio van de blindenbibliotheek worden delen tekst 
vaak meerdere malen gelezen en slagen de lezers er steeds weer in 
dit op een natuurlijk manier te doen. De lezers werd van tevoren 
niet verteld waar het in het onderzoek om draaide. Ze kregen 
alleen de mededeling dat enkele teksten inhoudelijk met elkaar 
overeenkwamen, maar dat ze toch moesten proberen de teksten 
steeds weer te lezen alsof het nieuwe teksten waren. 

In dezelfde sessie werden ook alle doelzinnen éénmaal in 
isolatie voorgelezen. Deze zinnen werden afzonderlijk aangeboden 
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op een computerterminal. Zodoende wisten de lezers niet van te 
voren wanneer ze klaar waren, dit om een zogenaamde 
lijstintonatie te voorkomen. De zinnen konden door mij opnieuw 
via de terminal aangeboden worden als het bij de eerste lezing 
van een zin om de één of andere reden niet goed ging, 
bijvoorbeeld een krakerige stem of een te zachte stem. 

De lezers mochten af en toe kort pauzeren tijdens de 
voorleessessie, maar alle teksten zijn wel in één sessie gelezen. 
Soms is het namelijk mogelijk dat de FO een paar Hertz scheelt 
van de ene dag op de andere. Bovendien wilde ik voor alle opnamen 
dezelfde stemkwaliteit. 

4. 4 Opnamen 

De opnamen zijn gemaakt in een geluidsdichte ruimte in de studio 
van het IPO. Hierbij werd gekozen voor digitale opslag van het 
spraaksignaal op VHS-banden. De lezers spraken het materiaal in 
waarbij de afstand tot de microfoon zo veel mogelijk constant 
werd gehouden. In figuur 1 vinden we meer informatie over de 
opname en de opnameapparatuur. 

MICROFOON/ Bruel en Kjaer 4003 

analoog signaal 

!MICROFOON- 1 

!VOORVERSTERKER 1~~~VERTERI 1~~~~~~ERI 
Bruel en Kjaer 2812 Sony PCM 601 esD Philips 

Matchline 
VR 6860 

analoog signaal digitaal signaal 

Figuur 1 Blokschema van de opname 

4.5 Data-analyse 

Uit de ingelezen teksten moesten de zinnen waar het om ging 
geïsoleerd worden. Om het materiaal in te nemen in de computer 
moest het eerst weer analoog gemaakt worden. Afhankelijk van de 
amplitude van het opgenomen signaal werd het daarna door een 
versterker/verzwakker gestuurd. Daarna werd om aliasing te 
voorkomen het signaal door een laagdoorlaatfilter van 7.8 kHz 
gehaald. Vervolgens werd het signaal met een samplefrequentie van 
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16 kHz bemonsterd en digitaal opgeslagen in de computer. In 
figuur 2 zien we dit gedeelte van de dataanalyse weergegeven. 

VIDEO
RECORDER 

D/A 
CONVERTER 

Philips 
Matchline VR 6860 

digitaal signaal 

Sony PCM 601 esD 

LAAGDOORLAAT-1--------VERSTERKER1-----COMPUTER 
FILTER VERZWAKKER 

Kemo variable filter VBF 804 Vax/ VMS 
7.8 kHz (Samplefreq. 16 kHz) 

Figuur 2: Blokschema van de data-analyse 

Tot slot werden alle golfvormen geschaald van 16 bit naar 12 bit. 
Dit was nodig om later het programma voor toonhoogtemeting te 
kunnen toepassen. 
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5 HET PERCEPTIE-EXPERIMENT 

5.1 Vraagstelling 

Om te kijken of luisteraars het verschil horen tussen zinnen als 
functie van hun positie in de alinea en om dus te bepalen of het 
zinvol is metingen te verrichten aan de geproduceerde spraak 
werd een perceptie-experiment opgezet. Bovendien kunnen eventueel 
afwijkende akoestische metingen gecombineerd worden met 
resultaten van het perceptie-experiment. 

5.2 Proefpersonen en procedure 

Tien medewerkers van het IPO (groep Horen en Spraak) namen deel 
aan het onderzoek. Ze kregen 40 zinnen aangeboden in 10 blokken 
van 4 zinnen. Eén blok bestond uit vier versies van de deelzin, 
positie 1, positie 2, positie 4 en positie 5. Ze konden deze in 
willekeurige volgorde beluisteren en ook net zo vaak als ze nodig 
vonden. De proefpersonen moesten aangeven op welke plaatsen in de 
alinea d e zinnen oorspronkelijk gestaan hadden. Ze wisten dat het 
ging om de eerste, de tweede, de op één na laatste en de laatste 
zin uit een alinea die bestond uit vijf zinnen. Er was sprake van 
afhankelijke keuzen. Elke positie mocht per blok slechts één keer 
worden t oegekend. 

5.3 Dataverwerking 

De resu l taten zullen per spreker uitgewerkt worden. Voor alle 
beoord e laars samen zal worden vastgesteld in hoeverre ze in staat 
waren t e onderscheiden naar positie in de alinea. Op grond van de 
resultat en zal een keuze gemaakt worden uit de zinnen voor de 
akoestisch e analyse. De resultaten zullen verwerkt worden in een 
verwarri ngsmatrix per zin en per spreker. 

5.4 Resultaten en discussie 

De resultaten zijn per spreker uitgewerkt in een 
verwarringsmatrix. Deze resultaten vinden we in tabel I. De 
resultaten zijn ook per spreker gesommeerd over alle zinnen. Dit 
resultaa t vinden we in tabel II en III. De bijbehorende 
verwarringsmatrices per zin vinden we in bijlage 3. 
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SPREKER 1 

i POSITIE 
1 OORDEEL 
1 

i 11 111 
i 

1 
11211 

1 

1 

! Il 4 Il 

1 

! 
11511 

SPREKER 2 

1 POSITIE 

! OORDEEL 

i 11 111 

Il 2 11 

! 
11 4 11 

1 

! lf 5" 

1 1 

1 1 
1 ! 1 

i 73 i 
i 1 

i 21 i 
1 

5 1 
1 

1 1 
1 

1 

48 

31 

15 ! 
1 

1 
6 

1 

2 
1 

4 
1 

5 

! ! 
7 i 15 i 4 

1 

29 47 1 6 1 

44 29 20 

20 9 70 

2 4 5 

! 1 1 

1 

24 ! 25 5 
1 

27 1 27 13 

26 39 1 18 

23 8 64 
1 

Tabel I Verwarringsmatrixen per spreker. Kolommen: de werkelijke 
positie; rijen: de toebedeelde positie. 

Als we naar tabel 1 kijken zien we voor positie 1 een hoog 
aantal 11 1 11 en voor positie 5 een hoog aantal "5'' toekenningen bij 
spreker 1 en een hoog aantal "5" toekenningen voor positie 5 bij 
spreker 2. Als we daarentegen naar positie 2 en 4 kijken vinden 
we een zeer slecht resultaat: respectievelijk 29 correcte "2"
toekenningen en 29 correcte 11 4 11 - toekenningen voor spreker 1 en 
27 correcte 11 2 11 -toekenningen en 39 "4''-toekenningen voor spreker 
2. Opvallend is dat bij spreker 1 vrij hoge aantallen worden 
gevonden bij positie 2,oordeel "4'' en positie 4,oordeel "2". We 
zien dat de luisteraars dus niet goed in staat waren de 
middencategorieën afzonderlijk te classificeren naar positie 2 en 
4, maar dat daartussen grote verwarring optrad. Als we de 
posities 2 en 4 samenklappen tot één MIDDENcategorie en de 
bijbehorende "2'' en "4" oordelen samenklappen tot één 
''MIDDEN"categorie, zien we vooral voor spreker 1 een sterke 
verbetering van het resultaat: 149 correcte oordelen van de 200. 
Voor spreker 2 worden dat er 119. 

Daarnaast waren er grote verschillen tussen afzonderlijke 
zinnen. In sommige zinnen waren de luisteraars beter in staat het 
onderscheid tussen de verschillende categorieën te maken dan in 
andere zinnen. We zien dit in tabel II en III. 
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1 

! AANTAL JUIST VOOR IEDERE POSITIE TOTALEN 

i 1 

ZIN 1 2 4 5 2&4 2of4 2&4 1 

1 
1 

1 1 i 4 - - 8 12 12 24 
1 1 

2 5 1 2 4 10 12 19 

3 10 7 8 9 19 34 38* 

4 3 1 - 6 11 10 20 

5 10 5 5 10 20 30 40* 

6 8 3 3 7 15 21 30* 

7 7 6 4 3 12 20 22 

8 10 4 3 10 20 27 40* 
1 

9 ! 9 1 2 8 17 20 34* 
l 

10 1 7 1 2 5 13 15 25 
******!************************************** 

TOT 1 73 29 29 70 149 
i 

Tabel II: Re sul ta ten spreker 1. In de kolom " 2of 4 " onder TOTAAL 
is het aantal correcte scores over 40 oordelen weergegeven 
wanneer de categorie midden voor en midden achter gescheiden 
worden (dat wil zeggen de som van 1, 2, 4 en 5), in de kolom 
"2&4'' wanneer deze categorieën als één middencategorie beschouwd 
worden (dat wil zeggen de som van 1, 2&4 en 5). De sterretjes in 
de rechterkolom geven aan welke zinnen geselecteerd zijn voor de 
akoestische analyse. 

