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In het jaar 2014 of 2015 hebben jullie 
een bijdrage geleverd aan mijn 
promotieonderzoek door deel te nemen 
aan een taalexperiment bij kinderdag-
verblijf Ot en Sien in Herten. Met datzelfde 
onderzoek ben ik in augustus 2011 gestart, 
en ik heb het in september 2017 offi cieel 
afgerond, om precies te zijn op Prinsjesdag. 
Op die dag werd mijn proefschrift, het 
boek dat ik over mijn onderzoek heb 
geschreven, goedgekeurd. 

Zoals beloofd ontvangen jullie hierbij de 
resultaten van mijn onderzoek. Ik zet graag 
voor jullie uiteen welke antwoorden, maar 
ook welke nieuwe vragen mijn onderzoek 
heeft opgeleverd. Jullie hebben destijds 
meegedaan aan het op de volgende pagina’s 
beschreven experiment 1 of experiment 3. 
Voor de volledigheid vermeld ik echter ook 
de uitkomsten van experiment 2, dat ik met 
volwassenen heb uitgevoerd.
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Iedere taal op de wereld is opgebouwd uit een set klanken. Die 
set verschilt per taal. Daarom is de uitspraak van elke taal anders. 
Klanken, zoals bijvoorbeeld de medeklinkers [p] in pak en [t] in tak 
zijn de bouwstenen van woorden. Een verschil in klank kan tot een 
ander woord leiden. Als de [p] in het woord pak wordt vervangen 
door een [t] ontstaat er een ander woord: tak. 

Veel Limburgse dialecten hebben naast klinkers en medeklinkers 
nog een derde optie om woorden van elkaar te laten verschillen: 
lexicale toon. Als iemand uit Roermond bijvoorbeeld achtereenvol-
gens het woord been en daarna het woord benen in het Limburgs 
zegt, dan zal opvallen dat deze woorden qua klinkers en medeklin-
kers identiek zijn, namelijk bein; het verschil zit hem in hun melo-
die, ook toonhoogteverloop genoemd. Benen heeft een dalend 
toonhoogteverloop (dat noemen we accent 1), been heeft een 
dalend-stijgend toonhoogteverloop (accent 2 ). Andere toontalen 
zijn bijvoorbeeld het Chinees, en, iets dichterbij, het Noors en het 
Zweeds. Naar schatting zijn zo’n 60-70% van de talen op de wereld 
toontalen (Yip, 2002). Vooral in Azië en Afrika zijn ze wijdverbreid, 
maar in Europa zijn ze heel zeldzaam.
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“Toonhoogteverschillen binnen 
woorden noemen we lexicale toon. 

Het gebruik van toonhoogteverschillen 
binnen zinnen heet intonatie.”

Lexicale tonen zijn dus toonhoogteverschillen binnen woorden, 
maar toonhoogteverschillen spelen op meerdere niveaus van taal 
een rol. In feite maken alle talen op de wereld in zekere mate 
gebruik van toonhoogteverschillen binnen zinnen, bijvoorbeeld 
om een mededeling (dalend toonhoogteverloop) van een vraag 
(stijgend toonhoogteverloop) te onderscheiden. Dit gebruik van 
toonhoogte noemen we intonatie. Veel Limburgse dialecten hebben 
zowel toon als intonatie. Het Standaard Nederlands gebruikt alleen 
intonatie, geen lexicale toon.

Binnen de grote familie van toontalen bestaan aanzienlijke verschil-
len. Enerzijds met betrekking tot de functionaliteit van toon. Met 
functionaliteit bedoelen we het belang van toon. In het Cantonees 
bijvoorbeeld is toon ontzettend belangrijk omdat haast elke let-
tergreep één van zes (!) mogelijke tonen heeft, en één lettergreep 
dus zes verschillende betekenissen kan hebben. In het Limburgs is 
toon relatief minder belangrijk of minder ‘aanwezig’: het Limburgs 
heeft slechts twee tonen, en die kunnen niet zomaar op elke letter-
greep voorkomen. Het aantal tonen en de distributie ervan is in het 
Limburgs dus beperkter. De vraag is wat voor gevolgen dat heeft 
voor het leren van toon door baby’s en kinderen, en ook voor de 
verwerking van toon door volwassenen. Eerder onderzoek met vol-
wassen sprekers van Aziatische toontalen heeft uitgewezen dat de 
functionaliteit van toon gevolgen kan hebben voor hoe sprekers van 
zo’n taal tonen verwerken, d.w.z. hoe goed ze bijvoorbeeld tonen 
kunnen waarnemen of hoe bewust ze zich van tonen zijn. 

