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Hlo>r vor<len tvRe belsngrijke elet~~enten gf!nOP.md, te vnten " r on~rlouR
control" en "etudy end snalysia", Die zullen ve AtrakA nAder
bezi .. n.
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~a

Inleiding
Er beetast Ainrt" enige tijd een Cursus ftederlandse Intonatie
(Collier en 't Hsrt, 1978, nog niet in een handelseditie), va!lrblj
begin 19BO een geluirtscsseette gereedgekomen ia. Deze cureue ie gebaseerd op de reeuitsten van onderzoek naar de belangrijkste regel..atigheden in de ftedotrlandee intonatie (Cohen en ' t Hart, 1967;
't flsrt en Cohen, 1973: ' t Hart en Collier, 1975; Collier en
't Hart, 197';). H8t ie hier niet de plaste 011 de in de c•Jreus geboden stof in het kort te behandelen. Deze bijdrage ie Yeeleer bedoelrt om <luldelljk te msko>n dat de in <le cursus gehantee~e mP.tho<le, snrtere dsn de trsditionele, cognitief ie; verder, hoe het lllogelijk is geworden er dst karskter aan te geven, en tenslotte, vs&rom
mAg vvr<len vervscht d11t er eucces 111ee geboekt zal kunnen worden,
bij het ondervijs van ftederl11nds 11an anderetaligen, ~ar ook bij de
studie neerlandi~tiek door ftederlandstaligen.
Om<lst er uitzicht ie gekomen op een vergelijkbare behandeling van
de intonatie von het Bri ta-Engel!!!, zal ook enige aanrtscht vo~en
geechcnken aan e<'n 1111ntsl belangrijke eigenschappen dasrvan, "n hoe
die sl of niet verschillen van <lie in de ftederlsndse intonstie.
Wst ie een cognitieve lee~ethode?
In verbRod met het leren van een vree11de taal ie door Carroll
(1966) <le "cop,nitive leRrning theory" omechreYen ale "a procees of
scquiring couecioue control or the phonologicRl, gr8JIIlllatic~tl end
lellcsl p11ttern:> of s eecon<l language, largely through the etu<ly
snd analysie of these patterne ~te a body of knovledge".

