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Samenvatting Summary in Dutch 

In spraakcommunicatie zijn drie elementen van belang: de spreker, de luisteraar 
en de boodschap. Om de struktuur van hun boodschap duidelijk te maken kunnen 
sprekers gebruik maken van verschillende akoestische middelen, zoals 
toonhoogtebewegingen en pauzes. Zo zullen bepaalde woorden of woordgroepen 
als belangrijker gemarkeerd worden dan andere. De boodschap als geheel zal 
bovendien in kleinere eenheden opgedeeld worden, zoals bijvoorbeeld alinea's 
en zinnen. Naast de akoestische middelen heeft de spreker een verscheidenheid 
aan linguïstische middelen ter beschikking om de struktuur van de boodschap 
aan te geven. Degene die naar zo'n gesproken tekst luistert heeft eveneens ideeën 
over de struktuur van de boodschap die hem/haar ter ore komt. Sommige 
woorden of woordgroepen zullen als belangrijk worden waargenomen, terwijl 
andere als minder belangrijk worden ervaren. Luisteraars zijn bovendien in staat 
om verschillende typen grenzen waar te nemen, zoals zins- en alineagrenzen. 
Van deze tekst kan worden aangenomen dat hij in meerder of mindere mate 
samenhangend is, omdat de luisteraar anders moeite heeft deze te begrijpen. De 
tekst als zodanig kan dan ook weer worden opgedeeld in alinea's, (deel)zinnen, 
woordgroepen, woorden, etc. De struktuur van geschreven of gesproken teksten, 
zoals aangegeven door belangrijke informatie en grenzen, wordt de 
informâtiestruktuur van een tekst genoemd. 

In het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag wordt gedaan richten we 
ons op twee vragen. Ten eerste: van welke akoestische middelen maken sprekers 
gebruik om de struktuur van een gesproken tekst aan te geven? Ten tweede: hoe 
worden deze akoestische middelen gebruikt door de luisteraar om de struktuur 
van zo'n gesproken tekst te bepalen? Om een antwoord te krijgen op deze vragen 
hebben we spontaan spraakmateriaal van sprekers van het standaard Nederlands 
verzameld, te weten navertelde verhalen. De teksten van deze verhalen werden 
verkregen door ze letterlijk te transcriberen. Deze teksten werden vervolgens 
geanalyseerd op informatiestruktuur (ook wel discourse struktuur genoemd) op 
basis van een methode die door ons hiertoe ontwikkeld is: 'Informatie Struktuur 
In Discourse' (ISID). Het materiaal werd vervolgens bekeken vanuit de drie 
aspecten van de communicatieketen: de boodschap, de spreker en de luisteraar. 

De methode om discourse struktuur te analyseren wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. Bij de ontwikkeling van deze methode zijn we uitgegaan van een 
aantal theorieën uit de literatuur. De methode is geschikt om ons spontane 
spraakmateriaal te analyseren, maar kan ook voor andere typen spraakmateriaal 
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gebruikt worden. Uit de resultaten van een oefenexperiment bleek dat deze 
methode inderdaad heel geschikt is om de informatiestruktuur van een gesproken 
tekst te analyseren. Bovendien kan deze methode gebruikt worden om de 
oordelen van luisteraars over waargenomen prominentie te verklaren. 

Het model heeft een 'globaal' en een 'locaal' struktuurniveau. Het 
uitganspunt voor de analyse is de transcriptie van de gesproken tekst, zonder 
interpunctie en/of typografische lay-out. De eerste stap is dan vervolgens het 
identificeren van het hiërarchische niveau van globale discourse struktuur (van 
de grootste naar het kleinste functionele unit): discourse —> alinea's -» zinnen -> 
deelzinnen -» woordgroepen. De discourse bestaat dus uit alinea's, die op hun 
beurt uit zinnen bestaan, die weer uit deelzinnen zijn opgebouwd, die weer uit 
woordgroepen bestaan. De volgende stap is het vaststellen van het locale niveau 
van informatiestruktuur. Iedere woordgroep in een deelzin wordt geklassificeerd 
naar het soort informatie dat wordt uitgedrukt. De belangrijkste categorieën zijn: 
nieuwe informatie, herleidbare informatie (op grond van de context of kennis van 
de wereld), oude of gegeven informatie, discourse marker (bijwoorden van tijd, 
plaats, etc. aan het begin van de (deel)zin), modifier (bijwoorden van tijd, plaats 
etc. op andere plaatsen in de (deel)zin), en werkwoord. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het spraakmateriaal dat in dit onderzoek 
gebruikt is. Het materiaal wordt gekarakteriseerd in termen van diverse algemene 
akoestisch-prosodische maten. 