Inleiding 
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Anderzijds verschillen toontalen met betrekking tot hoe veranderlijk 
de uitspraak van bepaalde melodieën is onder invloed van andere 
talige eigenschappen (bijv. klemtoon, positie van het woord in de 
zin). Wat het Limburgs ten opzichte van veel andere toontalen zo  
interessant maakt, is dat de melodieën van accent 1 en accent 2 
sterk variëren afhankelijk van de context waarin het betreffende 
woord wordt gesproken. Als het woord in isolatie (dus niet in zins-
verband) wordt uitgesproken, of als het woord aan het einde van 
een mededeling staat en de zinsklemtoon heeft (zoals het woord 
knien in de zin: Dao zit ‘ne KNIEN, ‘daar zit een konijn’)1, gelden de 
zojuist beschreven melodieën: in dit geval heeft accent 2 een dalend-
stijgend toonhoogteverloop. Maar in andere gevallen, bijvoorbeeld 
als knien in een vraagzin in niet-fi nale positie staat (Höbse noe ‘ne 
KNIEN gekóch?, ‘Heb je nou een konijn gekocht?’), worden de 
tonen anders gerealiseerd: accent 2 heeft in dit geval een lage en 
onveranderlijke toon. In het Roermonds zijn er zowel voor accent 1 
als voor accent 2 acht (!) verschillende uitspraakmogelijkheden. Die 
variatie in uitspraakmogelijkheden zou voor een kind dat Limburgs 
leert wel eens een uitdaging kunnen zijn, omdat het moet ontdek-
ken dat al die verschillende verschijningsvormen maar tot twee 
categorieën te herleiden zijn, namelijk accent 1 of accent 2. 
We weten echter nog heel weinig over de mogelijke invloed die 
functionaliteit en uitspraakvariatie hebben op het leren van een 
toontaal, omdat de meeste onderzoeken zich hebben gericht op 
Aziatische toontalen, waar toon een zeer hoge functionaliteit heeft 
en er (haast) geen variatie is in de uitspraak van tonen. Door te 
onderzoeken hoe kinderen toon leren in het Limburgs konden we 
meer te weten komen over de invloed die functionaliteit en uit-
spraakvariatie hebben op het leerproces.
 
Een kind dat met één van de tonale Limburgse dialecten opgroeit 
moet het verschil tussen accent 1 en accent 2 leren waarnemen, 
leren begrijpen dat toon een belangrijke eigenschap van woorden 
is, én die woorden als zodanig kenmerken in het geheugen. Een 
kind dat met Standaard Nederlands opgroeit zal zich, zo verwacht-
ten wij, anders ontwikkelen, omdat het Nederlands geen toontaal 
is. Een Nederlands kind moet ontdekken dat het veranderen van de 
melodie van een woord niet leidt tot een andere betekenis. 

Zowel Limburgse als Nederlandse 2 kinderen moeten daarnaast leren 
dat toonhoogteverschillen binnen zinnen belangrijk zijn, bijvoorbeeld 
om mededelingen van vraagzinnen te onderscheiden.

Aan de hand van een reeks gedragsexperimenten die ik uitvoerde in 
Nijmegen, Herten en Roermond onderzocht ik hoe baby’s, peuters 
en volwassenen die met Limburgs zijn opgegroeid met toon omgaan, 
en of ze daarin verschillen van Nederlandse leeftijdsgenoten. Ik 
onderzocht achtereenvolgens de waarneming van toon in het eerste 
levensjaar (experiment 1), de waarneming van toon bij volwassenen 
(experiment 2), en de invloed van toon tijdens het leren en herken-
nen van woorden bij peuters en volwassenen (experiment 3). Ook 
nam ik een spraakproductie-experiment af waarin peuters plaatjes 
van bekende objecten benoemden. De data van dit experiment zijn 
nog niet geanalyseerd en maken geen deel uit van mijn proefschrift. 
Ze blijven hier dan ook buiten beschouwing.

 
1  Hoofdletters duiden de zinsklemtoon aan.
2 Met ‘Limburgs’ en ‘Nederlands’ verwijs ik hier naar de moedertaal. 
 De termen hebben in dit geval geen betrekking op nationaliteit (Limburgers zijn  
 immers ook Nederlanders).
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Kinderen leren al in de loop van het eerste levensjaar uit welke 
klanken hun moedertaal is opgebouwd. Aanvankelijk zijn baby’s heel 
fl exibel: ze zijn in principe in staat om bijna alle klankcontrasten die 
er op de wereld bestaan waar te nemen. Welke klankverschillen ze 
in de loop van het eerste levensjaar blijven waarnemen hangt er 
onder andere vanaf in welke taalomgeving ze opgroeien. Rond zes 
maanden weten ze welke klinkers belangrijk zijn en welke niet, en 
rond twaalf maanden welke medeklinkers er in hun taal gebruikt 
worden.
 