Spreker 1 heeft duidelijk betere cues gebruikt om zijn 
alineaintonatie te markeren dan spreker 2. 
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2 AANTAL JUIST VOOR IEDERE POSITIE TOTALEN 

ZIN 1 2 4 5 2&4 2o f4 2&4 

1 4 1 1 7 13 13 24 

2 5 7 5 12 

3 7 1 9 15 17 31* 
1 

4 3 1 3 8 11 1 15 22 
1 

5 6 7 8 1 13 14 
1 

6 6 6 8 9 15 1 29 30* 
1 

7 1 3 1 6 9 1 11 16 
1 

8 10 5 6 4 14 1 25 28 
1 

9 8 8 8 9 17 1 33 34* 
1 

1 1 0 1 3 2 5 7 11 1 17 21 
l******l**** **********************************I 
1 TOT 1 48 27 39 64 119 1 

Tabel III: Resultaten spreker 2. In de kolom "2of4" onder TOTAAL 
is het totaal aantal goede scores over 40 oordelen per zin 
weergegeven wanneer de categorie midden voor en midden achter 
als aparte categorieën beschouwd worden (de som van 1, 2, 4 en 
5), in de kolom "2&4" wanneer deze categorieën als één 
middencategorie beschouwd worden (de som van 1, 2&4 en 5). De 
sterretjes geven aan welke zinnen geselecteerd zijn voor de 
akoestische analyse. 

We zien dus ook als we tabel II en III bekijken dat de 
luisteraars geen verschil konden horen tussen de categorieën 
middenvoor en middenachter. In de tabel vinden we ook de 
resultaten wanneer we deze categorieën samen nemen. Het aantal 
correcte scores neemt dan aanzienlijk toe, vooral bij spreker 1. 
Het lijkt dus zo te zijn dat eventuele akoestische verschillen 
die gevonden zouden kunnen worden voor deze twee categorieën niet 
perceptief relevant zijn voor tekstintonatie. Luisteraars kunnen 
wel goed differentiëren tussen de eerste zin, het midden en de 
laatste zin van de alinea. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
oordelen voor spreker 2 voor de middencategorie nauwelijks boven 
kansniveau uitkwamen. 

De luisteraars vonden het over het algemeen een moeilijke 
taak. Eén proefpersoon heeft afwijkende oordelen gegeven omdat 
hij niet in staat was te differentiëren tussen bepaalde zi nnen 
die volgens hem zo goed als identiek waren. Het was bovendien 
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lastig dat de instructie niet duidelijk vermeld had dat de zinnen 
afkomstig waren uit de tweede alinea van de tekst. Luisteraars 
konden nu namelijk denken dat de zin die aan het begin van de 
alinea stond, de eerste zin van de hele tekst was. Sommige zinnen 
waren namelijk niet geschikt om als inleidende zin voor een hele 
tekst te fungeren. Voor zover mij bekend heeft dit echter slechts 
in één geval problemen opgeleverd. 

Het totale beeld laat echter zien dat de luisteraars voor 
spreker 1 in totaal in 73% van de gevallen in staat waren de 
zinnen correct te classificeren als we uitgaan van een 
onderscheid in drie categorieën: initiëel, midden en finaal en 
voor spreker 2 slechts in 58% van de gevallen. We kunnen 
onderzoeksvraag A, namelijk of luisteraars verschil tussen zinnen 
kunnen horen als functie van de positie in de alinea, dan ook 
gedeeltelijk bevestigend beantwoorden. Luisteraars kunnen het 
verschil horen tussen zinnen die oorspronkelijk op verschillende 
plaatsen in de alinea hebben gestaan. Ze kunnen echter geen 
verschil horen tussen zinnen afkomstig van de middenposities, 
zodat we ruwweg een onderscheid kunnen maken in drie 
verschillende categorieën: de eerste zin, de middelste zinnen en 
de laatste zin. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen 
sprekers. 

Dit is ook al een eerste indicatie voor de afwezigheid van 
superdeclinatie. zou er superdeclinatie zijn dan zouden we eerder 
verwarring verwachten tussen de twee eerste posities en tussen de 
twee laatste posities. 

De zinnen die in de tabellen II en III gemarkeerd zijn met 
een* zijn de zinnen die in 30 van de 40 gevallen een correcte 
claasificatie hadden, dat wil zeggen zin 3, 5, 6, 8 en 9 van 
spreker 1 en zin 3, 6 en 9 van spreker 2. In het volgende 
experiment kunnen we kijken of de verschillen tussen zinnen te 
wijten zijn aan een eventueel niet correcte alineaindeling. In 
deze 8 zinnen zou dan sprake moeten zijn van een zeer goede 
indeling in alinea's. 

In twee gevallen hebben de proefpersonen unaniem een andere 
categorie toegekend aan een zin. Dit is het geval in zin 2 
(spreker 2). De uiting die oorspronkelijk op de op één na laatste 
positie stond werd door iedereen waargenomen als alinea-initiëel. 
Voor zin 5 werd de uiting die oorspronkelijk op de tweede positie 
stond, unaniem waargenomen als alineafinaal. Ik zal deze zinnen 
relateren aan de resultaten van het schriftelijke experiment 2. 
Bovendien zal ik ook deze zinnen naderhand nog akoestisch 
analyseren om te kijken of het aan de akoestische realisatie ligt 
dat de luisteraars tot deze oordelen zijn gekomen. 
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6 EXPERIMENT 2; INDELING IN ALINEA'S 

6.1 Methode 

Dit experiment is opgezet om na te gaan of de gekozen opdeling 
van de tekst in alinea's juist is, dat wil zeggen of formele 
eenheden corresponderen met inhoudelijke eenheden. Tevens kan in 
combinatie met de resultaten van het perceptieexperiment worden 
nagegaan of de alinea als orthografische eenheid ook 
gerealiseerd wordt al prosodische eenheid. De prefinale versies 
van de teksten zijn ook met een dergelijke test door acht 
medewerkers van het IPO beoordeeld en aan de hand van die 
oordelen zijn toen de teksten aangepast en in de huidige vorm 
ontstaan. 

6.1 . 1 Materiaal 

Voor dit experiment werden dezelfde teksten gebruikt als in 
experiment één. Alleen was de alineaverdeling weggelaten en 
werden alle zinnen apart onder elkaar afgedrukt. Zie bijlage 4. 

6.1 . 2 Proefpersonen 

De proefpersonen waren letterenstudenten, medewerkers van de 
R.U . U. vakgroep Fonetiek en medewerkers van het !PO. Ik 
veronderstel van alle proefpersonen dat ze een redelijke ervaring 
hebben in het omgaan met tekstmateriaal. 

6.1 . 3 Procedure 

Alle beoordelaars kregen tien teksten aangeboden. Ze kregen van 
de tien verschillende moederteksten alle versies 1, 2, 3 óf 4. Er 
waren dus eigenlijk vier groepen beoordelaars. Elke groep bestond 
uit tien proefpersonen. Ze konden het werk mee naar huis nemen en 
inleveren wanneer het klaar was. Deze methode had tot gevolg dat 
er uiteindelijk maar ongeveer zeven exemplaren per versie 
beschikbaar waren om de resultaten op te baseren. 

De beoordelaars moesten van elke zin uit een tekst 
beoordelen hoe geschikt deze zin was om als alineabegin te 
fungeren. Dit oordeel werd uitgedrukt in een cijfer op een 
schaal van 1 (zeer slecht geschikt als het begin van een alinea) 
tot 10 (zeer goed geschikt als begin). Het kon daarbij voorkomen 
dat twee zinnen die achter elkaar staan allebei geschikt waren om 
een nieuwe alinea mee te beginnen. 

6.1.4 Dataverwerking 

Van alle zinnen die beoordeeld werden, werd per versie het 
gemiddelde over alle proefpersonen berekend. Per versie zijn er 
een aantal zinnen waarvoor het zeer belangrijk is wat voor 
beoordeling ze krijgen. Ik zal die hieronder per versie 
weergeven. De doelzinnen zijn onderstreept. Hierbij ga ik ervan 
uit dat een alineainitiële zin een zo hoog mogelijk cijfer moet 
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krijgen en een alineamediale en een alineafinale zin een zo laag 
mogelijk cijfer. 

