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Samenvatting g 
(summaryy in Dutch) 

Sprekerss hebben verscheidene middelen tot hun beschikking om binnen een spraak-
uitingg aan te geven welke woorden structureel bij elkaar horen, en welke woorden 
belangrijkee informatie bevatten. Sprekers van talen als het Nederlands en het Engels 
gebruikenn prosodische kenmerken zoals luidheid, tempo, pauzes en melodie om 
grenzenn te markeren (frasering), en belangrijke woorden prominent te maken 
(accentuering).. In dit proefschrift wordt gekeken naar het gebruik van verlenging: 
finalefinale verlenging verwijst naar de verlenging van segmenten (klanken) vlak voor een 
grens,, en accentaele verlenging verwijst naar verlenging onder invloed van een 
toonhoogte-accent.. In hoofdstuk 1 wordt o.a. enige achtergrondinformatie verstrekt 
overr de eenheden die bij de structurering van een Nederlandse uiting een rol (kunnen) 
spelen. . 

Voorr zowel finale verlenging als accentuele verlenging geldt dat zij erkende 
verschijnselenn zijn, in ieder geval in het Nederlands en het Engels (de talen die in dit 
proefschriftt centraal staan), en over beide effecten is een redelijke hoeveelheid 
literatuurr beschikbaar. In hoofdstuk 1 wordt de relevante literatuur besproken. Zo is 
bekendd dat de laatste syllabe van een uiting zo'n anderhalf tot twee keer zo lang is als 
eenn zelfde syllabe in niet-finale positie, en dat een geaccentueerde syllabe ongeveer 
20%% langer is dan een ongeaccentueerde syllabe (hoewel de mate van verlenging vrij 
grotee variatie kan vertonen). Het onderzoek gerapporteerd in hoofdstuk 2 en 3 richt 
zichh met name op de verspreiding van de verlenging, oftewel op de vraag welke 
segmentenn verlengd worden onder invloed van een grens of accent Met andere 
woorden,, wij zijn op zoek naar het precieze domein waarin finale en accentuele 
verlengingg plaatsvindt. 

Inn hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van twee produktie-experimenten en twee 
perceptie-experimenten,, die betrekking hebben op finale verlenging. De produktie-
experimentenn hebben als hoofdvraag wat voor factoren de grootte van het domein 
vann finale verlenging beïnvloeden. Uit eerder onderzoek bleek dat finale verlenging 
veelall  beperkt is tot de laatste syllabe, maar in het Nederlands in sommige gevallen 
kann spreiden naar de voorlaatste syllabe. Uit dit onderzoek kon echter niet worden 
opgemaaktt onder welke omstandigheden het domein van finale verlenging de laatste 
syllabee overschrijdt: gebeurt dit bijvoorbeeld alleen als de laatste syllabe onbeklem-
toondd is, of als er geen slotconsonant is, of als de laatste syllabe een gereduceerde 
klinkerr bevat (zoals in apejCp. 
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Hett onderzoek in hoofdstuk 2 begint met een pilot produktie-experiment. Dit 

experimentt dient om de methodologie te testen, en om een gedeelte van de opzet van 

hett hoofdexperiment te bepalen. In beide produktie-experimenten worden steeds vier 

zinnenn geconstrueerd rondom één doel woord, zodanig dat het doel woord gevolgd 

wordtt door vier typen grenzen. Ter verduidelijking volgt een specifiek voorbeeld in 

(1),, waarin de grensdiepte oploopt van (a) naar (d): 

(1)) a. Piet wil die rare rododendronplanten. gek als hij is. 

b.. Piet wil die rare rododendron planten, gek als hij is. 

c.. Piet wil die rare rododendron, plantengek als hij is. 

d.. Plantengek als hij is wil Piet die rare rododendron. 

Inn (la) is het onderstreepte doelwoord rododendron onderdeel van een samengesteld 

woord.. In de prosodisch-fonologische theorie (uiteengezet in hoofdstuk 1) vormt elk 

onderdeell  van zo'n samengesteld woord in het Nederlands een apart Prosodisch 

woord.. De grens volgend op het doelwoord in (la) wordt dan ook aangeduid als 

Prosodischh woord-grens. In (lb) is het doelwoord gescheiden van het woord planten 

doorr een spatie (het zijn nu twee losse woorden). De grens tussen het zelfstandige 

naamwoordd rododendron en het werkwoord planten wordt Fonologische frase-grens 

genoemd.. In (lc) wordt het doelwoord gevolgd door een komma, dit noemen we een 

Intonatiefrasegrens.. In (ld) tenslotte staat het doelwoord aan het einde van de uiting 

(Uitingsgrens). . 

Inn de pilot worden duidelijke en systematische verlengingseffecten gevonden. 