Naar de verwerving van klinkers en medeklinkers is relatief veel 
onderzoek gedaan; de verwerving van tonen heeft tot nu toe min-
der aandacht gekregen (voor een overzicht, zie Singh & Fu, 2016). 
Sommige studies laten zien dat kinderen rond de negen maanden 
weten of tonen binnen woorden betekenisvol zijn of niet. Andere 
studies lieten een ingewikkelder patroon zien. Afhankelijk van de 
tonen die er getest werden waren baby’s meer of minder gevoelig. 
Voor ons onderzoek waren er dus meerdere resultaten denkbaar. 
Het zou kunnen dat Nederlandse en Limburgse baby’s zich, totdat 
ze ongeveer negen maanden oud zijn, vergelijkbaar gedragen: 
beide groepen nemen het verschil tussen accent 1 en accent 2 waar. 
Daarna verliezen de Nederlandse kinderen wellicht de gevoeligheid 
voor het Limburgse contrast omdat ze het in hun omgeving, op zijn 
minst binnen woorden, nooit horen. Een andere mogelijkheid zou 
zijn dat Nederlandse baby’s gevoelig blijven. Misschien zijn accent 1 
en accent 2 wel zo opvallend verschillend dat ook Nederlanders dat 
verschil (blijven) horen.

Experiment 1: 
Toonwaarneming bij Limburgse en 
Nederlandse baby’s
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Om te achterhalen of Limburgse en Nederlandse baby’s van 6, 9 en 
12 maanden het verschil tussen accent 1 en accent 2 konden horen, 
gebruikten we de visuele fi xatieprocedure (visual fi xation/habituation 
procedure). Nederlandse baby’s werden getest in het Nijmeegse 
Baby and Child Research Center, Limburgse baby’s deden mee 
bij kinderdagverblijf Ot en Sien in Herten. Tijdens ons experiment 
kreeg één groep baby’s herhalingen van het nonsens-woordje taag 
(afgeleid van daag, ‘dag(en)’) met accent 1 te horen, een andere 
groep hoorde het woordje met accent 2. Tegelijkertijd keken ze naar 
een bewegend plaatje op een beeldscherm (zie afbeelding 1). 

Een Nederlands kindje van acht maanden in Nijmegen (links) en een Limburgs kindje van 
tien maanden in Herten (rechts) tijdens de visuele fi xatieprocedure. Het spiegeltje achter het 
scherm weerspiegelt, voor analysedoeleinden, wat er te zien is op het tv scherm. De ouder 
draagt een koptelefoon, zodat hij/zij niet kan horen wat de baby hoort en daar dus ook 
niet op kan reageren.

baby’s het woordje taag met de respectievelijk andere toon horen 
(dus baby’s die eerst de hele tijd accent 1 hadden gehoord kregen 
nu accent 2 te horen, en vice versa). Als de baby’s horen dat er iets 
nieuws wordt aangeboden zal hun aandacht, en dus ook hun kijktijd 
naar het scherm, weer toenemen. Als een baby het verschil tussen 
accent 1 of accent 2 echter niet kan horen, zal haar aandacht na het 
aanbieden van het woord met de andere toon verder afnemen.
 
Wat we hebben ontdekt is dat zowel Limburgse als Nederlandse 
baby’s gedurende hun eerste levensjaar gevoelig zijn (en blijven) 
voor het verschil tussen accent 1 en accent 2. Voor de Limburgse 
baby’s hadden we die gevoeligheid voorspeld. Voor het gedrag 
van de Nederlandse baby’s zijn er meerdere verklaringen. Het zou 
kunnen dat het tooncontrast akoestisch heel opvallend is (en dat 
dus eenieder het zou kunnen waarnemen), maar het zou ook kunnen 
dat Nederlanders de Limburgse tonen waarnemen als intonatie. We 
noemen dit perceptuele assimilatie (Best, 1995; So & Best, 2014). 
De intonatie-melodieën van mededelingen en vraagzinnen in het 
Nederlands vertonen gelijkenis met het toonhoogteverloop van 
respectievelijk accent 1 en accent 2 in isolatie.
 
Om deze twee verklaringen verder te onderzoeken hebben we een 
vergelijkbaar waarnemingsexperiment met Limburgse en Neder-
landse volwassenen uitgevoerd.

Meer details? Dan is het volgende artikel interessant:

Ramachers, S., Brouwer, S., & Fikkert, P. (2017). No perceptual reorganization for 
Limburgian tones? A cross-linguistic investigation with 6- to 12-month old infants. 
Journal of Child Language, doi: 10.1017/S0305000917000228.

