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1 INLEIDING

1.1 DoelsteIHng en opzet van dit onderzoeksproject

In tegenstelling tot niet-toontalen kan bij toontalen de semantische betekenis
van een woord veranderen door de toonpatronen waarmee de phonemen
binnen dat woord worden uitgesproken te varieren. "Berde" (groen) en
"berde" (echt waar) zijn voorbeelden uit de Papiamento toontaal van op een
dergelijke wijze tonaal onderscheiden woorden. In de eerste van deze twee
woorden verwijzen de op de eerste en tweede lettergreep geplaatste tekens
naar respectievelijk een hogere en een lagere toonhoogte bij de uitspraak. In
het tweede woord is de volgorde van de tekens omgekeerd en worden dezelf-
de lettergrepen met respectievelijk een lagere en een hogere toonhoogte
uitgesproken.
Variaties in gedragsrepertoire tussen personen afkomstig uit verschillende
culturen zijn in de literatuur op velerlei manieren beschreven en geinterpre-
teerd (cf. Poortinga & Malpass. 1986). In toenemende mate krijgt de validi-
teit van dergelijke interculturele gedragsverschillen de aandacht. Voor wat
toontaligen en niet-toontaligen betreft is in de literatuur gesuggereerd dat
door langdurig verblijf in een culturele omgeving waar overwegend in een
toontaal wordt gecommuniceerd, vaardigheden in het onderscheiden van
tonale aanwijzingen zou worden ontwikkeld (Wober. 1969. 1975). Bij spre-
kers van niet-toontalen zouden deze vaardigheden in mindere mate aanwezig
zijn. In de literatuur wordt tevens gesuggereerd dat behalve voor het geven
van semantische betekenis aan tonaal onderscheiden woorden, toontaligen
deze vaardigheid zouden kunnen aanwenden voor de cognitieve verwerking
van een breed scala van auditieve tonale informatie (Wober. 1975). Dit zou
zelfs kunnen inhouden dat toontaligen en niet-toontaligen auditieve tonale
informatie op een verschillende manier in de hersenen verwerken (cf. From-
kin. 1978). In 3.3 en 3.4 wordt nader ingegaan op deze onderzoeken.



2 Hoofdstuk 1

Een verschillende benadering van auditieve informatie door toontaligen en
niet-toontaligen kan consequenties bebben voor cross-culturele communicatie
en voor de implementatie van modeme, overwegend visueel-gericbte, onder-
wijsprogramma's in tQOntaalsprekende culturen. In deze studie wordt ervan
uitgegaan dat de verklaring van meerdere psychologische verschijnselen
vanuit een enkele factor als taaltonaliteit voorbarig is: verklaringen voor
gedragsverschillen in termen van onderliggende factoren, gaan vaak voorbij
aan het gegeven dat verschillen tussen culturen meestal multi-interpretabel
zijn. Het is mogelijk dat geobserveerde verschillen door andere factoren zijn
veroorzaakt dan de door de onderzoeker genoemde. In hoofdstuk 2 wordt
hier nader op ingegaan. Wanneer geen rekening wordt gehouden met bein-
vloeding van de resultaten door onvoorziene factoren kan de psychologische
betekenis van geobserveerde verscbillen worden overschat. Er kunnen dan
onterecht verbanden worden gesuggereerd tussen gedragsverschillen in uit-
eenlopende gedragsdomeinen, zoals in de eerder genoemde studies tussen een
observeerbaar aspect van de gesproken taal, taaltonaliteit, en diverse domei-
nen van auditieve informatieverwerking.

In het huidige onderzoek wordt geprobeerd een methodiek te ontwikkelen
voor het valideren van interpretaties van cross-culturele verscbillen in de
verwerking van taaltonaliteit. Hiertoe dient in termen van a priori ver-
wachtingen inzicht te worden verkregen in patronen van resultaten in plaats
van resultaten van slecbts een enkel meetinstrument. Om. dit te bewerkstelli-
gen worden in dit onderzoek een aantal technieken toegepast. Zoals reeds
aangegeven wordt als uitgangspunt de factor "taal-tonaliteit" genomen. Er
worden drie categorieen van auditieve informatie' onderscheiden: een taalge-
bonden categorie (losse woorden, spraak) , een deels taalgebonden categorie
(spraak waarvan de verbale inhoud onherkenbaar is gemaakt) en een niet-
taalgebonden categorie (tonen). Binnen elk van deze categorieen worden
experimenten uitgevoerd. De taken voor de proefpersonen zijn gericht op het
verkrijgen van zicht op de manier waarop auditieve tonale informatie wordt
verwerkt door toontaligen en niet-toontaligen. Er zijn binnen ieder categorie
twee soorten experimenten, waarmee respectievelijk vaardigheden en cere-
brale verwerking van desbetreffende informatie worden onderzocbt. In een
afzonderlijk experiment worden de prestaties op auditieve taken vergeleken
met prestaties op visuele taken.

1 Het idee van ceD dcqelijke opdeliq i. voor bet cent door Campbell (1961) verwoord. In Hoofdatuk
2 wordt bier oader op ingepan.



Inleiding 3

Om zieht te krijgen op prestatiepatronen van toontaligen en niet-toontaligen
is het takenpakket opgezet volgens een "relatieve versehillen design": per
experiment wordt voor de helft van de trials (de kerntrials, welke auditieve
tonale informatie bevatten) een groepsversehil gepostuleerd. Indien toontali-
gen vaardiger zijn in het verwerken van auditieve tonale aanwijzingen dan
niet-toontaligen zal deze vaardigheid in hun voordeel werken bij het uitvoe-
ren van de kemtrials. Op de andere helft van de trials (de controletrials)
worden geen eross-culturele verschillen verwacht; de stimuli waarmee de
controletrials zijn opgebouwd bevatten geen tonale informatie. Moehten er
andere. niet aan tonaliteit gerelateerde verschillen tussen de te onderzoeken
groepen bestaan, dan mag worden verwaeht dat die op beide typen trials een
even groot versehil te zien zullen geven.
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de methodologisehe opzet van deze
studie.

De gegevens werden ingezameld op twee eilanden van de Nederlandse Antil-
len. op Bonaire waar de toontaal Papiamento wordt gesproken en op Sint
Eustatius waar een niet-toontalige Engelse ereooltaal de voertaal is. Niet-
toontalige Nederlandse kinderen in Nederland deden als controlegroep mee
aan het onderzoek. Teneinde zieht te krijgen op mogelijke effecten van leef-
tijd werden kinderen uit twee leeftijdsgroepen geselecteerd als proefpersonen,
namelijk acht- en twaalfjarigen. Evenveel meisjes als jongens participeerden
in het onderzoek.



2 THEORETISCIIE EN METHOOOLOGISCHE U1TGANGSPUNTEN

2.1 Bet concept cultuur

Vanuit een psychologisch gezichtspunt kan cultuur worden gedefinieerd als
een grote verzameling onathankeJijke variabelen (cf. Segall, 1981, 1984;
Strodtbeck, 1964; Whiting, 1976). Dit impliceert dat cultuur op zichzelf geen
verklaring kan vonnen voor geobserveerde verschillen aangezien het louter
toeschrijven van gedragsverschillen tussen groepen aan cultuur ODS geen
inzicht geeft in de aard van deze verschillen (Iahoda, 1986). ~n van de
belangrijke doelstellingen van de cross-culturele psychologie is dan ook
verklaren van cross-culturele verschillen in termen van specifieke antecedente
variabelen totdat er uiteindelijk Diets meer te verklaren overblijft (poortinga,
Van de Vijver, Joe & Van de Koppel, 1987). In dit opzicht kan een metafo-
rische vergelijking worden gemaakt tussen cultuur en een ui: net als bij een
ui dienen bij cultuur Un voor ~n de verschillende lagen (de antecedente
variabelen) te worden verwijderd totdat er uiteindelijk geen ui (cross-culm-
reel verschil) meer over is (poortinga, Van de Vijver, Joe & Van de Koppel,
1987).

2.2 Aandachtspunten bij het interpreteren van cross-culturele verschil-
len in gedrag

In de meeste cross-culturele onderzoeken wordt voor het testen van hypo-
tbesen gebruik gemaakt van het klassieke Neyman-Pearson raamwerk (cf.
Brislin, Lonner & Thorndike, 1973). Dit betekent dat prestaties van groepen
worden vergeleken op een bepaald meetinstrument; de nulhypotbese (geen
cross-culturele verschillen) wordt getoetst met een a priori gedefinieerde kans
op een type 1 fout. Dit raamwerk is echter nauwelijks adequaat voor cross-
cultureel onderzoek. Immers, een juiste toetsing van de nulhypotbese vereist
dat de groepen proefpersonen slechts verschillen met betrekking tot de expe-
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rimentele variabele die door de onderzoeker wordt gemanipuleerd; er worden
geen andere systematische verscbillen aanwezig geacht tussen de groepen (cf.
Poortinga & Malpass, 1986). Aan deze voorwaarde kan in cross-cultureel
onderzoek slechts zelden worden voldaan. Er wordt namelijk vrijwel steeds
gewerkt met bestaande groepen en deze groepen verschillen doorgaans op
een aantal aspecten (Pick,1981). De mogelijkbeden voor experimentele mani-
pulatie van culturele factoren (die gewoonlijk over een langdurige periode
werkzaam zijn) zijn gering. De a priori tans op het vinden van verschillen is
dan ook VaK groter dan de kans op het vinden van geen verschil. Als bij-
voorbeeld met gedrag van leidinggevenden in Nederland wordt vergeleken
met bet gedrag van leidinggevenden in een niet-Westers land, is het vinden
van significante verscbillen bij een alpba van .05 of .01 vrij waarschijnlijk.
In zo'n geval impliceert bet testen van een nulhypothese dat voorbij wordt
gegaan aan effecten van metbodische artefacten zoals bias in meetinstrumen-
ten en aan allerlei verscbillen in werkomstandigbeden (cf. Van der Flier,
1980).

In het volgende worden een aantal wezenlijke aandachtspunten voor cross-
culturele psycbologiscb onderzoek beschreven (Poortinga, 1975, 1980,
1989).

De cultuurspecificlteu van cross-culturele gedragsverschillen

V66r alles dient de onderzoeker rekening te bouden met de mogelijkbeid dat
variaties in gedrag tussen culturen cultuurspecifiek kunnen zijn. Vanuit der-
gelijke verscbillen kunnen geen generalisaties worden gemaakt naar andere
gedragsdomeinen (Kobben, 1970; Lonner,1979a). Dergelijke cultuurspecifie-
ke karakteristieken zijn door Van de Koppel en Schoots (1986) als conventies
bestempeld, algemeen aanvaarde, VaK impliciete, noties van wat toegestaan
is in sociale interacties of bij bet uitvoeren van bepaalde activiteiten binnen
een gegeven culturele context. Een voorbeeld hiervan zijn verkeersregels;
wanneer men in Engeland auto gaat rijden is bet van groot belang om te
weten dat daar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, verkeer van links
houdt. Het moge duidelijk zijn dat conventies weinig informatie bevatten
over bet functioneren van mensen buiten bet beperkte domein waarop ze van
toepassing zijn. Dit boudt in dat conventies niet kunnen worden gerelateerd
aan bredere psychologiscbe processen of trekken waarop groepen verscbillen
vertonen. Ze kunnen evenmin worden gerelateerd aan enige antecedente
psychologiscbe factor. Desalniettemin kunnen conventies een sterke invloed
uitoefenen op het gebele gedragsrepertoire aangezien ze zicb in grote getale
voordoen. Conventies leiden tot cross-culturele gedragsverscbillen waarvoor
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geen verklaring bestaat in termen van een in psychologisch opzicht betekenis-
volle onafhankelijke variabele.

Het destilleren van de relevame causale antecedent en

Een belangrijke doelstelling van de cross-culturele psychologie is het ver-
klaren van cross-culturele verschillen in termen van specifieke antecedente
variabelen. Effecten van andere dan door de onderzoeker bedoelde factoren
kunnen op een aantal manieren worden gemioimaJiseerd, het verdient bij-
voorbeeld aanbeveling om meer dan twee culturen in een studie op te nemen
omdat daarmee het aantal rivaliserende hypothesen aanzienlijk teruggebracht
kan worden (cf. Campbell, 1961). Een analoge redenering als voor culturele
groepen geldt voor meetinstrumenten (cf. Frijda & Jaboda, 19(6): naannate
met meer methoden convergerende bevindingen gedaan worden, zullen alter-
natieve verklaringen minder plausibel worden: "If there are multiple indica-
tors which vary in their irrelevant attributes, and if these all agree as to the
direction of the difference (between cultural groups) on the theoretically
intended aspects, then the number of tenable rival explanations becomes
greatly reduced and the confirmation of theory more nearly certain" (Camp-
bell, 1961, p. 345).
Het verdient aanbeveling om in aIle culturen die aan een cross-cultureel
onderzoek deelnemen, zowel experimentele als controle condities op te ne-
men (cf. Holland & Rubin, 1983). Wanneer in aIle culturen consistente
presentatiepatronen worden geobserveerd voor de experimentele en de con-
trolecondities, lijkt het aannemelijk dat deze patronen gerelateerd zijn aan de
onderzochte factoren.
Belangrijk is, dat de onderzoekers mogelijkbeden hebben om de factor waar-
in zij geinteresseerd zijn te manipuleren. Er werd reeds aangegeven, dat dit
in cross-cultureel onderzoek geen eenvoudige opgave is, aangezien prestaties
van bestaande groepen worden vergeleken. Een voorbeeld hoe de experimen-
tele factor succesvol kan worden gemanipuleerd is te vinden in het onderzoek
van Scribner en Cole (1981) naar de relatie tussen alfabetisme en cognitie.
Het unieke van dit onderzoek is dat de covariatie tussen alfabetisme en
schoolopleiding kon worden doorbroken. Groepen individuen die kunnen
lezen en schrijven verschillen immers in meerdere opzichten van analfabe-
ten. Een vergelijking tussen deze groepen impliceert ook een vergelijking
tussen geschoolden en ongeschoolden. Scribner en Cole hebben onderzoek
gedaan bij de Vai Liberia, een yolk dat een geheel eigen schrift heeft dat
buiten de school om wordt geleerd. In een serie experimenten met zowel
schoolgaande als niet-schoolgaande Vai sprekers vonden de auteurs dat "liter-
acy is not a surrogate for schooling with respect to its intellectual consequen-
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ces" (p. 252). Ze vonden slechts hele specifieke invloeden van het kunnen
lezen en schrijven. De invloed op bet cognitief functioneren bleek Idein te
zijn (zie ook Berry, Irvine & Hunt, 1988).

In het voorgaande werden een aantal aandachtspunten voor cross-cultureel
psychologisch onderzoek beschreven. Er werd ingegaan op effecten van
onbedoelde factoren, die kunnen leiden tot onterechte interpretatie van geob-
serveerde verschillen. Hoe in deze studie gepoogd werd onbedoelde effecten
te minimaliseren, wordt beschreven in hoofdstuk 4.



3 TAALTONALITEIT EN COGNITIEF FUNCTIONEREN: LITERA-
TUUROVERZICHT

In dit hoofdstuk worden literatuurgegevens inzake taaltonaliteit en het cogni-
tief functioneren besproken. In 3.1 wordt ingegaan op prosodische aspecten
vanspraak als toonhoogte, intonatie en accent. In 3.2 worden toontalen en
niet-toontalen beschreven. Cross-culturele verschillen in auditieve vaardighe-
den worden beschreven in 3.3. In 3.4 wordt ingegaan op hoe auditieve infor-
matie in de hersenen wordt verwerkt. Tot slot worden in 3.5 onderzoeken
naar de verwerking van auditieve tonale informatie bij toontaligen en niet-
toontaligen besproken,

3.1 Prosodiscbe aspecten van spraak

Onder prosodische aspecten van spraak wordt een veelheid van variabelen
verstaan zoals de intonatie, fluctuaties in de luidheid waarmee wordt gespro-
ken, de wijze waarop lettergrepen worden geaccentueerd, de snelheid waar-
mee wordt gesproken en de manier waarop spraak in successieve delen wordt
onderverdeeld door middel van pauzes of wisselingen in toonhoogte (cf. De
Rooy, 1979). Deze spraakprosodieen hebben een mediereade functie op de
waameming van de informatie (Svensson, 1974). Ze geven eenheden van
spraak een structuur welke linguistische betekenis draagt en semantisch een-
duidig te intepreteren is (cf. Lehiste, 1970; Sinclair, larvella & Levelt,
1978). Sprekers van eenzelfde taal blijken de prosodische patronen uit hun
taaI onder vergelijkbare omstandigheden op vergelijkbare wijze aan te wen-
den (Lindblom, 1968; Nooteboom, Brob & de Rooy, 1978). Tijdens het
opgroeien leert een kind om zich te richten op de geluiden en geluidscontras-
ten welke een onderscheidende functie hebben in desbetreffende taal. Gelijk-
tijdig met het leren bebeersen van de relevante spraakprosodieen lijkt een
kind te leren om de prosodische aspecten welke minder van belang zijn voor
communicatie in die taal, te negeren; dit leerproces vertoont tot rond het
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achtste jaar een gestage ontwikkeling (cf. Crystal, 1973, 1975; Rispens,
1974; Crul & Peters, 1975).

In deze studie naar effecten van taaltonaliteit speelt het prosodisch element
toonhoogte een cruciale rol. De toonhoogte van spraak wordt gedefinieerd
door de frequentie waarmee lucht vanuit de opening van de stembanden in
het spraakkanae! terecht komt (Lieberman & Michaels, 1962; Lehiste, 1970;
Grandour & Harshman, 1978). Tijdens het spreken doen zich in alle talen
dalingen en stijgingen voor in toonhoogte van de diverse lettergrepen. Deze
variaties in toonhoogte worden mede bepaald door kenmerken van de spreker
als leeftijd, geslacht en emotionele stemming (Uldall, 1960: Crystal, 1969;
Bouwhuis, 1974).
Twee nauw aan toonhoogte gerelateerde spraakprosodieen zijn accent en
intonatie (Hyman, 1973). Ze hebben in aile talen een semantisch onderschei-
dende functie. Toonhoogte heeft in toontalen eveneens een dergelijke functie.
In de literatuur bestaan variaties in terminologie met betrekking tot toonhoog-
te, accent en intonatie (Bolinger, 1964; Hyman, 1978; Cutler & Ladd,
1983).
Desalniettemin is er voldoende evidentie aanwezig om een onderscheid tussen
deze drie samenhangende elementen van spraak te rechtvaardigen (Beckman,
1968, p. 4). In het volgende wordt een korte uiteenzetting gegeven van
toonhoogte, accent en intonatie.

Toonhoogte

Toonhoogte wordt in de Iiteratuur op velerlei manieren gedefmieerd: als een
kenmerk van morphemen (Welmers, 1962; Edmondson & Bender-Samuel,
1966), als een kenmerk van lettergrepen (pike, 1948; McCawley, 1964,
1970; Wang, 1967) en a1s een kenmerk van zinnen (Schachter & Fromkin,
1968; Maddieson, 1971). Deze verschillende representaties van toonhoogte
weerspiegelen meer een voorkeur van de auteur, dan karakteristieken die
worden toegeschreven aan de toondragende phonemen (cf. Leben, 1980). Uit
recente onderzoeken naar toonhoogteverwerving blijkt dat reeds bij het eerste
levensjaar toonhoogte zowel in passieve als in actieve zin wordt beheerst (zie
Clumeck, 1980, voor een overzicht van studies naar toonhoogteverwerving).
De wijze waarop men zich de toonpatronen uit de moedertaal eigen maakt is
afhankelijk van phonemische kenmerken van betreffende toontaal (Kirk,
1973; Li& Thompson, 1977; Kwock Ping Tse, 1978).
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Accent

Accent beeft een functie in de organisatie van de sprw (Beckman, 1986). In
elke spraakuiting worden meer prominente gedeeltes afgewisseld met minder
prominente delen. Op deee wijze ontstaan series van geaccentueerde zinnen
die gecentreerd zijn rond de prominente delen (Halliday, 1967). Accent
wordt gedefinieerd in termen van variaties in toonboogte en intensiteit. Crite-
ria voor bet aanbrengen van accent op bepaalde spraaksequenties kunnen
tussen talen verscbillen (Mol & Ublenbeck, 1956; Van Katwijk, 1974; Van
den Berg, 1978). Meerdere delen van een spraaksequentie kunnen een accent
dragen. Gewoonlijk worden bierbij een boofdaccent en 66n of meer nevenac-
centen onderscbeidden, die in sterkte van elkaar verscbillen (Cbomsky &
Halle, 1968). Een onderscbeid wordt ook gemaakt tussen een pbonemisch,
c.q. vrij accent en een vast accent (Lebiste, 1970). Van eerstgenoemde is
sprake wanneer de locatie van een accent op een woord Diet vanuit enige
regel kan worden voorspeld, zodat bet accent een onafhankelijke positie
inneemt binnen de phonologie van betreffende taal. De spreker is min of
meer vrij in bet benadrukken van bepaalde woorden, in tegenstelling tot
andere woorden, teneinde bepaalde woorden extra aandacbt te geven. De
plaats waar bet accent wordt aangebracbt kan in affectieve zin verscbil uitma-
ken. Een voorbeeld van woorden die een vrij accent dragen (Bollinger, 1972,
p. 14): "the following was beard on a television commercial: Do something
about that mustache; I do not know wby, but I cannot get used to a bald-
beaded man with a mustache. "
Door middel van een vast accent worden woorden die anders geheel identiek
zouden zijn, onderscbeiden. Een voorbeeld biervan zijn de Nederlandse
woorden v66rkomen en voork6men. Een vast accent beeft dus een seman-
tisch onderscbeidende functie, vergelijkbaar met toonboogte in toontalen. In
tegenstelling tot toonhoogte, heeft een vast accent zowel in toontalen als in
niet-toontalen een semantiscb onderscbeidende functie. Het leren beheersen
van bet accentsysteem van de moedertaal, blijkt nauw gerelateerd aan bet
leren beheersen van de intonatiepatronen in die taal. Reeds rond bet tweede
levensjaar wordt accent gebruikt om verschillende semantiscbe zinssoorten
van elkaar te onderscheiden (Kobayasbi, 1981).

Ituonatie

Intonatiecontouren worden gedefinieerd als taalspecifieke patronen in de
ritmiscbe opbouw van een spraaksequentie. Deze patronen worden
teweeggebracbt door fluctuaties in de fundamentele frequentie van de geluids-
golf (cf. Ladefoged, 1975). Veranderingen in intonatie kunnen gepaard gaan
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met veranderingen in de functie van betreffende spraakuiting: een uitroep,
een vraag (Vesta, 1974; Lea, 1977), en kunnen infonnatie geven over de
gemoedstoestand waarin de spreker verkeert. Reeds v66r het eerste levens-
jaar zijn variaties in prosodische patronen geconstateerd tussen kinderen met
verschillende moedertalen (Bolinger, 1964). De eerste taaluitingen van een
kind blijken reeds de taalspecifieke intonatiepatronen te bezitten (Halliday,
1975). Vanaf het tweede levensjaar zouden kinderen in staat zijn om de
karakteristieke intonatiepatronen uit hun taal zowel correct waar te nemen als
te produceren (Nakazima, 1962; De Villiers & De Villiers, 1978).

3.2 Toontalen en niet-toontalen

Volgens literatuurbeschrijvingen zijn circa dertig procent van alle talen in de
wereld toontalen (cf. Pike, 1948; Hombert, 1978; Yip, 1980). Hieronder
vallen talen welke worden gesproken in gebieden van grote linguistische
diversiteit zoals Aziatische talen, Zuidamerikaanse talen en Westafrikaanse
talen (cf. Matisoff, 1973). Verschillen tussen toontalen en niet-toontalen
verwijzen primair naar de semantisch onderscheidende functie van toonhoog-
teo In tegenstelling tot niet-toontalen wordt in toontalen een spraaksequentie,
naast klinkers en medeklinkers, gevormd door de toonhoogte van de phone-
men (pike, 1945, 1948; Eady, 1982). De phonemen die tesamen een woord
vonnen, worden in toontalen in de regel altijd met dezelfde relatieve ver-
schillen in toonhoogte uitgesproken, Hierop zijn een aantal uitzonderingen
mogelijk, doordat in een aantal gevallen de toonhoogte van een phoneem kan
worden gemodificeerd atbankelijk van de toonhoogten van phenomen die
direct voorafgaan aan danwel volgen op dat phoneem. Deze modificatie van
het niveau van toonhoogte vindt plaats volgens duidelijk omschreven toonre-
gels. Voor een overzicht van deze toonregels wordt verwezen naar Fromkin
(1972) en naar Hyman en Schuh (1974).

In niet-toontalen worden woorden gewoonlijk onderscheiden door ze ver-
schillend te accentueren. Uit de literatuur blijkt dat in enkele gevallen ook in
niet-toontalen phonemen (en dus woorden) kunnen worden onderscheiden
door een verandering in toonhoogte. Bolinger (1972, p. 13) geeft hiervan een
voorbeeld uit het niet-toontalige Engels: "I don't want to run ar6und" vs "I
don't want a runaround." In dit voorbeeld wordt de plaatsing van de accentu-
ering bepaald door variaties in toonhoogte. Er is sprue van een interactie
van accent en toonhoogte. Hieruit kan worden geconcIudeerd dat accent en
toon, alhoewel ze van elkaar kunnen worden onderscheiden, elkaar niet
hoeven uit te sluiten. Er zijn tevens voorbeelden van toontalen waarin toon-
patronen die oorspronkelijk semantische betekenis hadden zijn weggevallen,
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mogelijk als gevolg van intensief contact tussen verschillende talen (Matisoff,
1973; Maran, 1973; Hyman & Shuh, 1974). Ook zijn er talen waarin toonin-
dicaties met semantische betek:enis sporadisch voorkomen op phoneem ni-
veau. Een voorbeeld van zo'n taal is het Limburgs dialect gesproken in het
Zuiden van Nederland, waarin "schoen" en "schoon" blijkbaar tonaal worden
onderscheiden (Voorhoeve, persoonlijke mededeling).

Toontalen kunnen verschillen in het aantal niveaus van toonhoogte waarmee
variaties lrunnen worden aangebracht op phonemen. De meest voorkomende
toonhoogte niveaus kan men omschrijven als hoge, lage en middentonen (cf.
Hombert, 1978; Yip, 1980). Hombert (1978) constateert dat bij dertig pro-
cent van aile toontalen sprake is van twee toonhoogte niveaus. Ditzelfde
percentage geldt voor toontalen met drie niveaus van toonhoogte. Complexe
toonsystemen bestaande uit zes of meer toonhoogte niveaus zouden bij vijf-
tien procent van aIle toontalen voorkomen. Er wordt in de literatuur zelfs
melding gemaakt van talen die negen of nog meer contrasterende niveaus van
toonhoogte zouden bezitten (Anderson, 1978).

3.3 Cross-culturele verschillen in auditieve vaardigheden

Onder meer het perceptieonderzoek heeft binnen de cross-culturele psycholo-
gie bijgedragen aan de gerichtheid op interculturele verschillen. Van de
Vijver en Joe (1986) geven een overzicht van onderzoeken op dit gebied. Uit
sommige onderzoeken werd geconcludeerd dat cross-culturele verschillen tot
in het perceptuele apparaat te traceren zouden zijn (cf. compeasatietheorieen,
Deregowski, 1982). Maar steeds meer won het idee veld dat perceptuele
vermogens voor een niet onbelangrijk deel aangeleerde reacties op bepaalde
stimulusconfiguraties zijn (Berry, 1971; Cole, Gay, Glick & Sharp, 1971;
Hutchins, 1980). Uit onderzoek (cf. Price-Williams, 1969; Triandis & Berry,
1980) is gebleken dat prestaties van personen uit een bepaalde cultuur op
taken die ontwikkeld zijn binnen een andere cultuur, vaak meer een indicatie
geven van de mate van bekendheid, c.q. vertrouwdheid met het testmateriaal
en niet zozeer van de cognitieve processen die men beoogt te meten. De
cross-culturele onderzoeker dient hiermee rekening te houden bij de metho-
dologische opzet van studies en bij de interpretatie van bevindingen (zie ook
hoofdstuk 2).

In de literatuur wordt inzake taaltonaliteit melding gemaakt van verschillen
tussen culturen en perceptuele vaardigheden (Wober, 1966, 1967). Door
Wober (1975) wordt gesteld dat aangezien vele Westafrikaanse talen toonta-
len zijn, personen aikomstig uit deze culturen auditieve informatie die tonale
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aanwijzingen bevat, met relatief meer gemak zouden verwerken dan niet-
toontaligen. Hierop voortbordurend werden verscbillen gepostuleerd tussen
toontaligen en niet-toontaligen in een breed scala van gedragingen. Het do-
mein van gedragingen waarop een effect van taaltonaliteit zou kunnen wor-
den geconstateerd is ecbter niet nauwkeurig gedefioieerd. De gepostuleerde
verscbillen zouden ontstaan tijdens bet proces van socialisatie. In iedere
cultuur zou een vorm van bierarcbische organisatie der zintuigen worden
ontwikkeld welke adaptief is voor kenmerken van de desbetreffende culturele
context (cf. Ombredane, 1967; Serpell, 1976; Deregowski, 1982). Evidentie
voor deze visie wordt veelal geput uit een aantal gedateerde onderzoeken. In
de literatuur wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van uitzonderlijke auditieve
vaardigbeden bij Afrikanen welke een gevolg zouden zijn van een relatief
sterke orientatie op informatie verkregen via bet auditieve kanaal. De Afrika-
nen zouden bijvoorbeeld met gemak vreemde talen kunnen leren, en zich
voor een belangrijk deel verlaten op mondelinge tradities zoals bet vertellen
van volksverbalen (zie Biesheuvel, 1943. 1952. 1969).