Allereerat merken ve op dat blijkbAAr de lSAt"t" tl,l<l hP.t ln1.l~ht
veld heeft gewonnen dat een cogni tleve metholle in "lk g"v"l voor
bepaal<le categorieën van leerlingen beter s!lnslAat dAn '"'n su<llolingtu•l e. De vrssg is dan natuurlijk of ietR dergf!l i ,ik" ook zou
gelden voor het ui hprask-ooderwija, en nog 111eer epec lfiek, v oo r
het inton!ltie-onderwijs. Dat het laatste vel f!ena hP.t gev4l 1- 011
kunnen zijn wordt ingP.geven door de observatie dst sle~ht" e"n ~ l n
derheid, en dan nog pAe na lange tij<l, de intonAtie vsn <l" doeltA!Il
door imi tatle bev.redigend leert bena<leren, terwijl er tot nog toe
weinig of geen duideltjke voorschriften zijn, hoe dan met die vele
anderen gehandeld aoet worden •
Of het verkalijk zo ia dat een cogni tleve •ethode hulp b•n biE'<lPn,
kunnen ve pas beoordelen ale die Mthode door erv!lren docenten
daa<lverkelijk wordt "toegepast.
"ethode va·n ondersoek
UitgangApunt bij de etart van het onderzoek ie geveeet de a~sumptie
dat de veristlee Yen de frequentie van de ste•hsndtrlllinRen (F 0 ) ,
zoele dl<! in iedere epraskuiting gemeten kunnen vor<l<m, ingP.<lee lol
kunnen worden in tvee categorieën: onvillekeurigP. en vi l!Pkf!urlp,e,
en dat dechts de lastete, de 'bewust gestuurde' (or wellicht b"ter, <le door de epreker bedoelde) variRtlee vev.enlijk (pP.rceptief
relevsnt) zijn voor de veerneming van <le intonatie.
De opdrAcht voor de onderzoekere ie dient"nRevolge, te trRchten d i ~
tvee eoorten V!lrl~tties t .. echf!iden. Tle <is4rtoe gebruikte procP<iurP.
ie <le volgPn<le: met een epecie!ll apparAAt (de Intonnt.or, tP.~~:enw no r
<lig geïmplementee~ in de computer) vo~t het oorapronkel ijke toonhoogteverloop vervangen door een kunRtmatige ~on tour, <l ie op~>:<'bouw · l
vor•H u i t zo weinig moge) ijk rechte-lijnstukkPn, vAarbij de voorV'lerrte is, <lst <le spraakuiting, indien v<:>or z if'n ven <le lrunstmAliP:"
~ontour, zo goed mogelijk moet blijven li j ken op het oriRlne<!l. D •~
<lit moRelijk la en tot op zich accephbel kllnken<le l"f!oul tAtPn
lei<lt, ie overvloeilig aRngetoon<l.
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H~t ~~val~ vAn d~ procedur~ Is, dst men b~schlkt over een be~chrtj
vinp, In termrn vsn discrete gebeurtenle~en, de perceptief relevsntr.
toonhooP,t~b"vep,ln~eu. Hiervoo[' lforden vervolg!!nB etendssrdspeciflcstiee gezocht met betrekking tot hun helling en duur (en deRrmell
hun excureiegrootte), en tot hun plssts binnen de syllabe, gerelateerd ssn het ~oment ven klinkerinzet.
Bestudering van een groot santel epreeku i tingen •et verechi llendeoortige intonatie heeft vervolgene gelei~ tot een intonetiegrsm~a
tiks, vesrin de mogelijke combinsties ven toonhoogtebewegingen tot
welgevormd~ contouren zijn gespecificeerd. Controle •et een corpus
ten elo t te, lie\ zien de t de grenma tike ongeveer 95% Yen de optredende verschijnselen kon dekken.
Voorvsarden voor een cognitieve leer.ethode
De voorvsarden vssrssn sen cognitieve Bethode r.al ..oeten yoldoen,
volgen uit de bovengenoet~de "conecloue control" en de "study snd
anslyele".
Die studie en analyse zal dan een expliciete beschrijving, zo •ogelljk In te.-en ven regels, •oeten hebben opgeleverd, veerio de - in
dit geval - melodische etruktuur ven de aprsak zo uitputtend •ogelljk ie weergegeven. Dserblj ie het nodig en Yoldoende, alch te beperken tol àe toonhoogtevariaties die bevuRt gestuurd worden, dus
tot hetgeen voor de vserne~ing van tntonstie voor een moedertaalspreker relevant ie. Zó'n beschrijving kan het meeat sanapreek neken op peychologieche reelltelt, en dat Ie een eeeentiële voorveerd~

voor de pedegogleche brulkbesrheld.

Deze redenering lest de gèvolgtrekking toe, dat uitgengepunt en reeul taten van het onderr.oek goed 11snelui ten bij de eteen voor het
er zich goed toe lenen
ontwerpen ven een cognitieve leermethode en
Yolgene zo'n methode ondervezen te v~rden.

-
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beschrijving nodig, aovel ven de afzonderlijke toonhoogteb~vegln
gen, els ven de vljze veerop de toonhoogtecontouren in hun geheel
opgevat kunnen worden ale eeneenechekellngen ven die afzonderlijke
bewegingen.
De leerling 110et dus in eteet worden gesteld de glob11le melo•lische
i ..preesle ven een aprsakuiting Yoor zichzelf te verduidelijken door
zich te reeliseren welke typen bewegingen er in welke Yolgorde optreden. Hiertoe •oet he• indcht Yerechsft worden in de intern"
struktuur YBn de toonhoogtecontouren (de intonstiegr8amatiks), zodat hij weet vet hij Yervechten kan te zullen horen.
Er lijkt nu oneYenredig veel aandacht te worden beeteed aan de anslytleche perceptie •ap toonhoogtecontouren, tervijl het doel van
een cureue intonstie toch de produktie erven zal •oeten zijn. TJp
Yerantvoordlng Yt!ln deze prioritelt ligt hierin d10t de produktie Ysn
spraak gestuurd wordt door het perceptleYe doel dat de spreker vil
bereiken. Bij bet apreken stelt •en lllch ten doel bepaalde klankvonnen voort te br4!11gen; de erticulatorlllche bewe,.lngen die ~esr
yoor gebruikt worden zijn niet het doel, uer slechte het 11iddP.l.
De spreker weet vat zijn doel la en kent de middelen. Hij weet
~elfs welke alternatleve strategieën tot eenzelfde doel kunnen leiden. Met andere voorden, indien het perceptleve doel •oldoende stevig verankerd ie, ontdekt de spreker zelf vel hoe hij het ertlculatorlech ken reel~seren.
Dit laatste punt la eet neae voor het lntonatie-ondervljo ven groot
belang. Het heeft na~elljk geen zin, de leerling te vertellen v~lk"
epieren hij moet activeren voor de produktie van een bP.psel•IP. toanhoogtebeweging, o11det hij geen bewuste controle over die epl<"ren
heeft. Anderzijde ie de spreker vel gabeet 11et een BU~~eRtiP.ve omochrljvlng vsn het te bereiken perceptleve doel. Zo k"n een "zeer
late stijging~ ale volgt getypeerd worden: "houd de klinker voor
het grootste gedeelte ven r.ijn duur op een lage toon en laat de
otljging z& laat beginnen dat je ale het vare rlskeert de top van
de stijging niet 11eer te halen vóór het elndP. van de lettergreep".