N.B.: Helaas zijn de publicaties in Journal of Child Language niet voor iedereen toegankelijk. 
Als je geen toegang hebt kan ik via e-mail een kopie sturen: s.ramachers@let.ru.nl.
Ook leuk: Als je op YouTube ‘Stefanie Ramachers Radboud talks’ intypt kun je een fi lmpje van 3 
minuten bekijken waarin ik voor een breed publiek (wel in het Engels) over dit experiment vertel. 

Aanvankelijk is deze situatie heel interessant, want alles is nieuw. 
De aandacht van de baby’s leiden we af uit hun kijkgedrag: zolang 
de baby naar het scherm kijkt, kunnen we aannemen dat ze naar 
de geluiden luistert die er worden aangeboden. Echter, hoe vaker 
ze hetzelfde hoort (taag, taag, taag, …), hoe saaier het wordt. Op 
een zeker moment treedt er gewenning op: de kijktijd naar het 
beeldscherm neemt af. Zodra er gewenning optrad, lieten we de 

Afbeelding 1 
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Om te weten te komen of volwassen sprekers van het Limburgs en 
het Nederlands wél van elkaar verschillen m.b.t. hun gevoeligheid 
voor toon, en om te onderzoeken of het succes van de Nederlandse 
baby’s in experiment 1 te verklaren is door akoestische opvallend-
heid of door perceptuele assimilatie, namen een groep Limburgse 
en Nederlandse volwassenen deel aan een taalwaarnemingsexperi-
ment: een AXB discriminatietaak. Het Limburgse experiment vond 
plaats in de stadsbibliotheek in Roermond, het Nederlandse in 
bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen.
 
Tijdens dit experiment hoorden deelnemers meerdere keren opeen- 
volgingen van drie niet bestaande woorden (voortaan trials), bijvoor-
beeld taag 1a – taag 2a – taag 2b.3 Na zo’n trial moesten de deelnemers 
telkens beslissen of het tweede woord (taag 2a) meer op het eerste 
(taag 1a) of meer op het derde woord (taag 2b) leek door zo snel 
mogelijk op een knop (1 of 3) te drukken. Het enige relevante 
verschil tussen de woorden was de toon. Een hoog percentage 
correcte antwoorden betekent dat iemand het verschil tussen 
accent 1 en accent 2 goed kan horen.
 
Om te kunnen achterhalen of perceptuele assimilatie een rol speel-
de in de waarneming van de Nederlanders gebruikten we verschil-
lende typen woorden. Woorden die uit één lettergreep bestaan 
(taag en moon) 4 en waarin het toonhoogteverloop noodzakelijker-
wijs op de laatste lettergreep van het woord gerealiseerd wordt, en 

Experiment 2: 
Toonwaarneming bij Limburgse en 
Nederlandse volwassenen

12

3  De getallen in subscript duiden de toon van het woord aan, a en b duiden aan 
 dat twee woorden uit dezelfde tooncategorie niet identiek waren, maar licht 
 verschillende realiseringen van hetzelfde woord.
4   Taag is afgeleid van daag ‘dag’/’dagen’ en moon is afgeleid van sjoon   
 ‘schoen’/’mooi’.
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woorden die uit twee lettergrepen bestaan (keeve en perger) 5 met 
klemtoon op de eerste lettergreep, waarin het toonhoogteverloop 
op de voorlaatste lettergreep (kee, per) van het woord gerealiseerd 
wordt. Bovendien worden accent 1 en accent 2 in de woorden met 
twee lettergrepen iets anders gerealiseerd dan in de woorden met 
een lettergreep: in niet-fi nale positie heeft accent 1 een dalend 
toonhoogteverloop en wordt accent 2 als een onveranderlijke, 
stabiele (level) toon gerealiseerd. Eerder onderzoek had al laten zien 
dat Nederlanders minder gevoelig zijn voor toonverschillen als die 
toonverschillen niet lijken op betekenisvolle Nederlandse intonatie-
verschillen (zie bijv. Braun & Johnson, 2011). Als perceptuele assimi-
latie een rol speelt, verwachtten we dat Nederlandse volwassenen 
meer correcte antwoorden zouden geven na trials met eenletter-
grepige woorden dan na trials met tweelettergrepige woorden.
 