In 3.2 is besproken dat toonhoogte in toontalen bijdraagt aan de semantische
betekenisvorming. Tevens is besproken dat naast deze toontaal-specifieke
eigenschap van toonhoogte, tonale indicaties zowel in toontalen als in niet-
toontalen een functionele waarde kunnen bebben. Zoals aangegeven in 3.2
dragen in alle talen tonale patronen, c.q. intonatiepatronen bij aan bet her-
kennen van de emotionele toon. De herkenning van de emotionele toon van
gesproken taal kent een ruime onderzoekstraditie. Met uiteenlopende groepen
proefpersonen is aangetoond dat emoties in spraak hoven kansniveau correct
kunnen worden herkend (cf. Beier & Zautra, 1972). De meest frequent
onderzocbte emoties zijn boosheid, angst. blijdscbap en bedroefdheid. De
vaardigbeid in het correct herkennen van emoties blijk:t met de Ieeftijd toe te
nemen. Tussen bet vijfde en bet tiende levensjaar is er een geleidelijke toena-
me in bet aantal emoties dat correct wordt herkend. Na het tiende jaar zou
deze vaardigbeid nagenoeg stabiel blijven (cf. Dimitrovsky, 1964; Fenster.
Blake & Goldstein. 1977; Fechner. 1978). Voor wat betreft de sexe van de
proefpersoon worden over bet algemeen geen significante verscbillen gerap-
porteerd in bet correct berkennen van emoties (Hall. 1978). In sommige
onderzoeken worden echter weI significante sexeverscbillen geobserveerd
(Fechner. 1978; Blanck. Rosenthal. Snodgrass. DePaulo & Zuckerman.
1981). De bevindingen van deze studies wijzen erop dat tussen het zesde en
bet vijftiende jaar meisjes vaardiger zouden zijn in het correct herkennen van
emoties dan jongens.
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Voor deze studie is van belang dat in sommige oDderzoeken melding is
gemaakt van cross-culturele verschillen in het herkennen van emoties. AIbas,
McCluskey & AIbas (1976) vergeleken de vaardigheid van Anglo-Canadese
en Indiaans-Canadese proefpersonen in het herkennen van boosheid, blijd-
schap, bedroefdheid en Iiefde. In zelfgekozen spraak werden deze vier emo-
ties verwoord door Anglo-Canadezen en Indiaans-Canadezen, en op een
audioband opgenomen. Door middel van electronische filtertechnieJc2 werd
de verbale inhoud onherkenbaar gemaakt. De auteurs meldden dat de Anglo-
Canadese proefpersonen beter dan de Indiaan-Canadese proefpersonen in
staat waren om de emotionele lading van door Anglo-Canadese ingesproken
spraak te herkennen. Daarentegen waren de Indiaanse-Canadese proefperso-
nen op hun beurt vaardiger in het herkennen van emoties die door Indiaans-
Canadezen waren verwoord. Deze bevindingen suggereerden een "eigen-taal-
effect." Emoties verwoord in de taal van de luisteraar leken beter te worden
herkend dan emoties verwoord in een andere taal.

In een vervolgonderzoek bleek wederom sprake te zijn van cross-culturele
verschillen in de herkenning van emoties: McCluskey en AIbas (1981) verge-
leken de vaardigheden van Anglo-Canadese en Mexicaanse proefpersonen in
het herkennen van boosheid, blijdschap, bedroefdheid en liefde. De emoties
waren verwoord door Canadezen en Mexicanen in zelfgekozen spraak. De
spraakstimuli werden wederom met behulp van een electronische filtertech-
nieken verbaal onherkenbaar gemaakt. De Mexicaanse proefpersonen konden
zowel de emoties verwoord in het Mexicaans-Spaans als in het Canadees
beter herkennen dan de Canadese proefpersonen. De auteurs schreven de
verschillen toe aan de "warme" en "ritmische" taal van de Mexicaanse proef-
personen. De Mexicaanse proefpersonen zouden zich een zodanige orientane
op ritmische eigenschappen van spraak hebben eigengemaakt dat hierdoor
een correcte herkenning van emoties zou zijn bevorderd. Deze interpretatie
van de bevindingen suggereert dat eigenschappen van een taal een stimule-
rend effect kunnen hebben op de herkenning van emoties.
Van Bezooijen (1984) verrichtte eveneens een cross-cultureel oDderzoek naar
de herkenning van emoties. Proefpersonen waren volwassen Nederlanders,
Taiwanezen en Japanners. Stimuli waren door een Nederlander verwoorde
uitingen van walging, verrassing, schaamte, interesse, plezier, angst, minach-
ting, bedroefdheid en boosheid alsmede neutrale spraak. AIle emoties werden
verwoord in dezelfde Nederlandse standaardzin. De Nederlandse proefperso-
nen konden de emoties beter herkennen dan de andere groepen proefperso-

2 In HoofdltUk:6 worden dcze filte~hnieken nader belprobn.
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nen. De Taiwanese proefpersonen konden alle emoties correct berkennen
hoven kansniveau, terwijl dit voor Japanse proefpersonen op ~n emotie
(scbaamte) na eveneens bet geval was. Net als bij bet onderzoek van Albas
c.s. (1976) was ook bij bet onderzoek van Van Bezooijen sprake van en
"eigen-taal-effect": de relatief betere prestaties van de Nederlandse proefper-
sonen zijn dan te verklaren door bet feit dat alle stimuli afkomstig waren uit
Nederlandse taal en van een Nederlandse inspreker.

Uit de in bet voorgaande bespoken cross-culturele onderzoeken kan worden
geconcludeerd dat cross-culturele verscbillen in de berkenning van verbaal
geuite emoties bestaan. Uit deze onderzoeken lrunnen twee verklaringen voor
de geobserveerde verscbillen worden gedestilleerd. In de eerste plaats lijkt
een ieder in staat om ook emoties verwoord in andere talen dan de eigen
taal, hoven kansniveau correct te onderscbeiden; biemaast lijkt sprake te zijn
van een eigen-taal-effect: emoties verwoord in de taal van de luisteraar lijken
beter te worden berkend dan emoties verwoord in andere talen. Een tweede
verklaring is dat sommige talen mogelijk meer dan andere talen de herken-
Dingvan emotionele toon faciliteren. Beide verklaringsmogelijkheden werden
in deze studie naar effecten van taaltonaliteit betrokken. Bet onderzoeksde-
sign wordt besproken in Hoofdtuk 4.

3.4 De verwerking van auditieve informatie in de hersenen

Zoals in boofdstuk 1 werd aangegeven, zijn door enkele onderzoekers ver-
scbillen gepostuleerd in cerebrale informatieverwerking van toontaligen en
niet-toontaligen (zie ook 3.5).
De menselijke bersenen worden onderverdeeld in twee bersenhelften welke
op corticaal en subcorticaal niveau onderling met elkaar verbonden zijn.
Onderzoek naar het functioneren van de hersenhemisferen beeft belangrijke
informatie opgeleverd over de relatie tussen cerebraal functioneren en ge-
drag. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de beide bersenhelften relatief onaf-
bankelijk van elkaar kunnen functioneren en afzonderlijke specialisaties
bezitten (cf. Gescbwind & Levitsky, 1968). Aanvankelijk werd een grove
tweedeling gemaakt in hemisfeerspecialisatie. Gesproken taal zou in de lin-
kerbemisfeer worden verwerkt door ongeveer negentig procent van alle
recbtshandige volwassenen, terwijl de recbterhemisfeer meer zou worden
gebruikt voor de verwerking van niet-linguistische informatie. Voor linkshan-
digen werden geen consistente patronen van bemisfeerspecialisatie geobser-
veerd (cf. Curry, 1967). Gaandeweg werd duidelijk dat een rigide dichoto-
mie Diet kon worden gehandhaafd. Onderzoeksresultaten die een linkerhemi-
sfeerverwerking voor spraakperceptie aantoonden, gaven tegelijkertijd aan
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dat ook de rechterhemisfeer een rol speelde bij processen die gerelateerd
waren aan de waameming en de verwerking van spraak. Tegenwoordig zijn
onderzoekers van menig dat in plaats van een dichotomie, gesproken dient te
worden van een continuum van functionele specialisatie tussen de hersenhelf-
ten (cf. IGnsbourne, 1976; Van der VIugt, 1979; Sidtis, 1981). Verschillen
tussen beide hemisferen in verwerkingscapaciteiten worden hierbij toege-
schreven aan zowel de context waarbinnen de informatie wordt gepresenteerd
als aan persoonsgebonden factoren zoals de (mate van analytische) attitude
ten opzichte van die informatie en de ervaring met dat materiaal (Bradshaw
& Nettleton, 1981). In 3.4.2. wordt bier nader op ingegaan.

In de literatuur Iromt men twee visies tegen met betekking tot de Manier
waarop cerebrale asymmetrieen zich zouden ontwikkelen. Sommige onder-
zoekers zijn van mening dat lateralisatie van functies zich reeds in het eerste
levensjaar manifesteert en bierna nagenoeg constant blijft (Eimas, 1974;
Entus, 1977; Vargha-Khadem & Corballis, 1979). Volgens andere onderzoe-
kers maakt de cerebrale verwerking van functies een ontwikkelingsproces
door. Met toenemende leeftijd zou verwerking van taal via de linkerhemi-
sfeer toenemen (Berlin, Hughes, Lowe-Bell & Berlin, 1973; Molfese, Free-
man & Palermo, 1983). Hierbij zouden rond het vijfde levensjaar consistente
patronen ontstaan voor de verwerking van auditieve informatie: een linkerhe-
misfeerverwerking voor taalgebonden informatie en een rechterhemisfeerver-
werking voor niet-taalgebonden informatie (zie ook Satz, Bakker, Teunissen,
Goebel & Van der VIugt, 1975). Bij de keuze van de in deze studie te be-
trekken leeftijdsgroepen werd rekening gehouden met deze verschillende
zienswijzen.

De meeste onderzoeken naar cerebale asymmetrieen maken gebruik van
simultane bilaterale stimulatietechnieken. Voor auditieve informatie betreft
dit de dichotische luistertechtnlek' (Broadbent, 1954; Kimura, 1961). Bij de
dichotische luistertaak krijgen proefpersonen via de koptelefoon gelijktijdig
aan het linker- en het rechteroor verschillende auditieve informatie gepresen-
teerd. De proefpersonen dienen aan te geven wat ze hebben gehoord. Dicho-
tische luisterprocedures zijn gebaseerd op een dominantie van de gekruiste
contralaterale banen over de ipsilaterale, niet gekruiste, banen: informatie
welke aan de linkerkant van het lichaam wordt aangeboden wordt in de
rechterhemisfeer verwerkt, terwijl het omgekeerde geldt voor informatie

3 ADdcre mclhodcn zijn het meten van analolni.:he venchillen (Gac:hwind &; LcviIIky, 1968; KoIb &;
Wllhaw, 1985), bet bopalen van de electrilCbe activilCil van de benenen en bet illlpuilCn van lederen-
de Itoffen in de bloedbanen van de henenen (Wacla &; Ra_n, 1960).
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welke aan de rechterkant van het lichaam wordt gepresenteerd. De asymme-
trie zeals die in dichotische luisterexperimenten wordt geobserveerd wordt
gewoonlijk beschreven in termen van een linker- of rechteroorvoorkeur.

Deze oorvoorkeur, een index voor de mate van hemisfeerlateralisatie, geeft
aan in hoeverre waarin informatie die aan respectievelijk het linker- en het
rechteroor is aangeboden, correct is weergegeven door de proefpersoon
(Marshall, Caplan & Holmes, 1975; Bakker, Hoefk:ens & Van der Vlugt,
1979). Deze index wordt onder andere berekend aan de hand van het verschil
tussen de scores voor beide oren. Ben andere vaak gehanteerde index van
lateralisatie is de Iateralisatiecoefficient, het verschil tussen linker- en rech-
teroorscore gedeeld door de som van de linker- en rechteroorscore (Repp,
1977). Resultaten van onderzoek naar de betrouwbaarheid van de dichotische
luistertechniek stemmen in grote lijnen met elkaar overeen (Satz et al.,
1975; Van der Vlugt, 1981). Onderzoekers rapporteren een consistentie van
negentig procent in oorvoorkeur (Schulman-Galambos, 1977; Bakker, Van
der Vlugt & Claushuis, 1978). In overeensteming hiermee vonden Eling,
Marshall en Van Gelen (1981) geen systematische verandering in richting en
grootte van oorvoorkeur bij rowel volwassenen als bij acht- tot zestien jaar
oude kinderen. De hertest yond plaats zes maanden na de eerste dichotische
testafname. Pizzamigllo, De Pascalis en Vignati (1974) vonden een correlatie
van .70 tussen een eerste en een tweede dichotische testafname met spraak
als stimulus. Bryden (1975) rapporteerde betrouwbaarheidscoefficienten van
.61 en .66. Door Shankweiller en Studdert-Kennedy (1975) werden coeffici-
enten vermeld van .70. Blumstein, Goodglass en Tartter (1975) vonden
betrouwbaarheidscoefficenten van .74 voor klinkers, .21 voor medeklinkers
en .46 voor muziek. Er kan worden geconcludeerd dat de dichotische luister-
procedure op een relatief eenvoudige wijze de cerebrale lateralisatie meet.
Ook in onze studie werd de dichotische luistertechniek gebruikt om de cere-
brale verwerking van auditieve informatie door toontaligen en niet-toontali-
gen te bestuderen.

3.4.1. Cerebrale asymmetrieen in de verwerking van auditieve injormatie

Aan auditieve linquistische informatie kan een verbaal en een niet-verbaal
aspect worden onderscheiden, respectievelijk de feitelijke inhoud van de
informatie en de manier waarop de informatie is verwoord. Zoals in 3.1
werd aangegeven kunnen prosodische aspecten van spraak (te weten toon-
hoogte) een verschillende functionele waarde hebben voor toontaligen en
niet-toontaligen. Er is gesuggereerd (zie 3.5) dat deze verschillen zich ook
manifesteren in de cerebrale informatieverwerking.
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In de Iiteratuur worden verschillen gerapporteerd in de manier waarop verba-
Ie en prosodische aspecten van gesprok:en taal in de hersenen worden ver-
werkt (cf. Brawshaw & Nettleton, 1981). Terwijl verwerk:ing van verbale
informatie meer in de link:erhemisfeer zou plaatsvinden zou prosodische
informatie meer in de rechterhemisfeer worden verwerkt. In het volgende
wordt nader ingegaan op de lateralisatiepatronen voor diverse soorten auditie-
ve informatie.

Er is in ruime mate evidentie voorhanden dat verbale componenten van
spraak:stimuli bij een dichotische presentatie meer accuraat worden gerap-
porteerd wanneer ze aan het rechteroor zijn aangeboden (Corballis & Mor-
gan, 1978; Marsch, 1978). Er zijn aanwijzingen dat ook niet-verbale aspec-
ten van taalgebonden informatie voornamelijk: in de Iink:erhemisfeer worden
verwerkt (Berlin, 1977). Bijvoorbeeld, klinkers welk:emet ruis waren omge-
yen gaven een rechteroorvoorkeur (linkerhemisfeerverwerking) te zien
(Weiss & House, 1973). Onderzoekers zijn tegenwoordig algemeen van
mening dat er twee processoren met link:erhemisfeer verwerk:ing zijn geasso-
cieerd (Bub & Whitaker, 1980; Beaumont, 1983): een phonetische processor,
welke spraak en op spraak gelijkende stimuli verwerkt in termen van hun
linguistische samenstelling en een acoustische processor die meer betrokken
is bij de verwerking van andere vormen van auditieve informatie.

Met name het feit dat prosodische variabelen en verbale variabelen vaak niet
zijn gescheiden in onderzoek:, heeft geleid tot tegenstrijdige onder-
zoek:sbevindingen (cf. Zurif, 1974; Galin, 1974; Blumstein & Cooper, 1974;
Buxton, 1983). In enk:ele onderzoek:en zijn de effecten van verbale en niet-
verbale (prosodische) aspecten van taalgebonden informatie afzonderlijk:
onderzocht. Er is sprake van een link:erhemisfeerverwerk:ing als de prosodi-
sche component van de informatie linguistische elementen bevat. Wanneer de
linguistische betekenis van de informatie afneemt, gepaard gaande met de
toename van de prosodische k:arakteristiek:en, blijkt de link:erhemisfeer in
steeds mindere mate betrokken bij de verwerk:ing van die informatie (Wein-
traub, Mesulam & Kramer 1981; Behrens, 1985). Louter prosodische infor-
matie, zoals toonhoogte en toonsterkte van spraakgeluiden, blijkt meer in de
rechterhemisfeer te worden verwerkt (Nachshon, 1978). Verder blijkt dat de
lateralisatiepatronen voor emoties eveneens dienen te worden geinterpreteerd
in termen van de verbale, c.q. de niet-verbale (prosodische) karakteristiek:en
van die emotionele expressies. De herkenning van emotionele intonaties is
meer een rechterhemisfeer activiteit (Haggard & Parkison, 1971; Carmon &
Nachshon, 1973; Campbell, 1982). De verbale component van de emoties
wordt daarentegen meer in de linkerhemisfeer verwerkt (Heilman, Scholes &
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Watson, 1975; Tucker, Watson & Heilman, 1977; Tompkins & Flowers,
1985). Dit onderscheid tussen linker- en rechterhemisfeerprocessen komt
men in tal van andere studie tegen. Safer en Leventhal (1977) boden hun
proefpersonen gesproken taal aan met een positieve, negatieve of neutrale
inhoud. Wanneer de proefpersonen deze informatie aan het linkeroor kregen
aangeboden beoordeelden ze de uitingen meer in termen van hoe de stem
ldonk. Werden de zelfde stimuli daarentegen aan het rechteroor aangebon-
den, dan benadrukten de proefpersonen meer de inhoudelijke boodschap.
Overeenkomstige bevindingen werden gerapporteerd door Bryden, Ley en
Sugarman (1982).

Een van de meest interessante onderzoeken op dit gebied is verricht door Ley
en Bryden (1982). Ze gebruikten als stimuli korte zinnen welke met een
blijde, trieste, boze en neutrale stem waren verwoord. Deze zinnen werden
dichotisch gekoppeld aan neutrale zinnen met een identieke semantische
inhoud. Proefpersonen dienden zich te richten op ~n oor en zowel aan te
geven hoe de stem klonk als wat er feitelijk werd gezegd. Practisch alle
proefpersonen gaven een linkerhemisfeerdominantie te zien voor het identifi-
ceren van de verbale inhoud van de stimuli, terwijl een rechterhemisfeerlate-
ralisatie kon worden geconstateerd voor het identificeren van de emotionele
toon van de stemmen. Ook deze studie toont dus aan, dat verbale inhoud en
emotionele toon op een verschillende wijze in de hersenen worden verwerkt,
namelijk meer in de Iinker-, c.q. de rechterhersenhelft.
Voor muzikale patronen worden zowel een rechterhemisfeerverwerking (cf.
Kimura, 1964) als een afwezigheid van de cerebrale asymmetrie gerappor-
teerd (Gordon, 1975). Volgens Cohen en Martin (1975) zijn ook deze onder-
zoeksresultaten te intepreteren in termen van verschillende effecten van taal-
gebonden vs niet-taal-gebonden auditieve informatie.

Goodglass en Calderon (1977) vonden dat liederen in de linkerhemisfeer
worden verwerkt wanneer de luisteraar zich richt op de verbale component.
Doch indien de tonale kwaliteiten van de liederen worden benadrukt wordt
een rechterhemisfeerverwerking gerapporteerd.
Persoonsgebonden factoren zoals de mate van bekendheid met muziek wor-
den verondersteld bij te dragen aan de richting van cerebrale asymmetrieen,
Wanneer een analytische orientatie op de muzikale stimuli genoodzaakt is
zou de linkerhersenhelft meer betrokken raken bij het verwerken van de
stimuli (Bever & Chiarello, 1974; Deutsch & Roll, 1976; Shanon, 1980).
Niet alle onderzoeken met ervaren musici als proefpersonen gaven echter een
rechterhemisfeerverwerking te zien. Zatorre (1979) yond een rechterhemi-
sfeerlateralisatie voor zowel muzikaal vaardige als niet-muzikale proefperso-
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nen. Stimuli waren melodieen waarvan de items slechts in ritme van elkaar
verschilden. Er was sprake van een rechterhemisfeerlateralisatie voor de
verwerking van muzikale patronen, terwijl er geen hemisfeerlateralisatie
werd geconstateerd voor de verwerking van melodieen die slechts in toon-
hoogte van elkaar verschilden. Overeenkomstige bevindingen werden gerap-
porteerd door Gordon (1978, 198Oa)en Dowling (1978).
In de in het voorgaande beschreven onderzoeken werden muzikale patronen
gebruikt als stimuli. Er zijn ook onderzoeken waarin de cerebrale verwerking
van bepaalde aspecten van muzikale tonen zoals timbre, ritme en toonhoogte
werden bestudeerd. Niet altijd konden duidelijke cerebrale asymmetrieen
worden vastgesteld. Sommige onderzoekers suggereerden dat timbre met
name in de rechterhemisfeer zou worden verwerkt (Kallman & Corballis,
1975). Vergelijkbare bevindingen werden gerapporteerd in een onderzoek
van Milner (1962). Hij maakte gebruik van de Seashore test voor muzikale
vaardigheden (Seashore, 1919). Proefpersonen met een rechterhemisfeerbe-
schadiging presteerden slechter dan proefpersonen met een linkerhemisfeer-
beschadiging op de subtests toonhoogte herkenning, geluidssterkte herken-
ning, timbre herkenning en tonaal geheugen. Dat de subtests van de Seashore
indicatoren zouden zijn voor rechterhemisfeerprocessen werd ook gesugge-
reerd door Russell (1974), Lezak (1976), Golden (1978) en Karzmark, Hea-
ton, Lehman & Crouch (1985). Er zijn echter ook onderzoeken bekend
waarin deze bevindingen worden tegengesproken (Reitan, 1964; Reed &
Fitzhugh, 1966; Spellacy, 1970).·

VanLancker (1980) geeft een uitgebreid overzicht van de literatuur over
cerebrale lateralisatie van prosodische elementen in spraak. Ze stelt dat de
manier waarop toonhoogte in de hersenen wordt verwerkt, afhankelijk is van
de context van de auditieve informatie. VanLancker stelt een hypotbetische
schaal van hemisfeerverwerking voor met verschillende domeinen van tonale
contrasten: spraaksegmenten, lettergrepen, woorden, zinsdelen, zinnen.
De VanLancker schaal postuleert aan het ene uiteinde de meest taalgebonden
toonhoogte contrasten, zoals tonen atkomstig uit de Thaise toontaal. Deze
worden verondersteld meer in de linkerhemisfeer te worden verwerkt door
sprekers van die taal. Aan het andere uiteinde van de hypotbetische schaal
worden de minst taalgebonden toonhoogte contrasten gepostuleerd, zoals
bijvoorbeeld emotionele toon en persoonlijke stemkwaliteiten. Deze zouden
meer in de rechterhemisfeer worden verwerkt. Een derde domein van tonale

4 Te,eDltrijdi,e bevindilllen onUlonden doordat pl'08OCliJcbeen veibale alpeCten van Ilimuli Diet in aUe
onderzoeken werden ,elCbeiden.
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contrasten wordt tussen de minst taalgebonden en de meest taalgebonden
toonhoogte contrasten geponeerd. Voorbeelden van dit derde domein zijn
intonatiepatronen. In tegenstelling tot de taalgebonden- en de niet-taalgebon-
den contrasten zou de cerebrale lateralisatie van de contrasten op dit derde
domein niet eenduidig zijn.

3.4.2 Cerebrale asymmetrieen en kenmerken van de lutsteraar

In het voorgaande werden resultaten besproken van onderzoeken naar de
cerebrale lateralisatie van diverse vormen van auditieve informatie. Naast
stimulusspecifieke factoren zoals verbale, c.q. prosodische karakteristieken
van auditieve informatie, bleken factoren binnen de luisteraar in belangcijke
mate bij te kunnen dragen aan de richting van de cerebrale lateralisatie.
Behalve de mate waarin de luisteraar bekend is met muzikale informatie,
kunnen de instelling die men inneemt ten opzichte van de informatie alsmede
de mate van geoefendheid, aanlegfactoren en competentie de selectieve ver-
werking van informatie in de linker- danwel de rechterhemisfeer beinvloeden
(Bradshaw & Nettleton, 1981). Er zijn aanwijzingen dat de mate waarin de
luisteraar ervaring heeft kunnen opdoen met taal alsmede de kwaliteit van die
contacten met taal, de cerebrale verwerking van taalgebonden informatie
kunnen beinvloeden. Damasio, Damasio, Castro-Caldas en Hamsher (1979)
vergeleken de prestaties van alfabete en analfabete proefpersonen op dichoti-
sche luistertaken. Met phonetisch verschillende woorden als stimuli gaven
beide groepen proefpersonen een rechteroorvoorkeur te zien. Een tweede
groep stimuli omvatte woorden die slechts in de eerste letter verschilden en
overigens phonetisch identiek waren. De alfabete proefpersonen verwerkten
deze stimuli meer in de Iinkerhemisfeer, terwijl de analfabete proefpersonen
de stimuli meer in de rechterhemisfeer verwerkten. De auteurs concludeerden
dat de alfabeten en de analfabeten vergelijkbare taalverwerkingssystemen
bezaten. Een minder optimale geoefendheid met taal zou hebben geleid tot
verschillen in de verwerking van taalstimuli; terwijl de alfabete proefperso-
nen de stimuli op een analytische wijze benaderden, zouden de analfabete
proefpersonen de stimuli op een meer holistische wijze verwerken.
Een groot aantal onderzoeken naar de relaties tussen kenmerken van de
luisteraar en cerebrale asymmetrieen hebben zich gericht op tweetaligheid.
Dergelijke onderzoeken zijn in het kader van deze studie van belang omdat
zowel de Bonaireaanse als de Statiaanse proefpersonen in de studie, als twee-
talig kunnen worden aangemerkt: de moedertaal, Papiamento, c.q. Statiaans
Engels, is namelijk niet de taal waarin de kinderen op school worden onder-
richt. Ze worden in het Nederlands onderwezen. Onderzoek wijst uit dat
tweetaligen vergelijkbare lateralisatiepatronen vertonen voor hun moedertaal
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als voor de tweede, aangeleerde, taal. De lateralisatiepatronen blijken nage-
noeg onafbankeJijk te zijn van factoren als de frequentie waarmee gebruik
wordt gemaakt van die tweede taal en de vaardigheid in het spreken van de
tweede taal (Bever, 1947; Waltz, 1976; Genesee, Hamers, Lambert, Mono-
nen, Seitz & Starck, 1978; Gordon, 1980b; Suzzman, Franklin & Simon,
1982).

Bogen (1975, 1979) introduceerde de term "hemisfericiteit" om het onder-
scheid aan te geven tussen linkerhemisfeer- en de rechterhemisfeer activi-
teiten. Hemisfericiteit zou verwijzen naar de mate waarin een persoon meer
gericht is op cognitieve verwerkingsprocessen die gerelateerd zijn aan de ene
hersenhelft in vergelijking met processen die meer in de andere hemisfeer
zouden plaatsvinden (cf. TenHouten, 1971; Springer & Deutsch, 1981;
Vernon, 1982). Hemisfericiteit is het onderwerp van studie geweest van
diverse cross-culturele onderzoekers (Zenhausen, 1978; Arndt & Berger,
1978; Zoccolotti & Oltman, 1978). Tsunoda (1978) vergeleek de prestaties
van Amerikanen en Japanners op dichotische luistertaken. Op grond van de
bevindingen werd gesuggereerd dat er cross-culturele verschillen zouden
bestaan in lateralisatiepatronen. De Amerikanen bleken niet-verbale menselij-
ke geluiden, dierengeluiden, Japanse instrumentale muziek en klinkers uit de
Japanse taa1 alle meer in de rechterhemisfeer te verwerken dan de Japanse
proefpersonen.
Tsunoda schreef deze niet gangbare lateralisatiepatronen van de Japanners toe
aan de rijkbeid van de Japanse taal aan klinkers. Hierdoor zou een relatief
groot aantal functies in de linkerhemisfeer worden verwerkt, met als gevolg
een disharmonisch functioneren van beide hersenhelften. Tsunoda suggereer-
de tevens dat omgevingsfactoren de cerebrale verwerking van informatie
zouden beinvloeden. Japanse kinderen die in de Verenigde Staten van Ameri-
ka waren opgegroeid zouden informatie op een Westerse wijze verwerken
terwijl Amerikanen die in Japan zijn opgegroeid informatie op een Japanse
wijze zouden verwerken in de hersenen (Sibatani, 1980).
Ook in andere studies wordt gewag gemaakt van effecten van omgevings-
factoren op cerebrale lateralisatie. Scott, Hynd, Hunt en Weed (1979) rap-
porteerden een rechterhemisfeerverwerking voor Amerikaanse Navajo India-
nen voor woorden uit hun eigen taal. Deze lateralisatiepatronen werden
toegeschreven aan hun taal, welke als vrij concreet, dus meer als een rechter-
hemisfeer activiteit, werd beschouwd. Een controlegroep bestaande uit En-
gelssprekenden gaf een linkerhemisfeerverwerking te zien voor dezelfde
stimuli. Deze resultaten werden toegeschreven aan verschillen in verwer-
kingsstrategieen van de Navajo Indianen en de Engelssprekende proefperso-
nen.
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In een replicatie van dit onderzoek yond McKeever (1981) echter een linker-
hemisfeerverwerking voor zowel de Navajo als de Engelssprekenden.

In de literatuur zijn verschillen gesuggereerd tussen mannen en vrouwen in
de manier waarop informatie in de hersenen wordt verwerkt. Dit zou een
gevolg zijn van variaties in ervaringen met desbetreffende informatie
(Bryden, 1979, 1980; McGlone, 1980; Harris, 1978). In de meeste dichoti-
sche luisteronderzoeken waarin de factor sexe experimenteel werd onderzocht
werden echter geen significante effecten gevonden. Harshman, Remington en
Krashen (1983) wijten dit aan de geringe omvang van de groepen proefperso-
nen. Vanwege een aanzienlijke variatie binnen elke sexe, zou een grotere
steekproef nodig zijn om een statistisch significant effect te verkrijgen. Deze
onderzoekers vonden met grotere groepen proefpersonen significant vaker
een rechteroorvoorkeur bij mannen. Er is tevens enige evidentie dat vrouwen
melodische patronen en geluiden uit de omgeving meer in de linkerhemisfeer
zouden verwerken (Kimura & Harshman, 1984). Verder is geconstateerd dat
vrouwen beter presteren dan mannen op linguistische taken waarbij gramma-
ticale en articulatie-vaardigheden worden gemeten. Daarentegen zouden ze
slechtere prestaties vertonen op verbale redeneertaken (Hutt, 1972). Buffery
en Gray (1972) vonden dat de cerebrale lateralisatie voor linguistische func-
ties zich bij meisjes op een vroegere leeftijd manifesteerde dan bij jongens.
Ook werd gevonden dat vrouwen duidelijker verschillen in lateralisatie voor
diverse verbale functies te zien gaven dan mannen.
Uit onderzoeken kan slechts worden geconcludeerd dat bevindingen van
onderzoeken naar sexeverschillen in auditieve informatieverwerking, niet
eenduidig zijn.