Vier mannelijke en vier vrouwelijke sprekers van het standaard Nederlands 
zijn geselecteerd. Hun is gevraagd een kort verhaaltje in normaal tempo voor te 
lezen ('Een triomf, van Simon Carmiggelt, 1966; zie appendices A en B). Na 
een korte pauze moesten ze het zojuist voorgelezen verhaaltje in hun eigen 
woorden na te vertellen, met zoveel mogelijk details. Het spraakmateriaal van de 
navertelde verhaaltjes is vervolgens geanalyseerd op duuraspecten (duren van 
(deel)zinnen, alinea's, en spreektempo), kenmerken met betrekking tot pauzes 
(duren en type pauze) en intonatie (algemene maten zoals minimum, maximum, 
en gemiddelde toonhoogte, en bereik). Hiermee wordt onderzocht van welke 
middelen elk van de sprekers gebruik maakt in het markeren van de belangrijke 
informatie in gesproken discourse. 

Vervolgens is een luisterexperiment uitgevoerd. Hierin is luisteraars gevraagd 
de verschillende prosodische aspecten van de navertelde verhaaltjes te 
beoordelen op semantische schalen. Het doel hiervan was te onderzoeken welke 
prosodische kenmerken door de luisteraars als prettig of onprettig ervaren 
werden in navertelde verhaaltjes, en of prosodisch 'goede' en 'slechte' 
navertellers onderscheiden konden worden. De luisteraars moesten beoordelen 
hoe goed de spreker zijn/haar naverteltaak had volbracht voor zover het de 
prosodische realisatie betrof. De resultaten lieten zien dat aspecten die 
gerelateerd zijn aan Intonationele kenmerken (gebruik van toonhoogte-
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verschillen) het belangrijkst waren, gevolgd door Dynamische kenmerken 
(duurverschillen, spreektempo), en Articulatie ('netheid' van spreken). De 
resultaten laten verder zien dat 'goede' en -slechte' ( o f minder goede') vertellers 
duidelijk onderscheiden kunnen worden op grond van de luisteraarsoordelen. 
Echter, alle acht sprekers worden als voldoende (minstens waarde 5 op een 10-
puntsschaal) beoordeeld. De vrouwelijke sprekers worden over het algemeen als 
beter geëevalueerd dan de mannelijke sprekers. 

Als volgende stap hebben we onderzocht hoe de oordelen van de luisteraars 
verklaard konden worden, door te kijken naar de akoestische karakteristieken. De 
akoestische maat die aan de oordelen over Intonationele kenmerken gekoppeld 
kan worden is 'gemiddelde toonhoogte', maar in combinatie met 'minimum 
toonhoogte' en/of 'maximum toonhoogte', afhankelijk van de semantische 
schaal waarop gescoord werd. De luisteraars hebben hun oordelen kennelijk 
gebaseerd op de gemiddelde toonhoogte, gecombineerd met 'minimum' of 
'maximum', of met beide. Bij de beoordeling van de Dynamische kenmerken zijn 
alle akoestische maten van belang. Een hoger spreektempo leidt bijvoorbeeld tot 
een hogere score voor 'zelfverzekerd' voor een spreker. En ook, hoe korter de 
pauzes van een spreker, hoe meer zo'n spreker beoordeeld wordt als 'krachtig'. 

Concluderend hebben we kunnen vaststellen dat de vrouwelijke sprekers 
eigenlijk altijd als prosodisch 'goed' worden beoordeeld. De mannelijke sprekers 
variëren meer in dit opzicht. Over het algemeen zijn ze wel acceptabel in het 
navertellen van een verhaal, maar zonder echt positief gewaardeerd te worden. 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe discourse grenzen (het globale niveau in 
het ISID model) akoestisch gerealiseerd worden door de sprekers, en welke van 
deze akoestische kenmerken belangrijk zijn voor de luisteraar bij het waarnemen 
van deze grenzen. In een luisterexperiment is nagegaan waar in de discourse de 
luisteraars grenzen van verschillende 'dieptes' waarnemen: einde van deelzin 
(niet-finaal), einde van zin (zinsfinaal), einde van alinea (alineafinaal). 
Luisteraars moesten een waargenomen niet-finale grens aangeven door het 
plaatsen van een komma in de transcriptie van de gesproken tekst. Voor een 
waargenomen zinsfinale grens moesten ze een punt markeren, en voor een 
waargenomen alineafinale grens een '//'. 