Het leren "enelytlech luisteren"
Enige karakteristieken ven de cursus
Ondanks dit allee ie succes echter nog gsenezlns verzekerd. Ve •oeten namelijk bedenken, dat de leerling geen an~ere dlrekte toegang
tot de toonhoogtevllrlstieA heeft den zijn gehoor. Er zijn dus speclale ..aetre~elen nodig 011 de aandacht selectlef te (leren) richten. Hierbij is een verbale beschrijving ven v10t er gehoord •oet
worden onontbeerlijk. Daarvoor ie dus de expliciete enelytische

Getracht le, al deze overwegingen veersplegP.ld te doen zijn in de
demonstraties en oefenln~P.n. Er ie eeret eP.n stukje pure ~ehoor
trelning, waarin gevezen wordt op verschillen in richting, grootte,
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snelheid en pl~ets ven toonhoogtebewegingP.n, toegeeneden op de erecifiP.ke P.!gena~heppen ven de tien verschillende bewegingen die onderscheiden moeten worden. Den worden de verschillende petronen opgevoerd, om te beginnen etsede in hun eenvoudigste vonn, deerne met
"receptuur" weermee de erop gebaseerde contouren kunnen worden uitgehreid voor lengere epreekui tingen. Bij de demonet ra ties wordt
telkens ~ede gebruik gemsekt van een op halve snelheid afgedraaide
opname ven een vrouvenetea, 011 de bewegingen duideliJk hoorbaer t.,
111eken.
Aan elk ven de tien veracht U ende toonhoogtebewegingen wordt een
e1111bool toegekend - een cijfer voor stijging, een letter voor
deling- waarin tegelijk tot uiting koat of het een proainentie- of
toonhoogte-sccentverlenende beweging ie of niet. Aan de hoge en lage declinatielijn (zeer langzaae dalingen, die zich over de gehele
uiting uitstrekken) wordt slechte zijdelings aandecht besteed, omdet det dalen in de aenectlijke produktie vanzelf gebeurt, en dus
niet beh~eft te worden aangeleerd.
De oefeningen zijn slechte zelden iaitatie-oefeningen. In vele gevallen moeten de leerlingen eerst op papier de contouren construeren volgene de regels die ze geleerd hebben, ze daernft producerP.n
en dat vergelijken aet de op de band gegeven oplossing. Zo ie er
bijv. de volgende oefening:
Vie heeft dat gedaan
Vie heeft

~

Heeft

~het

Heeft

.!:!!.!.

gedean
gedaan

het gedaan

Vat voor~ ben je daar aan het lezen

( '1 A')
( '1 A')
( '1 ' )

('A 2')
( '1 A 2')

enz.

Hierbij is gegeven dat de onderstreepte syllaben toonhoogte-accenten krijgen, en bekend dat '1' een toonhoogte-accentverlenende
stijging, 'A' een dito deling ie, en '2' een 'zeer lete stijging',
die geen toonhoogte-accent verleent. De leerlingen aoeten d~n toonhoogtecontouren tekenen als die in figuur 1.

recepten die de leP.rl ingen worden voorgehouden zijn in we"'""
preelee dezelfde els de opdrechten die we een de computer verstrekken voor het aaken ven de kunetaetige contour, waervan we weten dat
die een acceptabele benadering ie van het netuurlijke toonhoogteverloop.
De

Doelgroepen; een wijder perepeetter
Zoele al eerder opgemerkt, zullen naar onze echetting behalve Rederlanda lerende buitenlendere, of aieechien slechte hun docenten,
onder de Rederlandere zelf hoogstene professionalen of toekomstige
profeeeionelen (inclusief logopedisten) ast deze cursus een de sleg
g88n. Invoering op basis- en voortgezet onderwijs, oa bijv. iets te
doen aan het 'leeetoentje', valt niet te voorzien.
De huidige verspreiding, voorna.elijk onder docenten Rederlande ean
anderstaligen, aoet due, behalve ale een stuk dienstverlening, gezien worden ale een soort erperiaent, dat •ogelijk zel tonen dat
deze aethode het '11uecee heeft wat ervan venr!!lcht wortlt.. Voor de
doorsnee Rederlsoder ia het alleaaal niet zo intereeeent.