Versie 1: 
1. Laatste zin alinea 1 
2. Eerste zin alinea 2 
3. Tweede zin alinea 2 

Versie 2: 
1. Laatste zin alinea 1 
2. Eerste zin alinea 2 
3. Tweede zin alinea 2 
4. Derde zin alinea 2 

Versie 3 
1. Zin drie alinea 2 
2. Voorlaatste zin alinea 2 
3. Laatste zin alinea 2 
4. Eerste zin alinea 3 

Ve rs i e 4 
1. Zin drie alinea 2 
2. Voorlaatste zin alinea 2 
3. Laatste zin alinea 2 
4 . Eerste zin alinea 3 

6.2 Resultaten 

De resultaten per versie worden weergeven in de tabellen IV-VII. 
De gemiddelde oordelen en standaarddeviaties zijn gebaseerd op 
zeven beoordelaars voor versie 1-3 en op zes beoordelaars voor 
versie 4 . De deelzin is vet afgedrukt. Rechts in de tabel vinden 
we de gemiddelde waarde per positie berekend over alle zinnen en 
daarnaast berekend over de zinnen die geselecteerd zijn in het 
percepti eex periment (gemarkeerd met een* in tabel II en III). In 
de discussie zullen de resultaten verder besproken worden. 
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i 1 1 

ZIN 11 2 3 4 15 6 7 8 9 10 GEM GEMS 
POS i i 

1 1 1 

LAATSTE ZIN 11 2 11 2 Il 1 1 2 1 3 1 1 
ALINEA 1 10. 7 2 . 6 1 0 . 8 1.510,4 0.8 0 . 4 1. 5 0. 4 3.4 

1 1 
EERSTE ZIN IS 7 5+ 17 7 8 8 5+ 8 8 7 7 
ALINEA 2 12.s 3 . 5 3.8 2.9 3 .1 1. 5 2 . 3 3.6 3.2 3.6 

TWEEDE ZIN 2 3 4+ 3 1 1 1 4+ 5 3 3 3 
ALINEA 2 1. 5 3.3 4.0 3. 3 0. 4 0.5 0. 4 4. 0 3.6 2.8 

Tabel IV Gemiddelde scores en standaarddeviaties over alle 
proefpersonen versie 1: de deelzinnen staan in alle teksten op de 
eerste positie van de tweede alinea. De scores zijn uitgedrukt op 
een 10-puntsschaal (l=niet geschikt als alineabegin, l0=zeer 
geschikt als alineabegin). Met een+ zijn de zinnen aangegeven 
waarbij waarschijnlijk sprake is geweest van een binaire keus 
(uitleg z ie tekst) 

i 1 1 1 1 

ZIN 11 2 3 14 5 16 17 8 9 10 GEM GEMS 
!POS i i 

1 1 

!LAATSTE ZIN 1 2 2 16 1 12 2 2 1 3 2 2 
!ALINEA 1 0.5 1. 5 1.713,6 0.811. 6 0.8 1.1 0.4 3. 4 

1 1 1 
EERSTE ZI N 9 6 7+ 19 8 14+ 8 6 9 17 7 7 1 
ALINEA 2 1. 2 3.7 3.ll1.ll1.7l3,7 2.3 2.911.4 3 .1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
TWEEDE ZIN 11 5 5+ 11 15 15+ 2 12 2 4 3 4 
ALINEA 2 1 0 . 5 3.6 3.7 0,5l3,4l3,9ll,lll,2 1.213,6 

1 1 1 1 
DERDE 11 1 2 2 11 14 12 2 2 1 2 2 1 
ALINEA 2 10.410.s10.s10.s10.5l3,5ll,5 1.511.6 0. 5 1 i i i i i i i i 

Tabel V Gemiddelde scores met doelzinnen op de tweede positie 
in de alinea. De scores zijn uitgedrukt op een 10-puntsschaal 
(l=niet geschikt als alineabegin, l0=zeer geschikt als 
alineabegin). Met een+ zijn de zinnen aangegeven waarbij 
waarschijnlijk sprake is geweest van een binaire keus (uitleg zie 
tekst) 
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1 

12 14 is 1 is 1 1 
ZIN 11 3 6 17 19 110 GEM GEMS 

POS i i i i i i 
1 1 1 

13 
1 

13 DERDE ZIN 14 13 3 2 12 1 13 1 3 2 
ALINEA 2 13.912 . 6 1. 5 1.711.7 0.412.9l1.8 2.8 0.0 

1 1 1 
VIERDE ZIN 16 3 6 1 5 14 5 4 2 6 4 4 
ALINEA 2 13 .1 2. 5 3.0 0.5 2.713.5 3.0 3.5 2.6 3.9 

1 
LAATSTE ZIN 1 1 2 1 5 1 1 1 2 3 2 2 
ALINEA 2 0.0 0. 4 1. 9 0. 4 3 . 6 0. 4 0. 0 0.8 1. 5 2.8 

EERSTE ZIN 110 10 8 9 8 9 10 7 9 10 9 8 
ALINEA 3 10.4 0.8 3.5 0.811.7 1. 5 0.8 3.3 1.1 0.0 

1 1 

Tabel VI Gemiddelde scores met deelzinnen op de vierde positie 
in de alinea. De scores zijn uitgedrukt op een 10-puntsschaal 
(l=niet geschikt als alineabegin, l0•zeer geschikt als 
alineabegin). 

ZI N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GEM GEMS 
POS 
DERDE ZIN 2 4 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 
ALINEA 2 1. 5 1. 8 0.510.5 0.8 0.5 3. 4 0.4 0.4 0.5 

1 
IVIERDE ZIN 12 3 2 2 3 3 4 1 2 3 3 2 
ALINEA 2 11. 5 2.8 1. 3 0. 5 2.4 2.3 2.8 0.5 0.9 2.0 

1 
LAATSTE ZIN 3 5 3 12 4 3 3 4 3 3 3 3 
ALINEA 2 2.3 3.7 1. 5 1. 2 2.0 3.5 1. 5 2.6 1. 4 2.1 

EERSTE ZIN 10 8 7 9 9 7 9 7 8 9 8 8 
ALINEA 3 0 . 4 3. 4 1.410.8 1.0 3. 0 0. 4 3.3li.3 1. 2 

i i 

Tabel VII Gemiddelde scores met deelzinnen op de laatste 
positie in de alinea. De scores zijn uitgedrukt op een 10-
puntsschaal (l=niet geschikt als alineabegin, l0=zeer geschikt 
als alineabegin). 

6.3 Discussie 

De proefpersonen vonden over het algemeen het experiment niet 
heel moeilijk maar wel heel saai. Niet alle proefperonen die een 
test gekregen hadden, hebben hem dan ook gedaan. Het duurde 
daardoor relatief lang voordat alle respons binnen was. Ik heb op 
een gegeven moment dan ook de test gewoon afgesloten en de 
respons gebruikt die binnen was. Dit was al nadat op grond van 
het perceptieexperiment de akoestische analyse had 
plaatsgevonden. 

Als we de resultaten bekijken zien we dat de 
alineaindelingen globaal gezien wel overeenkwamen met de 
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alineaindeling zoals die was aangebracht in de teksten die de 
sprekers voorgelegd gekregen hebben. Ook het aparte gemiddelde 
helemaal rechts in de tabellen voor alle zinnen die akoestisch 
geanalyseerd zijn en waarin inderdaad sprake was van een 
prosodische multi-sentence unit is niet afwijkend van wat we 
ver wachten. 

Er is in alle gevallen sprake van veel ruis in de data. Dit 
zien we uitgedrukt in de grote standaarddeviaties. In een aantal 
ge v allen was er geen overeenstemming tussen de beoordelaars met 
betrekking tot de plaats van de alineagrens. Bij de gevallen met 
een+ zien we dat de beoordelaars steeds of de éne zin of de 
andere zin als alineagrens gemarkeerd hadden. Dit komt dus tot 
uit i ng in de zeer hoge standaarddeviaties (tussen de 3.2 en de 
4. 0 ) . 