De relatie tussen de waargenomen en de strukturele op de tekst gebaseerde 
discourse grenzen kan als volgt beschreven worden: grenzen op deelzinnen 
worden, zoals verwacht, als 'niet-finaal' waargenomen. Zinsgrenzen echter 
worden even vaak als 'niet-finaal' en als 'zinsfinaal' waargenomen. 
Alineagrenzen worden voornamelijk als 'zinsfinaal' waargenomen, en niet als 
'alineafinaal', zoals de verwachting was. Deze data suggereren dat de notie 
'alinea' minder relevant is voor de luisteraars. Het lijkt een kenmerk te zijn van 
geschreven tekst, dat geen perceptuele relevantie heeft in gesproken tekst, 
tenminste niet in de navertelde verhaaltjes die hier zijn gebruikt. 
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De sprekers gebruiken voornamelijk hoge grenstonen ('continuering') om 
strukturele discourse grenzen te markeren, ook op plaatsen waar lage grenstonen 
('finaliteit') verwacht worden. Dus, in gesproken discourse lijken sprekers met 
name continuiteit aan te geven ("ik ga direct weer verder"), eerder dan fmalteit 
("ik ben klaar met dit stukje"). Pauzes worden ook gebruikt om discourse 
grenzen te markeren. Diepere belangrijkere grenzen gaan vaker gepaard met 
pauze, en deze pauzes zijn dan ook langer. In dit opzicht is pauzering een 
betrouwbaardere aanwijzing voor grensmarkering dan de grenstonen. Verder 
laten de data zien dat het gelijktijdig gebruik van grenstonen en pauzes ook weer 
afhankelijk is van de diepte van de grens: hoe dieper de grens, hoe vaker beide 
prosodische kenmerken gebruikt worden. Hiermee wordt de hypothese bevestigd 
dat diepere en belangrijkere grenzen gemarkeerd worden door meer prosodische 
attributen dan minder diepe grenzen. 

De waargenomen grenzen zijn vervolgens geklassificeerd in de categorieën 
'Zwak', 'Sterk', en 'Extra Sterk' afhankelijk van het type grens dat werd 
waargenomen, en van het aantal luisteraars dat een oordeel had gegeven door het 
plaatsen van komma's, punten en '//'. Door de akoestische kenmerken van deze 
waargenomen grenzen te onderzoeken, wordt duidelijk welke kenmerken voor de 
luisteraar van belang zijn. De resultaten laten zien dat waargenomen sterkere 
grenzen vaak gerealiseerd worden met een lage grenstoon, terwijl grenzen die als 
minder sterk worden waargenomen met hoge grenstonen worden gerealiseerd. 
Echter, pauzering blijkt belangrijker voor het waarnemen van grenzen dan de 
aanwezigheid van een grenstoon. Hoe sterker de waargenomen grens, hoe vaker 
hij gemarkeerd wordt met een pauze, tot 100% voor 'Extra Sterke' grenzen. Het 
gecombineerde gebruik van grenstonen en pauzes laat weer zien dat hoe sterker 
de waargenomen grens, hoe vaker zo'n grens gerealiseerd wordt met beide 
prosodische kenmerken. 

Hoofdstuk 5 is gericht op de prosodische kenmerken van informatiestruktuur 
(het locale niveau in het ISID model). Het doel was te onderzoeken hoe 
informatiestruktuur prosodisch gerealiseerd wordt door de sprekers, waarbij zij 
gebruik maken van toonhoogteaccenten en pauzes. Deze prosodische realizatie is 
vervolgens gerelateerd aan de oordelen van luisteraars over waargenomen 
prominentie. 