Naast deze trials voegden we ook nog trials toe met drie keer dezelfde 
toon (bijv. keeve 1a – keeve 1a – keeve 1b). In deze trials moesten deel- 
nemers kleine verschillen binnen een tooncategorie (bijv. accent 
1) onderscheiden om het goede antwoord te kunnen geven. In 
dit specifi eke geval zou het juiste antwoord 1 zijn. Met behulp van 
deze trials wilden we onderzoeken of de waarneming van toon door 
Limburgse volwassenen meer categoriaal is dan bij Nederlanders. 
Wat wordt daarmee bedoeld? Eerder onderzoek heeft laten zien dat 
sprekers van bijvoorbeeld het Mandarijn Chinees beter zijn in trials 
waarin ze tussen tooncategorieën moesten onderscheiden dan in 
trials waarin ze binnen tooncategorieën verschillen moesten horen, 
terwijl sprekers van het Engels in beide gevallen hetzelfde presteer-
den. De verklaring hiervoor is dat de waarneming van de Chinezen 
als het ware gestuurd wordt door de tooncategorieën waarover 
ze beschikken. Hun kennis van categorieën fi ltert hun waarneming 
(vandaar categoriale waarneming). Voor hen is het belangrijk om die 
categorieën te kunnen onderscheiden. Verschillen binnen die cate-
gorieën spelen geen rol en kunnen genegeerd worden. Sprekers van 
het Engels hebben geen lexicale tooncategorieën en luisteren dus 
op een andere manier, ze letten meer op akoestische verschillen en 
worden niet of minder beïnvloed door kennis van bepaalde catego-

rieën binnen hun taal, ténzij ze zich door intonatie-categorieën laten 
leiden. Ik probeer dit even te vertalen naar een voorbeeld waarbij 
jullie je misschien makkelijker een voorstelling kunnen maken: als we 
een leek die geen verstand heeft van geneeskunde twee röntgen-
foto’s voorleggen en hem vragen om de verschillen tussen de foto’s 
te benoemen, dan zal hij waarschijnlijk veel kleine (onbelangrijke) 
details opmerken, zonder te weten wat hij precies ziet. Als we een 
arts dezelfde vraag stellen, zal deze waarschijnlijk alleen die details 
eruit pikken die van belang zijn. Weer terugvertaald naar het toon-
verhaal: de Nederlanders zijn de leken en de Limburgers de artsen.
 
Onze resultaten lieten zien dat Limburgse volwassenen over het 
algemeen gevoeliger zijn voor lexicale toon dan Nederlandse vol-
wassenen. Ze waren signifi cant beter in het horen van de verschillen 
tussen tooncategorieën. Tegen verwachting in waren de Limburgers 
even goed in het waarnemen van binnen- en tussen-categorie-
verschillen. Limburgers waren dus ook heel gevoelig voor verschillen 
binnen tooncategorieën. Mijn verklaring hiervoor is dat Limburgers 
ervaring hebben met een groot aantal toonhoogteverschillen. Ten 
eerste doordat de uitspraak van accent 1 en accent 2 aanzienlijk kan 
verschillen onder invloed van de context van het betreffende woord 
(zoals beschreven in de inleiding). Dit is een van de eigenschap-
pen van het Limburgse toonsysteem waarin het Limburgs duidelijk 
verschilt van eerder onderzochte toontalen. Dit verschil zou kunnen 
verklaren waarom onze resultaten afwijken van die van eerder onder-
zoek. Anderzijds konden onze Limburgse deelnemers ook allemaal 
Nederlands. Aangezien het Nederlands over een uitgebreid intona-
tiesysteem beschikt, hadden onze deelnemers dus allemaal ervaring 
met twee talen die uitgebreid gebruik maken van toonhoogtever-
schillen. Deze rijke ervaring leidt wellicht tot een grotere gevoelig-
heid voor toonhoogteverschillen in het algemeen.
 

“Limburgse volwassenen 
zijn beter in het horen van 

toonhoogteverschillen binnen woorden 
dan Nederlandse volwassenen.”5  Keeve is afgeleid van zeeve ‘zeven [getal] / zeven [werkwoord]’ en perger is 

 afgeleid van erger ‘gedoe’/’erger’.



16 17

Met betrekking tot de Nederlandse volwassenen waren de resul-
taten minder duidelijk. Tegen verwachting waren ze beter in twee-
lettergrepige trials dan in eenlettergrepige trials. Mogelijk was het 
verschil tussen accent 1 en accent 2 in de tweelettergrepige woor-
den opvallender. Die opvallendheid kan de waarneming van de 
Nederlanders bepaald hebben. 
In tussen-categorie trials waren Nederlanders signifi cant slechter 
dan in binnen-categorie trials. Ook dit week af van onze verwachtin-
gen. Als Nederlandse deelnemers de accent 1 en accent 2 woorden 
1 op 1 met Nederlandse intonatiemelodieën hadden vergeleken 
hadden ze in tussen-categorie trials beter moeten scoren dan we 
hebben vastgesteld. Ondanks dat lieten ze toch nog steeds een 
zekere gevoeligheid voor de Limburgse tonen zien. Mogelijk hebben 
de Nederlandse proefpersonen het verschil tussen woorden met 
accent 1 en accent 2 niet waargenomen als een verschil in toonhoogte, 
maar meer algemeen als een verschil in mate van (Limburgs) accent. 
Accent 2 klinkt over het algemeen ‘Limburgser’, ‘zangeriger’, dan 
accent 1. Meer onderzoek is noodzakelijk om te kunnen bepalen wat 
het gedragspatroon van de Nederlanders heeft veroorzaakt.
 