3.5 Verschillen tussen toontaligen en niet-toontaligen in de verwerking
van auditieve informatie

In het voorgaande werden onderzoeken besproken waarin tussen groepen
verschillen in cerebrale lateralisatie werden gerapporteerd. In de literatuur
komt men ook studies tegen waarin wordt aangegeven dat toontaligen en
niet-toontaligen auditieve linguistische informatie op een verschillende wijze
in de hersenen zouden verwerken. Er is gerapporteerd dat toontaligen proso-
dische aspecten van gesproken toontaa1 in de Iinkerhemisfeer zouden verwer-
ken. Een van de eerste onderzoeken naar de relatie tussen cerebrale verwer-
king van informatie en taa1tonaliteit werd verricht door Abramson (1962).
Hij vergeleek prestaties van vijf sprekers van de Thaise toontaa1 met presta-
ties van een even grote groep sprekers van het niet-toontalige Engels. Er
waren twee soorten stimuli, die beide dichotisch werden aangebonden. De
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eerst stimulusgroep werd gevormd door bestaande ~nlettergrepige Thaise
woorden. De tweede groep stimuli bestond uit ~nlettergrepige niet in het
Thai bestaande woorden waarop de tonen uit het Thai waren aangebracht. De
twee groepen woorden verschilden dus in de mate waarin semantische here-
kenis kon worden gegeven aan de woorden. De Thaise proefpersonen ver-
werkten beide groepen woorden meer in de linkerhemisfeer. Bij de Engelse
proefpersonen was er voor beide groepen stimuli geen duidelijke oorvoor-
keur. Bij hen werden de woorden dus in nagenoeg dezelfde mate in de twee
hersenhelften verwerkt.

In een ander onderzoek naar de cerebrale verwerking van linguistisch-tonale
informatie werd gebruik gemaakt van bestaande ~nlettergrepige toonwoor-
den uit de Kantonese toontaal (Benson, Smith & Arreaga, 1972). Proefperso-
nen waren acht Kantonezen. De stimuli werden volgens de dichotische luis-
terprocedure gepresenteerd. Er werden geen verschillen gevonden tussen
beide hersenhelften. In een replicatie van dit onderzoek werd de gepostuleer-
de linkerhemisfeerverwerking wei gevonden (Smith & Shand, 1974). Bet
aantal proefpersonen werd in deze studie uitgebreid tot vijftien, en de stimu-
li, wederom Kantonese toonwoorden, werden gepresenteerd tegen een achter-
grond van ruis.
Een andere studie maakte gebruik van bestaande ~nlettergrepige toonwoor-
den uit de Yoruba toontaal (Curtiss & Lord, 1974). Proefpersonen waren
tien Yoruba sprekers en tien oorspronkelijk Engels sprekenden. De prestaties
van beide groepen op een dichotische luistertaak waren vergelijkbaar: er deed
zich geen duidelijke hemisfeerlateralisatie voor.

De meest bekende studie naar de relatie tussen tooltonaliteit en cerebrale
verwerking is verricht door VanLancker en Fromkin (1973). Ze onderzoch-
ten bij tweeentwintig sprekers van de Thaise toontaal hoe "linguistische toon"
in de hersenen werd verwerkt. Stimuli waren vijf ~nlettergrepige Thaise
toonwoorden die slechts in niveau van toonhoogte van elkaar verschilden,
vijf ~nlettergrepige Thaise woorden met eenzelfde niveau van toonhoogte en
vijf geneuriede tonen die in toonhoogte overeenkomen met phonemen die in
het Thai semantische betekenis hebben. De stimuli werden volgens de dicho-
tische luisterprocedure gepresenteerd. De proefpersonen gaven een linkerhe-
misfeerlateralisatie te zien voor de woorden met eenzelfde niveau van toon-
hoogte, Een interessante bevinding was dat ook de toonwoorden meer in de
linkerhemisfeer werden verwerkt. Er was geen duidelijke hemisfeerlateralisa-
tie voor de verwerking van de geneuriede tonen. De auteurs concludeerden
dat tonale informatie meer in de linkerhersenhelft wordt verwerkt wanneer
die informatie semantische betekenis heeft. Dit impliceert dat de Thai spre-
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kers tonale informatie meer in de linkerhemisfeer verwerken als de tonale
configuraties van de linguistische tonen uit het Thai in een semantische con-
text worden gepresenteerd, dus in de vorm van bestaande toonwoorden.
Wanneer echter deze zelfde tonale configuraties in de vorm van geneuriede
tonen worden aangeboden, doet deze linkerhemisfeerlateralisatie zich Diet
langer voor. In een vervolgonderzoek (VanLancker & Fromkin, 1978) werd
de cerebrale verwerking van Thaise toonwoorden onderzocht bij twintig
muzikaal geoefende en twintig muzikaal ongeoefende Engels sprekende
proefpersonen. Het stimulusmateriaal was gelijk aan dat uit het eerder onder-
zoek met sprekers van de Thaise toontaal. Wederom werden de stimuli vol-
gens de dichotische luisterprocedure gepresenteerd. De onderzoekers wilden
nagaan of de bij de Thai sprekers geobserveerde linkerhemisfeerverwerking
voor toonwoorden veroorzaakt werd door het linguistisch systeem van deze
groep danwel door een grotere mate van bekendheid met tonale contrasten.
Als dit laatste het geval was, zouden muzikaal geoefende Engels sprekende
proefpersonen eveneens een linkerhemisfeerlateralisatie moeten manifesteren.
Bij de Engels sprekende proefpersonen was, in overeenstemming met gang-
bare bevindingen, sprake van een linkerhemisfeerlateralisatie voor de verwer-
king van de woorden zonder verschillen in toonpatroon. Voor de verwerking
van de Thaise toonwoorden en de geneuriede tonen was er geen duidelijke
hemisfeerlateralisatie. Beide hersenhelften bleken in gelijke mate betrokken te
zijn bij de verwerking van deze stimuli. Het enige effect van muzikale geoe-
fendheid was dat zich bij de muzikaal geoefende groep een grotere mate van
rechterhemisfeerlateralisatie voor de verwerking van de toonwoorden en de
geneuriede tonen voordeed. De auteurs concludeerden dat een linkerhemi-
sfeerverwerking voor toonwoorden primair een functie is van het linguistisch
systeem van de luisteraar en in mindere mate van bekendheid met de tonale
contrasten.

In een onderzoek van Gandour en Dardarananda (1983) werd de relatie
tussen cerebrale verwerking en taaltonaliteit bestudeerd bij Thaise afasie-
patienten. Nagegaan werd in hoeverre de waarneming van de vijf in het Thai
voorkomende niveaus van toonhoogte was aangetast. De stimuli werden
volgens de dichotische luisterprocedure gepresenteerd. Er waren zes Thaise
proefpersonen. Bij ~n proefpersoon was de rechterhemisfeer beschadigd,
vier proefpersonen hadden een beschadiging aan de linkerhemisfeer terwijl de
zesde proefpersoon die als controle fungeerde geen hersenbeschadiging had
opgelopen. De proefpersonen met een beschadiging aan de linkerhemisfeer
bleken, in tegenstelling tot de proefpersoon met een beschadiging aan de
rechterhemisfeer, de tonen niet waar te kunnen nemen wanneer deze in een
linguistische context (in de vorm van ~nlettergrepige toonwoorden) werden
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aangeboden. Ook deze bevindingen ondersteunden de veronderstelling dat
tonale contrasten door sprekers van een toontaal in de linkerhemisfeer wor-
den verwerkt wanneer deze contrasten een semantische betekenis hebben.

Een overzicht van de in het voorgaande besproken onderzoeken naar cerebra-
Ie lateralisatie voor Iinguistische toon is in Tabell weergegeven. Vergeleken
worden de in de diverse studies gebruikte stimuli, de proefpersonen en de
resultaten.

De in het voorgaande gerapporteerde onderzoeken verschillen in een aantal
opzichten. Er zijn variaties in de onderzochte toontalen (Thai, Kantonezen,
Yoruba) en in de stimuli. De groepen proefpersonen verschillen onder meer
in het al dan Diet afatisch zijn en de mate van muzikale geoefendheid. AIle
onderzoeken hebben gemeen dat gebruik werd gemaakt van de dichotische
luistertechniek voor het bepalen van cerebrale lateralisatie. De bevindingen
van de gerapporteerde studies zijn niet eenduidig. Toontaligen blijken niet in
aIle gevallen toonwoorden in de Iinkerhemisfeer te verwerken. SOlOSis er
geen duidelijke lateralisatie (Benson, Smith, & Arreaga 1972, Curtiss &
Lord, 1974). De resultaten van de niet-toontaal sprekenden (in aIle onderzoe-
ken Engelssprekenden) tonen geen duidelijke lateralisatie danwel een rechter-
hemisfeeriateralisatie (de muzikaal geoefende proefpersonen, VanLancker en
Fromkin, 1978) voor de verwerking van de tonale stimuli. Wat tevens opvaIt
bij deze onderzoeken is dat slechts een beperkt aantal categorieen van audi-
tieve informatie werd gebruikt voor het bepalen van de cerebrale lateralisatie:
bestaande en Diet bestaande toonwoorden, toonwoorden ingebed in ruis, en
geneuriede tonen, in toonhoogte overeenkomend met de phonemen die in het
Thai semantische betekenis hebben. Besturing van cerebrale lateralisatiepa-
tronen voor een breder domein van tonale informatie, zoals de emotionele
toon van spraak en reeksen van muzikale toonpatronen, kan meer inzicht
verschaffen in de relatie tussen taaltonaliteit en cerebrale verwerking. In
hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe in deze studie de relatie tussen taaltonali-
teit en cerebrale lateralisatie werd onderzocht.



4 TAALTONALITEIT EN COGNITIEF FUNCTIONEREN: EIGEN
ONDERZOEK

4.1 Enige kenmerken van bet Papiamento, bet Statiaans Engels en bet
Nederlands

In het volgende worden de taIen besproken waarop dit onderzoek betrekking
heeft; Papiamento, Statiaans Engels en Nederlands. Zowel het Papiamento
als het Statiaans Engels behoren tot de creooltaIen. Deze worden gesproken
in uiteenlopende delen van de wereld, zoals het Carafbische gebied, het
Midden Oosten en Afrika (Stewart, 1962; Reinecke, DeCamp, Hancock,
Tsuzaki & Wood, 1975). Deze taIen hebben zich ontwikkeld vanuit een
Afro-Portugese pidgintaal welke ontstond tijdens de eerste contacten van
Portugezen" met bewoners van de Westlrust van Afrika (Taylor, 1960, 1961;
Thompson, 1961; Hancock, 1980). Dit Afro-Portugees zou een structuur
bevatten die overeenkomt met de structuur van de taIen die aan de Westafri-
kaanse kust werden gesproken. Gedurende de slaventijd, van de zestiende tot
aan de achttiende eeuw, zou het Afro-Portugees zijn overgebracht naar on-
dermeer bet Caraibtsch gebied, en zo ook naar Bonaire en Sint Eustatius.
Hier yond een relexificatie plaats door aanpassing van het Afro-Portugees
aan de nieuwe omgevingen. De taIen welke uiteindelijk ontstonden vertoon-
den verschillen tussen de diverse eilandgebieden. In een Engelse koloniale
omgeving zoals de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antille (waar-
onder Sint Eustatius) werd de vocabulaire van het Afro-Portugees sterk bein-
vloed door een Engelse vocabulaire. Daarentegen werd op de Benedenwindse
eilanden (waaronder Bonaire) dezelfde Afro-Portugese vocabulaire beinvloed
door de Nederlandse en de Spaanse omgeving.

S De Portugczcn vormden de grooute groep alavenhandelun.
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Voor drie creooltalen staat inmiddels vast dat ze toontalen zijn: bet Sara-
maccaans, gesproken in Suriname (Voorboeve, 1973), de taa1 gesproken in
Sierra Leone (Berry, 1978) en bet Papiamento (ROmer, 1977a, 1977b, 1980,
1983).

4.1.1 Het Papiamento

Het Papiamento wordt gesproken op de Benedenwindse eilanden van de
Nederlandse Antillen: Aruba", Bonaire en Curacao. Er is gesuggereerd dat
bet Papiamento momenteel een proces van semantiscbe decreolisatie zou
ondergaan als gevolg van met name Spaanse invloeden. Dit zou mogelijk de
syntaxis en de morpbologie van bet Papiamento kunnen aantasten en de
pbonologie kunnen beinvloeden (Navarro, 1951). Dit laatste zou gevolgen
kunnen bebben voor de tonale structuur van bet Papiamento. Tijdens
veldonderzoeken op Bonaire en Curacao was ecbter nauwelijk:s evidentie te
vinden voor beinvloeding door Spaanse linguistiscbe structuren (Wood,
1972). Wood concludeerde dat de mate van Hispanisatie van bet Papiamento
gehandhaafd kan blijven op bet buidige niveau door de relatief sterke positie
die bet Papiamento inneemt in vergelijking met de andere talen die daar
worden gesproken te weten bet Nederlands en bet Spaans. Het Papiamento
beeft zicb staande weten te bouden naast de officiele Nederlandse taa1 sinds
1648. De invloed van bet Spaans, de voertaa1 in de omliggende regio's, zou
worden beperkt doordat bet Spaans geen officiele status beeft binnen bet
bureaucratiscb systeem of in bet onderwijssysteem van de eilanden.
De grammatica van bet Papiamento kent ingewikkelde structuren en patronen
van accent en toonhoogte (Birmingbam, 1971, p. 301). Het doorsnee Papia-
menlo werkwoord is tweelettergrepig en wordt semantiscb onderscbeiden
door middel van toonhoogte. Net als in aile talen beeft accent in bet Papia-
menlo een onderscbeidende functie. Gewoonlijk draagt de tweede lettergreep
van aile woorden een accent. Bij werkwoorden met drie of meer lettergrepen
valt bet accent op de laatste lettergreep: "kuminsa" (beginnen). Onderzoek
naar de tonale structuur van bet Papiamento is met name verricbt door
Romer (1958, 1977b, 1980, 1983). Het Papiamento bezit twee toonhoogte
niveaus (hoog en laag) waarmee woorden semantiscb kunnen worden onder-
scbeiden.

6 Aruba rnaabe tot 1 januari 1986 deel uit van de Nederlaodae Antilleo.
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4.1.2 Her StatUzansEngels

Voor rover bekend bestaan er geen publicaties over de linguIstische structuur
van de Engelse creooltaal welke op Sint Eustatius wordt gesproken. Beschrij-
vingen van nabijgelegen Engelse creooltalen kunnen indicaties geven over
linguistiscbe karakteristieken van bet Statiaans Engels (cf. Reinecke,
DeCamp, Hancock, Tsuzaki, & Wood, 1975; Williams, 1983). Dit lijlct ge-
rechtvaardigd omdat Sint Eustatius van belang is geweest bij het introduceren
van een Engelse creooltaal in het Caralbisca gebied. Via Sint Eustatius wer-
den diverse eilanden in het Caralbisch gebied van slaven voorzien (Hancock,
1980). Beschrijvingen van omliggende creooltalen bevatten inderdaad enige
informatie over prosodische aspecten van de desbetreffende talen (Berry,
1978). Auteurs zijn het er over eens dat de Caralbisch-Bngelse creooltalen in
prosodische structuur verschillen van de meeste Britse en Amerikaanse dia-
lecten. Met name worden hierbij genoemd de karakteristieke ritme- en into-
natiepatronen van de Carafbische-Engelse creooltalen. Deze patronen dienen
echter niet te worden verward met toonhoogte in een semantisch-distinctieve
boedanigbeid, zoals bij toontalen het geval is. De Caraibisch-Eagelse talen
worden dan ook als niet-toontalen gekarakteriseerd. De mogelijkheid dat het
Statiaans Engels een toontaal is, kan uiteraard niet op grond van een niet-
toontalige status van omringende Engelse creooltalen geheel worden uitgeslo-
ten. De opzet van deze studie is zo gekozen dat uit de empirische gegevens
informatie over de toontaal, c.q. niet-toontaal status van het Statiaans Engels
kan worden verkregen.
Hiertoe werd naast het Papiamento en het Statiaans Engels een derde taal, het
niet-toontalige Nederiands, in dit onderzoek betrokken. Evidentie voor een
niet-toontalige status van het Statiaans-Engels wordt geleverd door vergelijk-
bare prestatiepatronen tussen de Statiaanse en de Nederlandse proefpersonen.
Tegelijkertijd zullen de prestaties van de niet-toontaal sprekende proefperso-
nen moeten verschillen van die van de toontaal sprek:ende Bonaireaanse
proefpersonen. Deze verschillen in prestatiepatronen tussen toontaligen en
niet-toontaligen zullen zich uiteraard slechts manifesteren indien taaltonaliteit,
het spreken van een toontaal danwel een niet-toontaai, tot verschillen leidt in
het gedrag van toontaligen en niet-toontaligen.

4.1.3 Het Nederlands

Resultaten van onderzoeken naar prosodische fenomenen in het Nederlands
zijn onder meer gepubliceerd door Cohen en 't Hart (1967), Collier, 't Hart
en Van Katwijk (1970), 't Hart en Collier (1971, 1975) en 't Hart en Cohen
(1973). Een overzicht van onderzoek door naar Nederlandse prosodische
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structuren wordt ook gegeven door Van der Hulst (1984). Naast het Alge-
meen Beschaafd Nederlands wordt een groot aantal dialecten gesproken in
Nederland (Van den Berg, 1978). Circa drie procent van de autochtone
Nederlandse populatie zou een Nederlands spreken dat geen invloeden heeft
ondergaan van een of ander dialect. Tussen dialecten kunnen verschillen
bestaan in intonatie en articulatie (cf. Donaldson, 1983). Toonhoogte zou
slechts zeer sporadisch in een enkel dialect een semantisch onderscheidende
betekenis hebben (namelijk het Limburgs, cf. hoofdstuk 3.2).

4.2 Nadere beschouwing van de methodologische uitgangspunten

Zoals in hoofdstuk 2 werd opgemerkt dient in cross-cultureel psychologisch
onderzoek rekening te worden gehouden met de mogelijkbeid dat geobser-
veerde verschillen in gedrag veroorzaakt zijn door andere dan de bestudeerde
factoren. In dit onderzoeksproject werd aandacht besteed aan de validiteit van
interpretaties van interculturele gedragsverschillen inzake taaltonaliteit. Wit
de onderzoeker valide uitspraken kunnen doen over resultaten van onder-
zoek, dan dienen onbedoelde effecten van foutenbronnen (zie hoofdstuk 2) te
zijn geminimaliseerd. Op een aantal manieren werd gecontroleerd voor deze
onvoorziene effecten. Het onderzoeksdesign was zodanig opgesteld dat in-
zicht werd verkregen in patronen van resultaten. Dit werd als voigt gereali-
seerd.

4.2.1 De experimentele factor en niveaus van generalisaue

In deze studie werd als uitgangspunt genomen de aan- cq, afwezigheid van
toonhoogte als drager van semantische informatie.
Teneinde deze variabele te varieren werd het auditieve domein opgedeeld in
drie categorieen. Deze categorieen werden afzonderlijk onderzocht alvorens
tot uitspraken te komen over de effecten van taaltonaliteit. Oat een stapsge-
wijze analyse de validiteit van onderzoeksresultaten kan vergroten is ook in
andere wetenschappen beschreven. Lewontin (1978) gaf met betrekking tot
biologische adaptatie aan dat het niet doenlijk is om vast te stellen of er al of
niet sprake is geweest van adaptatie, zolang de omgevingskenmerken waar-
aan een organisme zich heeft aangepast niet gespecificeerd zijn. Deze omge-
vingsfactoren dienden onatbankelijk van het adaptatieproces te kunnen wor-
den vastgesteld. Anatomische en fysiologische veranderingen kunnen name-
lijk op verschillende manieren ontstaan zijn en dus ook een toevallig bijpro-
dukt zijn van een evolutionair proces (vgI. de cultuurspecifieke conventies,
hoofdstuk 2). Lewontin stelde voor om adaptatie te bestuderen door middel
van een grondige analyse van organisme en omgeving. Het nalaten van een
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dergelijke systematische werkwijze zou kunnen betekenen, aldus Lewontin,
dat relaties tussen trekken van het organisme en omgevingskenmerken onte-
recht en foutief zouden worden geinterpreteerd.

In deze studie werden, zoals gezegd, drie domeinen van auditieve infonnatie
onderscheiden, namelijk taalgebonden stimuli, deels taalgebonden stimuli en
niet-taalgebonden stimuli. Deze drie domeinen vormden tesamen een conti-
nuum. Aan het ene uiteinde werden taalgebonden, directe effecten van taalto-
naliteit gepostuleerd. Aan het andere uiteinde van het continuUm werden
effecten gepostuleerd die wijzen op zeer brede invloeden van taaltonaliteit bij
de verwerking van auditieve informatie. Er werden veertien experimenten
uitgevoerd die zich naar de drie domeinen lieten ordenen (en soms ook bin-
nen domeinen nog naar meer specifiek of meer algemeen waren te plaatsen).
Voor elk van de drie domeinen werd onderzocht in hoeverre verschillen zich
zouden voordoen in prestaties van toontaligen en niet-toontaligen. Daarbij
zou het zo zijn dat meer algemene verschillen tussen toontalige en niet-toon-
talige proefpersonen (i.e. verschillen in meer rechts op het continuUm gele-
gen taken) alleen aan taaltonaliteit zouden kunnen worden toegeschreven als
tegeHjkertijd voor meer specifieke taken (taalgebonden en deels-taalgebon-
den) verschillen zouden worden geobserveerd.

De stimuli van alle experimenten bevatten auditieve tonale infonnatie. De
drie domeinen verschilden in de mate waarin de tonale informatie aan taal
gerelateerd was. Het eerste domein bestond uit taalgebonden tonale infor-
matie, te weten woorden uit toontalen en spraak af'komstig uit zowel toon-
als niet-toontalen. Het tweede domein bevatte deels-taalgebonden infonnatie.
De verbale inhoud van de taken was onherkenbaar gemaakt waardoor slechts
de prosodische kwaliteiten resteerden. Het derde domein bestond uit niet-
taalgebonden informatie in de vorm van tonen. Binnen elk der drie domeinen
werden twee soorten experimenten geconstrueerd: experimenten waarin de
vaardigheid in het verwerken van desbetreffende informatie werd gemeten en
experimenten die de cerebrale lateralisatie voor die informatie onderzochten.

4.2.2 Meetinstrumetuen

In hoofdstuk 2 werd reeds besproken dat naarmate met meer methoden con-
vergerende bevindingen gedaan worden, altematieve verklaringen minder
plausibel worden. Deze studie bestond uit veertien experimenten. De meeste
experimenten waren opgebouwd uit twee typen trials. Het eerste type trials,
de kemtrials, bestond uit stimuli met tonale aanwijzingen. Op deze trials
werden verschillen in prestaties tussen sprekers van een toontaal en niet-
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toontaal sprekers verwacht, indien taaltonaliteit een effect zou hebben op bet
cognitief functioneren. De stimuli van het tweede type trials, de controletri-
als, bevatten geen tonale aanwijzingen of tonaal relevante informatie. Het feit
dat men een toontaal danwel een niet-toontaal spreekt werd geacht geen rol te
spelen bij de verwerking van deze stumuli. Voor deze trials werden dan ook
vergelijkbare prestaties verwacht van de toontaal sprekers en de niet-toontaal
sprekers. Kemtrials en controle trials werden bij ieder experiment in geran-
domiseerde volgorde aangeboden.
Taakafname geschiedde voor beide typen trials op een procedureel identieke
wijze.

Teneinde de relatieve vaardigheid in het verwerken van auditieve informatie
en visueel aangeboden informatie na te gaan werd een experiment opgezet
gebaseerd op overwegingen besproken in hoofdstuk 3.3. Intensief gebruik.
van een bepaalde zintuig zou gepaard gaan met relatief minder ontwikkelde
vaardigheden voor de andere zintuigen (cf. Deregowski, 1982). Wober
(1966, 1967) introduceerde de term "sensotype" om deze patronen van rela-
tieve competentie van de zintuigen aan te duiden. Bij toontaligen zouden,
aldus Wober, de auditieve vaardigheden meer ontwikkeld zijn dan de anderen
zintuigen, en dit zou zich manifesteren in relatief betere prestaties op auditie-
ve informatie dan op vergelijkbare visuele informatie. In dit experiment werd
in plaats van de in het voorafgaande beschreven indeling van taken in twee
soorten trials, een enigzins andere trial-indeling gehanteerd (cf. Experiment
14). Stimuli waren rood en groen oplichtende lampjes gepaard gaande met
gelijktijdige auditieve prestatie van de kleumamen rood en groen.

4.2.3 Culturele groepen, experimentele en consrole groepen

In deze studie waren een toontalige en twee niet-toontalige culturen betrok-
ken. Bij alle proefpersonen werden zowel de experimentele (kem)trials als de
controletrials afgenomen. Bij de opzet van dit onderzoek werd de nodige
aandacht besteed aan de vergelijkbaarheid van de gedragsmetingen tussen
groepen door te controleren voor linguistische equivalentie van de instructies
en van het auditieve stimulusmateriaal (cf. Brislin, 1980). Teneinde zicht te
verkrijgen op ontwikkelingsaspecten, werden twee leeftijdsgroepen onder-
zocht, te weten acht- en twaalfjarigen. Zowel jongens als meisjes namen deel
aan het onderzoek, teneinde te controleren voor effecten van sexe.
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4.2.4. Taken

Tabel 2 geeft een overzicht van het takenpakket. In de hoofdstukken 5 tot en
met 7 worden de veertien experimenten afzonderlijk besproken. De numme-
ring van de experimenten in Tabel 2 correspondeert met de volgorde waarin
de experimenten worden besproken.

4.3 Methode

4.3.1 Proefpersonen

De keuze van Bonaire (circa 9000 inwoners) en Sint Eustatius (circa 1400
inwoners) was gebaseerd op het gegeven dat ze qua inwonertal tot de kleine-
re eilanden behoren van respectievelijk de Benedenwindse en de Bo-
venwindse eilandengroepen waar respectievelijk de toontaal Papiamento en
Engelse creooltalen worden gesproken. Door kleinere eilanden te selecteren
voor het onderzoek konden mogelijke effecten van vreemde talen op de moe-
dertaal als gevolg van onder meer toerisme en massamedia, worden vermin-
derd. Op de grotere eilanden werden deze invloeden geacht zich in sterkere
mate voor te doen.
Een controlegroep bestaande uit sprekers van het niet-toontalige Nederlands
in Nederland nam eveneens deel aan het onderzoek. De sociaal-culturele om-
geving van de controle groep was verschillend van zowel die van de Sta-
tiaans als van de Bonaireaanse groep. Er werd vanuit gegaan dat verschillen
in prestaties tussen de Bonaireaanse en de Stataanse proefpersonen slechts
dan aan taaltonaIiteit konden worden toegeschreven, aIs de prestaties van de
controlegroep overeenkwamen met die van de Statianen, en evenaIs die van
de Statianen verschilden van de prestaties van de toontaalsprekende Bonaire-
aanse proefpersonen.
In aile drie de taalgroepen werden twee groepen proefpersonen geselecteerd
van respectievelijk acht en twaalf jaar. De keuze voor deze leeftijdsgroepen
was op de volgende overwegingen gebaseerd. Voor dit onderzoek is het ui-
teraard belangrijk dat de proefpersonen de voor hun moedertaal relevante
spraakprosodieen goed beheersen. In 3.1 werd aangegeven dat rond bet
achtste jaar het kind de voor zijn/haar moedertaal relevante spraakprosodieen
zou beheersen, en tegelijkertijd zou hebben geleerd om de prosodische aspec-
ten welke minder van belang zijn voor communicatie in die taal te negeren.
In 3.4 werd beschreven dat rond bet vijfde jaar de cerebrale lateralisatie voor
auditieve informatie nagenoeg afgerond is. Teneinde de ontwikkelingen in
prestaties over een langere tijdspanne te traceren lag bet aanvaokelijk in de
bedoeling om kinderen ouder dan twaalf jaar als tweede leeftijdsgroep te se-



36 Hoofdstuk4

leeteren. Op Sint Eustatius verlaten de meeste kinderen ecbter na de basis-
school (rond hun twaalfde jaar) het eiland om elders een voortge.zette oplei-
ding te gaan volgen, en zijn dus nog moeilijk aIs groep bij een onderzoek: te
betrekken.

Iedere groep bestond uit vijftig proefpersonen. Jongens en meisjes kwamen
in gelijke aantallen voor. De proefpersonen waren aIlen autochtone sprekers
van de onderzochte talen, en geboren en getogen in die culturele omgeving.
De leeftijdsdistributie van de groepen proefpersonen is weergegeven in Tabel
3.