De resultaten met betrekking tot waargenomen prominentie laten zien dat er 
een duidelijke volgorde is in de relatie tussen informatiestruktuur en 
prominentie, van meer naar minder prominent: nieuwe informatie > herleidbare 
informatie > modifiers en werkwoorden > discourse markers. Een identieke 
volgorde is van toepassing op de relatie tussen informatiestruktuur en 
accentuering. Ook voor de relatie tussen informatiestruktuur en prominente 
toonhoogteaccenten (woorden die als prominent worden waargenomen en die 
ook met een toonhoogteaccent gerealiseerd zijn) is deze volgorde gelijk. De 
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aanwezigheid van een toonhoogteaccent is voor de luisteraars van belang bij het 
waarnemen van prominentie. 

De aanwezigheid van pauzes blijkt echter ook van belang te zijn in relatie tot 
informatiestruktuur. Indien pauzes gerealiseerd worden binnen woordgroepen, 
betreft dit woordgroepen die nieuwe informatie toevoegen aan de discourse, dus 
nieuwe of herleidbare informatie, en geen woordgroepen die informatie bevatten 
die al bekend is in de discourse. Deze relatie met informatiestruktuur bestond 
niet voor pauzes die tussen woordgroepen gerealiseerd werden. 

De volgorde in de relatie tussen informatiestruktuur en pauzering (zowel 
binnen als tussen woordgroepen) wijkt af van de volgorde die we eerder zagen. 
De volgorde is nu: discourse markers > nieuwe informatie > herleidbare 
informatie > modifiers > werkwoorden. De categorie discourse markers staat nu 
voorop. Dit kan verklaard worden door het feit dat discourse markers op 
keerpunten in de discourse gerealiseerd worden. Door op deze plaatsen te 
pauzeren kan de spreker aangeven dat hij/zij het vervolg van het verhaal aan het 
plannen is. Concluderend kunnen we zeggen dat het locale niveau van 
informatiestruktuur in gesproken discourse voornamelijk wordt gemarkeerd met 
behulp van intonationele middelen, behalve voor zover het discourse markers 
betreft, deze worden gerealiseerd door temporele middelen. 

In hoofdstuk 6 worden de conclusies gepresenteerd: in spontane spraak wordt 
door de spreker gebruik gemaakt van, in volgorde van belangrijkheid, pauzes en 
hoge grenstonen om grenzen te markeren. Hoe sterker de grens, hoe meer beide 
middelen gebruikt worden. Informatiesstruktuur wordt door de spreker 
gerealiseerd door het plaatsen van toonhoogteaccenten, behalve voor discourse 
markers, waarbij pauzering een belangrijkere rol speelt. Luisteraars maken 
gebruik van deze prosodische middelen om de struktuur van de boodschap te 
achterhalen: pauzering is van belang voor het waarnemen van grenzen terwijl de 
aanwezigheid van toonhoogteaccenten belangrijk blijkt voor de waarneming van 
informatiestruktuur. 

In het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt hebben we ons beperkt 
tot pauzeringskenmerken en intonationele kenmerken in relatie tot discourse 
struktuur, bekeken vanuit de realisatie door de spreker, de waarneming door de 
luisteraar en de struktuur van de boodschap zelf. Andere prosodische aspecten 
zoals spectrale kenmerken en segmentele informatie zijn ook van belang, maar 
werden hier buiten beschouwing gelaten. 

Aan het slot van hoofdstuk 6 wordt ingegaan op aspecten van het onderzoek 
die niet aan de orde zijn geweest. Ook worden suggesties voor vervolgonderzoek 
gedaan. Sprekers maken uiteraard ook gebruik van linguïstische middelen om de 
struktuur van hun boodschap te markeren, bijvoorbeeld woordvolgorde en 
grammaticale struktuur. Een interessant vervolgonderzoek zou zich kunnen 
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richten op het combineren van prosodische en linguistische aspecten als 
indicatoren van discourse struktuur. Hierin zouden de systematische 
(pragmatische, semantische en syntactische) eigenschappen van akoestische 
eenheden onderzocht kunnen worden, zoals die door sprekers van spontane 
discourse of dialogen geproduceerd worden. Hoe belangrijk zijn deze 
eigenschappen voor de luisteraar als indicatoren voor een efficiënte 
communicatie? Ook het bestuderen van dialogen tussen twee of meerdere 
sprekers of tussen mens en machine zou niet alleen meer inzicht geven in de 
grammaticale struktuur van gesproken discourse, maar zou bovendien van 
belang kunnen zijn voor taal- en spraaktechnologische toepassingen zoals 
dialoogsystemen. 