Eén van de oorspronkelijke doelen is ook geweest om zeer 
afw i jkende perceptieve perceptieve oordelen eventueel te 
relateren aan afwijkende thematische oordelen. In twee gevallen 
hebben luisteraars een zin unaniem een andere positie toegekend. 
In het ge val van zin 2 (spreker 2) op de vierde positie waren 
alle luisteraars het erover eens dat dit de eerste zin moest 
z1Jn. In het geval v an zin 5 (spreker 2) op de tweede positie 
waren alle luisteraars het erover eens dat dit de laatste zin 
moest zijn. Zou er enig verband zijn tussen deze afwijkende 
perceptiev e oordelen en een eventuele verkeerde indeling in 
alinea's dan zouden we een hoge score voor zin 2, versie 3 moeten 
vinden, namelijk zeer geschikt als thematische grens. We vinden 
niet dit resultaat, namelijk een 3 gemiddeld over zeven 
beoordelaars. Voor zin 5, versie 2 zouden we een lage score 
moeten vinden met eropvolgend een zin die zeer geschikt zou z1Jn 
als alineagrens uitgedrukt in een hoog cijfer. Ook dit blijkt 
niet het ge v al te zijn, namelijk een 5 voor de deelzin zelf en 
een 1 (sd 0.5) voor de zin erna. Bovendien hebben ambigue 
alineagrenzen niet geleid tot verwarringen in het perceptie
experiment. We vinden dus geen aanleiding om te veronderstellen 
dat de afwijkende resultaten voor enkele zinnen in het perceptie
experiment voortkwamen uit een ongelukkige alinea-indeling 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de alineaindelingen 
globaal gezien vrij geslaagd waren. Bovendien is uit het 
perceptieexperiment gebleken dat de lezers zich inderdaad 
gehouden hebben aan de indeling zoals die orthografisch 
weergegeven was in een groot aantal zinnen. We gaan daarom in dit 
onderzoek uit van het volgende antwoord op onderzoeksvraag E. 
Onder de hier geldende condities wordt de orthografische alinea 
door de spreker gerealiseerd als een prosodische eenheid. 
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7 AKOESTISCHE ANALYSE 

7.1 Metingen 

Voor de akoestische analyse van het signaal werd op de 
bemonsterde gescalede golfvormen een LPC-analyse toegepast met 
28 filtercoëfficienten en een frameduur van 10 ms. Het filter 
werd berekend in A-parameters (coëfficienten van één hogere 
ordefilter). Daarna werd voor het berekenen van de toonhoogte 
gekozen voor een pitchdetectiealgoritme van Jan van Hemert. Dit 
algoritme maakt gebruik van de harmonischenzeefmethode van 
Willems en Duifhuis. Het programma maakt daarbij tevens gebruik 
van van een tracking algoritme, wat resulteert in gladdere F0-
curves. Waar nodig werden fouten in de toonhoogtemetingen met de 
hand gecorrigeerd. 

De toonhoogtecurves werden gebruikt om F0-maxima op de 
eerste en laatste beklemtoonde syllabe te bepalen. Na stilering 
is ook het verloop van de top- en de basislijn bepaald. In 
onderstaande hoofdstukken zal ik uitgebreider op de afzonderlijke 
metingen ingaan. 

7.2 Dataverwerking 

Op grond van de gevonden resultaten van het perceptieexperiment 
heb ik de zinnen geselecteerd die in aanmerking kwamen voor een 
akoestische analyse. Als criterium heb ik genomen dat de 
luisteraars in 30 van de 40 oordelen de correcte categorie 
toegekend moesten hebben, uitgaande van één middencategorie. De 
zinnen die in de tabellen II en III gemarkeerd zijn met een* 
z1Jn de zinnen die dan overblijven, dat wil zeggen zin 3, 5, 6, 8 
en 9 van spreker 1 en zin 3, 6 en 9 van spreker 2. 

De resultaten van de diverse metingen zullen als input 
gebruikt worden voor een variantieanalyse. Significante overall 
resultaten zullen met een Newman Keuls post-hoc analyse op 
afzonderlijke significante resultaten worden getoetst. 

7.3 De eerste piek 

In alle acht zinnen werd het toonhoogtemaximum van de eerste 
beaccentueerde syllabe gemeten. In onderstaande zinnen is de 
betreffende syllabe onderstreept. In alle gevallen betreft het 
accentverlenende stijgingen. De toonhoogte werd gemeten 50 ms na 
de klinkerinzet. Ten eerste omdat dit een eenduidig criterium is, 
ten tweede omdat in alle gevallen dit meetpunt vrijwel 
overeenkwam met het amplitudemaximum. Bovendien kwam dit meetpunt 
ook vrijwel overeen met het absolute F0-maximum, behalve in de 
zinnen in isolatie. Deze stegen nog door na dit punt tot vrijwel 
het niveau van de pieken in de zinnen op de eerste positie. De 
metingen vonden plaats in de ongestileerde contouren. Deze 
contouren waren dankzij het tracking-algoritme van het 
toonhoogtemeetprogramma ontdaan van zeer afwijkende meetpunten. 
De klinkerinzet werd bepaald met behulp van een programma dat de 
golfvorm van het signaal weergeeft. In combinatie met luisteren 
werd daarmee visueel de klinkerinzet bepaalt. 
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SPREKER 1 
Men wil onderzoeken in welke mate overgewicht bij jonge mensen 
voorkomt. 
De leerlingen die betrapt werden, zullen geen herexamen mogen 
doe~ 
De vr aag naar kinderopvang is tweemaal zo groot als het aanbod. 
In de normale omstandigheden kun je v erbouwingen niet aftrekken. 
De pioniers v an de opvoermethode wa ren nog tevreden met een 
enkele strip over de neus en over het dak van de auto. 

SPREKER 2 
Men wil onderzoeken in welke mate overgewicht bij jonge mensen 
voo r komt. 
De vraag naar kinderopvang is tweemaal zo groot als het aanbod. 
De pioniers van de opvoermethode waren nog tevreden met een 
enkele strip over de neus en over het dak van de auto. 

7.3.1 Resultaten 

In t abel VIII staan de waarden van de toonhoogtepiek als functie 
van de positie van de zin voor beide sprekers. 
Het was in één geval niet mogelijk om de toonhoogtepiek op de 
betreffende syllabe te bepalen. Het ging hierbij om het woord 
normale uit zin 8 van spreker 1 in de tweede positie. Het ging 
in dat geval niet om een beaccentueerde syllabe. Bij de analyses 
werd v oor deze waarde het gemiddelde genomen van alle 
toonhoogtema x ima gemeten bij syllaben afkomstig uit zinnen op de 
tweede positie. In de rest van de gevallen waren de gerealiseerde 
accenten in alle posities v an één zin hetzelfde. 

sprekerl spreker 2 

lzinl3 5 6 8 9 3 6 9 MEAN 
lpos 
11 1176 168 136 184 211 188 182 216 183 1 
1 sd 25.0I 
2 1 45 163 133 150 176 163 158 155 1 

4 1140 142 110 118 145 165 121 123 
sd 13.01 
133 

1 sd 18.1 
15 119 127 116 103 104 133 111 151 121 
1 sd 16.1 
IISOl134 138 120 103 195 182 118 198 149 
1 1 sd 37.5 

Tabel VIII Waarden toonhoogtemaxima van de eerste beaccentueerde 
syllabe, gemeten 50 ms na de klinkerinzet. 
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7.3.2 Statistische evaluatie en discussie 

De gevonden data werden gebruikt als input voor een 
variantieanalyse. Het overall effect van positie was 
significant: F

412 8 
= 13.2; p<0,005. Om de significantie van de 

afzonderlijke vergelijkingen te bepalen is een Newman-Keuls post
hoc analyse uitgevoerd . Deze analyse neemt de spreiding van alle 
data mee in het bepalen van de significantie 1

• In het 
onderstaande schema vinden we de significant van elkaar 
verschillende vergelijkingen aangegeven met een* 
(significantieniveau = .05) 

pos 1 2 4 5 ISO 
1 * * * * 
2 * 
4 
5 * 
ISO 

We kunnen hieruit opmaken dat er drie categorieën te 
onderscheiden zijn wat betreft de eerste piek: 
1. De eerste zin. 
2. De middelste zinnen en de zin in isolatie. 
3. De laatste zin. 

Onderzoeksvraag Bl moet dus als volgt beantwoord worden: 
- In alineainitiële zinnen is de F0 van de eerste beklemtoonde 
syllabe inderdaad hoger dan in alineamediale zinnen en 
alineafinale zinnen. 
- In alineamediale zinnen is de F0 van de eerste beklemtoonde 
syllabe hoger dan in alineafinale zinnen. 
- In geïsoleerde zinnen is de F0 even hoog als in alineamediale 
zinnen. 

Bij het laatste moet opgemerkt warde~ dat bij de zinnen in 
isolatie de F0 nog na 50 ms na de klinkerinzet relatief langer 
doorstijgt. wanneer we de absolute F0-maxima meten op de eerste 
beaccentueerde syllabe komt de zin in isolatie hoger uit. 