Tabel 3. De leeftijd van de groepen proefpersonen: Gemiddelden (in jaren)
en standaarddeviaties

Bonaire st. Eustatius Nederland
8 jaar 12 jaar 8 jaar 12 jaar 8 jaar 12 jaar

M
SD

8.18
0.37

12.22
0.43

8.24 12.11
0.47 0.44

8.32
0.38

12.14
0.36

De proefpersonen werden gerecruteerd via de basisscholen. Op St. Eustatius
waren de proefpersonen afkomstig van de enige twee scholen op het eiland.
Nagenoeg de gehele populatie in de onderzochte Jeeftijdsgroepen nam aan het
onderzoek deel. De kinderen op Bonaire bezochten twee van de vijf basis-
scholen op dit eiland. Deze twee scholen waren gesitueerd in verschillende
regio's. De Nederlandse proefpersonen werden betrokken van vijf scholen in
het Zuiden van Nederland. De scholen waren gesitueerd in een grote stad
(l60,OOO inwoners), drie middelgrote gemeenten (9,000, 12.000 en 15.000
inwoners) en een dorp (2,000 inwoners). Deze vijf scholen werden be-
scbouwd als een cross-sectie van de Nederlandse populatie. Overal vond re-
crutering van proefpersonen op de volgende wijze plaats: de proefleider ont-
ving van het hoofd der school een lijsl met namen, sexe en geboortedata van
aIle leerlingen die in de onderzocbte leeftijdscategorleen vielen. Proefperso-
nen werden aselect gekozen door de proefleider. Vrijwel aile kinderen die in
eerste instantie werden benaderd voor deelname aan het onderzoek, namen
uiteindelijk deel. Allen kregen toestemming van ouders of verzorgers om te
participeren aan het onderzoek. Ze werden na afloop beloond met een
cadeautje.
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In iedere taalgroep namen slechts rechtshandige kinderen deel aan het onder-
zoek, Hiervoor werd gekozen omdat prestaties van linkshandigen op dichoti-
sche luistertaken niet eenduidig te interpreteren zijn (zie 3.4). AIle kinderen
werden vooraf gescreend op handvaardigheid. Hiervoor werd de priktest uit
de Oseretsky testbatterij gebruikt. Deze test bestaat uit een metalen mal (12 x
9.5 em) met een meandervormige reeks gaatjes. Onder de mal wordt een
papiertje gelegd. De proefpersoon dient met bebulp van een prikpen geduren-
de zestig seconden systematisch zoveel mogelijk gaatjes in het papier te prik-
ken. Dit gebeurt twee keer met de linker- en twee keer met de rechterhand.
Het gemiddelde aantal gaatjes dat met de linkerhand is geprikt wordt vergele-
ken met het gemiddeld aantal van de rechterhand. Indien bleek dat een proef-
persoon vaardiger was in het prikken van gaatjes met de linkerhand dan met
de rechterhand werd deze proefpersoon van deelname aan het onderzoek uit-
gesloten.
Vooraf werden aile proefpersonen onderzocht op kleurenblindheid. Dit ge-
beurde omdat ~n der experimenten het reageren op visuele, c.q. rode en
groene stimuli inhield. De verkorte versie van de Ishihara test voor kleuren-
blindheid (Ishihara, 1958) werd gebruikt om het gezichtsvermogen voor rode
en groene informatie te meten. Kinderen die moeite hadden met het onder-
scheiden van rode of groene stimuli op de Ishihara test werden van deelname
aan het onderzoek uitgesloten. Eveneens werden aile proefpersonen v66r
aanvang van de taakafnames gecontroleerd op het geboor. Hiertoe werd een
gehoorsterktetest geconstrueerd. Ret auditief vermogen van beide oren werd
afzonderlijk getest. Kinderen waarbij ook maar enige twijfel bestond omtrent
de gehoorscherpte namen niet aan het onderzoek deel.

4.3.2 Algemene procedures

AIle spraakstimuli werden opgenomen in een geluidsstudio. Autochtone vol-
wassen vrouwelijke spreeksters van de desbetreffende talen spraken de stimu-
li in op de band. Deze informatie werd vervolgens getransformeerd naar een
Vax 111780 computer en in digitale vorm weggeschreven. Duur van de sti-
muli alsmede de tijdsintervallen tussen stimuli werd via de computer gestan-
daardiseerd. Deze bewerking van de stimuli gebeurde met een computerpro-
gramma voor het verwerken van analoge audio signalen (Natural Sound Pro-
cessing Program, Instrumentele Dienst van de Subfaculteit Psychologie, Ka-
tholieke Universiteit Brabant). De op deze wijze bewerkte stimuli werden
vervolgens via de computer overgebracht op audiobanden. Deze audiobanden
werden voor de proefpersonen afgespeeld op audiorecorders van het merk
Uher 4200 Report Monitor via AKG K120 koptelefoons.
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Per proefpersoon namen de taken circa drie uur in beslag ze werden in twee
gedeelten afgenomen. De meeste taken werden in kleine groepen afgenomen.
AIleen de later te beschrijven woord-object associatietaak en het experiment
met auditieve en visuele stimuli werden individuee1 afgenomen. De volgorde
van afname van de twee reeksen van experimenten werd systematisch geva-
rieerd over de proefpersonen. De ene helft proefpersonen deed eerst het eer-
ste deel (experimenten met taalgebonden stimuli) en daarna dee1 twee (expe-
rimenten met deels-taalgebonden en met Diet-taalgebonden stimuli). Voor de
andere helft van de proefpersonen gold een omgekeerde volgorde van taak-
prestatie. De proefpersonen kregen de taken in hun eigen taal gepresenteerd.
De taken alsmede de instructie aan de proefpersonen waren vooraf gecontro-
leerd op eenheid van betekenis in bet Papiamento, Statiaans Engels en Neder-
lands. AIle taken werden afgenomen door de auteur van dit rapport, een au-
tochtone spreekster van het Papiamento met een goede beheersing van het
Nederlands en het Engels. AIle experimenten werden bij Nederlandse kinde-
ren in Nederland uitgeprobeerd. Vanwege hun relatief geringe aantallen in
Nederland, konden bij Bonaireaanse en Statiaanse kinderen woonachtig in
Nederland slechts op beperkte schaal pilotstudies worden verricht.

4.3.3 Analyse technieken

Bij vrijwel alle analyses werd gebruik gemaakt van ANOVA's. Factoren wa-
ren voor alle experimenten cultuur, sexe, leeftijdsgroep en per experiment
een (of enkele) specifieke factor(en). Het gehanteerde relatieve verschillen
design (waarin prestatiepatronen op kemtrials en controletrials werden ver-
geleken bij toontaligen en Diet-toontaligen) bracht met zich mee dat de aan-
dacht primair uitging naar interacties tussen cultuur en de treatment variabe-
Ie. De aanwezigheid van interactie-effecten gaf indicaties voor effecten van
taaltonaliteit.
Hoofdeffecten van cultuur waren derhalve Diet van belang. Daarentegen wer-
den hoofdeffecten op de treatmentvariabele weI van belang geacht, aangezien
deze de gepostuleerde verschillen in prestaties op kemtrials en controletrials
aangaven.
De data van de drie culturele groepen werden in drie paarsgewijze vergelij-
kingen geanalyseerd. Vergelijkiogen van prestaties van Bonaireaanse en Stati-
aanse proefpersonen (de experimentele groepen) stond centraal. Nederlandse
proefpersonen vormden de referentiegroep. Derhalve werden de drie culturen
Diet tegelijk in ~n analyse beschouwd. Hierbij werd Diet voorbijgegaan aan
de kans op voldoende controle op de Type 1 fout als gevolg van herhaald
toetsen van hypothesen op dezelfde data. De geobserveerde consistentie in
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prestatiepatronen maakte de leans klein dat dit type fout zich in grote mate
had voorgedaan.

In de volgende hoofdstukken worden de veertien experimenten beschreven.



5 EXPERIMENTEN MET TAALGEBONDEN INFORMATIE

Zoals vermeld in boofdstuk 4 waren de experimenten in deze studie opge-
bouwd uit taalgebonden, deels-taalgebonden en niet-taalgebonden stimuli. In
dit boofdstuk worden de zeven experimenten met taalgebonden stimuli be-
schreven, In vier experimenten werden de volgende prestaties van toontaligen
en niet-toontaligen proefpersonen vergeleken; bet onderscbeiden van toon-
woorden in een voor de toontaligen bekende toontaal, bet onderscbeiden van
toonwoorden in een voor aile proefpersonen onbekende toontaal, bet leren
van associaties tussen toonwoorden en objecten, en bet verwerken van conno-
tatieve, c.q. denotatieve informatie in gesproken taal. Tevens werd in drie
experimenten de cerebrale lateralisatie gemeteo voor woordeo afkomstig uit
toontalen.

In bet eerste experiment weer getracbt bet primaire effect van taaltonaliteit,
te weten verscbillen tussen toontaligen en niet-toontaligen in de verwerking
van voor de toontaligen bekende toonwoorden, vast te stellen. Papiamento
tooowoorden werden paarsgewijs aangeboden. De proefpersonen dienden aan
te geven of beide woorden betzelfde klonken danwel in uitspraak: van elkaar
verschilden. Uit de literatuur blijkt dat proefpersonen minder fouten maken
op identieke stimuli dan op niet-identieke stimuli: bet onderscbeiden van niet-
identieke stimuli wordt a1smoeilijker ervaren dan vaststellen van stimuli bet-
zelfde zijn. Algemeen wordt gevonden dat de prestaties van proefpersonen
afkomstig uit verscbillen culturen op zowel identieke a1s niet-identieke stimu-
liboven kansniveau liggen (cf. Cairns & Cairns, 1976: Manning, 1984).
In bet tweede experiment waren de stumuli toonwoorden uit Peking-Chinees,
een voor aile proefpersonen onbekende toontaal". De instructie aan de proef-

7 Bet Pelcina-Chincel kent vier oiveaul van IOonhOOg1Cwuronder eea hOie loon en eea Iaie loon, de
hop en de Iaie toon komen overeen met de twce oiveaul van toonhoog1C inbet Papiamento.
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personen was gelijk aan die uit het eerste experiment. Met dit tweede experi-
ment werd nagegaan hoe onbekende toonwoorden worden verwerkt door
toontaligen en niet-toontaligen.

In een derde experiment werd eveneens gebruik gemaakt van toonwoorden
uit het Peking-Chinees. Onderzocht werd of de mate van ervaring met een
toontaal zich zou manifesteren in de snelheid waannee de toontalige en de
niet-toontalige proefpersonen associaties leerden tussen tonaal onderscheiden
woorden en objecten. In de drie volgende experimenten werd nagegaan of de
toontalige en de niet-toontalige proefpersonen de stimuli uit de voorgaande
experimenten op een verschillende wijze in de hersenen verwerkten.
In bet laatste experiment met taalgebonden stimuli werden de prestaties van
de proefpersonen op de inhoud van een verbale boodschap (denotatie), ver-
geleken met de manier waarop de desbetreffende boodschap werd verwoord
(connotatie). De achterliggende gedachtengang was dat toontaligen mogelijk
meer dan niet-toontaligen geleerd zouden hebben om te letten op bepaalde
prosodische aspecten in de communicatie (hoofdstuk 3). Na beluistering van
een verhaal in de eigen taal kregen de proefpersonen schriftelijke vragen
voorgelegd, die betrekking hadden op feitelijke informatie uit bet verhaal
danwel op informatie die slechts kon worden afgeleid uit de wijze waarop
(met name qua intonatie) het verhaal was verteld.

In alle experimenten werden prestaties van acht- en twaalfjarige proefperso-
nen vergeleken. Uit de literatuur blijkt dat rond het twaalfde jaar de presta-
ties in de regel hoger liggen dan rond het achtste jaar (cf. boofdstuk 3).

In bet navolgende worden de experimenten nader bescbreven.

5.1 Experiment 1en Experiment 2: Het onderscheiden van Papiamento
woorden en Peking-Chinese woorden

Beide experimenten waren opgebouwd uit twee typen trials: in de ene helft
van de trials verscbilden de toonwoorden die een paar vormden slecbts van
elkaar in niveau van toonhoogte, bijvoorbeeld "rumba" en "rumba" (de kern-
trials, cf. 4.2.2). In de andere helft van de trials waren de twee woorden die
een paar vormden gebeel identiek (de controletrials, cf. 4.2.2).
Proefpersonen dienden van de paarsgewijs aangeboden woorden aan te geven
of ze gelijk klonken of in uitspraak verschilden. Effecten van taaltonaliteit
zouden blijken uit verscbillen in prestaties van toontalige en niet-toontalige
proefpersonen op de kerntrials, terwijl de prestaties op de controletrials
nagenoeg gelijk zouden zijn.
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5.1.1 J(y~~sen

De toontalige Bonaireaanse proefpersonen zijn vertrouwd met het Papiamen-
to; verwacht mag worden dat hun prestaties op de taak met Papiamento
woorden onder aile condities beter zullen zijn dan van de niet-toontalige
proefpersonen. Voor de toontalige proefpersonen worden derhalve betere
prestaties gepostuleerd voor het onderscheiden van zowel Papiamento woor-
den die in niveau van toonhoogte verschillen als identieke Papiamento woor-
den, vergeleken met prestaties van niet-toontalige proefpersonen.

Indien effecten van taaltonaliteit zich uitbreiden tot buiten het eigen taalge-
bied zal dit blijken uit betere prestaties van de toontalige proefpersonen bij
het onderscheiden van Peking-Chinese woorden die in niveau van toonhoogte
verschillen, vergeleken met prestaties van niet-toontalige proefpersonen.
Tegelijkertijd worden nagenoeg gelijke prestaties (in ieder geval hoven kans-
niveau) verwacht voor de toontalige en de niet-toontalige proefpersonen bij
het onderscheiden van identieke Peking-Chinese woorden.

5.1.2 Procedure

De experimenten met Papiamento en met Peking-Chinese woorden waren
beide opgebouwd uit veertien trials. Stimuli waren tweelettergrepige woorden
die steeds paarsgewijs werden aangebonden. De woorden bezaten twee ni-
veaus van toonhoogte, een hoge en een lage. In de helft van de trials, de
control etrials , waren de beide woorden die een paar vormden gebeel iden-
tiek. In de andere helft van de trials, de kemtrials, verschilden de woorden
in de volgorde waarin de twee niveaus van toonhoogte op de beide lettergre-
pen waren aangebracht: hoog-laag vs laag-hoog. De kemtrials en de con-
troletrials werden aan alle proefpersonen in dezelfde gerandomiseerde volg-
orde aangeboden.
De experimenten met Papiamento en met Peking-Chinese woorden werden
achter elkaar afgenomen'. De ene heJft van de proefpersonen deed eerst de
taak met Papiamento woorden en vervolgens de taak met Peking-Chinese
woorden, terwijl voor de andere helft van de proefpersonen een omgekeerde
volgorde van taakpresentatie gold (zie hoofdstuk 4.3). Beide experimenten
verliepen op een procedureeJ identieke wijze. Aan elk van beide experimen-
ten gingen zes oefentrials vooraf, drie bestaande uit paren met tonaal identiek

8 Op beide cxperimenlcn volgdc een dichoolChc luiBtcr1aak met PapiamenlO, c.q. Petina-Chinc1C WOOf-
dCD.
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woorden en drie paren met als stimuli tonaal verschillende woorden. De
proefpersonen werden geinstrueerd om na iedere trial aan te geven of de
twee woorden "precies hetzelfde" klonken, danwel "enigzins verschillend".
De antwoorden werden door de proefpersonen aangekruist op een formulier,
in de kolom "hetzelfde" of "verschillend".
Het tijdsinterval tussen de twee woorden binnen elk paar bedroeg 2.0 secon-
den. Tussen woordparen was er een tijdsinterval van 5.0 seconden. De Papi-
amento toonwoorden hadden een lengte van .8 seconden terwijl de Peking-
Chinese toonwoorden 1.0 seconde 1.0 seconde lang waren".

5.1.3 Resultaten

De belangrijkste resultaten op de experimenten met Papiamento en met Pe-
king-Chinese woorden zijn weergegeven in Figuur 1.

De prestaties van de toontalige proefpersonen uit Bonaire lagen, met name
voor de identieke Papiamento woordstimuli, tegen het maximale prestatie-
niveau aan. Dit experiment was waarschijnlijk te gemakkelijk voor hen. In
overeenstemming met de verwachting lagen de prestaties van alle groepen
proefpersonen hoven kansniveau.

De data werden geanalyseerd met behulp van een ANOVA (cf. Bijlage 1).
Factoren waren cultuur, leeftijdsgroep, sexe, taal waarin de woorden waren
verwoord en trialtype (kemtrials, controletrials). Uit de ANOVA op de data
van de Bonairiaanse en de Statiaanse proefpersonen bleek dat het primaire
effect van taaltonaliteit kon worden aangetoond; het interactie-effect van
cultuur en trialtype was significant (p < .01). Het verschil tussen de presta-
ties op de kerntrials en de controletrials bleek kleiner te zijn bij de Bonaire-
aanse proefpersonen dan bij de Statiaanse proefpersonen. Dit kan te maken
hebben met de bekendheid van de stimuli voor de Bonaireaanse proefperso-
nen, in tegenstelling tot de Statianen.
Ook significant was het hoofdeffect van trialtype (p < .01). In overeenstem-
ming met literatuurgegevens werden op de trials bestaande uit geheel identie-
ke woorden (de controletrials) hogere scores behaald dan op de trials met
niet-identieke woorden (de kerntrials).

9 Het verschil in lengtc i. te wijlen un een meer uitgerekte uitapraak van de Peking-Chinese woorden
in vergelijking met de Papiamento woorden,



44 Hoofdstuk 5

Figuur 1. Gemiddeld aantal correcte antwoorden op de woordpatronen be-
staande uit identieke (n = 7) en verschillende (n = 7) Papiamento en Pe-
king-Chinese toonwoorden (p = kansniveau)
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Er was een significant hoofdeffect van cultuur (p < .01). De proefpersonen
uit Bonaire behaalden hogere scores dan de Statiaanse proefpersonen op
zowel de woorden afkomstig uit de Papiamento toontaal als op de woorden
uit de onbekende Peking-Chinese toontaal. De hypothese dat toontaligen
zowel toonwoorden afkomstig uit de eigen taaI als uit de onbekende toontalen
beter zullen herkennen dan niet-toontaligen, lijkt te worden bevestigd. Het
hoofdeffect van leeftijdsgroepen was eveneens significant (p < .01). De
twaaltjarige proefpersonen behaalden hogere scores dan de achtjarigen; met
een toename van de leeftijd bleken de prestaties dus toe te nemen. Voor de
factoren sexe en taaI waren de hoofdeffecten niet significant (respectievelijk p
= .53 en .79).
Andere significante interactie-effecten werden gevonden voor cultuur en
leeftijdsgroepen (p < .05): de prestaties van de beide leeftijdsgroepen lagen
bij de Bonaireaanse proefpersonen dichter bij elkaar dan bij de Statiaanse
proefpersonen. Dit kon een gevolg zijn van het eerder vermelde plafond-
effect bij de Bonaireaanse proefpersonen. Ook significant was het interactie-
effect van cultuur en taaI (p < .01): de prestaties op de Papiamento woorden
en de Peking-Chinese woorden lagen bij de Bonaireaanse proefpersonen
verder uit elkaar dan bij de Statiaanse proefpersonen. Mogelijk was dit ook
een gevolg van het geconstateerde plafond-effect op de Papiamento woorden.
Eveneens significant was het interactie-effect van leeftijd en trialtype (p <
.01): het verschil in prestaties op de "identieke" en de "verschillende"
woordstimuli was kleiner bij de oudere proefpersonen dan bij de jongere
proefpersonen. Kennelijk worden de niet-identieke trials door oudere proef-
personen als relatief minder moeilijk ervaren dan door jongere proefperso-
nen.

Eenzelfde ANOVA werd uitgevoerd op de data van de proefpersonen uit de
twee niet-toontaal sprekende culturen Sint Eustatius en Nederland. De presta-
ties van de twee niet-toontalige groepen proefpersonen repliceerden elkaar in
nagenoeg aile opzichten. Conform de verwachting was het interactie-effect
van cultuur en trialtype niet significant. Beide groepen proefpersonen toon-
den vergelijkbare prestaties op identieke en nlet-identieke trials, in tegenstel-
ling tot de toontalige proefpersonen die betere prestaties te zien gaven op de
niet-identieke trials. Ook hier was sprake van significante hoofdeffecten van
leeftijdsgroep en trialtype en een significant interactie-effect van leeftijds-
groep met trialtype (aile p < .01).
Eenzelfde ANOVA op de data van de proefpersonen van Bonaire en Neder-
land gaf een significant interactie-effect van cultuur en trialtype te zien (p <
.01). In overeenstemming met de hypothese behaalden de toontalige Bonaire-
aanse proefpersonen betere prestaties op de niet-identieke trials, vergeleken
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met de niet-toontalige Nederlandse proefpersonen. De andere bevindingen
waren in grote lijnen vergelijkbaar met die van de ANOVA op de data van
de Bonaireaanse en de Statiaanse proefpersonen. Deze bevindingen onder-
houwden bet gepostuleerde primair effect van taaltonaliteit en dienden als een
ondersteuning voor de veronderstelde niet-toontalige status van bet Statiaans
Engels (hoofdstuk 4).

In een afzonderlijke ANOVA werden mogelijke effecten van volgorde van
taakpresentatie nagegaan (eerst bet experiment met Papiamento woorden en
vervolgens bet experiment met Peking-Chinese woorden, danwel taakpresen-
tatie in de omgekeerde volgorde). In geen van de groepen proefpersonen
waren er significante effecten (p < .05) van volgorde van taakpresentatie.

De correlaties tussen de prestaties op de taken met Papiamento en met Pe-
king-Chinese woorden werden berekend voor de niet-toontalige proefperso-
nen van Sint Eustatius en Nederland. Gezien bet plafond-effect voor de
toontalige proefpersonen uit Bonaire werden voor deze groep geen correlaties
berekend. Voor de jongere en de oudere Statiaanse proefpersonen waren de
correlaties respectievelijk .35 en .63, voor de jongere en de oudere Neder-
landse proefpersonen respectievelijk .48 en .74.
Er bleek een duidelijk samenbang te zijn tussen de prestaties op beide taken
die sterker werd naarmate de leeftijd van de proefpersonen toenam.

De bypothesen bleken te worden bevestigd. Ret primair effect van taalto-
naliteit, namelijk bet door toontaligen beter kunnen berkennen van toonboog-
teverschillen in bestaande woorden uit de eigen taal, vergeleken met niet-
toontaligen, werd ondubbelzinnig aangetoond. Ook op de identieke Papia-
mento woorden behaalden de toontaligen hogere scores dan de niet-toontali-
gen. In overeenstemming met de hypothese bleek bet effect van taaltonaliteit
niet gebonden te zijn aan de eigen toontaal. De toontalige Bonaireaanse
proefpersonen konden ook de Peking-Chinese toonwoorden significant vaker
correct onderscbeiden dan de niet-toontalige Statiaanse en Nederlandse proef-
personen.
De hypotheses postuleerden nagenoeg gelijke prestaties voor de toontaligen
en de niet-toontaligen proefpersonen op de identieke Peking-Chinese woor-
den. Ecbter, de toontalige proefpersonen behaalden hogere scores op zowel
de identieke Papiamento woorden als de identieke Peking-Chinese woorden.
Het lijkt er op dat de proefpersonen gewerkt hebben met antwoordstrategieea
die gedeeltelijk berustten op correcte waameming (de resultaten bleven hoven
kansniveau) en gedeeltelijk verwachting en die waarschijnlijk tijdens de
oefentrials waren gewekt omtrent de aard en moeilijkheid van de taak. Deze
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interpretatie werd afgecheckt door na te gaan hoevaak gemiddeld door de
verschillende groepen proefpersonen op de niet-identieke stimuli onterecht
met "gelijk" werd geantwoord; voor de niet-toontaligen Statiaanse en Neder-
landse proefpersonen lag dit aantal hoger dan 7 (= de helft van het aantal
trials). voor de toontalige proefpersonen beduidend lager.
In het geheel genomen waren de uitkomsten zo duidelijk dat de formulering
van de hypothesen (waarin gelijlce prestaties op identieke stimuli werden
voorspeld in plaats van aileen een interactie-effect voor cultuur type stimulus)
aan de uitkomsten van deze experimenten geen atbreuk deed.

5.2 Experiment 3 en Experiment 4: Dichotische luistertaken met Papia-
mento en Peking-Chinese toonwoorden

In een eerste dichotisch experiment werd de cerebrale verwerking van Papia-
mento toonwoorden gemeten bij sprekers van de Papiamento toontaaI en niet-
toontalige Statiaanse en Nederlandse proefpersonen. Kenmerkend voor de
woordstimuli was dat ze voor de toontalige proefpersonen zowel verbale als
tonale en vertrouwde, c.q. bekende elementen bevatten. In hoofdstuk 3 wer-
den onderzoeken naar cerebrale verwerking van tonale contrasten door toon-
taligen besproken; hierbij bleek dat toontaligen relatief vaker een linkerhemi-
sfeerlateralisatie te zien gaven voor toonwoorden, terwijl de resultaten van
niet-toontaligen minder duidelijk in een bepaalde richting wezen.
In een tweede dichotische experiment werden woorden uit de toontaal Pe-
king-Chinees gebruikt als stimuli. Hiermee werd nagegaan of eventuele ef-
fecten van taaltonaliteit zich ook zouden manifesteren in de manier waarop
woorden uit een onbekende toontaal werden verwerkt.

5.2.1 Hypothesen

Effecten van taaltonaliteit op de cerebrale lateralisatie van Papiamento toon-
woorden zullen blijken uit een reJatief grotere rechteroorvoorkeur voor Papi-
amento toonwoorden voor de toontalige proefpersonen, vergeleken met de
niet-toontalige proefpersonen.

Indien effecten van taaltonaliteit zich uitstrekken tot buiten het eigen taalge-
bied za1 dit, naast een bevestiging van de in het voorgaande genoemde hypo-
these, blijken uit een relatief grotere rechteroorvoorkeur voor Peking-Chinese
toonwoorden, vergeleken met de niet-toontalige proefpersonen.
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5.2.2 Procedure

Na bet experiment met Papiamento woordstimuli volgde een diebotiseb luis-
terexperiment met de zeven paren versehillende woorden. Op anaIoge wijze
volgde op het experiment met Peking-Chinese woorden een diehotisehe pre-
sentatie van de zeven paren verscbillende Peking-Chinese woordstimuli.
Beide dichotisehe luistertaken waren opgebouwd uit aehtentwintig trials,
waarbij de zeven woordparen vier keer werden gepresenteerd. Hierbij werd
elk woord twee keer aan het linkeroor en twee keer aan het rechteroor aan-
geboden. De woordparen werden aan aile proefpersonen in dezelfde volgorde
gepresenteerd. Aan de diehotisebe luistertaken gingen vier oefentrials vooraf.
Het interval tussen twee trials bedroeg 6.0 seconden. De proefpersonen
dienden na iedere diebotisehe presentatie de woorden die ze aan elk van
beide oren gehoord hadden te herhalen. Deze verbale antwoorden werden
door de proefleider op een Uher audioband opgenomen. Twee Papiamento
spreeksters beoordeelden aehteraf onafhankelijk van elkaar of de antwoorden
overeenkwamen met de stimulus zoals aangeboden aan bet linker danwel bet
rechteroor, of dat de aan bet linker- en het rechteroor aangeboden woorden
allebei correct waren weergegeven.

5.2.3 Resultaten

De interbeoordelaar betrouwbaarheid voor de ratings van de op de band
opgenomen antwoorden van de proefpersonen weed gemeten met phi coeffici-
enten. Voor de aehtentwintig trials met Papiamento woorden werden waarden
verkregen van respectievelijk .92 en .91 voor aan het linkeroor en het rech-
teroor gepresenteerde stimuli. Voor de Peking-Chinese woorden bedroegen
de phi-waarden respectievelijk .95 en .91.

Tabel 4 geeft een overzicbt van de belangrijkste resultaten van de dichotisehe
luistertaken met Papiamento en Peking-Chinese woorden. Een grafiseb over-
ziebt van de prestaties op aile dichotisehe luistertaken tesamen is weergege-
yen in Figuur 10.

Het versehil tussen de scores behaald aan het linker- en het rechteroor was
voor de Peking-Chinese woorden in aile groepen significant kleiner dan voor
de Papiamento woorden (p < .05). Tevens was de standaard deviatie voor
de aan het linkeroor weergegeven woorden vrijwel steeds hoger dan voor de
aan bet rechteroor weergegeven woorden.
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Tabel 4. Dichotische luistertaken met Papiamento en Peking-Chinese woor-
den: Gemiddelden en standaarddeviaties (tussen haakjes) voor prestaties op
aan het linkeroor en het rechteroor aangeboden stimuli (n= 28 elk)

P
A
P

P
E
K

St.
Bonaire Eustatius Nederland

linker 19.73 17.76 15.68
oor (1) (10.36) (11.94) (11.66)

rechter (r) 25.72 25.31 22.25
oor (r) (5.93) (6.37) (8.57)

r - 110 5.99 7.55 6.57

linker 21.00 21.84 18.18
oor (1) (8.53) (9.58) (11.26)

rechter 22.32 24.18 22.02
oor (r) (9.38) (7.60 ) (8.98)

r - 1 1.32 2.34 3.84

De resultaten op de twee dichotische taken toonden onderling vrij hoge core-
laties: voor de Bonaireaanse, Statiaanse en Nederlandse proefpersonen res-
pectievelijk .65, .61 en .82; de correlaties tussen de prestaties aan het lin-
ker- en rechteroor waren respectievelijk .59, .49 en .53 voor de Papiamento
woorden en .79, .73 en .70 voor de Peking-Chinese woorden. Voor de hoge-
re correlaties voor de Peking-Chinese woorden bij aile groepen
proefpersonen is geen directe verklaring te geven.

De data werden geanalyseerd met behulp van een ANOVA (cf. Bijlagen 2 en
3). Factoren waren cultuur, leeftijdsgroep, sexe en oorvoorkeur. De data van
de dichotische luistertaken met Papiamento woorden en met Peking-Chinese
woorden werden afzonderlijk geanalyseerd.

In het volgende wordt nader iogegaan op de resultaten van de twee dichoti-
sche luistertaken.

10 Indcx voor !alcralisatic, zoel. bcaprokcn in 3.4.



50 Hoofdstuk 5

5.2.4 Dichotische luistertaak met Papiamento toonwoorden

De ANOV A op de data van de proefpersonen uit Bonaire en Sint Eustatius
(cf. Bijlage 2) toonde geen significant interactie-effect van cultuur en oor-
voorkeur (p = .27): de toontalige en de niet-toontalige proefpersonen ver-
werkten de Papiamento toonwoorden meer in de linkerhemisfeer. De hypo-
thesen dat effecten van taaltonaliteit zich zouden manifesteren in ongelijke
lateralisatiepatronen voor toontalige en niet-toontalige proefpersonen werden
dus niet bevestigd. De mate van vertrouwdheid met de stimuli en de tonale
status ervan bleken de cerebrale verwerking van de woorden niet te beinvloe-
den.
WeI significant was het hoofdeffect van oorvoorkeur (p < .01). Woorden
welke via het rechteroor waren aangeboden, werden vaker correct weergege-
ven dan de via het linkeroor gepresenteerde stimuli. Er was dus sprake van
een rechteroorvoorkeur voor de verwerking van de toonwoorden. Dit is in
overeenstemming met gangbare bevindingen van onderzoeken naar de cere-
brale Iateralisatie van verbale informatie (cf. hoofdstuk 3).
Er waren geen significante hoofdeffecten van cultuur (p = .20), Ieeftijds-
groep (p = .41) en sexe (p = .47).