De vraag was niet langer of sprekers van het Limburgs en het 
Nederlands de Limburgse tonen kunnen waarnemen (het antwoord 
voor Limburgers: Ja; voor Nederlanders: Ja, maar minder goed 
dan Limburgers), maar welke functie zij aan die tonen toekennen. 
Beschouwen ze tonen als relevante eigenschappen van woorden? 
Klanken en tonen kunnen waarnemen is slechts één kant van de 
medaille. Het feit dat mensen kunnen praten en elkaar kunnen verstaan 
is alleen maar mogelijk doordat we woorden in ons langetermijnge-
heugen, ons mentale woordenboek, hebben opgeslagen. Om een 
woord te kunnen gebruiken voor communicatie moeten we o.a. de 
volgende eigenschappen opslaan: (a) uit welke klanken/tonen een 
woord is opgebouwd (zodat we weten hoe het moet klinken en hoe 
het uitgesproken dient te worden) en (b) wat zijn betekenis is. Slaan 
Limburgse peuters en volwassenen tooninformatie op als eigenschap 
van woorden? Deze vraag stond centraal in het derde experiment.
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In het Limburgs vormen tonen belangrijke eigenschappen van woorden. 
Het woord boum ‘boom’ moet met accent 2 (met dalend-stijgende 
melodie; zangerig) worden uitgesproken; met accent 1 zou het vreemd 
klinken. Het omgekeerde geldt voor sjaop ‘schaap’, dat met accent 1 
(met dalende melodie) wordt uitgesproken. Concreet betekent dit dat 
een Limburger woorden in het langetermijngeheugen zou moeten 
kenmerken met een bepaalde toon; hij moet onthouden hoe het woord 
wordt uitgesproken. De vraag is of dat inderdaad gebeurt en of een 
Limburger raar op zou kijken als sjaop met accent 2 in plaats van met 
accent 1 wordt uitgesproken. Zal hij het woord nog wel herkennen? 
Engelse kinderen ondervinden bijvoorbeeld ook enige hinder als het 
woord car als dar wordt uitgesproken (zie bijv. White & Morgan, 2008). 
Die problemen tijdens de woordherkenning zijn terug te voeren op het 
feit dat het waargenomen woord niet helemaal overeenkomt met het 
woord dat in het mentale woordenboek is opgeslagen. Een Nederlan-
der hoeft níet te weten welke melodie bij welk woord hoort en hoeft 
dat dus ook niet in zijn mentale woordenboek op te slaan.
 
Met ons derde experiment wilden we onderzoeken of Limburgse en 
Nederlandse peuters tussen de 2,5 en 4 jaar en volwassenen toon 
opslaan als eigenschap van woorden in het mentale woordenboek. 
Om dit te achterhalen ontwierpen we een woordleerexperiment 
waarbij we het kiezend-kijken-paradigma (preferential looking para-
digm) gebruikten. Nederlandse peuters en volwassenen deden weer 
mee in het Baby and Child Research Center te Nijmegen, Limburgse 
peuters werden getest bij kinderdagverblijf Ot en Sien in Herten en 
Limburgse volwassenen weer in de stadsbibliotheek in Roermond.

Experiment 3:
De lexicale representatie van toon bij 
Limburgse en Nederlandse peuters en 
volwassenen
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Tijdens het experiment leerden deelnemers twee nieuwe onzin-
woorden (taaf en moon), één woord met accent 1 en één woord met 
accent 2. Vervolgens testten we of ze gevoelig waren voor veran-
deringen (mispronunciations) in de toon van het woord. Zou een 
deelnemer het opmerken als een woord geleerd met accent 1 met 
accent 2 zou worden uitgesproken, of omgekeerd? Om de woorden 
te leren werd deelnemers 20 herhalingen van het woord in combi-
natie met een plaatje van een onbekend object (de target) gepre-
senteerd. Vervolgens kreeg de deelnemer twee plaatjes naast elkaar 
te zien, namelijk de target en een afl eider (distracter; zie afbeelding 
2). Tegelijkertijd hoorde ze bijvoorbeeld Kiek nao de taaf 1! Zuus-te 
n’m? (‘Kijk naar de taaf. Zie je n‘m?’). 

Voorbeeld van een target en een distracter tijdens het woordleerexperiment. Als een 
deelnemer voorheen heeft geleerd dat het rechter object een taaf is, zal de deelnemer 
na de instructie ‘Kijk naar de taaf! Zie je n’m?’ langer naar het rechter (target) dan naar 
het linker plaatje (distracter) kijken.