7.4 De laatste piek 

In een aantal zinnen was het ook mogelijk de toonhoogte van de 
laatste beaccentueerde syllabe te meten. Alleen die zinnen werden 
geselecteerd waarbij in alle posities sprake was van een zelfde 
toonhoogtebeweging op het deelwoord. Het ging in drie gevallen om 
een accentverlenende stijging en in drie gevallen om een 
accentverlenende daling. In het geval van een stijging werd weer 
50 ms na de klinkerinzet gemeten. In het geval van een daling 
werd de waarde op de klinkerinzet gemeten omdat dit vrijwel 
overeenkwam met het kantelpunt van de voorafgaande beweging naar 

1 De berekening is terug te vinden in: B.J Winer, 
Statistical Principles in experimental design. McGraw-Hill Series 
in Psychology, New York. 1962; p. 80-82 
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de accentverlenende daling: bovendien was op 50 ms na de 
klinkerinzet de FO in de meeste gevallen al bijna op het niveau 
van de basislijn. Het is bekend dat de toonhoogte bij de 
klinkerinzet sterk afhankelijk is van segmentele factoren; met 
name als de direct voorafgaande consonant een stemloze plosief 
is, komt de toonhoogte veel hoger uit. Deze storende factor was 
niet aanwezig in de geselecteerde woorden. 
Het ging om de volgende woorden: 

SPREKER 1 
3 . jonge 
5. geen 
6 . aanbod 
8 . niet 
9 . dak 

SPREKER 2 
6. aanbod 

7.4.1 Resultaten 

accentverlenende stijging 
accentverlenende stijging 
accentverlenende daling 
accentverlenende stijging 
accentverlenende daling 

accentverlenende daling 

In tabel IX staan de waarden van de toonhoogtemaxima in de 
laatste beaccentueerde syllabe als functie van de positie in de 
zin. 

!STIJGING * DALING 
1 !spreker 1 * 2 
lzinl3 5 8 * 6 9 6 
lpos * 
11 1134 148 116 * 154 170 1431 
1 1 * 1 
12 1129 160 140 * 134 101 1371 
1 1 * 
14 110 133 157 * 150 114 
1 * 

5 103 115 121 * 106 100 145 
1 * 

Iso1--- 126 * 97 125 110 

Tabel IX Waarden van de toonhoogtemaxima op de laatste 
beaccentueerde syllabe. Voor de stijgingen gemeten op 50 ms na de 
klinkerinzet. Voor de dalingen op de klinkerinzet. 

In enkele gevallen was het niet mogelijk een waarde te bepalen 
omdat het betreffende woord in die gevallen geen accent had. Het 
was niet nuttig tot statistische evaluatie over te gaan omdat er 
weinig data beschikbaar zijn en er bovendien nog een aantal 
ontbreken die geschat zouden moeten worden. Als observatie kan 
worden opgemerkt dat het erop lijkt dat ook hier de pieken in de 
zinnen die op de eerste positie staan hoger zijn dan in de zinnen 
op de laatste positie. 

Onderzoeksvraag B2 kan derhalve wegens gebrek aan data niet 
beantwoord worden. 
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7.5 Basislijn en toplijn 

7.5.1 Inleiding 

Om het verloop van de basislijn en de toplijn te bepalen moesten 
de toonhoogtecontouren eerst gestileerd worden. Dat wil zeggen 
dat de originele grillige intonatiecontour wordt vervangen door 
een close-copystilering die daar perceptief identiek mee is. 
Perceptief irrelevante details worden dus glad gestreken en wat 
overblijft zijn de perceptief relevante toonhoogtebewegingen . In 
figuur 3 zien we een orginele F0 contour met daaronder de 
stilering van dezelfde contour. 

····· ....... ······••,• ·• -- .-·•,· ' 

... .. ___ .-·· 
-··- ··-----····- - · 

Figuur 3 F0-contour van de zin "De leerlingen die betrapt 
werden, zullen geen herexamen mogen doen" met daaronder de 
gestileerde F0-contour 

De toonhoogtecontouren z1Jn eerst door een programma gegaan 
waarin ze automatisch van een stilering voorzien worden. Dit 
programma is ontworpen door Dik Hermes. Deze stilering is 
uitsluitend gebaseerd op signaaleigenschappen. Dit programma laat 
echter nogal wat perceptief relevante bewegingen zoals 
bijvoorbeeld de 4-5-A en de 0-5-A beweging (zie figuur 4) 
achterwege : in deze gevallen wordt de 4-5 en t-5 sequentie 
samengeklapt tot één lijnstuk. 
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Figuur 4 Een 4-5-A en een 0SA beweging volgens de 
intonatiegrammatica van Collier en 't Hart. Hierin staat het 
cijfer 4 voor inclinatie vanaf de basislijn, 0 voor hoge 
declinatie, 5 voor een accentverlenende halve stijging en A voor 
een accentverlenende finale daling. 

Voor alle stileringen is daarom door mij nagegaan of ze 
perceptief identiek waren aan het orgineel. Fouten zijn daarna 
met de hand bijgewerkt. Deze resultaten zijn daarna door J. 
Terken aan een laatste controle onderworpen en ook nog eventueel 
bijgewerkt. Om het verschil aan te geven vergelijken we in figuur 
5 een automatische stilering met daaronder de verbeterde versie . 

. · -··- .. 

Figuur 5 Automatische stilering van de zin "Men wil onderzoeken 
in wel ke mate overgewicht bij jonge mensen voorkomt" (spreker 2 ) 
met daar onder de verbeterde versie. 
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De toplijn werd bepaald door een rechte lijn te trekken over de 
toppen van de intonatiecontour waarbij de toonhoogte is uitgezet 
op een logaritmische schaal. 
De basislijn werd bepaald door een rechte lijn te trekken door 
de dalen van de intonatiecontour, met eveneens de toonhoogte 
uitgezet op een logaritmische schaal. 
Top- en basislijnen konden alleen dan met elkaar vergeleken 
worden wanneer de globale intonatiecontour overeenkwam. 
Wanneer de zin uiteenviel in twee declinatiestukken werden van 
ieder declinatiestuk apart top- en basislijn bepaald. Het betreft 
hier alleen duidelijke gevallen (zie figuur 6). Voor de 
beginfrequentie werd dan uitgegaan van het eerste stuk, voor de 
eindfrequentie van het tweede stuk. 

-·---··- ---···-- - · 

Figuur 6 Toplijn bestaande uit één declinatiestuk en daaronder 
een voorbeeld van een toplijn uiteenvallend in twee 
declinatiestukken. 

Ik zal in het onderstaande eerst ingaan op de metingen aan de 
toplijn, daarna op de metingen aan de basislijn. Ik zal deze 
metingen daarna apart statistisch evalueren en tot slot in de 
discussie komen tot een model voor het verloop van top- en 
basislijn en daarin ook de verhouding tussen top- en basislijn 
bespreken uitgedrukt in de range in antwoord op onderzoeksvraag 
C. In figuur 7 zien we een voorbeeld van vier basislijnen voor 
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vier verschillende posities van de zin "De vraag naar 
kinderopvang is tweemaal zo groot als het aanbod". 

-- -

Figuur 7 Basislijnen behorend bij de zin "De vraag naar 
kinderopvang is tweemaal zo groot als het aanbod" van spreker 1 
op vier verschillende posities in de alinea 

7.5.2 De toplijn 

In tabel X zien we de waarden die gevonden werden voor de begin
en eindfrequentie van de toplijn. 
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BFR 3 5 6 8 9 3 6 9 MEAN 

1 190 178 227 205 248 200 199 218 208 
sd 22.2 

2 164 181 216 169 190 170 196 183 
sd 17.0 

4 167 182 195 196 132 167 173 
sd 20.2 

5 165 151 142 195 160 155 122 186 159 
sd 23.3 

ISO 197 208 228 185 204 204 
sd 12.0 

EFR 3 5 6 8 9 3 6 9 MEAN 

1 93 160 128 117 161 136 129 105 128 
sd 24.0 

2 82 140 143 115 102 134 169 126 
sd 26.8 

4 74 141 149 176 121 135 138 133 
sd 28.8 

5 85 116 112 131 109 89 138 146 115 
sd 21. 9 

ISO 108 108 126 117 117 115 
sd 5.7 

Tabel X Begin- en eindfrequentie van de toplijn als functie van 
de positie in de alinea voor beide sprekers met de bijbehorende 
gemiddelden en standaarddeviaties. Die gevallen waarin geen 
toplijn bepaald kon worden zijn aangeduid met --- (voor uitleg 
zie tekst) 

In enkele gevallen was het niet mogelijk het verloop van de 
toplijn te bepalen. Dit had de volgende oorzaken: 

- Het tweede deel van zin 3 in isolatie is andersom 
uitgesproken door beide lezers. Bij jonge mensen voorkomt 
werd voorkomt bij jonge mensen. Dit kwam door een invoerfout 
bij de zinnen die via de terminal aangeboden werden. 
- Zin 5 in de tweede positie, de vierde positie en in 
isolatie viel uiteen in twee declinatiestukken, waarvan het 
eerste stuk stijgend en het tweede stuk dalend was. Er was 
in dit geval geen sprake van een declinatiereset. Dit was 
ook het geval bij de ontbrekende zin op de vierde positie 
van zin 9. 

7.5.2.1 Statistische evaluatie en discussie 

De data waren input voor twee variantieanalyses met één 
afhankelijke variabele: in de eerste analyse de waarde van de 
beginfrequentie, in de tweede analyse de waarde van de 
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eindfrequentie en voor beide één onafhankelijke variabele 
namelijk de positie in de alinea. 