De resultaten van ANOVA's op de data van de proefpersonen uit Sint Eus-
tatius en Nederland, en van de proefpersonen uit Bonaire en Nederland ga-
ven geen significante interactie-effect van cultuur en oorvoorkeur te zien (p
= .80 en p = .41). WeI significant was het hoofdeffect van oorvoorkeur
(beide p < .01). Eveneens significant was het hoofdeffect van cultuur (p <
.05 en p < .01); in beide gevallen behaalden de Nederlandse proefpersonen
significant lag ere linker- en rechteroorscores dan de Bonaireaanse en de
Statiaanse proefpersonen. Desalniettemin worden bij alle groepen proefperso-
nen de toonwoorden meer in de Iinkerhemisfeer verwerkt.

5.2.5 Dichotiscne luistertaak met Peking-Ounese toonwoorden

De resultaten van de ANOV A voor de toontalige proefpersonen uit Bonaire
en de niet-toontalige proefpersonen uit Sint Eustatius (cf. Bijlage 3) waren in
grote lijnen gelijk aan die van de dichotische luistertaak met Papiamento
woorden.
Ook bij de Peking-Chinese toonwoorden was er geen significant interactie-ef-
fect van cuItuur en oorvoorkeur (p = .15). De Peking-Chinese woorden
bleken door zowel de toontalige proefpersonen uit Bonaire als de niettoon-
talige proefpersonen meer in de Iinkerhemisfeer te worden verwerkt. De
hypothese waarin bij een effect van taaltonaliteit een verschil in cerebrale
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verwerking werd gepostuleerd tussen de toontalige en de niet-toontalige
proefpersonen werd niet bevestigd.
Ook bij de Peking-Chinese woorden was er een significant hoofdeffect van
oorvoorkeur (p = .05): stimuli welke aan het rechteroor waren aangeboden,
werden vaker correct weergegeven dan stimuli welke via het linkeroor waren
gepresenteerd. Er waren ook hier geen significante hoofdeffecten van cultuur
(p = .65), leeftijdsgroep (p = .58) en sexe (p = .49).
De resultaten van ANOVA's voor de proefpersonen uit Sint Eustatius en
Nederland, en de proefpersonen uit Bonaire en Nederland gaven hetzelfde
beeld te zien als bij de dichotische luistertaak met Papiamento toonwoorden:
geen significant interactie-effect van cultuur en oorvoorkeur (p = .06 en p =
.29). Wei significant was het hoofdeffect van oorvoorkeur (beide p < .01)
en van cultuur (p < .01). Wederom behaalden de Nederlandse proefperso-
nen significant lagere oorscores dan de Bonaireaanse en de Statiaanse proef-
personen. Desalniettemin worden bij alle groepen proefpersonen ook de
Peking-Chinese toonwoorden meer in de linkerhemisfeer verwerkt.

De in het voorgaande beschreven dichotische experimenten richtten zich op
mogelijke effecten van taaltonaliteit op de cerebrale verwerking van toon-
woorden. De door eerdere onderzoekers gepostuleerde effecten van taaltona-
liteit op de cerebrale verwerking van toonwoorden (zie hoofdstuk 3) werden
niet gerepliceerd; de meest taalgebonden contrasten van toonhoogte zoals
toonwoorden, bleken door toontaal sprekers niet anders te worden verwerkt
dan door niet-toontaal sprekers (cf. hoofdstuk 3, VanLancker & Fromkin,
1978; VanLancker, 1980). Bij alle groepen proefpersonen werden dezelfde
lateralisatiepatronen voor de verwerking van de Papiamento en de Peking-
Chinese woorden: de toonwoorden werden meer in de linkerhemisfeer ver-
werkt. Deze bevindingen kwamen overeen met in de literatuur gerapporteer-
de bevindingen van onderzoek naar de cerebrale verwerking van verbale
informatie (cf. hoofdstuk 3). De toonwoorden werden klaarblijkelijk door
alle groepen proefpersonen primair benaderd als verbaal materiaal, ongeacht
de tonale status ervan en de mate van vertrouwdheid ermee.

5.3 Experiment 5: Bet leren van woord-object associaties

Net als de andere experimenten (cf. hoofdstuk 4.2) was ook dit experiment
opgebouwd uit twee typen trials: kemtrials, bestaande uit stimuli met tonale
aanwijzingen waarop verschillen in prestaties tussen sprekers van een toon-
taal en niet-toontaal sprekers werden verwacht indien taaltonaliteit effect
heeft op het cognitief functioneren, en controletrials die geen tonale aanwij-
zingen of tonaal relevante informatie bevatten. Voor deze trials werden nage-
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noeg gelijke prestaties verwacht voor toontalige en niet-toontalige proefperso-
nen. De twee typen trials bestonden in Experiment 5 respectievelijk uit de
volgende stimuli: toonwoorden uit het Peking-Chinees die van elkaar ver-
schilden in niveau van toonhoogte, bijvoorbeeld "y(w~n" en "ylwoo" (respec-
tievelijk hoog-laag en laag-hoog), en toonwoorden uit het Peking-Chinees
die qua niveau van toonhoogte volstrekt identiek waren, bijvoorbeeld "huilai"
en "y6utiw" (in beide woorden hoog-hoog), Uit de literatuur blijkt dat eerst-
genoemde woorden eerder met elkaar verward worden dan laatstgenoemde;
de kans dat laatstgenoemde woorden verward worden is vrij gering. proef-
personen slagen er in de regel makkeJijk in om deze woorden van elkaar te
onderscheiden; dit wordt toegeschreven aan het feit dat deze woorden weinig
gemeenschappelijk hebben, terwijl de eerste groep woorden (met toonhoogte-
verschillen) duidelijke gemeenschappeJijkbeden vertonen in zowel phonemi-
sche als phonetische structuur, wat de kans op verwarringen vergroot (cf.
Cairns & Cairns. 1975).
Proefpersonen dienden in dit experiment associaties te leren tussen woorden
en objecten. Hierbij werd achtereenvolgens een beroep gedaan op de volgen-
de vaardigheden:
• het kunnen onderscheiden van de tonaal verschillende woorden
• vervolgens het leren associeren van elk woord met een bepaald object

5.3.1 llYjDothesen

Indien taaltonaliteit effect heeft op de snelheid waarmee woord-object associ-
aties worden geleerd, zaI dit blijken uit:
• minder kans op verwarring van woorden die in niveau van toonhoogte

verschillen door toontalige proefpersonen en een sneller leren van associ-
aties met deze woorden (de kemtrials)

• een voor toontalige en niet-toontalige proefpersonen vergelijkbare (lage)
kans op verwarringen van woorden die phonemisch verschillend zijn, en
nagenoeg gelijke prestaties bij het leren van associaties met deze woorden
(de controletrials)

5.3.2 Procedure

De twee typen woorden bestonden beide uit vier tweelettergrepige woorden
uit de toontaal Peking-Chinees. Ze werden ingesproken door dezelfde per-
soon als in het woordonderscheidingsexperiment met Peking-Chinese woor-
den (Experiment 2). In Experiment 5 werden andere woorden gebruikt dan in
Experiment 2. Ze werden via de computer gestandaardiseerd tot lengtes van
1.0 seconde elk (zie hoofdstuk 4 voor een bescbrijving van deze standaardi-
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satie). Het tijdsinterval tussen de presentatie van twee woorden bedroeg 5.0
seconden. De instructie aan de proefpersonen luidde dat ze de juiste associa-
ties moesten leren tussen acht woorden en acht objecten. De proefpersonen
waren allen vertrouwd met de objecten (een kam, een lucifersdoosje, een
wasknijper, enz.).
De acht objecten lagen tijdens de taakafname v66r de proefpersoon op een
tafel, terwijl de woorden via de koptelefoon ~n voor ~n werden gepresen-
teerd. Er waren twintig testseries. In iedere serie kwam ieder woord (en dus
ook ieder object) ~n keer voor. Binnen iedere serie was de volgorde van
presentatie van de acht woorden gerandomiseerd. Alle proefpersonen kregen
de woorden in dezelfde gerandomiseerde volgorde aangeboden. Voorafgaand
aan de testseries waren er voor de oudere leeftijdsgroep twee, en voor de
jongere leeftijdsgroep vier oefenseries. Bij de oefenseries wees de proefleider
na presentatie van ieder woord het juiste object aan, terwijl de proefpersoon
toekeek. Bij de testseries diende de proefpersoon na presentatie van ieder
woord het desbetreffende object aan te wijzen. De proefleider noteerde de
antwoorden van de proefpersoon. Bij foutieve antwoorden corrigeerde de
proefleider door het juiste object aan te wijzen, maar het als eerste gegeven
antwoord werd genoteerd. De taakafname werd beeindigd wanneer de proef-
persoon op vijf achtereenvolgende testseries aile associaties zonder fouten
wist te maken.

5.3.3 Resultaten

Per serie van acht woorden werd vastgesteld hoeveel van de acht associaties
tussen woorden en objecten correct waren gemaakt. Figuur 2 toont de leer-
curves, over twintig series, voor de phonemisch verschillende en de tonaal
verschillende woorden.

Uit Figuur 2 kan worden opgemaakt dat de prestaties van aile groepen proef-
personen direct at boven kansniveau lagen (uitgaande van acht woorden per
serie is de kans dat proefpersonen die op een random wijze antwoorden, een
correct antwoord gaven .125). Aile groepen proefpersonen leken de associa-
ties met de phonemisch verschillende woorden sneller te leren dan de associ-
aties met de tonaal verschillende woorden. De Nederlandse proefpersonen
tonen een tendens tot lagere prestaties, vergeleken met de andere groepen
proefpersonen.
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Figuur 2. Leercurves berekend aan de hand van gemiddeld aantal correcte
antwoorden op de phonemisch verschillende woorden (n = 4) en de tonaal
verschillende woorden (n = 4)
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Bij de analyses werd als index voor correcte prestaties gehanteerd de mate
waarin proefpersonen de woorden onderling verwarden en er dus onvoldoen-
de in slaagden om de juiste associaties te leren tussen een bepaald woord en
een bepaald object. De volgende soorten verwarringen werden onderschei-
den:
• verwarringen die voortvloeiden uit verschillen in toonhoogte niveau van

anderszins identieke woorden (yfwen en ylw~n, bdshou en bnshou)
• verwarringen die gebaseerd waren op alle mogelijke phonemische ver-

schill en tussen de stimuluswoorden": bijvoorbeeld yfw~n verward met
de andere zes stimuluswoorden (met uitzondering van ylw~n), bushou ver-
ward met de zes andere stimuluswoorden (met uitzondering van bUsh6u).

De verwarringen tussen woorden die in toonhoogte van elkaar verschilden,
vormden het uitgangspunt voor het woord-object associatie experiment. Per
serie van acht woorden werd de kans op deze "tonale" verwarringen en op
de andere, "phonemische", verwarringen vastgesteld. Dit gebeurde met
behulp van het Groeicurve Analyse Programma (Berger, 1982). De kansen
op verwarringen zijn, voor de twintig series tesamen, weergegeven in Figuur
3. Behalve de kansen op de twee soorten verwarringen zijn tevens de waar-
genomen kansen op een correct antwoord (onafhankelijk van het type stimu-
lus) aangegeven in Figuur 3.

In overeenstemming met wat verwacht mocht worden, toont Figuur 3 naar-
mate het experiment vorderde, voor alle groepen proefpersonen een afname
in de kans op phonemische, niet-tonale verwarringen. Ook de kans op tonale
verwarringen bleek af te nemen, zij het dat de kans op tonale verwarringen
ook na twintig testseries enigszins hoger lag dan de kans op niet-tonale ver-
warringen. Dit is niet vreemd, gezien het feit dat de associaties met tonale
woorden als moeilijker werden ervaren dan de associaties met de niet-tonale
woorden (cf. Figuur 2). De figuren 2 en 3 samenvattend kan worden gesteld
dat proefpersonen erin leken te slagen om de correcte associaties te leren
(Figuur 2), wat logischerwijs gepaard ging met een afname in het aantal
verkeerd gelegde associaties (Figuur 3).

11 Hierbij werden een zellal catcgoricen van verwarringen onderacbeiden. Aangezien ze Diet signifi-
cant verachilden, werden de bevindingen op deze catcgoricen voor de analyeel samengevoegd.
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Figuur 3. Kansen per serie op tonale en phonemische (=niet-tonale) verwar-
ringen en op een correct antwoord
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Met een gegeneraliseerde MANOVA (Berger, 1982) werden vervolgens de
effecten van cultuur, leeftijdsgroep en type stimulus (tonaal verschillende
woorden, phonemische verschillende woorden) berekend op de snelheid
waarmee de proefpersonen de correcte associaties leerden (i.e, het vecloop
van de leercurves over twintig series heen). Voor sexe werd geen enkel
significant effect (p < .05) gevonden. De resultaten voor cultuur, leeftijds-
groep en type stimulus zijn weergegeven in Tabellen 5, 6 en 7.

A. Effecten van cuuuur

Tabel S. Effecten van cultuur op de snelheid waarmee proefpersonen
de correcte associaties leerden

Bonaire/ Statia/ Bonaire/
Type stimulus Statia Nederland Nederland

Phonemisch WL* .78 .73 .79
verschillend p .57 .41 .56
Tonaal WL* .75 .76 .76
verschillend p .43 .44 .40
Noot. WL = Wilk's Lambda test.

Er was geen significant verschil in de snelheid waarmee de toontalige proef-
personen uit Bonaire en de niet-toontalige proefpersonen uit Sint Eustatius
(en de controlegroep uit Nederland) de correcte associaties leerden. Dit gold
rowel voor de prestaties op de phonemisch gelijke, tonaal verschillende
woorden als voor de phonemisch verschillende woorden. Oeze bevindingen
leveren dan ook geen evidentie voor de hypothese dat toontalige proefperso-
nen de associaties met de tonale woorden sneller zouden leren dan niet-toon-
taligen. Effecten van taaltonaliteit op het leren van associaties met tonale
woorden werden dus in dit experiment niet waargenomen.

In tegenstelling tot de woorddiscriminatietaken met Papiamento en
Peking-Chinese woorden (zie 5.1.3) werden bij dit experiment geen verschil-
len in prestaties van toontalige en niet-toontalige proefpersonen gevonden.
Een temporele factor zou hieraan debet kunnen zijn: in de woorddiscri-
minatietaken volgden de woorden van elk paar elkaar op met een periode van
2.0 seconden. Bij de woord-object associatietaak varieerde de tijdsperiode
tussen twee phonemisch gelijke woorden van 1 tot 7 trials. Tussen de twee
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woorden die een paar vormden in, werden andere woorden gepresenteerd.
De mogeJijkheid voor vergelijking van de woorden die een paar vormden
was dus gemakkeJijker bij de taken waarbij Papiamento en Peking-Chinese
woorden moesten worden onderscheiden, dan bij dit experiment.
De prestaties van de Nederlandse proefpersonen vertoonden geen significante
verschillen met die van de Statiaanse proefpersonen, alhoewel in Figuur 2
een tendens tot lagere prestaties bij de Nederlandse proefpersonen kon wor-
den geconstateerd.

B. Effecten van leeftijdsgroep

Tabel 6. Effecten van leeftijdsgroep op de snelheid waarmee proefpersonen
de correcte associaties leerden

St.
Type stimulus Bonaire Eustatius Nederland

Phonemisch WL* .67 .80 .59
verschillend p .02** .38 .00**
Tonaal WL* .66 .77 .68
verschillend p .01** .29 .01**
Noot. * WL = Wilk's Lambda test; ** significant (p < .05)

De oudere toontalige proefpersonen uit Bonaire leerden de correcte associa-
ties sneller dan de jongere toontaiigen. Dit gold zowel voor de tonaal ver-
schillende woorden als voor de phonemisch verschillende woorden. De pres-
taties van de niet-toontalige Nederlandse controlegroep kwamen overeen met
die van de Bonaireaanse proefpersonen. Bij de niet-toontalige Statiaanse
proefpersonen werd, vreemd genoeg, geen significant leeftijdseffect gevon-
den.
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C. Effecten van stimulus

Tabel 7. Effecten van stimulus op de snelheid waarmee proefpersonen de
correcte associaties leerden

st.
Type stimulus Bonaire Eustatius Nederland

Phonemisch WL* .39 .47 .67
vs. tonaal p .00** .00** .00**

Noot. * WL Wilk's Lambda test; ** significant (p < .05) •

AIle groepen proefpersonen presteerden verschillend op beide typen stimuli.
Ze leerden sneller de associaties met de phonemisch verschillende woorden
dan met de tonaal verschillende woorden. Er bleek een verschil in moeilijk-
heidsgraad te bestaan tussen de twee groepen woorden. Dit is in overeen-
stemming met de in de inleiding van dit hoofdstuk gerapporteerde literatuur-
gegevens.

De resultaten gaven geen evidentie voor effecten van taaltonaliteit op het
leren van de associaties. De toontalige proefpersonen waren niet sneller dan
de niet-toontalige proefpersonen in het leren van associaties met woorden die
in niveau van toonhoogte van elkaar verschillen. Evenmin hadden de toonta-
lige proefpersonen een kleinere kans op het verwarren van woorden die in
niveau van toonhoogte verschilden, vergeleken met de niet-toontalige proef-
personen.

5.4 Experiment 6: Dichotische luistertaak met woord-objeet associaties

In Experimenten 3 en 4 (5.2) werden geen verschillen gevonden in prestaties
van toontaligen en niet-toontaligen voor wat betreft de cerebrale verwerking
van Papiamento en Peking-Chinese toonwoorden. In die experimenten waren
de dichotische presentaties opgebouwd uit woorden die slechts in niveau van
toonhoogte van elkaar verschilden. In het huidige experiment konden, in
tegenstelling tot de voorgaande dichotische taken, de twee woorden die een
paar vormden ook in phonemisch opzicht van elkaar verschillen. Enkele
onderzoekers hebben met dergelijke stimuli voor toontaligen een linkerhemi-
sfeerlateralisatie gerapporteerd (cf. hoofdstuk 3).



5.4.1 Hypothesen

Indien taaltonaliteit effect heeft op de cerebrale verwerking van Peking-Chi-
nese woorden die in phonemisch opzicht verschillen, zal dit blijken uit een
relatief grotere rechteroorvoorkeur voor toontalige proefpersonen, vergeleken
met niet-toontalige proefpersonen.

5.4.2 Procedure

De acht woorden uit de woord-object associatietaak fungeerden als stimuli.
Elke stimulus werd eenmaal in combinatie met iedere andere stimulus aange-
boden. Er resulteerden uiteindelijk vierentwintig trials (de vier trials bestaan-
de uit woorden welke in niveau van toonhoogte van elkaar verschilden en
phonemisch identiek waren, weren niet gebruikt als stimuli). Vier oefentrials
werden eerst gepresenteerd. De tijdsperiode tussen trials bedroeg 6.0 secon-
den. De proefpersonen dienden na iedere trial de twee objecten aan te wijzen
welke geassocieerd waren met de woorden die aan het linker- en het rechter-
oor waren aangeboden. De antwoorden van de proefpersonen werden door de
proefleider genoteerd. Waar de proefpersonen er niet in geslaagd waren om
de correcte associaties te leren (dat wil zeggen, Diet foutloos hadden gepres-
teerd op de vijf laatste series van de vorige taak) luidde de instructie om de
dichotisch aangeboden woorden na te zeggen. Deze werden op een Uher
audioband opgenomen, en achteraf beoordeeld naar de mate van correcte
weergave door twee Papiamento spreeksters. De data van degenen die de
dichotisch aangeboden woorden hadden aangewezen en zij die de woorden
hadden herhaald, werden in eerste instantie afzonderlijk geanalyseerd.

5.4.3 Resultaten

De op een audioband opgenomen antwoorden van de proefpersonen die er
niet in waren geslaagd om de associaties correct te leren, werden door twee
Papiamento spreeksters onathankelijk van elkaar beoordeeld. De betrouw-
baarheid van de beoordelingen was respectievelijk .92 en .94 voor de aan het
linkeroor en het rechteroor aangeboden stimuli.

Het aantal proefpersonen dat in iedere groep de woorden herhaalde in plaats
van aan te wijzen was negenendertig (jongere Bonaireanen), zesendertig
(oudere Bonaireanen), achtendertig (jongere Statianen), vierendertig (oudere
Statianen), veertig (jongere Nederlanders) en zesendertig (oudere Nederlan-
ders). Een ANOVA op het effect van "wijze van antwoorden" (objecten
aanwijzen danwel woorden herhalen) gaf geen significante effecten te zien.
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Tabel 8 geeft een overzicht van de prestaties op de woorden welke aan het
linkeroor en het rechteroor waren aangeboden. Gezien de afwezigbeid van
enig significant effect van wijze van antwoorden, werden de prestaties van de
"aanwijzers" en de "nazeggers" voor de analyses samengevoegd.

Tabel 8. Dichotische luistertaken met woord-object associaties: Gemiddelden
en standaarddeviaties (tussen haakjes) voor prestaties op aan het linkeroor en
het rechteroor aangeboden stimuli (n = 24 elk)

St.
Bonaire Eustatius Nederland

linkeroor (1) 19.07 19.84 16.08
(4.35) (3.56) (4.25)

rechteroor (r) 20.57 21.64 18.37
(4.64) (3.45) (3.72)

r - 1 1.50 1.80 2.29

Deze data werden geanaIyseerd met behulp van een ANOVA (cf. Bijlage 4).
Factoren waren cultuur, leeftijdsgroep, sexe en oorvoorkeur. De ANOVA op
de data van de proefpersonen van Bonaire en Sint Eustatius toonde geen
significant interactie-effect van cultuur en oorvoorkeur (p = .18). De hypo-
these waarin voor toontaligen een relatief grotere rechteroorvoorkeur werd
gepostuleerd dan voor de niet-toontalige proefpersonen, werd dus niet beves-
tigd. Er was een significant hoofdeffect van oorvoorkeur (p < .01). De
Peking-Chinese woorden werden door aIle groepen proefpersonen meer in de
linkerhemisfeer verwerkt. Dit komt overeen met de gangbare literatuurgege-
vens.
Het hoofdeffect van cultuur was significant (p < .01). De Bonaireaanse
proefpersonen behaalden significant lagere linker- en rechteroorscores dan de
Statiaanse proefpersonen. Niet significant waren de hoofdeffecten van leef-
tijdsgroep (p = .38) en sexe (p = .77). Ook de andere interactie-effecten
waren niet significant.

De ANOVA's op de data van de Statiaanse en de Nederlandse, en de Bo-
naireaanse en de Nederlandse proefpersonen, gaven vergelijkbare resultaten
te zien: geen significante interactie-effecten van cultuur en oorvoorkeur (p =
.56 en p = .24), en significante hoofdeffecten van oorvoorkeur (p < .01 en
p = .01). en cultuur (p .01 en p = .01). De Nederlandse proefpersonen
behaalden significant lag ere rechter- en linkeroorscores dan de twee andere
groepen proefpersonen.
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Er kan worden geconcludeerd dat de hypothesen Dietworden bevestigd. AIle
groepen proefpersonen verwerkten de woorden meer in de linkerhemisfeer,
wat overeenkomt met gangbare onderzoeksbevindingen. De gepostuleerde
effecten van taaltonaliteit werden Dietgevonden.

5.5 Experiment 7: De verwerking van denotatieve en connotatieve aan-
wijzigingen in een gesproken verhaal

In de in bet voorgaande beschreven experimenten werden losse woorden
gebruikt als stimuli. Deze woorden waren afkomstig uit de toontalen Papi-
amento en Peking-Chinees. In het volgende experiment werden langere
spraaksequenties gebruikt, te weten een gesproken verhaal in de taal van elk
van de groepen proefpersonen. De theoretische onderbouwing voor bet expe-
riment was gebaseerd op een in de literatuur gemaakte tweedeling in beteke-
nissen die kunnen worden afgeleid van auditieve informatie. Osgood (1967)
sprak van "denotatieve" en "connotatieve" betekenissen van auditieve infor-
matie. De denotatieve betekenis verwijst naar feitelijke informatie zoals die is
verwoord. Daarentegen verwijst een connotatieve betekenis naar aspecten van
de informatie welke niet semantisch zijn aangegeven docb een beroep doen
op de subjectieve interpretatie van de luisteraar. Een voorbeeld uit dit onder-
zoek van een connotatieve betekenis is "hoe klonk de stem van meneer Han-
samon toen bij tbuiskwam?". Hoe de stem klonk, was Diet expliciet aangege-
yen in de verbale informatie, doch Icon slechts worden opgemaakt uit de
manier waarop de spreekster de reactie van meneer Hansamon bij zijn tbuis-
komst verwoordde. Uit de Iiteratuur blijkt dat vragen die verwijzen naar
denotatieve aspecten van verbale informatie vaker correct worden beant-
woord dan vragen die verwijzen naar connotatieve aspecten van dezelfde
informatie (cf. Osgood, 1967).

Evenals de andere experimenten was ook dit experiment opgebouwd uit twee
typen trials: in de ene helft van de trials (de kemtrials, cf. 4.2.2) verwezen
de vragen die gesteld werden over bet gesproken verhaal, naar connotatieve
aspecten van het verhaal. In de andere helft van de trials (de controletrials,
cf. 4.2.2) verwezen de vragen naar denotatieve informatie. Effecten van
taaltonaliteit zouden blijken uit verschillen in relatieve prestaties van de
toontalige en de niet-toontalige proefpersonen op de denotatieve en de conno-
tatieve vragen. Hierbij zou gedacbt kunnen worden aan een explicietere
gerichtbeid bij de toontaligen op de Manier waarop de informatie werd uitge-
dragen, vergeleken met de gerichtbeid op de feitelijke informatie. Prestatie-
patronen dus die tegengesteld zijn aan de gangbare onderzoeksbevindingen.
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5.5.1 Hypothesen

Effecten van taaltonaliteit op de verwerking van denotatieve en connotatieve
aspecten uit een gesproken verhaal zullen blijken uit relatief betere prestaties
voor de toontalige proefpersonen op vragen die verwijzen naar connotatieve
aspecten van het verhaal, vergeleken met hun prestaties op vragen die naar
denotatieve aspecten verwijzen.

5.5.2 Procedure

Twee verschillende verhalen (voor respectievelijk de jongere en de oudere
leeftijdsgroep) werden hardop voorgelezen door twee vrouwelijke spreeksters
van het Papiamento, het Statiaans Engels en het Nederlands, alle in hun
eigen taal. Deze verhalen werden op de audioband opgenomen. Met het
selecteren van twee inspreeksters per taal werd beoogd zicht te verkrijgen op
onbedoelde effecten van inspreekster. De verhalen waren bewerkingen van
Japanse sprookjes (Van Raephorst, 1976, p. 86-95 en p. 119-122). De Papia-
mentotalige en de Statiaans-Engelstalige versies van het verhaal waren door
een bilinguaal vertaald vanuit het Nederlands in desbetreffende taal. De
vertalingen werden hiema onathankelijk van de eerste vertaler door een
tweede bilinguale spreekster terugvertaald in het Nederlands teneinde te
controleren voor linguistische equivalentie (cf. Brislin, 1980). Afwijkingen in
de vertalingen werden door de proefleider die alle drie de talen in voldoende
mate beheerste, gecorrigeerd.

De verhalen hadden een duur van circa vijf en circa tien minuten voor res-
pectievelijk de jongere en de oudere leeftijdsgroep. AIle proefpersonen kre-
gen de verhalen via de koptelefoon te horen in hun eigen taal. De ene helft
van alle groepen proefpersonen hoorde het verhaal zoals het door de eerste
inspreekster was verwoord, terwijl de andere helft het verhaal van de tweede
inspreekster te horen kreeg. Na afloop van het verhaal kregen de proefperso-
nen formulieren met vragen. Voor de jongere leeftijdsgroep waren er zestien
vragen, waarvan acht naar denotatieve en acht naar connotatieve aspecten
van het verhaal verwezen. De oudere leeftijdsgroep kreeg veertig vragen
gepresenteerd, twintig van elke categorie. Denotatieve en connotatieve vra-
gen werden bij zowel de jongere als de oudere groepen proefpersonen in een
voor alle proefpersonen gelijke, gerandomiseerde volgorde aangeboden. Het
beantwoorden van de vragen was niet aan tijd gebonden. Bij alle vragen kon
een keuze worden gemaakt uit vier antwoordmogelijkheden. De positie van
het juiste antwoord was over alle vragen heen systematisch verdeeld over
deze vier antwoordmogelijkheden.
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5.5.3 Resultaien

Figuur 4 toont de belangrijkste resultaten van dit experiment.

De resultaten werden geanalyseerd met behulp van een ANOVA (cf. Bijlage
5). Factoren waren cultuur, sexe en type vraag. De data van de jongere en
de oudere leeftijdsgroep werden afzonderlijk: geanalyseerd.

Uit ANOVA's voor de data van de proefpersonen uit Bonaire en Sint Eus-
tatius bleek het interactie-effect van cultuur en type vraag aileen significant
voor de jongere leeftijdsgroep (p = .01). De jongere Bonaireaanse proefper-
sonen behaalden hogere scores op de denotatieve vragen dan de jongere
Statiaanse proefpersonen. Voor de oudere leeftijdsgroep was dit interactie-
effect niet significant (p = .26). De hypothese waarin voor toontaligen bete-
re prestaties werden gepostuleerd op connotatieve vragen dan op denotatieve
vragen, werd niet bevestigd.
Het hoofdeffect van type vraag was voor zowel de jongere als de oudere
leeftijdsgroep significant (beide p < .01). De proefpersonen behaalden, in
overeenstemming met de gangbare onderzoeksbevindingen, betere prestaties
op denotatieve vragen dan op connotatieve vragen. Er waren geen significan-
te hoofdeffecten van cultuur (p = .77 en .22 voor de jongere en de oudere
leeftijdsgroep) en sexe (p = .73 en .99).