Het kijkgedrag van de deelnemer naar aanleiding van de aangeboden 
instructie kan verschillende patronen vertonen. Als de deelnemer het 
woord taaf 1 herkent zal zij relatief langer naar de target kijken dan 
naar de distracter. Als de kijktijd naar beide plaatjes níet verschilt, 
betekent dat dat de deelnemer het woord niet heeft herkend en dus 
niet heeft geleerd. Alle deelnemers, zowel kinderen als volwassenen, 
waren succesvol in het leren van de twee nieuwe woorden.

Vervolgens wilden we weten of Limburgers en Nederlanders ver-
schillend zouden reageren als het geleerde woord met de verkeerde 
toon zou worden uitgesproken. Daarom hoorden deelnemers niet 
alleen zinnen waarin het woord goed werd uitgesproken (correcte 
uitspraak conditie), maar ook zinnen waarin het woord met de andere 
toon werd uitgesproken (incorrecte uitspraak conditie). Uit eerder 
onderzoek weten we dat de herkenning van een woord belemmerd 
of zelfs onmogelijk wordt als het foutief wordt uitgesproken. Als Lim-
burgers hebben onthouden dat taaf een accent 1-woord is zullen ze 
relatief minder lang naar de target kijken in de incorrecte uitspraak 
conditie (taaf uitgesproken met accent 2) dan in de correcte uit-
spraak conditie (taaf met accent 1). Op basis van eerder onderzoek 
met toontaalsprekers verwachtten we dat de herkenning van taaf in 
de incorrecte uitspraak conditie voor Limburgers (enigszins) belem-
merd zou worden, omdat dat wat de deelnemer hoort (accent 2) 
niet overeenkomt met wat er in het mentale woordenboek is opge-
slagen (accent 1; zie bijv. Singh, Goh, & Wewalaarachchi, 2015). We 
verwachtten dat het kijkgedrag van Nederlanders  in de correcte en 
incorrecte conditie niet zou verschillen. De aanname is immers dat 
Nederlanders woorden in hun mentale woordenboek niet markeren 
voor toon. Wat ze ook horen, het kan niet ‘botsen’ met wat ze heb-
ben opgeslagen.
 
Een andere vraag was hoe ernstig het gebruik van een foutieve toon 
voor de woordherkenning van een Limburger zou zijn. Zou het net 
zo ernstig zijn als poes uitspreken als toes, bijvoorbeeld? Vanwege 
de relatief lage functionaliteit van toon in het Limburgs en vanwege 
de variatie in uitspraak van accent 1 en accent 2 zou het kunnen dat 
met name kinderen die de taal nog aan het leren zijn niet zoveel 
hinder ondervinden van een verandering in toon.

Afbeelding 2 
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Onze resultaten voor de 2,5- tot 4-jaar oude kinderen laten zien dat 
zowel Limburgse als Nederlandse kinderen reageren op een veran-
dering in toon. Ze kijken relatief minder lang naar de target in de 
incorrecte conditie dan in de correcte conditie. Dit betekent dat hun 
herkenning van het geleerde woord in zekere mate beïnvloed wordt 
door de toon waarmee het woord wordt uitgesproken. Desalniet-
temin keken de kinderen wel nog steeds meer naar de target dan 
naar de distracter, wat betekent dat woordherkenning, ondanks een 
verandering in toon, nog steeds mogelijk was. Voor de Limburgers 
was deze gevoeligheid voor toon naar verwachting. Het feit dat de 
incorrecte toon relatief minder impact had op woordherkenning 
dan in eerder onderzoek met bijvoorbeeld kinderen die Mandarijn 
Chinees leren kan weer terug te voeren zijn op de eerder genoemde 
verschillen die het Limburgse toonsysteem zo uniek maken ten op-
zichte van de toonsystemen die eerder onderzocht zijn. Een andere 
factor die aan dit ‘milde’ effect van de toonverandering zou kunnen 
bijdragen is het feit dat Limburgers in hun omgeving met dialect-
variatie in aanraking komen (zie bijv. Durrant, Delle Luche, Cattani, 
& Floccia, 2015). Die variatie zou ook kunnen leiden tot minder sta-
biele representaties van toon in het langetermijngeheugen. Studies 
met kinderen die een vergelijkbaar toonsysteem leren, bijvoorbeeld 
Zweeds, zouden meer uitsluitsel kunnen geven over de invloed van 
functionaliteit en uitspraakvariatie op de ontwikkeling van lexicale 
tooncategorieën.
 