Voor de beginfrequentie vinden we een overall significant 
resultaat voor de positie: F

4 8 
= 13.7, p < 0.005. Op de 

resultaten werd een Newman-KeGis post-hoc analyse uitgevoerd om 
de af zonderlijke significante vergelijkingen te bepalen. In 
onderstaand schema zijn deze met een* aangeduid voor een 
significantieniveau van .05. 

pos 1 2 4 5 ISO 
1 * * * 
2 * * 
4 * 
5 * 
ISO 

Dit levert de volgende categorieën op: 
1. De zinnen in isolatie en de zinnen op de eerste positie met 
een gemiddelde van ongeveer 205 Hz. 
2. De zinnen op de middenpositie van de alinea met een 
gemiddelde waarde van de beginfrequentie van ongeveer 180Hz. 
3. De zinnen op de laatste positie met een gemiddelde waarde van 
ongev eer 160 Hz. 

We v inden hier dus een ander beeld dan voor de eerste pieken. We 
vonden daa r dat de zin in isolatie bij de middencategorie hoorde. 
In het voorafgaande is hiervoor al één reden aangevoerd: in 
i s olatie stijgt de piek langer door na het meetpunt. Ten tweede 
lijkt het erop dat bij het bepalen van de toplijn de eerste piek 
geen dominante rol heeft gespeeld in het algemeen: niet altijd 
was e r s prake van het prosodisch hoofd van de frase, bovendien 
hadd e n we soms te maken met secundaire accenten . 
Voor de eindfrequentie van de toplijn vinden we geen overall 
significant resultaat: F

4 28 
= 1.5, p = 0.24. Er kan dus geen 

onde r sch e id gemaa kt wordeh naa r positie voor de eindfrequentie. 
We v inden hier een overall gemiddelde van 124 Hz. 

7.5 . 3 De basislijn 

In tabel XI zien we de waarden voor de begin- en eindfrequentie 
v an de ba s i slijn als functie van de positie in de alinea. 
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BFR 3 5 6 8 9 3 6 9 MEAN 

1 119 111 98 135 157 112 113 156 125 
sd 21. 9 

2 98 97 101 108 116 117 115 107 
sd 8.1 

4 96 96 100 104 99 107 100 
sd 3.7 

5 86 86 77 78 112 95 95 89 
sd 11. 2 

ISO 99 93 85 128 101 132 106 
sd 16.2 

EFR 3 5 6 8 9 3 6 9 MEAN 

1 66 79 74 70 87 75 89 89 79 
sd 8.9 

2 48 80 83 86 90 89 90 81 
sd 13.9 

4 57 71 82 80 78 88 82 77 
sd 9.4 

5 62 77 73 77 82 66 80 71 75 
sd 6.9 

ISO 76 75 86 86 72 83 
sd 5.0 

Tabel XI Begin- en eindfrequentie van de basislijn als functie 
van de positie in de alinea voor beide sprekers met de 
bijbehorende gemiddelden en standaarddeviaties. Die gevallen 
waarin het verloop van de basislijn niet bepaald kon worden zijn 
aangeduid met --- (zie tekst voor uitleg). 

Het was ook hier in enkele gevallen niet mogelijk om het gehele 
verloop van de basislijn te bepalen. In een aantal gevallen gaat 
het om dezelfde zinnen als bij de toplijn. In het geval van zin 9 
in de laatste positie kon de basislijn van het eerste 
declinatiestuk niet bepaald worden. Deze moest dan namelijk op 
grond van één toonhoogtedal bepaald worden. 

7.5.3.1 Statistische evaluatie en discussie 

Ook deze data waren input voor twee variantieanalyse met één 
afhankelijke variabele, in de eerste analyse de beginfrequentie 
en in de tweede analyse de eindfrequentie en voor beide één 
onafhankelijke variabele, de positie in de alinea. 

Voor de beginfrequentie vinden we een overall significant 
effect voor positie: F4 /. 28 ~ 10.7, p < 0.005. De volgende 
vergelijkingen bleken significant te zijn bij een 
significantieniveau van .05: 

36 



pos 1 2 4 5 ISO 
1 * * * * 
2 * 
4 
5 * 
ISO 

Op gron d v an deze gegevens kunnen we drie categorieën 
ondersch e iden wat betreft beginfrequentie van de basislijn: 
1. De eerste zin met een beginfrequentie van ongeveer 125 Hz. 
2. De middelste zinnen en de zin in isolatie; ongeveer 105 Hz. 
3. De laatste zin met een beginfrequentie van ongeveer 90 Hz. 

Voor de eindfrequentie werd geen overall significant resultaat 
gevonden: F4 . 2 8 = 2.15, p = 0.09. Er kan dus niet uitgegaan 
worden van v~rschillende categorieën wat betreft de 
eindfreguentie. Het overall gemiddelde is ongeveer 80 Hz (de 
gemiddelden van de individuele sprekers waren 75 Hz en 81 Hz). 

7.6 Toplijn, basislijn en range 

Als we alle metingen bes c houwen zien we dat de metingen aan de 
basisli j n minder spreidin g vertonen dan de metingen aan de 
toplij n . Dit komt tot uiting in de grootte van de 
standaa r dd ev iaties (hoe kleiner, hoe minder spreiding). 

We moe sten aan de hand v an de gevonden resultaten de 
v olgen d e onder z oeksvragen beant woorden: 

C. -I s het verloop van de toplijn en de basislijn zodanig 
dat de range consta n t blijft en dat toplijn en 
basis lijn dus beide dalen of is de verhouding tussen 
t opli j n en basisli jn zo da t de range naar het eind van 
d e a l in ea toe k leine r wo rd t . 

D. - I s er sprake van e e n soo r t superdeclinatie, met andere 
wo o r d e n neemt de in zet van de F0-contour in achtereenvolgen
de z innen af of is he t zo dat alleen de eerste zin een hoge 
in zet v an de F0 he e ft, de middelste zinnen een ongeveer 
g e l j j ke in zet en d e l aatst e zin een lagere inzet. 

Om onderzoeksvraag C te beantwoorden schets ik eerst het 
model v oo r het verloop v an basislijn en toplijn voo r de 
v ersch illen de posities. Zi e figuu r 8-11 
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Figuur 8 Model voor het verloop van de basislijn en de toplijn 
voor de eerste positie in de alinea. 

Figuur 9 Model voor het verloop van de basislijn en de toplijn 
voor de middenposities. 

j 
r--------------

lOOr------------------------
sol 

1 

1 

Figuur 10 Model voor het verloop van de basislijn en de toplijn 
op de laatste positie in de alinea. 
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Figuur 11 Model voor het v e r loop van de basislijn en de toplijn 
voor d e z innen in is olatie. De toplijn komt overeen met die van 
de ee r st e positie, d e basislijn met die van de middelste positie. 

Als we to p- en basislijn i n één figuur zouden zetten zien we dat 
beide lijne n roteren om d e eindfrequentie. De totale range blijft 
v rij we l ge lijk als we kijk e n naa r het verloop van de range. 
Uitg e d rukt in semitone n e n tussen haakjes in Hertz, komen de 
r ang es op d e volgend e waard en uit 

Eerst e z in : 8. 6 staa n het beg i n; 7.5 staan het eind (80Hz-
4 5H z) . 
Middel st e z innen: 9. 7 s t aa n het begin; 7.5 staan het eind 
( 75H z- 45H z ) . 
Laats te zi n : 9. 4 st a an het begin; 7 . 5 staan het eind (70Hz-
4 5H z) . 
De zi n i n i solatie: 1 1 .9 st aan het begin; 7.5 st aan het eind 
( 100 Hz - 45 Hz) . 

We zoud e n onderzoeks v raag C dus als volgt willen beantwoorden: 
Top- en bas isl i jn ro t eren om de eindfrequentie. De inzet van 
beide l ijne n is het hoog s t aan het begin van de alinea, lager in 
het mi dd e n en i s het laag st aan het eind van de alinea. Voor de 
zin in i s o latie gedr a agt d e toplijn zich als bij de zin op de 
eerst e posi tie en de basi s lijn als de zin op de middelste 
posit ie s. De range vo or z innen in isolatie is daarom aan het 
begin grot er dan voo r zinnen in tekstverband. 

Op gro nd v an de ged an e metingen zouden we onderzoeksvraag D 
als vo lg t kunnen beantwoorden: De eerste zin heeft wel de hoogste 
inzet zowel voor bas i slijn als toplijn. De middelste zinnen 
hebben e chter een vr i jwel gelijke inzet en de laatste zin heeft 
de laagst e inzet. Er is dus geen sprake van superdeclinatie in de 
zin dat e r verschil i s tussen alinea-interne zinnen als functie 
van hun positie in d e alinea. 