Dezelfdee methodologie wordt daarom toegepast in het hoofdexperiment. In beide 

produktie-experimentenn wordt een groot verschil in segmentduren gevonden tussen 

dee Prosodisch woord-grens en de Fonologische frase-grens enerzijds, en de Intonatie-

frasegrenss en Uitingsgrens anderzijds. In het allerlaatste segment worden soms fijnere 

distinctiess in grensdiepte gemaakt (door sommige sprekers). 

Hett testmateriaal voor het hoofdexperiment bevat doelwoorden met finale syllaben 

variërendd in structuur (wel/geen slotconsonant), kwaliteit van de klinker (vol vs. 

gereduceerd),, en klemtoon (onbeklemtoond vs. secundaire klemtoon). De resultaten 

vann dit experiment bevestigen de eerder genoemde observatie dat finale verlenging 

meestall  beperkt blijf t tot de laatste syllabe, maar zich soms ook uitstrekt tot in de 

voorlaatstee syllabe. Dit laatste bleek alleen het geval te zijn als de laatste syllabe een 

gereduceerdee klinker (oftewel een 'schwa') bevat, en is het duidelijkst zichtbaar als 

dee finale syllabe alleen een schwa bevat (zoals in mode). De schwa is per definitie een 

gereduceerdee klinker, ook temporeel. De duurmogelijkheden van deze klinker zijn 

daaromm beperkt. Wellicht speelt de beperkte oprekbaarheid van schwa's hier een rol; 



SAMENVATTING G 167 7 

hett aanbrengen van een bepaalde hoeveelheid verlenging is belangrijk voor de 

signaleringg van een grens, en indien dit niet volledig in de laatste syllabe gerealiseerd 

kann worden, wordt een deel van de verlenging in de voorlaatste syllabe gerealiseerd. 

Volgendd op de produktie-experimenten worden twee perceptie-experimenten 

besproken.. In het eerste perceptie-experiment wordt aan een groep luisteraars steeds 

eenn structureel ambigue uiting aangeboden, waarna de luisteraars moeten aangeven of 

zijj  denken dat de spreker een uiting bedoelt waarin de grens volgend op het doel-

woordd van het type Prosodisch woord, Fonologische frase of Intonatiefrase is 

(vergelijkk (la,b,c)). Zoals verwacht wordt de Intonatiefrasegrens heel goed herkend 

(98%% correct). Hoewel de verwarring tussen de Prosodisch woord-grens en de 

Fonologischee frase-grens vrij groot is, bleken zij toch boven kans gedifferentieerd te 

worden.. Bovendien laat een correlatie-analyse zien dat de duur van de laatste syllabe 

vann het doelwoord voor een groot deel de reacties van de luisteraars bepaalt. Uit deze 

resultatenn wordt geconcludeerd dat luisteraars goed gebruik maken van temporele 

verschillenn om typen grenzen van elkaar te onderscheiden. 

Hett tweede perceptie-experiment wordt uitgevoerd om de perceptuele relevantie 

vann de grootte van het finale verlengingsdomein te toetsen. Hiertoe wordt met behulp 

vann resynthese (manipulatie van natuurlijke spraak) een bepaalde hoeveelheid 

verlengingg verspreid over drie domeinen: de laatste rijm (=klinker plus eventuele 

slotconsonanten),, de laatste syllabe (inclusief beginconsonant) of de voorlaatste rijm 

pluss de laatste syllabe. Vervolgens moeten luisteraars de duuropbouw van de doel-

woordenn in een bepaalde zinspositie op natuurlijkheid beoordelen. Luisteraars blijken 

alleenn gevoelig te zijn voor de totale duur van het woord, maar niet voor de verdeling 

vann die duur over de verschillende domeinen. De voorspelling dat een grotere 

verspreidingg (een groter domein) hoger gewaardeerd zou worden in woorden waar in 

dee produktie ook een groter domein is gevonden, komt niet uit. Het effect van een 

finalee schwa op het domein van finale verlenging in de produktie lijk t daarom geen 

roll  in de perceptie te hebben, wat de waarschijnlijkheid van een produktiegerichte 

verklaringg (in termen van oprekbaarheid) vergroot. 