ANOV A's op de data van de niet-toontalige Statiaanse en Nederlandse proef-
personen, en op de data van de Bonaireaanse en de Nederlandse
proefpersonen, gaven soortgelijke resultaten te zien. Er waren geen signi-
ficante interactie-effecten. Voor beide leeftijdsgroepen was er een significant
hoofdeffect van type vraag (beide p < .01). Aile groepen proefpersonen
behaalden betere prestaties op de denotatieve vragen dan op de connotatieve
vragen. Er was ook een significant hoofdeffect van cultuur (beide p < .01).
De Nederlandse proefpersonen behaalden hogere scores dan de proefperso-
nen uit Sint Eustatius en Bonaire.
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Faguur 4. Gemiddeld aantal correcte antwoorden op de vragen betreffende
denotatieve en connotatieve aanwijzingen in een gesproken verhaal (voor
beide typen vragen: n = 8 voor de jongere en n = 10 voor de oudere leef-
tijdsgroep)
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In afzonderlijke ANOVA's werden effecten van inspreekster nagegaan. Zoals
in de Procedure sectie werd vermeld, werden de verhalen door twee
inspreeksters van iedere taaI verwoord. Voor geen van de paren inspreekster
werd een significant effect gevonden (alle p < .OS).

De resultaten gaven geen evidentie voor het veronderstellen van enig effect
van taaltonaliteit op de verwerking van connotatieve en denotatieve informa-
tie. De relatief betere prestaties van de Nederlandse proefpersonen dienen te
worden verldaard in termen van factoren die buiten het kader van taaItonali-
teit vallen.

5.6 Experimenten met taalgebonden informatie: conclusies

De zeven in dit hoofdstuk besproken experimenten hebben betrekking op het
eerste deel van het gepostuleerde theoretisch continuum. Met verschillende
taalgebonden stimuli werden prestaties van toontalige en niet-toontalige
proefpersonen bij de verwerking van verschillende soorten tonale informatie
vergeleken, Effecten van taaltonaliteit manifesteerden zich in de vaardigheid
voor het onderscheiden van paarsgewijs aangeboden toonwoorden uit zowel
een voor de toontaligen bekende als een onbekende toontaaI. Werden tonaal
onderscheiden woorden uit de onbekende toontaal echter temporeel meer
gespreid aangeboden waarbij de proefpersonen relaties moesten leren tussen
deze woorden en objecten, dan deden de verschillen in prestaties van toonta-
lige en niet-toontalige proefpersonen zich niet langer voor. Evenmin waren
er verschillen in prestaties van toontalige en niet-toontalige proefpersonen in
het beantwoorden van vragen naar aanleiding van een gesproken verhaal.
Toontaiige en niet-toontalige proefpersonen bleken ongeveer even vaardig te
zijn in het weergeven van denotatieve en connotatieve aspecten van auditieve
informatie. Aile groepen vertoonden gelijke lateralisatiepatronen: een zekere
mate van linkerhemisfeerlateralisatie voor zowel phonemisch gelijke, tonaal
verschillende woorden als voor phonemisch verschillende woorden uit het
Papiamento en het Peking-Chinees.

Er kan worden geconcludeerd dat effecten van taaltonaliteit zich niet over het
gehele taalgebonden domein uitstrekken, en zich beperken tot het onderschei-
den van woorden die paarsgewijs en achter elkaar worden aangeboden.



6 EXPERIMENTEN MEr DEElS-TAALGEBONDEN INFORMATIE

In deze studie werden prestaties van toontaligen en niet-toontaligen vergele-
ken op veertien experimenten. Deze experimenten werden geordend op een
continuum van taalgebonden, deels-taalgebonden en niet-taalgebonden infor-
matie. In het voorgaande hoofdstuk werden de zeven experimenten met
taalgebonden informatie besproken. In dit hoofdstuk worden de drie experi-
menten met deels-taalgebonden informatie beschreven. Stimuli waren spraak-
sequenties waaruit de verbale inhoud was gefilterd zodat het gesprokene niet
woordelijk kon worden verstaan. De onderzochte prestaties waren respectie-
velijk het aangeven van een voorkeur voor paarsgewijs aangeboden spraakse-
quenties afkomstig uit toon- en niet-toontalen, het herkennen van de emotio-
nele toon van spraaksequenties en de cerebrale verwerking van spraaksequen-
ties met een emotionele toon.
Kenmerkend voor de deels-taalgebonden stimuli was, dat de inhoud van de
verbale boodschap als zodanig niet te verstaan was. Voor de betekenisgeving
diende de proefpersoon zich te richten op de manier waarop de verbale infor-
matie was uitgesproken. Dit filteren van de spraaksequenties yond plaats bij
het Instituut voor Sonologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. De procedure
was gebaseerd op rapportages van Davitz (1964), Kramer (1964) en Rogers,
Scherer en Rosenthal (1971). uitgangspunt bij het filteren vormde de in de
sample theorie vervatte opvatting dat de bandwijdte van een signaal gelijk is
aan de helft van de sample frequentie. In deze studie werd het originele
signaal eerst gesampled op een vrij lage frequentie van 800 Hz, waarna via
filters de geluidssterkte alsmede stijg- en daaltijden werden aangepast. Het
criterium voor het output signaal was, dat deze verbaal niet verstaanbaar
mocht zijn. Het output signaal. de definitieve stimuli, werd uiteindelijk op
een audioband opgenomen.
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In bet biernavolgende worden de drie experimenten met deels-taalgebonden
stimuli nader bescbreven.

6.1 Experiment 8: De voorkeur voor spraak afkomstig oit toontalen en
oiet-toontalen

Dit experiment was gebaseerd op spraak afkomstig uit twee toontalen en twee
niet-toontalen. Proefpersonen dienden van de paarsgewijs aangeboden stimuli
aan te geven aan welke van de twee ze de voorkeur gaven. In de literatuur is
gesuggereerd dat proefpersonen de voorkeur geven aan spraak atkomstig uit
de eigen taal, wanneer spraak uit verscbillende talen wordt aangeboden (cf.
Cairns & Cairns, 1976). In dit experiment werd nagegaan of een positieve
waardering voor spraak atkomstig uit de eigen taal een algemene voorkeur
voor spraak afkomstig uit toontalen (voor toontalige proefpersonen) of uit
niet-toontalen (voor niet-toontalige proefpersonen) zou inbouden.

6.1.1 llYl'orhesen

Een algemene waardering voor spraak uit toontalen en niet-toontalen zal
blijken uit bet volgende:

wanneer spraaksequenties uit toontalen en niet-toontalen gezameolijk
worden aangeboden, zullen zowel toontaligen als niet-toontaligen in de
eerste plaats een voorkeur uitspreken voor spraak afkomstig uit de
eigen taal. Deze eigen taal voorkeur wordt gevolgd door een voorkeur
voor spraak afkomstig uit de tweede toontaal (voor de toontaligen) of
de tweede niet-toontaal (voor de niet-toontaligen).

Deze bypotbetische prestatiepatronen kunnen schematisch als voIgt worden
weergegeven:

Rangorde
van aanwijzing

Spraaksequenties
Toontaal Niet-toontaal
eigen niet-eigen eigen niet-eigen

Toontaligen
Niet-toontaligen

1
3 + 4

2
3 + 4

3+4
1

3 + 4
2
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6.1.2 Procedure

Van twee spreeksters van twee toontalen (papiamento en Akan") en twee
niet-toontalen (Statiaans Engels en Nederlands) werd alledaagse spraak op de
audioband opgenomen. Met een computerprogramma werd van dit materiaal
van iedere spreekster een eenheid van 6 seconden geisoleerd. Dit resulteerde
in acht eenheden vanspraak die a1s stimuli dienden (namelijk ~n spraakse-
quentie van elk der twee spreeksters van de vier talen). Deze acht eenheden
van spraak werden door middel van electronische filtertechnieken zodanig
gewijzigd dat de verbale inhoud Dietmeer te verstaan was. Na filtering werd
bij vijf sprekers van elk der vier talen nagegaan of de verbale inhoud inder-
daad onverstaanbaar was. De spraakstimuli werden paarsgewijs aangeboden
aan de proefpersonen. Het vonnen van stimulusparen gebeurde door de
spraakeenheden uit iedere taal te koppelen aan de stimuli uit de andere talen.

De achtentwintig stimulusparen zijn weergegeven in Tabel 9. Combinaties
van een toontaal en een niet-toontaal kwamen zestien keer voor, terwijl
combinaties van twee toontalen of twee niet-toontalen beide zes keer voor-
kwamen.

Er gingen vier oefentrials vooraf aan de presentatie van de achtentwintig
trials. De proefpersonen kregen bij iedere trial achtereenvolgens twee gefil-
terde spraaksequenties te horen. Ze dienden aan te geven of ze de eerste
danwel de tweede spraaksequentie het mooist vonden klinken, Het was,
indien de proefpersonen echt geen keuze konden maken uit de twee eenheden
van spraak, ook mogelijk om beide spraaksequenties in dezelfde mate te
prefereren. De antwoorden werden door de proefpersonen op een formulier
aangekruist, onder de kolom "eerste", "tweede" of "allebei". Het tijdsinterval
tussen de twee spraaksequenties die een paar vormden, bedroeg 2.0 secon-
den. Na iedere trial had de proefpersoon 6.0 seconden tijd om te antwoor-
den.

12 Akao i. een Wel&lfribaDK toonlaal met \WeeDiveaus van toonhoogte, overeenkomend met die van
bet Papiamento. Aanvankclijk zou null de NederlandlC procfpenonen al. rcfercntiegrocp ook een
grocp Akao aprcken in dit onderzock worden betrokkcn. Om rcdenen van pnctische .ard kon dit
geen doorgang vindcn.



70 Hoofdstuk6

Tabel 9. Overzicht van de stimulusparen in Experiment 8: De voorkeur voor
spraak afkomstig uit toontalen en niet-toontalen

Trial Trial TrialI N2, NI 11 E2, Al 21 PI, P2 A Akan
2 EI, A2 12 AI, A2 22 AI, N2 B Statiaans Engels
3 PI, Al 13 PI, N2 23 E2, P2 N Nederlands
4 E1, N2 14 E1, E2 24 N1, Al P Papiamento
5 PI, E2 15 N1, E1 25 P2, A2 1 Ie inspreekster
6 N1, PI 16 A2, PI 26 E1, PI 2 2e inspreekster
7 A2, P2 17 AI, E2 27 N2, A2
8 P2, E1 18 N2, P2 28 A2, N1
9 N2, E2 19 AI, E1

10 P2, N1 20 E2, N1

6.1.3 Resultaten

De waardering van de spraaksequenties afkomstig uit de vier talen werd
gemeten met behulp van het preferentie-ratings model van Bradley, Terry en
Luce (Bradley, 1976). De eerste stap in dit model hield in het berekenen van
de frequentie waarin aan iedere eenheid van spraak de voorkeur was gege-
yen. Uitgaande van deze frequenties werd een schaalwaarde vastgesteld voor
de proportie van antwoorden voor aile groepen spraaksequenties. Deze
schaalwaarden zijn weergegeven in Figuur 5. De schaalwaarden per in-
spreekster zijn weergegeven in BijJage 6.

De verschillen in schaalwaarden van de twee spreeksters van een taal bleken
klein te zijn. DerhaIve werden in de analyses de resultaten van de twee
spreeksters van een taal samengenomen.Voor de verdere analyse van de
schaalwaarden werden verschillen in z-waarden tussen schaalwaarden
berekend. Deze berekeningen dienden aIs input voor een Covariantie-AnaIyse
op de data van iedere groep proefpersonen.
Met de chi-quadraat statistic werd de hypothese getoetst dat zich geen ver-
schillen tussen talen zouden voordoen. In aile groepen werd een significante
waarde van de chi-quadraat gevonden (p < .05). Uit Figuur 5 kon worden
afgeJeid dat dit significante effect kon worden toegeschreven aan een voor-
keur voor spraak afkomstig uit de eigen taal. Spraak afkomstig uit de eigen
taal werd, zelfs in verbaal onherkenbare vorm, kennelijk als meer positief
beoordeeld dan spraak afkomstig uit andere talen. De hypothese leek dus met
betrekking tot het gepostuleerde eigen taal effect te worden bevestigd. Dit is
in overeenstemming met resultaten uit de literatuur (cf. Cairns & Cairns,
1976).
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Figuur S. Schaalwaarden voor de voorkeur van de groepen proefpersonen
voor spraak in bet Papiamento, Akan, Statiaans Engels en Nederlands (n =
28)
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Er werd onderzocht of een eigen taal voorkeur zou worden gevolgd door een
voorkeur voor spraak afkomstig uit de tweede toontaal (voor de toontalige
proefpersonen) of de tweede niet-toontaal (voor de niet-toonta1ige proefperso-
nen). Hiervoor werd echter geen evidentie gevonden. De toontalige Bonaire-
aanse proefpersonen gaven, volgend op bun eigen taal, geen voorkeur aan de
andere toontaal Akan. Zelfs bestond een tendens (zie Figuur S) om aan bet
Akan de laagste voorkeur te geven. De niet-toontalige Statiaanse proefperso-
nen gaven weI in de tweede plaats de voorkeur aan spraak afkomstig uit de
andere niet-toontaal, bet Nederlands. Ook bier werd aan spraak in de toon-
taal Akan de laagste voorkeur gegeven. Bij de niet-toontalige Nededandse
proefpersonen werd de eigen taal voorkeur gevoIgd door een voorkeur voor
spraak uit de toontaal Papiamento.

6.2 Experiment 9: Het herkennen van de emotionele toon van gefilterde
spraak

Dit experiment was opgebouwd uit spraak met een emotionele toon afkomstig
uit twee toon- en twee niet-toontalen. Proefpersonen dienden de emotionele
toon van de stimuli aan te geven. In hoofdstuk 3 werden cross-cuiturele
onderzoeken naar de berkenning van emoties in gesproken taal besproken.
Uit deze onderzoeken kwamen twee mogelijke verkiaringen voor geobser-
veerde verscbillen naar voren, die allebei in onze studie werden onderzocbt:
in de eerste plaats leek de vaardigbeid in bet herkennen van emoties primair
gebonden te zijn aan de eigen taal, naast een algemene vaardigbeid in het
hoven kansniveau correct herkennen van emoties verwoord in andere talen
(cf. Van Bezooijen, 1984). In de tweede plaats zou het vertrouwd zijn met
bepaalde typen talen, zoals bet als warm en ritmiscb beschreven Mexicaans-
Spaans, een correcte berkenning van emoties kunnen bevorderen (cf.
McCluskey & Albas, 1981). Voor wat betreft effecten van taaltonaliteit zou
kunnen worden gesteld dat emoties verwoord door toontaligen mogelijk beter
worden herkend dan emoties verwoord door niet-toontaligen. Door bun
geoefendheid met tonale indicaties in spraak zouden toontaligen de emotione-
Ie toon van spraak mogelijk beter kunnen berkennen in gesproken taal, ver-
geleken met niet-toontaligen.

6.2.1 Hypothesen

Effecten van taaltonaliteit op de berkenning van emoties zullen blijken uit een
betere herkenning van emoties verwoord in toontalen door zowel toontaligen
als niet-toontaligen (interactie-effect van cultuur en taal), en uit een betere
berkenning van emoties in zowel toontalen als niet-toontalen door toontali-
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gen, vergeleken met niet-toontaligen (hoofdeffect van cultuur). Daarnaast
mag een eigen taa1 effect worden verwacht bij zowel sprekers van toontalen
als van niet-toontalen.

6.2.2 Procedure

In Experiment 8 werd van twee spreeksters van twee toontalen (papiamento
en Akan) en twee niet-toontalen (Statiaans Engels en Nededands) neutrale
spraak op de audioband opgenomen. Aan deze acht spreeksters werd vervol-
gens gevraagd om zich respectievelijk op een ooze, bange, blijde en bedroef-
de Manier verbaal uit te drukken. De spreeksters werden geinstrueerd om
deze vier emoties zo eenduidig mogelijk weer te geven. Aile spreeksters
drukten de vier emoties elk vier keer uit in zelfgekozen woorden. Deze
spraaksequenties werden op de audioband opgenomen. Via de computer
werden de zestien spraaksequenties van iedere spreekster gereduceerd tot
eenheden van drie seconden elk. De spraakeenheden werden vervolgens van
hun verbale inhoud ontdaan op dezelfde manier als beschreven bij Experi-
ment 8. Wat feitelijk werd gezegd, kon niet worden opgemaakt uit de gefil-
terde eenheden van spraak.

V66r afname van de taak werd bij vijf sprekers van elk der vier talen nage-
gaan welke van de vier gefilterde expressies van iedere emotie het meest
frequent correct werd herkend. Deze werd uiteindelijk gebruikt als stimulus.
Er resteerden tweeendertig stimuli: vier emoties, verwoord in vier talen,
door twee spreeksters van deze talen. Vier oefentrials gingen vooraf aan het
experiment. waarbij de proefpersonen een boze, een bange, een blijde en een
trieste spraaksequentie te horen kregen. De proefleider gaf na iedere oefentri-
al aan hoe deze had geklonken, Hiema kregen de proefpersonen de twee-
endertig spraaksequenties Un voor Un in een voor allen gelijke, gerandomi-
seerde volgorde, te horen. De instructie luidde om na iedere stimulus aan te
geven of deze boos, bang, blij danwel triest klonk. De antwoorden werden
door de proefpersonen aangekruist op een formulier waarop de vier emoties
met een boos, bang, blij en triest gezicht waren weergegeven. Bet tijdsinter-
val tussen trials bedroeg 6.0 seconden.

6.2.3 Resultaten

Figuur 6 geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Uit Figuur 6 valt op te maken dat alle proefpersonen in staat waren om
zowel emoties in de eigen taa1 als in andere talen, hoven kansniveau (n = 2)
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correct te herkennen. Deze bevinding was in overeeostemming met onder-
zoeksresultaten beschreven in hoofdstuk 3. Teveos leken alle groepen proef-
personen beter te presteren op emoties verwoord in hun eigen taal.

De data werden geanalyseerd met behulp van een ANOVA (cf. Bijlage 7).
Factoren waren cultuur, leeftijdsgroep. sexe, taal, en type emotie. De verge-
Jijking van de data van de proefpersonen uit Bonaire en St. Eustatius toonde
een significant interactie-effect van cultuur en taal (p < .01). De Bonaire-
aaose proefpersonen leken in het papiamento verwoorde emoties vaker cor-
rect te herkennen, vergeleken met de emoties verwoord in de andere talen.
Hier was dus sprake van een eigen taal effect. Voor de Statiaanse proefperso-
nen was dit eigen taal effect niet significant.
Het boofdeffect van cultuur was eveneeos significant (p = .01). In over-
eenstemming met de hypothese, behaalden de Bonaireaaose proefpersonen
betere prestaties dan de Statiaanse proefpersonen. Ook bet boofdeffect van
taal was significant (p < .01). De emoties verwoord in het Papiamento
werden beter herkend dan de andere emoties. Tevens significant was het
boofdeffect van leeftijdsgroep (p < .01). Met toenemende leeftijd bleek de
vaardigheid in bet correct berkennen van emoties toe te nemen. Deze be-
vindingen kwamen overeen met onderzoeken gerapporteerd in hoofdstuk 3
(Dimitrovski, 1964; Fechner, 1978). Ook significant was het hoofdeffect van
type emotie (p < .01). De boze emoties werden beter berkend dan de andere
emoties. Soortgelijke verschillen in herkenbaarheid van emoties zijn eerder
gerapporteerd (Van Bezooijen, 1984) en geinterpreteerd in termen van "arou-
sal": een emotionele staat zou gepaard gaan met een bepaald activatieniveau
die bij boosheid hoger zou liggen dan bij de andere emoties. Deze verschil-
len in activatieniveau zouden ten grondslag liggen aan de verschillen in
herkenning van de emotie "boos If vergeleken met de berkenning van de
andere emoties (cf. ook Strongman, 1987). Het hoofdeffect van sexe was niet
significant (p = .88).

Een aantal significante interactie-effecten deden zich voor, zoals van cultuur
en emotie (p < .01), leeftijdsgroep en taal (p < .01) en sexe en taal (p <
.01). Opmerkelijk genoeg behaalden de Statiaanse proefpersonen slecbtere
scores voor bangheid vergeleken met de andere emoties. De jongere proef-
personen behaalden slechtere scores op de Akan emoties, vergeleken met hun
prestaties op de in andere talen verwoorde emoties. Dit gold eveneeos voor
de vrouwelijke proefpersonen.
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Figuur 6. Gemiddeld aantal correcte antwoorden gerangscbikt in de volgorde
eigen taal, tweede (niet)-toontaal, beide talen uit bet niet-eigen taalgebied, en
gerangscbikt naar type emotie (aIle n = 8)
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Effecten van taaItonaliteit op de herkenning van emoties leken deels te wor-
den aangetoond. De hypothese dat de toontalige proefpersonen beter zouden
presteren dan de niet-toontalige proefpersonen, werd bevestigd. Niet beves-
tigd werd de hypothese dat door toontaligen verwoorde emoties beter worden
herkend dan door niet-toontaligen verwoorde emoties.

Eenzelfde ANOVA op de data van de Statiaanse en de Nederlandse proef-
personen gaf geen significant interactie-effect van cultuur en taaI te zien (p =
.11). Het hoofdeffect van cultuur was significant (p < .01). De Nederlandse
proefpersonen behaalden hogere scores dan de Statiaanse proefpersonen. De
hoofdeffecten van leeftijdsgroep (p < .05), emotie (p < .01) en taaI (p <
.01) waren eveneens significant. De emoties verwoord in het Abo leken
minder goed te worden herkend dan emoties verwoord in de andere drie
talen. Significante interactie-effecten waren er voor cultuur en type emotie,
en leeftijdsgroep en taaI (beide p < .01). Ook hier bleken de Statiaanse
proefpersonen lagere scores te behaIen op de bange emoties, vergeleken met
de andere type emoties. De jongere proefpersonen behaalden lagere scores op
de Akan emoties, vergeleken met hun prestaties op de in andere talen ver-
woorde emoties.

Een ANOVA op de data van de proefpersonen van Bonaire en Nederland
repliceerde nagenoeg geheel de bevindingen voor de proefpersonen uit Sint
Eustatius en Nederland. AIleen deed zich hier geen significant hoofdeffect
van cultuur voor (p = .08).

In dit experiment werd voor de Bonaireaanse proefpersonen een eigen taaI
effect gevonden. Bij de Statiaanse en de Nederlandse proefpersonen was dit
eigen taaI effect niet significant, alhoewel ook zij het hoogste gemiddelde
behaalden op de emoties verwoord in hun eigen taaI. Effecten van taaItonaIi-
teit werden gevonden bij de ANOVA voor de Bonaireaanse en de Statiaanse
proefpersonen, doch dit significant hoofdeffect van cultuur werd niet gerepli-
ceerd voor de Bonaireaanse en de Nederlandse proefpersonen.

In een afzonderlijke ANOVA werden de prestaties op de emoties zoaIs ver-
woord door de twee spreeksters binnen een taaIgebied, vergeleken, Bij aile
groepen proefpersonen was sprake van een significant effect van spreekster
(aile p < .05). Dit kan de resultaten hebben beinvloed. Een replicatie van dit
experiment, liefst met een groter aantal spreeksters per taaI, kan aanvullende
informatie verschaffen over de aard van deze effecten.
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6.3 Experiment 10: Dichotische luistertaak met gefilterde emotioneel-
getinte spraak

In Experimenten 3 en 4 (5.2) en 6.5.4) werden bij toontalige en niet-toon-
talige proefpersonen geen verschillen gevonden in cerebrale lateralisatie voor
Papiamento en Peking-Chinese toonwoorden. In het huidige experiment
waren de dichotische presentaties opgebouwd uit gefilterde spraaksequenties
uit toon- en niet-toontalen. De hypothesen borduurden voort op de in Experi-
menten 3, 4 en 6 gesteide hypothesen. Nagegaan werd in hoeverre toontalige
en niet-toontalige proefpersonen de gefilterde spraak op een vergelijkbare
manier zouden verwerken.

6.3.1 ~~thesen

Effecten van taaltonaliteit op de cerebrale verwerking van gefilterde emo-
tioneel-getinte spraak zullen blijken uit een relatief grotere Iinkeroorvoorkeur
bij de Bonaireaanse toontalige proefpersonen, vergeleken met de niet-toonta-
Iige proefpersonen.

6.3.2 Procedure

De tweeendertig stimuli uit Experiment 9 fungeerden ook in de dichotische
Iuistertaak als stimuli. De stimuluscombinaties werden zodanig gekozen dat
de drie variabelen taal, type emotie en inspreekster gelijkelijk over de trials
waren verdeeid. Er waren vierentwintig trials, voorafgegaan door vier oefen-
trials. De proefpersonen dienden de twee emoties die ze gelijktijdig gehoord
hadden, aan te kruisen op een formulier onder een boze, bange, blijde dan-
weI trieste atbeeiding van een gezicht. De tijdsperiode tussen trials bedroeg
6.0 seconden.

6.3.3 Resultasen

Tabel 10 geeft een overzicht van de belangrijkste resuitaten.

Uit Tabel 10 blijkt dat alle groepen proefpersonen boven kansniveau (n = 6)
presteerden.
De data werden met behulp van een ANOVA geanalyseerd (cf. Bijlage 8).
Factoren waren cultuur, Ieeftijdsgroep, sexe en oorvoorkeur. Voor de proef-
personen van Bonaire en Sint Eustatius bleek het interactie-effect van cultuur
en oorvoorkeur niet significant (p = .32). De hypothese postuleerde verschil-
len in patronen van cerebrale verwerking, doch deze werden niet gevonden.
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Tabel 10. Dichotische luistertaak met emotioneel-getinte spraak: Gemiddel-
den en standaarddeviaties (tussen haakjes) voor prestaties op aan het linker-
oor en het rechteroor aangeboden stimuli (n = 24 elk)

St.
Bonaire Eustatius Nederland

linkeroor 12.86 12.84 12.85
(1 ) (2.67) (2.77) (2.52)
rechteroor 12.07 12.31 12.27
(r) (2.42) (2.54) (2.77)
r - 1 -.79 -.50 -.58

Het hoofdeffect van oorvoorkeur was significant (p = .05). In overeen-
stemming met gangbare bevindingen werden de aan het linkeroor aangeboden
stimuli beter herkend dan de aan het rechteroor gepresenteerde stimuli. De
hoofdeffecten van cultuur, leeftijdsgroep en sexe waren Diet significant.
Eenzelfde ANOYA op de data van de proefpersonen uit Sint Eustatius en
Nederland leverde geen significante effecten op, ook Diet van oorvoorkeur (p
= .48). De niet-toontallge proefpersonen toonden geen duidelijke lateralisatie
voor de verwerking van de emoties. Ook de ANOYA op de data van de
proefpersonen uit Bonaire en Nederland gaf geen sigDificante effecten te
zien.

De hypothesen waarin een effect van taaltonaliteit werd gepostuleerd o[ de
cerebrale verwerking van de emotionele toon van spraak werden Diet beves-
tigd. Er bleek bij aile groepen proefpersonen sprake te zijn van geen duidelij-
ke oorvoorkeur, danwel een lichte linkeroorvoorkeur voor het verwerken van
de emoties. In hoofdstuk 3 werden onderzoeken besproken waaruit bleek dat
de herkenning van emotionele intonaties meer een rechterhemisfeeractiviteit
zou zijn (cf. Haggard & Parkinson, 1971; Carmon & Nachshon, 1973;
Campbell, 1982). De resultaten van dit experiment ondersteunen deze en an-
dere in de literatuur (cf. hoofdstuk 3) gerapporteerde bevindingen.

6.4 Experimenten met deels-taalgebonden inrormatie: conclusies

In drie experimenten met deels-taalgebonden stimuli werd de afstand getra-
ceerd waarover cross-culturele verschillen nog zouden kunnen worden ge-
interpreteerd in termen van taaltonaliteit. Prestaties van toontaligen en niet-
toontaligen waren niet op alle experimenten significant verschillend. Bij aile
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groepen proefpersonen was er een voorkeur voor taaluitingen afkomstig uit
de eigen taal. Gepostuleerde effecten van taaltonaliteit in termen van een
betere herkenning door toontaligen van emoties, deden zich slechts voor bij
de vergelijking van de Bonaireaanse en de Statiaanse proefpersonen. Aange-
zien dit effect van taaltonaliteit Diet werd gevonden bij de Nederlandse refe-
rentiegroep, kan niet worden gesproken van een ondubbelzinnig effect van
taaltonaliteit. Door toontaligen verwoorde emoties bleken Diet beter te wor-
den herkend dan emoties verwoord door Diet-toontaligen.

De resultaten van het dichotisch luisterexperiment gaven evenmin evidentie
voor het postuleren van effecten van taaltonaliteit op de cerebrale verwerking
van deels-taalgebonden informatie. Aile groepen proefpersonen gaven geen
duidelijke danwel een lichte linkeroorvoorkeur te zien.



7 EXPERIMENTEN MET NIET-TAALGEBONDEN INFORMATIE

In dit hoofdstuk worden de drie experimenten met niet-taalgebonden stimuli
besproken, In ~n experiment werd de gerichtheid van toontaligen en niet-
toontaligen op toonhoogte in niet-taalgebonden tonen onderzocht. In een
tweede experiment werd de vaardigheid in het onderscheiden van gelijke en
verschillende reeksen van tonen vastgesteld, terwijl in een derde experiment
de verwerking van tonen werd gemeten.
De niet-taalgebonden stimuli in de drie genoemde experimenten bestonden uit
tonen, C.q. attributen van tonen.

Von Helmholtz (1863) was een der eersten die beschreef hoe tonen, gepro-
duceerd door muzikale instrumenten in een orkest, worden waargenomen en
geanalyseerd. Inmiddels is door tal van onderzoekers aangetoond dat aan een
toon drie sensorische attributen zijn te onderscheiden: toonhoogte,
toonsterkte en timbre (cf. Stevens, 1955; Plomp, 1976). In het volgende
wordt kort ingegaan op deze drie attributen van toon.
Toonhoogte, de focale variabe1 in dit onderzoek, is in hoofdstuk 3 reeds
besproken. Onderzoek naar karakteristieken van toonhoogte in toon zijn
onder meer verricht door Wightman (1973), Bilsen (1973), Ritsma en
Hoekstra (1974) en Terhardt (1974).
Toonsterkte verwijst naar het volume c.q. de intensiteit van een toon. Naar
toonsterkte is in hert verieden uitgebreid onderzoek gedaan (cf. Stevens,
1955; Robinson, 1957; Zwicker & Feldtkeller, 1967)13. Zwicker en zijn
medewerkers (Zwicker & Feldtkeller, 1955; Zwicker & Scharf, 1965) ont-
wikkelden een model om niveaus van toonsterkte vast te stellen. Hun
werkzaamheden resulteerden in een universele procedure die toepasbaar is op

13 lie worden in de litcratuur twce ma..... ven gehantecrd voor IoOlIIItcrktc:de pboD-acbaal en de IODe-

acb.al. Toolllltcrktc op de pbon-acbul verwijlt our de Sound PRuurc Level van een toon van 1000
Hz. tcrwijl de IoOlIIItcrktcbij een 40 dB Sound PRuurc Level gelijk i. un 1 lODe.
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een brede range van stimuli. Het model is geheel gebaseerd op psycho-
logische metingen van auditieve processen, en is inmiddels internationaal
gestandaardiseerd (Methode B van ISO Recommendation R-532). Ben
computerversie is beschikbaar (paulus & Zwicker, 1972).