De discrepantie die we vinden tussen de waarden van de 
beginfrequentie van de toplijn en de FO van de eerste 
beklemtoonde syllabe is in het voorafgaande verklaard, waarbij 
nog opgemerkt kan wo r den dat kleine verschillen veroorzaakt zijn 
door he t f eit dat de toplijn verder naar links doorgetrokken is 
dan d e e e rste top namelijk helemaal naar het begin van de zin. 
Omdat er i n de meest e geva llen sprake is van een dalende lijn is 
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de beginfrequentie van de toplijn dus hoger dan die van de eerste 
piek. 

7.7 Akoestische analyse van de in het perceptieexperiment 
consequent fout beoordeelde zinnen 

De zinnen die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn de 
volgende (beide van spreker 2): 

2. Bewaarders voelen zich door de overheid in de steek gelaten. 
5. De leerlingen die betrapt werden, zullen geen herexamen mogen 
doen. --

De uitslag van het perceptieexperiment voor deze zinnen was als 
volgt: 

ZIN 2 WERKELIJKE POSITIE BEOORDELING (+AANTAL) 
Eerste Tweede in 7 gevallen 
Tweede Vierde in 7 gevallen 
Vierde Eerste in 10 gevallen! 
Vijfde Vijfde in 5 gevallen 

ZIN 5 Eerste Eerste in 6 gevallen 
Tweede Vijfde in 10 gevallen! 
Vierde Vierde in 7 gevallen 
Vijfde Tweede in 6 gevallen 

" We zien dus dat in twee gevallen de beoordelaars unaniem een 
andere positie toegekend hebben aan een zin, namelijk zin 2-4 en 
zin 5-2, respectievelijk ''eerste" en "laatste" zin. We hebben in 
het voorafgaande drie relevante cues gevonden voor de markering 
van alinea's. We zullen deze 'foute oordelen' dan ook proberen te 
relateren aan die drie relevante cues te weten de waarde van de 
eerste piek, de beginfrequentie van de toplijn en de 
beginfrequentie van de basislijn. We hebben daarom van 
bovenstaande zinnen het verloop van de basislijn en de toplijn 
bepaald en de waarde van de eerste piek. Dit gebeurde op exact 
dezelfde manier als in bovenstaande experimenten. We kunnen hier 
misschien uit opmaken wat voor de luisteraars de relevante cue 
was om tot het afwijkende oordeel te komen. 

7.7.1 Resultaten en discussie 

In tabel XII vinden we de resultaten voor respectievelijk 
de eerste piek, begin- en eindfrequentie van de toplijn en begin
en eindfrequentie van de basislijn 
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ZINIEERSTE PIEK TOPLIJN BASISLIJN PERCEPTIE 
BFR EFR BFR EFR OORDEEL 

2-1 157 178 92 138 73 2 
2-2 122 143 129 107 87 4 
2-4 168 198 125 143 93 1 
2-5 136 161 138 117 88 5 

5-1 211 198 125 143 93 1 
5-2 108 146 146 101 89 5 
5-4 198 206 135 98 93 4 
5-5 205 218 138 117 90 2 

Tabel XII De waarden van de F0 van de eerste beklemtoonde 
syllabe, de begin- en eindfrequentie van top- en basislijn als 
functie van de positie in de alinea. Met in de rechterkolom de in 
het perceptieexperiment toegekende posities. 

We kunnen hierbij het beste bij zin 2 een vergelijking maken 
tussen de werkelijke eerste zin en de als zodanig beoordeelde 
eerste zin en bij zin 5 tussen de werkelijke laatste zin en de 
als zodanig beoordeelde. In het eerste geval zien we dat er wat 
betreft de waarde van de eerste piek een betrekkelijk klein 
verschil optreedt van 11 Hz. Er is wel een aanzienlijk verschil 
in de ligging van de toplijn. Die ligt in de zin 2-4 een stuk 
hoger dan in zin 2-1. De basislijn toont ook een verschil: hij 
ligt het hoogst voor de zin die als eerste zin beoordeeld is, 
waarbij voornamelijk de eindfrequentie een stuk hoger ligt. 

In het tweede geval zien we dat zin 5-2 zowel voor de eerste 
piek als voor de beginfrequenties van top- en basislijn een zeer 
lage waarde heeft ve r geleken bij de andere drie posities. Het is 
dus niet verwonderlijk dat deze zin unaniem als laatste zin 
beoordeeld is. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de incorrecte maar 
unanieme classificaties direct lijken samen te hangen met de hier 
geanalyseerde akoestische kenmerken. 

7.8 Slot 

Tot zover de resultaten. In het laatste hoofdstuk zal ik de 
conclusies met betrekking tot het hele onderzoek formuleren en de 
onderzoeksvragen nog eens op een rijtje zetten. Tevens zullen 
daarbij de beperkingen van het huidige onderzoek ter sprake komen 
en voorstellen worden gedaan voor vervolgonderzoek. 
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8 CONCLUSIE 

8.1 Onderzoeksvraag A; het perceptie-experiment 

A -Horen luisteraars verschil tussen zinnen als functie van 
hun positie in de alinea? 

Luisteraars bleken in staat het verschil te horen tussen zinnen 
die aan het begin van een alinea uitgesproken waren, in het 
midden en aan het eind. Ze konden echter geen verschil horen 
tussen zinnen in mediale positie. Dit was een interessant 
resultaat omdat het in dit experiment om de tweede en om de 
vierde zin ging. Uitgaande van superdeclinatie zou eerder 
verwarring tussen de twee eerste posities en de tussen de twee 
laatste posities aannemelijk geweest zijn. Dit resultaat vormde 
al een eerste ondersteuning voor het feit dat er geen sprake is 
van superdeclinatie over de hele alinea. 

8.2 Onderzoeksvraag B; de eerste en de laatste toonhoogtepiek 

B1 -Is de FO van de eerste beklemtoonde syllabe in een alinea-
initiële zin hoger dan de FO van de eerste beklemtoonde 
syllabe in een alinea-mediale of in een alinea-finale zin 
-Komt de FO van de eerste beklemtoonde syllabe in een 
geïsoleerde uiting wel of niet overeen met die van een 
alinea-initiële zin. 

B2 -Is de FO van de • laatste beklemtoonde syllabe van een zin 
lager in een zin die aan het einde van een alinea staat, dan 
in een zin die aan het begin of in het midden van een alinea 
staat. 
-Is de FO van de laatste beklemtoonde syllabe in een alinea
finale zin gelijk aan de FO van de laatste beklemtoonde 
syllabe in een geïsoleerde uiting. 

Het gedeelte dat betrekking heeft op de eerste piek werd door het 
onderzoek als volgt beantwoord: er zijn drie categorieën te 
onderscheiden wat betreft de eerste piek. 
1. De alineainitiële zin met de hoogste FO. 
2. Alineamediale zinnen en zinnen in isolatie waarvan de FO 

hoger is dan in de alineafinale zin, maar lager dan in de 
eerste zin. 

3. De alineafinale zin met de laagste FO. 

De eerste vraag over de piek wordt dus bevestigend beantwoord, de 
tweede n i et. Hierbij moest worden opgemerkt dat bij zinnen in 
isolatie de FO nog na 50 ms na de klinkerinzet relatief lang 
doorsteeg. 

Onderzoeksvraag B2 kon wegens gebrek aan data niet beantwoord 
worden. Als observatie kon hier worden opgemerkt dat de laatste 
pieken in alinea-initiële zinnen hoger zijn dan in alinea-finale 
zinnen. 
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8.3 Onderzoeksvraag C; de range 

C -Is het verloop van de toplijn en de basislijn zodanig dat 
de range constant blijft en dat toplijn en basislijn dus 
beide dalen of is de verhouding tussen toplijn en basislijn 
zo dat de range naar het eind van de alinea toe kleiner 
wordt. 

Deze vraag werd door het onderzoek als volgt beantwoord. Basis
en toplijn hadden op alle posities een zelfde eindfrequentie. De 
beginfrequenties waren afhankelijk van de positie en waren in 
drie categorieën te verdelen: initiëeel, mediaal en finaal. De 
range in semitonen en in Hertz was voor alle posities in de tekst 
ongeveer gelijk. De zinnen in isolatie pasten zich wat 
beginfrequentie van de toplijn betreft aan aan de initiële zin en 
voor de beginfrequentie van de basislijn aan de mediale zin. De 
range was groter bij de zinnen in isolatie dan bij de zinnen 
ingebed in teksten. 

8.4 Onderzoeksvraag D; de aanwezigheid van superdeclinatie 

D -Is er sprake van een soort superdeclinatie, met andere 
woorden neemt de inzet van de PO-contour in achtereenvolgen
de zinnen af of is het zo dat alleen de eerste zin een hoge 
eerste F0 heeft, de middelste zinnen een ongeveer gelijke 
inzet en de laatste zin een lagere inzet. 

Op grond van de onderzoeksresultaten werd het idee van 
superdeclinatie niet ondersteund. De eerste zin had weliswaar de 
hoogste inzet en de laatste zin de laagste. De mediale zinnen 
bleken echter onderling een vrijwel gelijke inzet te hebben. 