Hett onderzoek in hoofdstuk 3 betreft het domein van accentuele verlenging. De 

motivatiee voor dit onderzoek bestaat uit een vergelijking van eerder uitgevoerd 

Nederlandss en Engels onderzoek op dit gebied, waar verschillende conclusies voor 

dezee twee talen uit getrokken zijn. Accentuele verlenging zou in het Nederlands 

verspreidd worden over het hele woord, terwijl in het Engels alleen de geaccentueerde 

syllabee en onbeklemtoonde syllaben rechts hiervan verlengd worden (onbeklemtoon-

dee syllaben voorafgaand aan het accent dus niet). De experimentele aanpak in het 

Engelsee onderzoek verschilt echter zodanig van de aanpak die in het onderzoek over 

hett Nederlands zijn gehanteerd, dat deze verschillen mogelijk de oorzaak zijn van de 
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uiteenlopendee conclusies. Op grond van deze observatie wordt een nieuw experiment 

voorr het Nederlands uitgevoerd, met gebruikmaking van de Engelse aanpak, zodat 

vastgesteldd kan worden of de gevonden verschillen van experimentele aard zijn of dat 

err daadwerkelijk een verschil bestaat tussen het Nederlands en het Engels met 

betrekkingg tot het domein van accentuele verlenging. Het materiaal is tevens geschikt 

omm te bepalen of er bepaalde typen grenzen zijn die de spreiding van accentuele 

verlengingg blokkeren, dan wel remmen. 

Uitt dit experiment komt naar voren dat accentuele verlenging in het Nederlands 

zichh net zo gedraagt als in het Engels; de resultaten zijn vergelijkbaar met de Engelse 

resultatenn die verkregen zijn met dezelfde methodologie. Tevens lijk t accentuele 

verlengingg beperkt te worden door woordgrenzen, waar 'woord' geïnterpreteerd dient 

tee worden als syntactisch woord. Cruciaal voor deze conclusie is de observatie dat er 

binnenn een samengesteld woord, wat één syntactisch woord vormt maar uit twee 

prosodischee woorden bestaat, geen remmend effect op de spreiding van accentuele 

verlengingg gevonden wordt: het domein van accentuele verlenging is dus groter dan 

hett prosodisch woord. Binnen het syntactische woord zien we dat een syllabe volgend 

opp de geaccentueerde syllabe duidelijk meer verlengd wordt dan een voorafgaande. 

Inn combinatie met andere gegevens uit de literatuur lijk t het erop dat accentuele 

verlengingg zowel in het Nederlands als in het Engels inderdaad de duur van alle 

syllabenn binnen het geaccentueerde woord kan doen toenemen, en dat in beide talen 

eenn directionele asymmetrie bestaat, in die zin dat onbeklemtoonde syllaben volgend 

opp het accent meer verlengd worden dan onbeklemtoonde syllaben voorafgaand aan 

hett accent. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de interactie tussen finale en accentuele verlenging in het 

Nederlandss en het Engels onderzocht. De aanleiding hiertoe wordt gevormd door een 

zijdelingsee observatie uit hoofdstuk 3: de hoeveelheid accentuele verlenging in het 

Nederlandss lijk t af te hangen van zinspositie, terwijl de hoeveelheid accentuele 

verlengingg in het Engels redelijk constant blijf t (onafhankelijk van zinspositie). Om 

dezee bevindingen rechtstreeks te toetsen, wordt een taalvergelijkend onderzoek 

uitgevoerd.. In dit onderzoek worden een aantal eigennamen in elk van de drie 

onderstaandee zinsposities geplaatst, en met of zonder accent uitgesproken: 

Zinspositie:: 1 2 3 

Nederlands:: Volgens mij sprak Ko met Jan over Mie. 

Engels:: I think that Joe told John about May. 

Uitt de resultaten van dit experiment blijkt dat finale verlenging in het Nederlands 

daadwerkelijkk interfereert met accentuele verlenging: in finale positie (3), waar finale 
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verlengingg optreedt, is de hoeveelheid accentuele verlenging veel kleiner dan in niet-
finalee posities (1 en 2). De hoeveelheden finale en accentuele verlenging in het Engels 
zijnn vergelijkbaar met die in het Nederlands, alleen wordt er in het Engels geen 
interactiee gevonden: in finale positie wordt evenveel accentuele verlenging gevonden 
alss in niet-finale posities. De interactie tussen finale en accentuele verlenging die 
gevondenn wordt in het Nederlands is dus taalspecifiek. Deze conclusie wordt in 
verbandd gebracht met andere aanwijzingen dat Nederlandse segmentduren minder 
flexibell  zijn dan Engelse. Doordat Nederlandse segmenten kennelijk minder rekbaar 
zijn,, loopt men eerder tegen de maximale duur van segmenten op, wat resulteert in 
eenn kleiner effect van (één van beide) verlengingseffecten als deze gecombineerd 
worden.. Aangezien finale verlenging een zeer belangrijke rol speelt in grensmarke-
ring,, terwijl accentuele verlenging slechts een secundaire rol speelt in de markering 
vann accenten (toonhoogte is daarbij primair), is het het meest waarschijnlijk dat 
laatstgenoemdee gereduceerd wordt. 

Tott slot wordt in hoofdstuk 5 een samenvatting gegeven van de belangrijkste 
onderzoeksresultaten,, en wordt ingegaan op de theoretische implicaties van dit werk. 
Tevenss worden suggesties gedaan voor verder aansluitend onderzoek. 
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