Timbre wordt gedefinieerd als "the characteristic quality of sound that
distinguishes one voice or musical instrument from another or one vowel
sound from another" (Webster dictionary). In engere zin kan timbre worden
beschreven als dat attribuut van een auditieve gewaarwording, waarin twee
tonen met eenzelfde toonhoogte en toonsterkte van elkaar verschillen. Timbre
blijkt te worden beinvloed door fluctuaties in tooohoogte of toonsterkte (cf.
Schouten, 1968). Typerend aan deze beschrijvingen van timbre is, dat het in
negatieve zin wordt aangeduid: er wordt niet zozeer aangegeven wat timbre
weI is, doch veeleer dat het noch tooohoogte, noch toonsterkte is. Deze
vaagheid in definiering is gerelateerd aan het multidimensionele karakter van
timbre. In tegenstelling tot toonhoogte en toonsterkte zijn aan timbre
meerdere dimensies te onderscheiden. verschillen in toonhoogte kunnen
geheel worden beschreven op een schaal die loopt van laag naar hoog.
Evenzo kunnen verschillen in toonsterkte geheel worden beschreven op een
schaal die van zwak naar sterkt loopt. Voor het vergelijken van het timbre
van tonen is een dergelijke unidimensionele schaal niet voorhanden.
Timbre heeft, in tegenstelling tot tooohoogte en toonsterkte, tot voor kort
geringe aandacht gehad in de literatuur. Het ontbreken van adequate mul-
tidimensionele schaaltechnieken, noodzakelijk wil men timbre effectief
kunnen bestuderen, lijkt mede hieraan debet. Onderzoeken op dit gebied zijn
onder meer verricht door Lingoes en Roskam (1973), Shepard, Romney en
Nerlove (1972), Wagenaar en Padmos (1971) en Carroll en Chang (1970).
Hoe het timbre van een bepaalde toon het best kan worden aangeduid is
onderzocht met de semantische differentiaal (cf. von Bismarck, 1972, 1974).
De "scherpte" van een toon blijkt de beste manier om timbre aan te duiden.

In het navolgende worden de drie experimenten met niet-taalgebonden stimuli
nader beschreven.

7.1 Experiment 11: De gerichtheid op toonhoogte in nlet-taal gebonden
tonen

Er waren twee typen stimuli: tonen die in tooohoogte van een standaardtoon
verschilden, en tonen die in toonsterkte of timbre van die standaardtoon
verschilden. Toontaiigen zijn gewend om zich te richten op linguistische
toon. Effecten van taaltonaliteit kunnen blijken uit een sterkere gerichtheid
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op het attribuut toonhoogte door de toontaIige proefpersonen, vergeleken met
hun gerichtheid op toonsterkte en timbre.
De trials waren als voIgt opgebouwd: eerst werd een standaardtoon gepre-
senteerd (voor alle trials gold dezelfde standaardtoon). gevolgd door drie
afzonderlijke tonen. Deze drie tonen verschilden alle drie in slechts ~n
opzicht van de standaardtoon: ~n van de drie tonen verschilde in toonhoogte
van de standaardtoon, de tweede toon verschilde in toonsterkte van de
standaardtoon, terwijl de derde toon zich in timbre van de standaardtoon
onderscheidde. De proefpersoon diende na presentatie van iedere trial aan te
geven welke van de drie tonen het "meest verschillend" klonk van de
standaardtoon.

In een pilotstudie, uitgevoerd in Nederland. werden bij tien toontaIige
Papiamento sprekers, vijf sprekers van het Statiaans Engels en tien Neder-
landse kinderen de waarden voor toonhoogte, toonsterkte en timbre van de
tonen die in het experiment als stimuli werden gebruikt, empirisch vastge-
steld. Deze proefpersonen kregen een veelheid van tonen te horen, waarbij
gekeken werd welke tonen tot een vergelijkbaar antwoordpatroon leidden
voor toonhoogte, toonsterkte en timbre van die tonen. Op basis van deze
resultaten werden de uiteindelijke stimuli bepaald: drie waarden voor
toonhoogte, toonsterkte en timbre elk. Met elke waarde van toonhoogte
correspondeerde een waarde van zowel toonsterkte als timbre, met als
criterium dat de drie corresponderende tonen door de pilotgroep als "on-
geveer even sterk afwijkend van de standaardtoon" waren gepercipieerd.

7.1.1 1lY1'othesen

Effecten van taaltonaliteit op de gerichtheid op toonhoogte in niet-lingu-
istische toon, zullen blijken uit het volgende:

vergeleken met niet-toontaIigen zullen toontaIige proefpersonen van
drie tonen die respectievelijk in toonhoogte, toonsterkte en timbre
ongeveer even sterk van een standaardtoon verschillen, vaker de in
toonhoogte afwijkende toon dan de in toonsterkte en timbre afwijkende
tonen als sterker afwijkend percipieren.

7.1.2 Procedure

De stimulustonen werden gegenereerd met een computerprogramma ont-
worpen aan het Instituut voor Sonologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. De
drie waarden van toonhoogte, toonsterkte en timbre liepen op van "weinig
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verschillend van de standaardtoon" tot "duidelijk verschillend van de
standaardtoon". Al deze verschillen waren duidelijk waarneembaar gebleken
voor de pilotgroep. De fysieke karakteristieken van de stimuli zijn weergege-
yen in Bijlage 9.

Het experiment was opgebouwd uit 27 trials. Iedere trials werd gevormd
door presentatie van de standaardtoon, gevolgd door drie tonen die
respectievelijk in toonhoogte, toonsterkte en timbre van de standaardtoon
verschilden. Deze drie tonen werden in gerandomiseerde volgorde
aangeboden. De proefpersonen kruisten na iedere trial op een formulier aan,
welke van de drie tonen het meest verschilde van de standaardtoon. Er
gingen zes oefentrials vooraf aan het experiment. AIle tonen hadden een
lengte van 3.0 seconden. Het tijdsinterval tussen de standaardtoon en de
eerste der drie tonen was 1.5 seconden. Tussen de drie tonen was er een
tijdsinterval van 1.0 seconde. Het tijdsinterval tussen twee trials bedroeg 6.0
seconden.

7.1.3 Resultaten

De data werden geanalyseerd met behulp van het Bradley-Terry-Luce model
(cf. Experiment 8). In dit experiment betrof het een analyse van drievoudige
vergelijkingen: een waarde van toonhoogte werd per trial vergeleken met een
waarde van toonsterkte en een waarde van timbre. De eerste stap in het
Bradley-Terry-Luce model hield in het berekenen van de frequentie waarin
elk van de negen stimulustonen (drie waarden van toonhoogte, toonsterkte en
timbre elk) als bet meest verschillend van de standaardtoon was ervaren.
Uitgaande van deze frequenties werden scbaalwaarden vastgesteld voor de
proportie waarin de proefpersonen toonhoogte, toonsterkte en timbre als
meest verscbillend van de standaardtoon hadden beoordeeld.
Deze schaalwaarden zijn grafisch weergegeven in Figuur 7 (zie ook Bijlage
10, voor een overzicht van de schaalwaarden voor elk der drie niveaus van
toonhoogte, toonsterkte en timbre).

De mate waarin de tonen in toonhoogte, toonsterkte en timbre van de
standaardtoon verschilden, liep van "weinig verschillend" tot "zeer ver-
schillend". Dit wordt teruggevonden in de resultaten; in Bijlage 10 wordt bij
alle groepen proefpersonen een tendens geconstateerd om de minst van de
standaardtoon verschillende toon het minst frequent te verkiezen. De loon die
het meest verschilde van de standaardtoon werd ook het meest frequent als
zodanig verkozen.
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De significantie van de proporties waarin de proefpersonen toonhoogte,
toonsterkte en timbre verkozen, werd nagegaan door een z-transformatie toe
te passen op de frequenties waarmee de drie waarden van toonhoogte,
toonsterkte en timbre waren aangewezen. Vervolgens werd het verschil
tussen de hoogste en de laagste z-score voor toonhoogte gemeten. Dit ver-
schil werd op analoge wijze bepaald voor toonsterkte en timbre. De resul-
terende verschilscores voor toonhoogte, toonsterkte en timbre werden binnen
iedere groep proefpersonen met elkaar vergeleken. De hypothese zou worden
bevestigd indien toontalige proefpersonen een significant grotere
verschilscore te zien zouden geven voor toonhoogte dan voor toonsterkte en
timbre, in vergelijking met niet-toontalige proefpersonen.

Een paarsgewijze vergelijking van de verscbilscores (boogste minus laagste
z-score voor respectievelijk toonhoogte, toonsterkte en timbre) per proef-
persoon, is weergegeven in Tabel 11.

Tabel 11. Paarsgewijze vergelijking van de verscbilscores (boogste minus
laagste z-score voor respectievelijk toonhoogte, toonsterkte en timbre) per
proefpersoon

St.
Verschilscores van: Bonaire Eustatius Nederland
Toonhoogte en
Toonsterkte -.19 -.23 -.46
Toonhoogte en Timbre .41 .31 .37
Toonsterkte en Timbre -.22 -.08 .09

In een ANOVA (cf. Bijlage 11) werd voor iedere groep proefpersonen de
nulhypothese getoetst dat deze verschilscores Diet significant zouden ver-
scbillen. Het interactie-effect van cultuur en verschilscore bleek voor geen
der groepen proefpersonen significant (p = .32, .81 en .21 voor de succes-
sieve vergelijking van Bonaire en Sint Eustatius, Sint Eustatius en Nederland,
en Bonaire en Nederland). Ook de andere boofd- en interactie-effecten waren
niet significant. Uit deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat aile
groepen proefpersonen in ongeveer gelijke mate gericbt leken te zijn op de
toonhoogte, de toonsterkte en het timbre van de tonen. De hypothese dat
toontalige proefpersonen relatief meer gericht zouden zijn op toonhoogte dan
op toonsterkte en timbre wordt in dit experiment niet bevestigd. Taaltonaliteit
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Figuur 7. Schaalwaarden voor de proportie waarin proefpersonen
toonhoogte, toonsterkte en timbre als meest verschillend van de
standaardtoon beoordeelden (n = 27)
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lijkt geen effect te bebben op de beoordeling van toonhoogte in niet-taal-
gebonden tonen.

7.2 Experiment 12: Bet onderscheiden van reeksen van tonen

Dit experiment werd opgezet om de vaardigheid waarmee toontalige en niet-
toontalige proefpersonen reeksen van tonen konden onderscbeiden, te
onderzoeken. De reeksen werden paarsgewijs gepresenteerd. Ze waren soms
geheel identiek, en soms op ~n toon verschillend in toonhoogte, toonsterkte
danwel timbre. De variaties tussen de tonen waren gering. De instructie aan
de proefpersonen luidde om aan te geven of de reeksen gelijk danwel
verschillend klonken, Zoals reeds bij Experimenten 1 en 2 werd besproken,
liggen prestaties van proefpersonen op identieke trials boger dan op ongelijke
trials (cf. Cairns & Cairns, 1875).

7.2:1 Hypothesen

Effecten van taaltonaliteit op de vaardigheid waarmee reeksen van tonen
worden onderscheiden zullen blijken uit relatief betere prestaties van
toontalige proefpersonen op reeksen van tonen die in toonhoogte verschillen,
vergeleken met hun onderscheidingsvermogen voor andere reeksen van
tonen.

7.2.2 Procedure

De stimuli werden gegenereerd met hetzelfde computerprogramma als
bescbreven in Experiment 11. De fysieke karakteristieken van de stimu-
lustonen zijn weergegeven in Bijlage 12. Ret stimulusmateriaal bestond uit
vijftien tonen die waren afgeleid van een standaardtoon: vijf tonen ver-
schilden in toonhoogte van de standaardtoon, vijf tonen verschilden in
toonsterkte van de standaardtoon en vijf tonen verschilden in timbre van de
standaardtoon. De waarden van toonhoogte, toonsterkte en timbre werden
vooraf in een pilotstudie empirisch vastgesteld en op elkaar afgestemd. Deze
pilotstudie werd in Nederland uitgevoerd bij tien toontalige Papiamento
sprekers, vijf sprekers van het Statiaans Engels en tien Nederlandse kinderen.
Deze proefpersonen kregen een veelheid van tonen te horen waarbij gekeken
werd welke tonen tot een vergelijkbaar antwoordpatroon leidden voor de
toonhoogte, de toonsterkte en het timbre van die tonen. Op basis van deze
resultaten werden de uiteindelijke stimuli vastgesteld. Met de vijftien
stimulustonen werden reeksen gegenereerd die elk uit vijf tonen waren
opgebouwd. Er waren vijfentwintig trials: tien trials waren opgebouwd uit
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twee identieke reeksen (dezelfde reeks werd tweemaal achter elkaar
aangeboden); in vijf trials onderscheidde de ene reeks zich van de andere in
de toonhoogte van ~n der vijf tonen. Ditzelfde gold voor vijf trials met
verschillen in toonsterkte en vijf trials met verschillen in timbre. De
vijfentwintig trials werden in gerandomiseerde volgorde aangeboden. Bij de
vijftien paren bestaande uit niet-identieke reeksen was de situering van de
ongelijke toon systematisch gevarieerd over de vijf posities. Er gingen vier
oefentrials vooraf aan de taak, waarvan een bestond uit presentatie van twee
identieke reeksen, en drie uit reeksen die respectievelijk qua toonhoogte,
toonsterkte en timbre van elkaar verschilden. De instructie aan de proef-
personen luidde om na iedere trial aan te geven of de twee reeksen hetzelfde
danwel verschillend hadden geklonken. De antwoorden werden door de
proefpersonen aangekruist op een formulier in de kolom "hetzelfde" of
"versch illend". De lengte van iedere vijftoonsreeks was 11.0 seconden. Een
toon duurde 2.0 seconden. Het tijdsinterval tussen de vijf tonen die een reeks
vormden bedroeg 0.25 seconden. Tussen de twee reeksen die een paar vorm-
den lag een tijdsinterval van 2.0 seconden. Het tijdsinterval tussen twee trials
was 6.0 seconden.

7.2.3 Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in Figuur 8.
Het kansniveau voor de tien identieke trials lag bij 10 x 2/5 = 4. Omgere-
kend naar vijf trials lag dit kansniveau in Figuur 8 bij 4/2 = 2. Voor de
niet-identieke trials lag het kansniveau voor zowel toonhoogte, toonsterkte als
timbre bij 5 x 3/5 = 3.

Uit Figuur 8 blijkt dat de prestaties op de identieke reeksen voor alle
groepen proefpersonen ruim boven kansniveau lagen. Op de niet-identieke
reeksen lagen de prestaties bij nagenoeg alle groepen proefpersonen onder
kansniveau. Er kan worden geconcludeerd dat de niet-identieke reeksen van
tonen door alle groepen proefpersonen als moeilijk werden ervaren (in de
pilotstudie waarin de waarden van toonhoogte, toonsterkte en timbre voor de
stimulustonen empirisch werden vastgesteld, waren geen prestaties beneden
kansniveau geconstateerd; dit kan mogelijk worden toegeschreven aan de
geringe omvang van de pilotgroep). De prestaties rond kansniveau
veronderstellen een response bias; proefpersonen hebben mogelijk veelvuldig
onterecht aangegeven dat de reeksen gelijk klonken. Het aantal goede
antwoorden ligt dan voor de identieke trials vanzelf veel hoger dan voor de
niet-identieke trials. Dit kan de prestaties op de paren bestaande uit niet-
identieke reeksen hebben beinvloed.
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Figuur 8. Gemiddeld aantal correcte antwoorden op de identieke reeksen van
tonen en op de reeksen verscbillend in toonhoogte, toonsterkte en timbre
(alle n = 5*)
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Teneinde de response bias te bepalen werd geteld hoe vaak de proefpersonen
hadden aangegeven dat beide reeksen gelijk klonken. De mate waarin dit
antwoord foutief was gegeven bij reeksen die niet-identiek zijn, geeft een
indicatie van de respons bias. De verdeling van de antwoorden over de twee
categorieen (gelijk en ongelijk) is te vinden in Tabel 12.

Tabel 12. De gemiddelde frequenties van gelijk antwoorden op de identieke
en de niet-identieke reeksen (n = 5*)

st.
Bonaire Eustatius Nederland

Identieke reeks en 3.88 3.72 3.75
Verschillende reeksen:

Toonhooqte 2.06 2.62 2.74
Toonsterkte 2.65 2.29 1.68
Timbre 2.54 2.57 2.38

* voor de verqelijkbaarheid met de verschillende reeks en
(n = 5 elk) is het aantal identieke reeksen (n = 10)
qetransformeerd tot n = 5.

Bij alle groepen proefpersonen was sprake van een tendens om bij de ver-
schillende reeksen vaker met "gelijk" te antwoorden. De taak werd kennelijk
als moeilijk ervaren. Binnen het relatief geringe aantal trials dat als ongelijk
werd ervaren is een zinvolle differentiatie tussen de groepen proefpersonen
voor wat betreft toonhoogte, toonsterkte en timbre niet uit te sluiten. De
grafieken in Figuur 8 wijzen dan op een frequentere herkenning van
veranderde geluidssterkte door de Nederlandse proefpersonen, en in mindere
mate door de Statiaanse proefpersonen, terwijl vooral de toonhoogte beter
werd herkend door de toontalige Bonaireaanse proefpersonen. Om dit effect
te analyseren werd gebruik gemaakt van een ANOVA (cf. Bijlage 13). Facto-
ren waren, cultuur, leeftijdsgroep, sexe, en type trials (identiek, c.q.
verschillend in toonhoogte, toonsterkte of timbre). Voor de proefpersonen uit
Bonaire en Sint Eustatius was het interactie-effect van cultuur en type trials
significant (p < .05). De proefpersonen uit Bonaire leken beter te presteren
op de niet-identieke trials dan de proefpersonen uit Sint Eustatius. Op de
identieke reeksen waren hun prestaties nagenoeg gelijk. Een nadere
beschouwing van de data toonde aan dat de Bonaireaanse proefpersonen
hogere prestaties behaalden op reeksen die in toonhoogte verschilden, verge-
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leken met de Statiaanse proefpersonen. Op de reeksen met verschillen in
toonsterkte en timbre behaalden beide groepen proefpersonen nagenoeg
gelijke scores.
Eveneens significant was het hoofdeffect van type trials (p < .01). In
overeenstemming met de verwachting, lagen de prestaties op de identieke
trials hoger dan op de niet-identieke trials. Er was tevens een significant
hoofdeffect van cultuur (p < .01). De Bonaireaanse proefpersonen behaalden
hogere scores dan de Statiaanse proefpersonen Het hoofdeffect van
leeftijdsgroep was eveneens significant (p < .01). De twaalfjarigen behaal-
den hogere scores dan de achtjarige proefpersonen. Het hoofdeffect van sexe
was niet significant (p = .24).

Eenzelfde ANOVA op de data van de proefpersonen uit Sint Eustatius en
Nederland gaf een significant interactie-effect van cultuur en type trials te
zien (p = .01). Ook was er een significant hoofdeffect van cultuur (p <
.05). De proefpersonen uit Nederland behaalden hogere scores dan de Sta-
tiaanse proefpersonen. De hoofdeffecten van leeftijdsgroep en type trials
waren eveneens significant (beide p < .01).
Een ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Nederlandse proef-
personen toonde een significant interactie-effect van cultuur en type trials (p
< .01). De proefpersonen uit Bonaire behaalden hogere scores op de
reeksen die in toonhoogte verschilden vergeleken met de Nederlandse
proefpersonen, die op hun beurt weer hogere scores behaalden op de reeksen
die in toonsterkte verschilden. Er was geen significant hoofdeffect van
cultuur (p = .32) doch weI van leeftijdsgroep en type trials (beide p < .01).

De resultaten van dit experiment wijzen in de richting van een bevestiging
van de hypothese: de Bonaireaanse proefpersonen lijken vaardiger te zijn in
het onderscheiden van reeksen met toonhoogteverschillen, vergeleken met de
niet-toontalige groepen proefpersonen. Ondanks het feit dat het scorepatroon
van een aantal proefpersonen niet van kans was te onderscheiden, wijzen de
resultaten eenduidig in deze richting. Gezien de aard van de prestaties
hebben de conclusies een tentatief karakter. Uit de pilotstudie waren geen
aanwijzingen naar voren gekomen voor een relatief hoge moeilijkbeidsgraad
van de niet-identieke trials. De proefpersonen in de pilotstudie konden de
verschillen duidelijk waarnemen.

7.3 Experiment 13: Dichotische luistertaak met reeksen van tonen

In Experiment 13 bestonden de stimuli uit reeksen van tonen waartussen een
verschil in toonhoogte bestond. Twee van dergelijke reeksen werden te-
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gelijkertijjd aan het linker- respectievelijk het rechteroor aangeboden. In
hoofdstuk 3 zijn onderzoeken naar cerebrale lateralisatie van tonen be-
sproken. reeksen van tonen blijken meer in de rechterhemisfeer te worden
verwerkt. De verwerking van tonen door toontaligen is in de literatuur
onderwerp van discussie geweest (cf. hoofdstuk 3). Ervan uitgaande dat
tonaal materiaal voor toontaligen vertrouwde informatie is (en blijkens litera-
tuurgegevens wordt vertrouwde informatie meer in de linkerhemisfeer ver-
werkt) , kan worden gepostuleerd dat toontaligen tonen meer in de linker-
hemisfeer zullen verwerken, vergeleken met niet-toontaligen.

Twee tonen die gelijktijdig worden aangeboden kunnen met elkaar inter-
fereren wat gevolgen heeft voor wat de luisteraar uiteindelijk waarneemt (cf.
Plomp, 1965, voor een overzicht van studies op dit gebied). Het zich
voordoen van een dergelijke interferentie wordt toegeschreven aan fysieke
karakteristieken van de tonen. Door bij het samenstellen van de gelijktijdig
aan te bieden reeksen rekening te houden met de waarden van toonhoogte,
toonsterkte en timbre, kan hiervoor worden gecontroleerd (Hall, 1972;
Smoorenburg, 1972, 1974; Zwicker & Fastl, 1973).

7.3.1 Ilypothesen

Effecten van taaltonaliteit op de cerebrale lateralisatie van reeksen van tonen
zullen blijken uit een relatief grotere rechteroorvoorkeur voor toontalige
proefpersonen, vergeleken met niet-toontalige proefpersonen.

7.3.2 Procedure

Stimuli waren vijf verschillende reeksen van tonen, alle bestaande uit drie
tonen. Deze stimuli werden gegenereerd met hetzelfde computerprogramma
als de voorgaande experimenten 11 en 12. De fysieke karakteristieken van de
stimuli zijn weergegeven in Bijlage 14 De stimulustonen verschilden, zoals
gezegd, slechts in niveau van toonhoogte.
De dichotische paren werden gevormd door iedere reeks eenmaal te koppelen
aan de andere vier. Dit resulteerde in twintig paren. Aan deze twintig trials
gingen vier dichotische oefentrials vooraf. De trials waren als voigt
opgebouwd: na iedere dichotische presentatie werden achtereenvolgens vier
afzonderlijke reeksen van tonen gepresenteerd. De twee reeksen van tonen
welke dichotisch waren aangeboden, kwamen ook voor onder deze vier
reeksen. De proefpersonen dienden aan te geven welke de twee reeksen
waren die kort daarvoor gelijktijdig waren gepresenteerd. Ze antwoordden
door op een formulier de nummers van de twee door hen geselecteerde
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reeksen (1, 2, 3 of 4) aan te kruisen. De situering van de twee correcte
antwoorden waren systematisch gevarieerd over de vier posities. De reeksen
hadden elk een duur van 9.75 seconden. Het interval tussen de drie tonen
van een reeks bedroeg 0.25 seconden. Tussen de dichotische presentatie en
de eerste antwoordreeks, en tussen de vier antwoordreeksen lag een
tijdsinterval van 2.0 seconden. Het interval tussen trials bedroeg 6.0
seconden.

7.3.3 ResuItaten

Berekend werd hoe vaak de aan het linkeroor en het rechteroor aangeboden
reeksen van tonen correct werden weergegeven. Tabel 13 geeft een overzicht
van de belangrijkste resultaten.

Tabel 13. Dichotiscbe luistertaak met reeksen van tonen: Gemiddelden en
standaarddeviaties (tussen baakjes) voor prestaties op aan het linkeroor en het
rechteroor aangeboden stimuli (n = 20 elk)

St.
Bonaire EU8tatiu8 Nederland

linkeroor (1) 11.90 11.65 11.63
(2.53) (2.55) (2.29)

rechteroor (r) 9.21 9.74 10.40
(2.40) (1.93) (2.37)

r - 1 -2.69 -1.91 -1.23

Uit Tabel 13 blijkt dat de prestaties van aile groepen proefpersonen hoven
kansniveau (p = 8) lagen. Er was een tendens om vaker stimuli welke aan
bet linkeroor waren aangeboden weer te geven, dan stimuli die' aan het
rechteroor waren gepresenteerd.

De data werden geanalyseerd met behulp van een ANOVA. Factoren waren
cultuur, leeftijdsgroep, sexe en oorvoorkeur. Voor de Bonaireaanse en de
Statiaanse proefpersonen waren er geen significante interactie-effecten. De
afwezigheid van een significant interactie-effect van cultuur en oorvoorkeur,
waarbij de Bonaireaanse proefpersonen vaker via bet rechteroor aangeboden
stimuli zouden bebben weergegeven, impliceert dat taaltonaliteit geen
aanwijsbaar effect beeft op de verwerking van reeksen van tonen. Wei was er
een significant hoofdeffect van oorvoorkeur (p < .01). De stimuli welke aan
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bet linkeroor waren aangeboden werden vaker correct weergegeven dan de
via bet recbteroor aangeboden stimuli. Dit veronderstelt een reenter-
bemisfeeractiviteit en is in overeenstemming met de gangbare onderzoeksre-
sultaten (cf. boofdstuk 3). Er waren geen significante boofdeffecten van
cultuur (p = .14), leeftijdsgroep (p = .97) en sexe (p = .60).

Een ANOVA op de data van de Statiaanse en de Nederlandse proefpersonen
leverde soortgelijke bevindingen op. Er was slechts Un significant effect, en
weI bet boofdeffect van oorvoorkeur (p < .01). Dit was ook het geval voor
de ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Nederlandse proefperso-
nen. AIle groepen proefpersonen bleken de reeksen van tonen meer in de
rechterhemisfeer te verwerken. Er werden geen effecten van taaltonaliteit
gevonden.

7.4 Experimenten met niet-taalgebonden inCormatie: Conclusies

Met deels-taalgebonden stimuli werd op een enkel experiment significante
verschillen in prestaties van toontalige en niet-toontalige proefpersonen
gevonden. Met niet-taalgebonden stimuli wezen ook de resultaten op een
experiment in de richting van effecten van taaltonaliteit. Toontalige
proefpersonen leken beter dan niet-toontalige proefpersonen in staat om
paarsgewijs gepresenteerde reeksen van tonen die qua toonhoogte ver-
schilden, correct te onderscheiden. In twee experimenten (11 en 12) werden
voor de in deze studie onderzochte vraagstelling min of meer strijdige uit-
komsten verkregen. In het ene experiment werd toonhoogte dor de toontalige
proefpersonen beter herkend (Experiment 12), in het andere geval was een
dergelijk verschil in het geheel niet naspeurbaar (Experiment 11).

7.5 Experiment 14: De verwerking van auditieve en visuele inCormatie

Dit experiment met auditieve en visuele informatie was opgezet om de
perceptie van auditieve informatie te vergelijken met de perceptie van visuele
informatie bij toontalige en niet-toontalige proefpersonen. In de literatuur
wordt gesuggereerd dat er tussen groepen personen verscbillen kunnen
bestaan in niveau van competentie van de diverse zintuigen. Deze verschillen
zouden ontstaan door cultuurbepaalde variaties in de mate waarin een beroep
wordt gedaan op de zintuigen bij informatieverwerking. Wober (1966, 1975)
introduceerde het begrip "sensotype" om dergelijke verschillen tussen
culturen in niveau van competentie van de zintuigen te typeren. Dit begrip is,
mede gezien de vaak tegenstrijdige onderzoeksbevindingen, nogal omstreden
in de cross-culturele psychologie (cf. Witkin & Goodenougb, 1981). Zo is in
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de literatuur gesuggereerd (cf. hoofdstuk 1) dat in een toontalige cultuur men
meer gericht zou zijn op auditieve informatie dan op informatie verkregen
via andere zintuigen. Dit zou relatief minder ontwikkelde vaardigheden op de
andere zintuigen tot gevolg hebben. Daarentegen komt men ook studies tegen
waarin geen evidentie werd gevonden voor dergelijke suggesties (poortinga,
1971). Dit experiment beoogt een bijdrage te leveren aan de meoingsvorming
inzake de perceptie van auditieve en visuele informatie door toontaligen.

De in dit experiment gevolgde procedure was gebaseerd op de Strooptest
(Stroop, 1935). Stroop onderzocht de reacties van proefpersonen wanneer ze
geconfronteerd werden met een stimulus die twee conflicterende eigen-
schappen bevatte. Hij presenteerde de proefpersonen Jdeurnamen die in
zwarte inkt waren afgedrukt. De proefpersonen dienden reeksen van deze
woorden zo snel mogelijk op te lezen. Hiema kregen de proefpersonen
gekleurde vakjes te zien, waarvan ze de kleumaam dienden te benoemen.
Vervolgens kregen ze kleumamen te lezen die in met de kleumaam conflicte-
rende inktkleuren waren afgedrukt, zoals bijvoorbeeld het woord groen
afgedrukt in rode of blauwe inkt. Stroop constateerde dat het benoemen van
dergelijke als incongruent ervaren informatie significant meer tijd vergde dan
het sec benoemen van gekleurde vakjes. Hij concludeerde dat er sprake was
van psycbologiscbe interferentie, waarbij de informatieverwerking van
kleurherkenoing vertraagd danwel gestoord werd door de conflicterende
informatie.
Het fenomeen van psychologische interferentie is in de literatuur uitgebreid
onderzocht en bescbreven. Onder meer is nagegaan of het geven van extra
congruente informatie (bijvoorbeeld het woord groen afgedrukt in groene
inkt) zou leiden tot snellere reacties bij proefpersonen.
Onderzoeksgegevens hierover zijn niet eenduidig te interpreteren (cf. Dyer,
1973).