8.5 Algemene conclusie 

Het model van Silverman lijkt in grote lijnen overeen te komen 
met het model wat op grond van de huidige onderzoeksresultaten 
voor het Nederlands op te stellen is. Alleen de aanname van 
Silverman met betrekking tot de basislijn en daaruit 
voortvloeiend de grootte van de range zou bijgesteld moeten 
worden. De basislijn blijkt zich op een vrijwel gelijke manier te 
gedragen als de toplijn. 

8.6 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder 
onderzoek 

In dit onderzoek is geen ruimte geweest voor uitgebreide 
perceptieve evaluatie van het geïmplementeerde model. Dit zal in 
een vervolgonderzoek wel gedaan worden. 
Verder zou het voor de generaliseerbaarheid van de resultaten 
vooral wat betreft de gemiddelde waarden beter geweest zijn om 
beschikking te hebben over een zeer groot aantal zinnen om 
metingen aan te verrichten. Tekstmateriaal stelt echter zoveel 
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eisen dat het zeer moeilijk is om semantisch aanvaardbare teksten 
te maken, waarin één zin op meerdere posities voor kan komen. 
Daarbij komt ook nog het feit dat een groot aantal zinnen niet 
bruikbaar was voor akoestische analyse in verband met de 
resultaten van het perceptie-onderzoek. 

In vervolgonderzoek zal worden nagegaan of toonhoogte voor 
de luisteraars inderdaad de meest relevante cue is geweest om van 
alineaintonatie te spreken. Er zullen zinnen aangeboden worden 
die alleen volgens het thans opgestelde model in toonhoogte 
variëren en geen temporele of andere variaties bevatten. Het zal 
daarbij gaan om gesynthetiseerde spraak. 

Bovendien zou het interessant zijn om na te gaan of het 
model ook geldt voor zinnen die bestaan uit meerdere prosodische 
frasen. Verder zou nog onderzocht kunnen worden hoe zinnen zich 
tekstinitiëel en tekstfinaal gedragen. 
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BIJLAGE 1: DE ZINNEN 

1. Er is geen land ter wereld waar zo open gebouwd wordt als in 
Nederland. 

2. Bewaarders voelen zich door de overheid in de steek gelaten. 

3. Men wil onderzoeken in welke mate overgewicht voorkomt bij 
jonge mensen. 

4. Een flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten 

5. De leerlingen die betrapt werden, zullen geen herexamen mogen 
doen. 

6. De vraag naar kinderopvang is tweemaal zo groot als het 
aanbod. 

7. Een dove kan, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, wel 
leren spreken. 

8. In de normale omstandigheden kun je verbouwingen niet 
aftrekken. 

9. De pioniers van de opvoermethode waren nog tevreden met een 
enkele strip over de neus en over het dak van de auto. 

10. Er zijn nu vierhonderdduizend woorden in het Engels vertaald. 

46 



BIJLAGE 2: TEKSTVOORBEELD 

Eeuwenlang hebben de artsen gezocht naar de veroorzaker van 
hooikoorts. In de Middeleeuwen dacht men al dat het iets te maken 
had met bepaalde stoffen in de lucht. Maar dat werd toen meestal 
onterecht van elke ziekte gedacht. De Engelse arts Blackley heeft 
uiteindelijk ontdekt dat hooikoorts wordt veroorzaakt door 
ingeademd stuifmeel. 

Een flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten. 
Het denk- en concentratievermogen kan door hooikoorts ernstig 
verstoord worden. Dat kan dan dramatische consequenties hebben 
voor sommige scholieren. Hooikoorts begint namelijk meestal in de 
vroege puberteit en is in de eerste jaren het hevigst. Daar komt 
nog bij dat examens vaak midden in het stuifmeelseizoen plaats
vinden. 

Hooikoorts is geen ongeneeslijke kwaal. De meeste mensen 
komen er rond middelbare leeftijd automatisch vanaf. Maar het is 
gelukkig niet nodig dat iemand tot die leeftijd altijd binnen 
blijft, want er bestaan ook medicijnen tegen hooikoorts. 
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Het denk- en concentratievermogen kan door hooikoorts 
ernstig verstoord worden. Dat kan dramatische consequenties 
hebben voor sommige scholieren. Hooikoorts begint namelijk 
meestal in de vroege puberteit en is in de eerste jaren het 
hevigst. Een flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief 
zetten. Daar komt nog bij dat examens vaak midden in het stuif
meelseizoen plaatsvinden. 

Hooikoorts is geen ongeneeslijke kwaal. De meeste mensen 
komen er rond middelbare leeftijd automatisch vanaf. Maar het is 
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BIJLAGE 3 
Verwarringsmatrixen 

SPREKER 1 

1 POS 

1 

1 2 
OORDEEL 

1 4 2 
2 4 
4 2 7 
5 1 

2 POS 1 1 2 
OORDEEL 

1 5 1 
2 5 1 
4 2 
5 6 

13 POS 1 1 2 
IOORDEEL 
1 1 10 

1 2 7 

1 4 2 

1 5 1 

14 POS 1 1 2 
IOORDEEL 1 

1 1 1 3 
1 2 1 5 1 
1 4 

1 1 6 

1 5 1 1 3 

IS POS 1 1 2 
IOORDEEL 
1 1 10 

1 

2 5 
4 5 
5 

per 

4 

4 
5 

1 

4 

3 
5 
2 

4 

2 
8 

4 

6 
4 

4 

5 
5 

zin, per spreker 

SI 
1 

1 

1 

BI 

5 

6 
4 

SI 

1 

11 
1 

91 

31 
61 

SI 

1 

1 

1 

101 
1 
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SPREKER 2 

1 

4 
4 
1 
1 

1 

7 
1 
2 

1 

7 
2 
1 

1 1 

3 
2 
4 
1 

1 

6 
3 
1 

2 

1 
1 
6 
2 

2 

7 
3 

2 

2 
1 
7 

2 

8 
1 
1 

2 

10 

4 

4 
5 
1 

4 

10 

4 

2 
7 

1 

4 

6 
3 
1 

4 

2 
1 
7 

5 

1 

2 
7 

5 

3 
2 
51 

1 

5 

5 

1 
11 
SI 

SI 

21 
61 
21 

1 



6 POS 1 2 4 
OORDEEL 

1 8 2 
2 2 3 5 
4 4 3 
5 1 2 

7 POS 1 2 4 
OORDEEL 

1 7 1 
2 2 6 
4 1 2 4 
5 1 6 

8 POS 1 1 2 4 
OORDEEL 

1 10 
2 4 7 
4 6 3 
5 

19 POS 1 2 4 
!OORDEEL 

1 9 1 
2 1 1 7 
4 1 7 2 

1 
5 ! 2 

1 

10 POS 
1 

1 2 4 
OORDEEL 1 

1 1 7 1 1 
2 2 1 7 
4 1 3 2 
5 5 

5 

3 
71 

i 

5 

2 
2 
3 
3 

5 

10 

5 

1 
1 
8 

si 
1 
1 
3 
5 

50 

1 

6 
3 
1 

1 

1 
4 
4 
1 

1 

10 

1 

8 
1 
1 

1 

3 
5 
1 
1 

2 

4 
6 

2 

1 
3 
3 
3 

2 

5 

5 

2 

2 
8 

2 

6 
2 
2 

4 

1 
8 
1 

4 

7 
2 
1 

4 

3 
6 
1 

4 

1 
8 
1 

4 

2 
5 
3 

5 

1 
9 

5 

1 
1 
2 
6 

5 

2 
4 
4 

5 

1 
9 

si 
1 

2 
7 



BIJLAGE 4: TEKSTEN EXPERIMENT 2, VERSIE 1 VAN TEKST 4 

TEKST 4.1 

Eeuwenlang hebben de artsen gezocht naar de veroorzaker van 
hooikoorts. 

In de Middeleeuwen dacht men al dat het iets te maken had met 
bepaalde stoffen in de lucht. 

Maar dat werd toen meestal onterecht van elke ziekte gedacht. 

De Engelse arts Blackley heeft uiteindelijk ontdekt dat hooi
koorts wordt veroorzaakt door ingeademd stuifmeel. 

Een flinke aanval kan iemand helemaal op non-actief zetten. 

Het denk- en concentratievermogen kan door hooikoorts ernstig 
verstoord worden. 

Dat kan dan dramatische consequenties hebben voor sommige 
scholieren. 

Hooikoorts begint namelijk meestal in de vroege puberteit en is 
in de eerste jaren het hevigst. 

Daar komt nog bij dat examens vaak midden in het stuifmeelseizoen 
plaatsvinden. 

Hooikoorts is geen ongeneeslijke kwaal. 

De meeste mensen komen er ron d middelbare leeftijd automatisch 
vanaf. 

Maar het is gelukkig niet nodig dat iemand tot die leeftijd 
altijd binnen blijft, want er bestaan ook medicijnen tegen 
hooikoorts. 
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