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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Spreken is de meest gebruikelijke vorm van communicatie in een sociale omgeving. Naast

de funktie van het overbrengen van inhoudelijke aspecten is het spraaksignaal ook het

product van fysische eigenschappen en veranderingen. Tevens bevat het signaal alle fac-

toren die de identiteit van de spreker vormen, zoals de sociale contacten en de afkomst

van de spreker. De keuze van woorden, maar ook de manier waarop ze worden uitge-

sproken, verschilt van spreker tot spreker en zelfs binnen een spreker. De gesignaleerde

uitspraakverandering van de tweeklank <ei> (Poldernederlands) was de aanleiding voor

dit onderzoek.

In deze studie wordt de fonetische variatie in de realisatie van de Nederlandse klinker-

fonemen /Ei/, /Au/, /œy/, /e:/, en /o:/ (in woorden als <tijd>, <kous>, <huis>, <zeep>, en

<boot>) binnen een representatieve steekproef van Nederlandse sprekers geanalyseerd.

Het doel was te onderzoeken in hoeverre de distributie van bepaalde subfonemische uit-

spraakvarianten overeenkomt met de sociaal-economische achtergrond van de sprekers en

of de distributie in de loop der tijd is veranderd. De klinkers uit de spontane spraak van

een groep van 70 sprekers, afkomstig uit het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) werden

onderzocht. Het corpus bestond uit 35 vrouwen en 35 mannen van verschillende leeftijden

en met verschillende sociaal-economische achtergronden. Over het algemeen gaat men er

vanuit dat de sociale groepen waartoe sprekers behoren, overeenkomen met verschillende

spreekpatronen. De achtergrond van een spreker zou deze spreekpatronen moeten weer-

spiegelen en uitspraakvarianten kunnen hierdoor geclassificeerd worden.

Naast de variatie door omgevingsfactoren wordt een deel van de variatie in het akoes-

tische spraaksignaal tussen sprekers ook veroorzaakt door biologische eigenschappen,

zoals het lengteverschil tussen de spraakkanalen van mannen en vrouwen. Om de akoes-

tische kwaliteit van klinkers tussen verschillende sprekers en tussen de seksen te kunnen

vergelijken, is een betrouwbare methode nodig. Deze methode moet de ongewenste variatie

efficiënt minimaliseren en de linguïstische variatie behouden. Twee verschillende methodes

om de klinkerkwaliteit akoestisch te kunnen meten werden vergeleken: formantanalyse en

principale componenten analyse (PCA) op bandfilterdata werd toegepast.

Met de uit de PCA resulterende dimensies konden de verschillen in klinkerkwaliteit

tussen de sprekers het meest succesvol worden gemeten. Deze methode werd vervolgens

gebruikt voor alle verdere analyses. Om de fysiologische verschillen verder te minimali-
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seren werden de klinkers per spreker aan de (hoek)klinkers /a/, /i/, en /u/ gerelateerd. Na

het toepassen van deze methode werden verschillen tussen sociaal-economische groepen

en leeftijden zichtbaar in de tweeklanken /Ei/, /Au/, /œy/, en de lange klinkers /e:/, en

/o:/. Gegeven onze analysemethode vonden we echter geen significante verschillen tussen

de uitspraak van mannen en vrouwen. Sprekers met een hoger opleidingsniveau of beroep

vertoonden een lagere onset en een sterkere diftongering bij alle onderzochte lange klinkers

en tweeklanken. Anders dan bij sprekers met een lagere sociaal-economische status werden

er in de groep van sprekers met een hogere sociaal-economische status ook significante

verschillen tussen de generaties gevonden.

Om de gevonden akoestische verschillen te verifiëren is er een perceptie-experiment

uitgevoerd. 30 luisteraars hebben beoordeeld of de klinkerrealisaties van telkens twee

sprekers overeenkwamen of niet. De akoestische verschillen bleken inderdaad waarneem-

baar, maar de resultaten verschilden per foneem en waren afhankelijk van de leeftijd van

de luisteraar. De invloed van de leeftijd van de luisteraars in het perceptie-experiment

kwam overeen met de leeftijdseffecten in de uitspraak. Dit duidt op parallellen tussen

sociale factoren in productie en perceptie. Deze effecten in de akoestische en de percep-

tieve data komen overeen met de in de literatuur beschreven effecten van sociale interactie

en imitatie en met de resultaten van studies over de articulatorisch-perceptieve interactie.

Het hier beschreven onderzoek laat gekoppelde veranderingen zien in de lange klinkers

en de tweeklanken van het gesproken Standaard Nederlands. De resultaten geven aan

dat sociale informatie die met subfonemische variatie verbonden is, in de loop der tijd

verandert en uitspraak en perceptie van meerdere klinkers beïnvloedt.