Andere wordt het ale we bedenken dat de doorsnee Redertender een
tweede teel ondervezen krijgt, bijv. Engels. In die teel beluiet'!ren we een intonstie die in ieder gevel op gehoor afwijkend ie ven
de Rederlandee, en waarvan we, getuige de aandacht die er tredlttoneel in cursuseen F.ngelae uitspraak sen wordt gewijd, •ogen RRnne•en dat de Engeleen er belang 88n hechten, dat ook dit aspekt van
de klankvorm van het Engels voldoende wordt benadrukt.
Deeroa ie in het recente verleden onderzoek ged~Rn BAn de intonAtie
v~n het Brits-Engels, op dezelfde aenier als die veermee de Rederlandee intonatie ie onderzocht. De reeuiteten v11n dit onderzoek (De
Pijper, 1979 en Df! Pijper, 1960) rechtveardigen een verdere ultbreitling om, net ale det voor het Rederlende iA gedeAn, in?:icht te
krijgen in het toteel ean totonatieve mogelijkheden in het Engels.
De resulteten ván dat toekomstige onderzoek, tezamen m'!t di'! van
het werk ven De Pijper en die van het verwante onderzoek v11n
Willems ( 1980) zouden kunnen leiden tot een cognitieve cursuR
F.nge lee intonatie. Die zou voor Rederlandere contr~atl.ef kunnen
zijn.