De gevoeligheid die de Nederlandse kinderen lieten zien was onver-
wacht. Mogelijk werden ze ook in dit experiment door hun kennis 
van Nederlandse intonatiepatronen beïnvloed. Een andere optie 
is dat de Nederlandse kinderen het tooncontrast als een verschil in 
klinkerduur hebben waargenomen. Eerder onderzoek heeft laten 
zien dat sprekers van een niet-toontaal het verschil tussen lexicale 
tonen in een vreemde taal als een duurverschil kunnen opvatten, 
mits duurverschillen in hun moedertaal betekenisvol zijn. Klinkerduur 
is voor Nederlanders een bekend concept (vergelijk rap en raap). 
Bovendien speelt duur een rol in de realisering van klemtoon 
(beklemtoonde lettergrepen zijn langer dan onbeklemtoonde).

 

Wat de volwassenen betreft leverden onze resultaten geen bewijs 
voor de hypothese dat Limburgers toon opslaan in hun mentale 
woordenboek, noch voor de hypothese dat Limburgers en Neder-
landers zich in dit opzicht verschillend zouden gedragen. De vol-
wassenen keken in beide geteste condities langer naar de target. 
Dit zou een taakeffect kunnen zijn; misschien was het experiment 
te eenvoudig / niet gevoelig genoeg om een verschil te kunnen 
vaststellen. Het toevoegen van een incorrecte uitspraak conditie 
met bijvoorbeeld een medeklinkerverandering (bijv. taaf > paaf ) zou 
in de toekomst ook meer uitsluitsel kunnen geven over het relatieve 
belang van toon in woordherkenning ten opzichte van klinkers en 
medeklinkers.

Meer details? Dan is het volgende artikel interessant:

Ramachers, S., Brouwer, S., & Fikkert, P. (2017). How native prosody affects pitch 
processing during word learning in Limburgian and Dutch toddlers and adults. 
Frontiers in Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2017.01652.
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Mijn onderzoek heeft laten zien dat Limburgse en Nederlandse 
baby’s in het eerste levensjaar nog niet verschillen ten opzichte van 
hun gevoeligheid voor (Limburgse) lexicale tonen. Beide nemen 
ze het verschil tussen accent 1 en accent 2 waar. Bij Limburgse en 
Nederlandse volwassenen zien we wel een verschil: Limburgers zijn 
gevoeliger dan Nederlanders. Ook waren Limburgse volwassenen 
heel gevoelig voor verschillen binnen tooncategorieën. Wij ver-
moeden dat dit het resultaat is van het feit dat Limburgers dagelijks 
worden blootgesteld aan veel toonhoogtevariatie.
 
Met betrekking tot de lexicale representatie van toon hebben we 
laten zien dat zowel Limburgse als Nederlandse 2,5- tot 4-jaar oude 
kinderen gevoelig zijn voor toonverschillen binnen nieuwe woorden. 
Ondanks het toonverschil was woordherkenning wel nog steeds 
mogelijk. Deze relatief milde invloed van toonverschillen op woord-
herkenning zijn mogelijk te wijten aan de hoeveelheid toonhoog-
tevariatie waaraan Limburgers dagelijks worden blootgesteld en/
of aan de relatief lage functionaliteit van toon in het Limburgs. Dat 
ook Nederlandse kinderen reageerden op toonverschillen binnen 
woorden is wellicht te verklaren door hun rijke ervaring met toon-
hoogteverschillen binnen zinnen in het Nederlands. Het experiment 
met volwassenen liet geen effecten zien en leidde dus helaas niet 
tot verdere inzichten. 
 
Meer onderzoek is noodzakelijk om de precieze oorzaak voor de 
onverwachte  gevoeligheid voor lexicale toon binnen de Nederlan-
ders vast te kunnen stellen. Bovendien zou vergelijkbaar onderzoek 
onder kinderen en volwassen sprekers van bijvoorbeeld het Zweeds 
kunnen bijdragen aan ons begrip van de rol die functionaliteit en 
uitspraakvariatie spelen in de verwerving en verwerking van een 
lexicaal toonsysteem.

Conclusie24
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Mijn proefschrift getiteld Setting the Tone: Acquisition and 
processing of lexical tone in East-Limburgian dialects of Dutch 
zal verschijnen in de dissertatiereeks van de Landelijke 
Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT), ISBN 978-94-6093-269-4. 
Proefschriften in deze reeks kun je downloaden of bestellen via de 
website van LOT: http://www.lotpublications.nl/lot-publications.

Ik zal het proefschrift op 31 januari 2018 om 12:30 uur verdedigen 
in de Aula van de Radboud Universiteit.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Schroom niet om contact 
op te nemen via: s.ramachers@let.ru.nl.

Nogmaals heel hartelijk bedankt 
voor je bijdrage!
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