-
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voor Engelse intonatie

Ook Engel~e intonatie kan M~t behulp ven een beperkt aant~l rechtelijnstukken gestileerd worden en dus beschreven worden in teneen
van di~crete gebeurtenissen. Er is sengetoond dat het mogelijk i~,
bij de 3tilering zo'n hoge nauwkeurigheid te bereiken dat in het
geheel geen versebi 1 111et het origineel hoorbaar 111 (De Pijper,
19'f9). Deze zgn. close-copy!ltileringen werden gebruikt ale uitgauga)iunt v(lor verd~re standasrdisering, waarbij tenslotte de optredende beweeingen standaardspecificaties kregen wat betreft
grootte, helling en plaste in de syllabe. In een tussenstap was de
groolto: van tlt! bewegingen nog vrij (overigens niet per beweging
apart) en ook de algehele toonhoogteligging aocht nog aan die van
het origineel worden &!Ingepast.
In een experiment met Engelse luisteraare ie gebleken dat de accept~biliteit van contouren aet voor een deel of geheel gestandaardiseerde bewegingen niet significant afweek van die van de corresponderende originelen. Ook aangeboden werden contouren die gebouwd waren volgene de regels voor Nederlandse intonatie, en contouren volgene recente in de literatuur gegeven recepten voor Engelse intonatie. Deze varen beide wél ainder acceptabel, de laatste bet ainat.
Ook in het Engels kunnen we spreken van verschillende patronen. Dat
zijn eigenlijk abstracte categorieën, een soort constructievoorschriften voor de concrete contouren die ervan worden afgeleid. De
Nederlandse intonatie kan worden beschouwd worden zich af te spelen
tussen twee niveaus, voor het Engels aoet er een niveau bij.
Patroon 1, ln zijn besisvona, wordt gekarakteriseerd door een begin
op het middenniveau, e~n otijging naar het hoge niveau gevol~~:d door
een daling naar het lage niveau, en een laag einde. De daling verleent een toonhoogte-accent. Vaak ligt de stijging in dezelfde syllabe en helpt dan mee, het enige toonhoogte-accent te verlenen,
meer de stijging kan ook een stukje eerder een alnder opvallen<!
toonhoogte-accent verlenen. Van bel1mg ie dan, hoe het moet bij
langere ui tiu~en, raet meer dan één zwaar accent. Bij een synt~tctl
eche, intonatief te markeren grens na het eerets toonhoogte-accent
vindt er ~en 'reset' plaats, naar het middenniveau, zodat veer het
ui tg•.~ngepunt voor een nieuwe reaUsatie van het patroon bereikt
te. Voor de reset bestaan twee •ogelijke poei tiee: 1) laat ln de
laatste eyllabe vóór de grene, waardoor een continueringsetijging
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hoorbaar is, of 2) tuesen de laatste syll~he v56r de grens en de
eerste erna, zodat de beweging zelf niet hoorba~r ie.
Voorbeelden, zie de figuren 2 t/a 4
Verg<!leken aet het Rederlands zijn de excursien zo l!root dat voor
het juist treffen van het middenniveau aan een Nederlan<ler gez,.~~:d
kan worden dat hij op het hea vertrouwde hoge nlve~u 111oet bPginnen. Verder aoat hij afleren, na een continueringsstijging op het
lage niveau terug te vallen. Voor de rest kan, voor dP. gevallen
waarin de halve stijging en de volle daling op één syllabe samPnvallen, gezegd worden dat hij een grote '5!A' moet ~aken, iets w~t
in het Naderlande geaaakt wordt sls het laatste accent extra sterk
moet worden. Bij het d~len aoet worden aanbevolen, zo diep mogeliJk
uit te komen.
Een volgend patroon bevat als essenti~el deel een flauw o111hoog lopende lijn, aan het einde asestal gevolgd door een late, stelle
stijging. Het subtiele hierven ie, dat op het punt waar de <leclinetie ophoul!t en de inclinatie begint, een kleatoon wordt gehoord.
Dit ie gebleken uit een infor"lleel proefje met o.a. het zinnet.Je
•Hes ehe given up smoking?• Afhankelijk van de plaats van het diepste punt - in een kunstmatige, gesttleerde contour geMakkelijk m~
nipuleerbaar - wordt klemtoon gehoord op •ha a•, ·she•, of ·amo-",
de figuur 5·
In eomraige gevallen kan dit patroon met Nederlands" oren ~ehoor-1
worden als '0102' (zie de onderbroken lijn in 1"1~~:. 6). Inrli<'n hPt
ook zo wor~t uitgesproken, le het ~een optimale ~n~,.l~e lnt0n~t\P,
vent de stijging te dan te steil, en het moet ,juist ruAtlg ~aAn.
De contouren van de ft~1ren 5 en 6 beginnPn lee~. Meer ePn vertent
ven dit patroon begint hoog, vlek voor de te accentueren Ryllahe i~
er een volle <leling en dan veer l!e inclinetie ~n rle eindsti.!Rin~.
Zie figuur 7. De daling, hoewel vroe~, helpt den netuurlijk mee hiJ
de klemtoon~ewaarvording. Trouwens, er zijn ook ~~:evellen ~~:emet~>n
waarin dle daling op de non~ele, wat latere pleets li~t. Nederlnndere zullen hier ven hu ie ••l t de neig in~ hebhP.n, las~~: te hl ij vAn
tot <le eindRtijging. \lellswller kent de l'l~>derlen<lFJe lntonatiP ook
een gelei<!P.\ijke stijging, 118Ar <!ie komt voor binnen ePn Andereoortig patroon.
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'
el~ het Nederlande kent ook het Engale naeet de 'gewone', vroeklemtoongevende stijging een andere, die typiech laet in d" ".vilatJe komt. Deze hoeft dus op zich geen problemen op te levPr<m,
meer het patroon waarin deze optreedt ie in het Engels verschillen~
van dat in het Nederlands. In het Engels wordt de stijging onmirldellijk gevolgd door een volledige dBling, in het Nederlande blijft
men hoog tot vlak voor het eind, waar op het laetete moment een daling wordt ingezet die geen accent verleent, Óf er wordt een geleidelijke daling uitgevoerd. Uit de acceptabiliteltsproef la gehleken
dat dit voor Engelee oren niel orn Bflfl te horen ie. Een moeili,jkheid
epecieel voor Arneterdammer~, die immers veelvuldig van dit patroon
gebruik 118.ken.

Net
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acceptabiliteit getoetst zijn.
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nu werkelijk de voor het totale klankbeeld van het Engel!! 7.0
belangrljku intonatie la. Die betrouwbaarheid ie van belang in het
licht van het etrev.en, de cureua Nederllllldee intonatie te l11tan
volgen door een - eveneens cognltlave - cureue ~ngelee intonatie.
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~rvaring die de docenten Nederlande aan anderstaligen nu opdo"n met
de cursus het antwoord kunnen verschaffen op de vraag of de cognitieve methode inderdaad de hulp kan bieden die er op dit moment van
wordt verwacht.
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