Bij taken die psychologiscbe ioterferentie meten kuooen prestaties van
proefpersonen op twee manieren worden geanalyseerd. In de eerste plaats
kan de snelheid van reageren worden bepaald door middel van reactietijden.
Uit onderzoek blijkt dat op auditieve informatie sneller wordt gereageerd dan
op visuele ioformatie (cf. Nelson & Castano, 1984). In het huidige
experiment echter worden op visuele stimuli kortere reactietijden
gepostuleerd dan op auditieve stimuli, vanwege de duur van de stimuli en de
daannee gepaard gaande aanlooptijden voor bet verwerken van de auditieve
informatie: de auditieve informatie dient eerst in zijn geheel te worden
uitgehoord voordat kan worden gereageerd, in tegenstelliog tot de visuele
informatie die bij aanvang van de stimuluspresentatie volledig beschikbaar is
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(cf. Paivio, 1977; Irwin & Lupker, 1983). Naast de snelheid van reageren
kan bij taken die psychologische interferentie meten, worden gekeken naar de
accuratesse van de reactie, gedefinieerd in termen van bet aantal foutieve,
c.q. correcte reacties dat door de proefpersoon werd gegeven. Bij
conflicterende informatie mag worden verwacht dat de proefpersonen meer
fouten zullen maken dan bij niet-conflicterende informatie. Uit de literatuur
blijkt tevens dat oudere proefpersonen beter presteren op RT en accura-
tessetaken dan jongere proefpersonen (cf. Broadbent & Gregory, 1965; Reit-
man, 1971). Voor overzichten van onderzoeken naar psychologische inter-
ferentie wordt verwezen naar Jensen & Rohwer (1966) en Dyer (1973).

In het huidige experiment werden accuratesse metingen bepaald teneinde te
controleren voor de betrouwbaarheid van de RT metingen. Slechts wanneer
de groepen proefpersonen gelijke prestatiepatronen tonen voor accuratesse,
kunnen verschillen in prestatiepatronen voor RT worden geinterpreteerd in
termen van snellere, c.q. minder snelle reacties van groepen proefpersonen
voor auditieve en/of visuele informatie.

7.5.1 Hypothesen

Effecten van taaltonaliteit op de verwerking van auditieve en visuele in-
formatie zullen blijken uit:

A bij presentatie van een enkelvoudige auditieve of een enkelvoudige visuele
stimulus, relatief betere prestaties voor de toontaligen op de auditieve
informatie vergeleken met de niet-toontaligen;

B bij gelijktijdige presentatie van niet-conflicterende auditieve en visuele
informatie, relatief betere prestaties voor de toontaligen op de auditieve
informatie, vergeleken met de niet-toontaligen;

C bij gelijktijdige presentatie van corfiicterende auditieve en visuele
informatie, relatief betere prestaties voor de toontaligen op de auditieve
informatie, vergeleken met de niet-toontaligen

Het gepostuleerde effect zal zich bij C, onder een cognitief meer complexe
situatie, duidelijker manifesteren dan onder A en B.

7.5.2 Procedure

Het experiment was opgebouwd uit auditieve informatie (de kerntrials) en
vergelijkbare visuele informatie (de controletrials). De auditieve stimuli
waren de kleurnamen rood en groen. Ze werden op een audioband inge-
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sproken door een spreekster van bet Papiamento, bet Statiaans Engels en het
Nederlands, elk in hun eigen taal. De woorden werden via de computer
bewerkt tot een lengte van .75 seconden. De visuele stimuli waren een rode
en een groene lichtbron, die naast elkaar waren aangebracht op een scherm.
De diameter was vijftien centimeter. Het schema voor de besturing van dit
experiment is weergegeven in Bijlage 16. Het uitvoerkanaal voor de visuele
stimuli was verbonden met bet auditieve uitvoerkanaal van de audiorecorder.
De duur van de visuele stimuli, .75 seconden, was gelijk aan de presenta-
tieduur van de auditieve stimuli.

Er waren vier subtaken:
• proefpersonen dienden te reageren op een enkelvoudige auditieve stimulus

(n = 18)
• proefpersonen dienden te reageren op een enkelvoudige visuele stimulus

(n = 18)
• proefpersonen dienden te reageren op de auditieve component van niet-

conflicterende (n = 18) en conflicterende (n = 18) gelijktijdig aange-
boden auditieve en visuele informatie

• proefpersonen dienden te reageren op de visuele component van niet-
conflicterende (n = 18) en conflicterende (n = 18) gelijktijdig aange-
boden auditieve en visuele informatie.

Bij de laatste twee subtaken werden de niet-conflicterende en de conflic-
terende trials in gerandomiseerde volgorde aangeboden. De proefpersoon zat
gedurende bet experiment voor bet scherm met de twee lichtbronnen. De
auditieve stimuli werden via de koptelefoon aangeboden. Het scherm was op
een tafel geplaatst, op een afstand van circa dertig centimeter van de
proefpersoon. De proefpersoon reageerde na iedere trials door het indrukken
van een rode of een groene drukknop. Ze dienden de handen dichtbij de
drukknoppen te houden teneinde zo snel mogelijk te kunnen reageren. De
reactietijden (snelheidsmeting) en de kleur van de drukknop waarop is
gereageerd (accuratesse meting) werden automatisch afgedrukt op een op de
audiorecorder en het apparaat aangesloten printer.

7.5.3 Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in Figuur 9.

Uit Figuur 9 blijkt dat de prestaties inzake accuratesse, met name op de
enkelvoudige en de niet-conflicterende subtaken, voor alle groepen proef-
personen tegen het maximale prestatieniveau aanliggen. Hieruit kan worden
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geconcludeerd dat de reactietijden niet verstoord zijn door onbedoelde
effecten van accuratesse; de mate van accuratesse is Diet gerelateerd aan de
snelheid van reageren. Derhalve werd bij de verdere analyses uitgegaan van
RT als een betrouwbare maat om prestaties tussen de groepen te vergelijken.

Uit Figuur 9 blijkt tevens dat, in overeenstemming met de verwachtingen,
alle groepen proefpersonen kortere reactietijden toneo op de visuele stimuli
dan op de auditieve stimuli.

De data van de subtaken met enkelvoudige stimuli, en de subtaken met
conflicterende, c.q. niet-conflicterende stimuli, werden in afzonderlijke
ANOVA's geanalyseerd (cf. Bijlage 17). Voor de subtaken met enkelvoudige
auditieve en visuele stimuli waren de factoren cultuur, leeftijdsgroep, sexe en
domein waarop de proefpersoon diende te reageren (auditief, c.q. visueel).
Voor de subtaken met contlicterende, c.q. niet-contlicterende informatie
waren de factoren cultuur, leeftijdsgroep, sexe, domein waarop de
proefpersoon diende te reageren en mate van psychologische interferentie
(conflicterende, c.q. niet-conflicterende informatie). In het licht van de
hypothesen zijn met name van belang mogelijke interactie-effecten tussen
cultuur en domein van reageren. Dit interactie-effect verwijst naar verschillen
in benadering van de auditieve en de visuele informatie door toontaligen en
niet-toontaligen,

7.5.4 Resultaten van de subtaken met enkelvoudige auditieve en visuele
informatie

Bij de toontalige Bonaireaanse en de niet-toontalige Statiaanse proefpersonen
was het interact ie-effect van cultuur en domein Diet significant (p = .51). De
reactietijden van de toontalige en de niet-toontalige proefpersonen op de
auditieve en de visuele informatie verschilden Diet significant van elkaar. De
hypothese lijkt dus Diet te worden bevestigd. WeI significant was het hoofd-
effect van domein (p < .01). Conform verwachting waren de reactietijden
korter op de visuele stimuli dan op de auditieve stimuli. Dit gold voor zowel
de toontalige als de niet-toontalige proefpersonen. Eveneens significant was
het hoofdeffect van cultuur (p < .01). De Bonaireaanse proefpersonen toon-
den kortere reactietijden dan de Statiaanse proefpersonen op zowel de audi-
tieve als de visuele stimuli. Het hoofdeffect van leeftijdsgroep was ook
significant (p < .01). De oudere proefpersonen toonden kortere reactietijden
dan de jongere proefpersonen. Het hoofdeffect van sexe was niet significant
(p = .24).
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Faguur 9. Reactietijden en gemiddeld aanta1 correcte antwoorden op enkel-
voudige, niet-interfererende en interfererende auditieve en visuele informatie
(aile n = 18)
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Een ANOVA op de data van de Statiaanse en de Nederlandse proefpersonen
gaf geen significant interactie-effect van cultuur en domein te zien (p = .21).

De hoofdeffecten van cultuur (p < .01), leeftijdsgroep (p < .01) en domein
(p < .01) waren eveneens significant. De Nederlandse proefpersonen toon-
den kortere reactietijden dan de Statiaanse proefpersonen. De resultaten van
de ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Nederlandse proefper-
sonen kwamen min of meer overeen met die van de proefpersonen uit Sint
Eustatius en Nederland.

De bevindingen komen overeen met de gangbare onderzoeksresultaten:
kortere reactietijden op de visuele stimuli dan op de auditieve stimuli. De
hypothese waarin voor de toontalige proefpersonen kortere reactietijden
werden gepostuleerd voor auditieve informatie dan voor visuele informatie,
werd niet bevestigd. TaaltonaIiteit lijkt geen effect te hebben op de snelheid
waarmee enkelvoudige auditieve en visuele informatie wordt verwerkt.

7.5.5 Resultaten van de subtaken met confiicterende en niet-confiicterende
auditieve en visuele tnformatie

Bij de Bonaireaanse en de Statiaanse proefpersonen was het interactie-effect
van cultuur en domein niet significant (p = .84). Wei significant was het
hoofdeffect van domein (p < .01) en van psychologische interferentie (p <
.01). In overeenstemming met de verwachting werd sneller gereageerd op de
visuele stimuli dan op de auditieve stimuli, en waren de reactietijden op
contlicterende stimuli hoger dan op niet-conflicterende stimuli. Er was een
significant hoofdeffect van cultuur (p < .01). De proefpersonen uit Bonaire
behaalden kortere reactietijden dan de Statiaanse proefpersonen, maar ze
doen dit op zowel visuele aIs op auditieve stimuli. Ook was er een significant
hoofdeffect van leeftijdsgroep (p < .01). De oudere proefpersonen toonden
kortere reactietijden dan de jongere proefpersonen. Dit is in overeenstem-
ming met literatuurgegevens. Het hoofdeffect van sexe was niet significant (p
= .50).
Een ANOVA op de data van de Statiaanse en de Nederlandse proefpersonen
toonde een significant interactie-effect van cultuur en domein (p < .01). De
Nederlandse proefpersonen reageerden sneller op de visuele stimuli dan de
Statiaanse proefpersonen. Er was ook een significant hoofdeffect van cultuur
(p < .05). De Nederlandse proefpersonen toonden kortere reactietijden dan
de Statiaanse proefpersonen op aIle stimuli.

De resultaten van de ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Neder-
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landse proefpersonen kwamen overeen met die van de proefpersonen uit Sint
Eustatius en Nederland.

De hypothese waarin voor de toontalige proefpersonen relatief kortere
reactietijden werden gepostuleerd voor auditieve informatie dan voor visuele
informatie, werd niet bevestigd. De bevindingen op zowel de conflicterende,
c.q. niet-conflicterende als op de eokelvoudige stimuli, kwamen overeen met
literatuurgegevens.
De reactietijden in dit experiment zijn aan de hoge kant, vergeleken met
gangbare literatuurbevindingen. Deze relatief hoge reactietijden lrunnen in elk
geval gedeeltelijk worden toegeschreven aan de gehanteerde meetprocedure;
de duur van de auditieve stimuli heeft invloed gehad op de reactietijden.
Desalniettemin zijn de uitkomsten goed te interpreteren.
In dit experiment werd geen evidentie gevonden voor de gesuggereerde ver-
schill en tussen toontaligen en niet-toontaligen in relatieve competentie van de
zintuigen (Wober, 1966, 1975). Bij conflicterende informatie (bijvoorbeeld
de Ideumaam rood horen en tegelijkertijd een groene lichtbron zien) werden
door alle groepen proefpersonen relatief meer fouten gemaakt dan bij niet-
conflicterende of enkelvoudige informatie. Proefpersonen uit Nederland
gaven kortere reactietijden te zien op zowel auditieve als visuele informatie,
vergeleken met de Bonaireaanse en de Statiaanse proefpersonen. De proef-
personen uit Bonaire op hun beurt toonden weer kortere reactietijden dan de
Statiaanse proefpersonen. Het is duidelijk dat deze verschillen niet kunnen
worden verklaard vanuit het fenomeen taaltonaliteit.



8 ALGEMENE ANALYSES

Na analyse van de afzonderlijke experimenten (hoofdstukken 5, 6 en 7)
werden op het gehele takenpakket een aantal algemene analyses verricht. In
het volgende wordt ingegaan op deze analyses.

8.1 Test-hertest betrouwbaarheid

Test-hertest data werden verkregen van twintig Nederlandse proefpersonen,
vijf jongens en vijf meisjes van beide leeftijdsgroepen (acht- en twaalf
jarigen). De hertests vonden gemiddeld een week na testafname plaats. Bij de
hertest zijn alleen proefpersonen uit de Nederlandse groep betrokken. Er leek
weinig reden te zijn om aan te nemen dat bij proefpersonen uit de andere
groepen significant andere resultaten zouden zijn verkregen.

De test-hertest betrouwbaarheidscoefficienten zijn weergegeven in Tabel 14.

De scores van de proefpersonen bij de eerste en de tweede testafname
vertoonden een consistent beeld; de prestaties op geen der taken verschilde
significant van de eerste keer.

Er kan worden geconstateerd dat de experimenten varieren van matig naar
zeer betrouwbaar. Vergelijkbare bevindingen zijn in de literatuur gerap-
porteerd (cf. hoofdstuk 3; Pizzamiglio, De Pascalis, & Vignati 1974; Van
der Vlugt, 1981). Bij de dichotisch luistertaken valt op, dat de betrouwbaar-
heid afneemt naarmate men verder van het taalgebonden stimulusdomein
verwijderd raakt. Een verklaring voor deze afname in betrouwbaarheid kan
zijn dat men meer vertrouwd is met taalgebonden informatie dan met bij-
voorbeeld gefilterde emoties en tonen.
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Tabel 14. Test-hertest betrouwbaarheidscoefficienten

Taken
Leeftijdsgroep

8- 12-
jarigen jarigen

.77 .55

.77 .40

.83 .68

.43 .74

.93 .94

.47 .49

.87 .79

.54 .63

.79 .85

.99 .85

.94 .78

.77 .62

.35 .46

.39 .49

Het onderscheiden van:
o Papiamento-woorden
o Peking-Chinese woorden
o Woord-object associaties

Denotatieve/connotatieve informatie uit
een verhaal
Verwerking van gefilterde spraaksequenties

Herkenning van gefilterde emoties

Verwerking van toonhoogte van tonen

Het onderscheiden van reeksen van tonen

Reactietijden op auditieve en
visuele stimulatie
Dichotische luistertaken:
o Papiamento woorden
o Peking-Chinese woorden
o Woord-object associaties
o Gefilterde emoties
o Reeksen van tonen

Het is echter ook mogelijk dat zich meer ruis voordoet in de data als de
gemiddelde scores dichter tegen kansniveau aan komen te liggen (zie Experi-
ment 12). Deze bevindingen (afnemende betrouwbaarheids-coefflcienten met
een toenemende afstand van het taalgebonden domein) komen overeen met
resultaten van onderzoeken besproken in hoofdstuk 3 (Blumstein, Goodglass,
& Tartter 1975; Bryden, 1975; Shankweiller & Studert-Kennedy, 1975). De
robuuste bevindingen op de dichotische luistertaken bevestigen de validiteit
van de dichotische luistertechniek. Er kan worden geconcludeerd dat de
betrouwbaarheldscoefficienten voldoende hoog zijn om op het niveau van
groepen proefpersonen stabiele resultaten te verwachten.

8.2 Overzicht van de voor taaltonaliteit relevante effecten

In dit onderzoek werd een relatieve verschillen design aangewend om
prestatiepatronen van toontaligen en niet-toontaligen te kunnen vergelijken.
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Dit hield in dat per experiment relatieve verschillen werden gepostuleerd
tussen de groepen proefpersonen voor wat betreft hun prestaties op kemtrials
en controletrials (cf. 4.2.2). Bij de analyse waren de interactie-effecten van
cultuur en de treatment variabele van groot belang. Hieruit kon evidentie
worden verkregen voor de aan-, c.q. afwezigheid van effecten van taaltonali-
teit. In het experiment naar de herkenning van emoties was tevens het
hoofdeffect van cultuur van belang voor het kunnen spreken van effecten van
taaltonaliteit.

Tabel 15 geeft een overzicht van de voor taaltonaliteit relevant geachte
effecten per experiment.

De resultaten worden slechts dan in termen van taaltonaliteit geinterpreteerd
wanneer prestaties van de Bonaireaanse en de Statiaanse proefpersonen op de
relevante aspecten verschillen, met tegelijkertijd geen significante verschillen
tussen de Statiaanse en de Nederlandse proefpersonen op deze aspecten,
terwijl bovendien de prestaties van de Nederlandse proefpersonen in dezelfde
richting als die van de Statiaanse proefpersonen, van de Bonaireaanse
proefpersonen versch illen. Deze prestatiepatronen zijn te zien bij de
woorddiscriminatie-experimenten met Papiamento en Peking-Chinese stimuli,
en bij de toondiscriminatietaak. AIleen op deze taken werd dus evidentie
gevonden voor een ondubbelzinnig effect van taaltonaliteit. Met betrekking
tot de toondiscriminatietaak dient enig voorbehoud te worden gemaakt gezien
de prestaties rond, c.q. beneden kansniveau.
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Tabel IS. Overzicht van de voor taaltonaliteit relevante effecten, per
experiment (S = significant, NS = Diet significant)

Relevante Bonaire
effecten stat.

Stat. Neder!.
Nederl. Bonaire

Het onderscheiden van:
o Papiamento
woorden

o Peking-Chinese
woorden

o Woord-object
associatie

Denotatieve en conno-
tatieve aspecten uit
een verhaal
Gefilterde expressies*
Gefilterde emoties

Verwerking van tonen*
Het onderscheiden van
reeksen van tonen
Verwerking van auditieve/
visuele info:
o enkelvoudige stim.
auditief/visueel

o conflicterend/
niet-conflicterend

C x
Gel/Versch S
C x S
Gel/Versch
C x NS
Phon/Tonaal
C x
type vraag

C x
type taal
C

C x S
Gel/Versch

C x
aud./vis.
C x
aud.vis.

Dichotische C x Oor-
luistertaken: voorkeur
o Papiamento woorden
o Peking-Chinese wrd.
o Woord-object associatie
o Gefilterde emoties
o Reeksen van tonen

NS
NS
NS

NS NS

S
S

NS

NS

S

NS

S

NS
S

NS
NS
NS
NS
NS

S S

S NS

NS

NS NS
NS S

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

Noot. * afzonderlijke analyse voor iedere groep
proefpersonen.



Algemene analyses 105

Tabel16. Overzicht van de resultaten op aile taken

Stimulusdomeinen

Niveaus van
generalisatie:
Vaardig- Cerebrale
heden lateralis.

Taalgebonden
o Woorden uit eigen toontaal voor +

de toontaligen: woordonderscheiding
o Woorden uit onbekende toontaal:

woordonderscheiding +
o Woord-object associaties =
o Spraak in de eigen taal

=

=
=

Deels-taalgebonden
o Spraak uit toon- en niet-toontalen =
o Emotioneel-getinte spraak uit toon- =

en niet-toontalen

Niet-taalgebonden
o Tonen: verwerking van toonhoogte =
o Tonen: onderscheiding van

toonsequenties +

Algemeen
o De verwerking van auditieve

en visuele info =
Noot.
+ verschillen tussen toontaligen en niet-toontaligen die

verklaard kunnen worden vanuit taaltonaliteit
- geen verschillen tussen toontaligen en niet-toontaligen,

c.q. verschillen die niet verklaard kunnen worden vanuit
taaltonaliteit

8.3 Overzicht van aile resultaten

Een overzicht van de resultaten op aile taken is weergegeven in Tabel 16.

Zoals reeds gesteld, werden slechts op drie taken aanwijzingen gevonden
voor effecten van taaltonaliteit. In de literatuur is gesuggereerd dat bij
toontaligen de vaardigheden in het onderscheiden van een brede range van
tonale contrasten, meer ontwikkeld is dan bij niet-toontaligen (Wober, 1966.
1967. 1975). In dit onderzoek blijkt dat de range van auditieve informatie
waarop taaltonaliteit enig effect sorteerde, helemaal niet zo breed is als werd
verondersteld.
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Tabel 17. Effecten van leeftijd zoals gemeten voor de diverse taken

Taken
St.

Bonaire Eustatius Nederland

Het onderscheiden van:
o Papiamento woorden JA
o Peking-Chinese woorden JA
o Woord-object associaties JA
Denotatieve en connotatieve
aspecten uit een verhaal *

Gefilterde expressies **
Gefilterde emoties JA
Verwerking van toonhoogte **
van niet-linguistische tonen
Het onderscheiden van JA
reeksen van tonen
verwerking van auditieve/
visuele info:
o enkelv. stimulatie JA
o conflicterend/

niet/conflicterend JA
Dichotische luistertaken:
o Papiamento woorden NEE
o Peking-Chinese wrd. NEE
o Woord-object assoc. NEE
o Gefilterde emoties NEE
o Reeksen van tonen NEE

JA JA
JA JA
NEE JA

* *
** **
JA JA
** **
JA JA

JA JA
JA JA

NEE NEE
NEE NEE
NEE NEE
NEE NEE
NEE NEE

Noot. * afzonderlijke analyses voor
groepen; ** afzonderlijke analyses
proefpersonen

de twee leeftijds-
voor iedere groep



Algemene analyses 107

Met betrekking tot cerebraIe lateraIisatie voor een veelheid van tonaIe
contrasten is gesuggereerd (VanLancker & Fromkin, 1973, 1978; Fromkin,
1980) dat toontaligen deze informatie meer in de linkerhemisfeer zouden
verwerken dan niet-toontaligen. In dit onderzoek werd hier geen evidentie
voor gevonden. AI ooze bevindingen wijzen op gelijksoortige cerebraIe
verwerkingspatronen bij toontaligen en niet-toontaligen. De hemisferici-
teitstheorie van Bogen (1975, 1979) kan derhaIve ook niet worden onder-
steund.

8.4 Effecten van leertijd

Tabel 17 geeft een overzicht van de effecten van leeftijd zoaIs geobserveerd
voor de diverse taken.
Met uitzondering van de vaardigheidstaak met enkelvoudige auditieve en
visuele stimuli werden op aIle vaardigheidstaken verschillen tussen de leef-
tijdsgroepen gevonden. De verwerking van de diverse vormen van auditieve
informatie lijken aangeleerde vaardigheden te betreffen die zich met de Ieef-
tijd ontwikkelen.

Een andere belangrijke constatering is dat op de dichotische luistertaken (met
woorden, gefilterde emoties en reeksen van tonen) geen verschillen tussen
leeftijdsgroepen vonden. Dit impliceert dat rond het achtste levensjaar de
cerebraIe lateraIisatie van auditieve informatie reeds is gerealiseerd.

8.5 Effecten van sexe

Ooze experimenten toonden slechts op een enkel experiment de herkenning
van emoties) een significant effect van sexe; het interactie-effect van sexe en
taal was significant, waarbij de meisjes slechter presteerden op de Akan
emoties dan de jongens. Voor de rest werden er, in tegenstelling tot litera-
tuurbevindingen (zie 3.4.3), geen sexeverschillen geconstateerd in de ver-
werking van auditieve informatie. In de literatuur werden verschillen gerap-
porteerd in prestaties van jongens en meisjes met betrekking tot zowel cere-
braIe lateraIisatie voor auditieve informatie, aIs voor auditieve vaardig-
heidstaken (cf. hoofdstuk 3); Oaarentegen zijn ook talloze studies bekend
waarin deze verschillen tussen sexen niet werden geconstateerd (Hutt, 1972;
Harris, 1978; Bryden, 1979, 1980; McGlone, 1980). Uit deze studie kan
worden geconcludeerd dat verschillen in prestaties van jongens en meisjes op
auditieve taken nagenoeg geheel met elkaar overeenkomen. Overeenkomstige
patronen werden gevonden in aIle drie de onderzochte culturen.
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Cultuurbepaalde verschillen in ervaring met auditieve informatie lijken dus
Diet te leiden tot verschillen in prestaties van de sexen.

8.6 Lateraliteitscoefficienten

Uitgaande van de resultaten op de vijf dichotische luistertaken werden
Iaterallteitscoefflcienten berekend (zie 3.4). Deze coefficienten zijn gebaseerd
op het verschil tussen de score behaald aan het rechteroor en het Iinkeroor ,
gedeeld door de som van de rechteroorscore en de linkeroorscore.
De lateraliteitscoefficienten zijn grafisch weergegeven in Figuur 10.

Alle groepen vertonen een duidelijke tendens om over te schakelen van een
linkerhemisfeerlateralisatie naar een rechterhemisfeerlateralisatie naarmate de
stimuli verder van het taalgebonden domein af komen te liggen. Dit is geheel
in overeenstemming met de gangbare onderzoeksbevindingen voor de afzon-
derlijke stimulusdomeinen: woorden bleken door aile groepen meer in de
linkerhemisfeer te worden verwerkt, terwijl muzikale tonen meer in de
rechterhemisfeer werden verwerkt.

8.7 Discriminant Analyse

Nagegaan werd welke scores het meest bijdroegen aan de verschillen in
prestaties tussen groepen proefpersonen. Hiertoe werden Discriminant
Analyse technieken gebruikt (BMDP, 1981, programma 7D). Het uiteinde-
lijke doel van een Discriminant Analyse is het afzonderen van groepen
variabelen door het vormen van lineaire combinaties van (potentieel) onder-
scheidende variabelen die kenmerken meten waarop verschillen worden
verwacht tussen de groepen. De eerste geselecteerde variabele verschaft de
maximale onderscheiding tussen de groepen, de tweede geselecteerde varia-
bele de op ~n na maximale, enzovoort.

De resultaten van de Discriminant Analyse zijn weergegeven in Tabellen 18
A, B en C.
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Tabel 18 A. Resultaten van de Discriminant Analyse: De experimenten die
leiden tot verschillen in prestaties tussen de Bonaireaanse en de Statiaanse
proefpersonen

Bonaire en St. Eustatius F df sign.
Het onderscheiden van:
o niet-identieke Papiamento

woorden 272.84 1, 198 .05
0 identieke Papiamento woorden 206.77 2, 197 .05
0 identiek Peking-Chinese woorden 198.74 3, 196 .05
Gefi1terde expressies verwoord in 157.21 4, 195 .05
in Papiamento

Tabel 18 B. Resultaten van de Discriminant Analyse: De experimenten die
leiden tot verschillen in prestaties tussen de Statiaanse en de Nederlandse
proefpersonen

St. Eustatlus en Nederland F df sign.
Herkenning van:
o gefi1terde expressie verwoord

in Statiaans-Enge1s 105.21 1, 197 .05
o gefi1terde expressie verwoord

in het Neder1ands 80.70 3, 196 .05
o gefi1terde emoties/expressies

in het Neder1ands 68.68 4, 195 .05

Tabel 18 C. Resultaten van de Discriminant Analyse: De experimenten die
leiden tot verschillen in prestaties tussen de Bonaireaanse en de Nederlandse
proefpersonen

Bonaire en Nederland F df sign.
Het onderscheiden van:
0 identieke Papiamento woorden 272. OS 1, 197 .05
o niet-identieke Papiamento wrdn. 254.20 2, 196 .05
Herkennen van gefi1terde expres-
sies, verwoord in het Neder1ands 219.53 3, 195 .05
Het onderscheiden van niet-
identieke peking~Chinese woorden 160.60 5, 193 .05
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Uit Tabellen 18 A, B en C valt af te leiden dat de niet-toontaligen bet meest
van de toontaligen verscbilden in de vaardigheden om Papiamento en Peking-
Cbinese woorden te onderscbeiden. In dit opzicbt verscbilden de twee Diet-
toontalige groepen onderling Diet van elkaar. We kunnen dit bescbouwen als
aanvullende evidentie voor bet primaire effect van taaltonaliteit. Bij alle
groepen vinden we evidentie voor de reeds besproken gerichtheid op infor-
matie afkomstig uit de eigen taal (zie Experimenten 8 en 9). Uit de
Discriminant Analyse komt bet bij Experiment 12 geconstateerde verschil
tussen toontaligen en niet-toontaligen in bet onderscbeiden van toonpatronen
welke in toonhoogte verschillen, niet naar voren.

8.8 Correlaties tussen experimenten

Voor alle groepen proefpersonen werden de correlaties tussen de veertien
experimenten gemeten. De correlaties bebben waarden tussen -.3 en .7. De
boogste correlaties worden gevonden tussen de prestaties op de eerste twee
experimenten (zie 5.1). Teneinde zieht te krijgen op de cognitieve structuur
van bet takenpakket werd nagegaan in boeverre de gepostuleerde dimensie
(taalgebonden, deels-taal-gebonden en niet-taalgebonden informatie) een echte
dimensie was en niet slecbts bestond uit een aantal nominale categorieen.
Hiertoe werden op de correlatiematrix multivariate technieken (MDS en
Factor analyse) uitgevoerd. Buiten het taalgebonden domein worden geen
betekenisvolle correlatiepatronen gevonden die duiden dat taaltonaliteit een
organiserend principe is voor de veertien experimenten. Empiriscb blijkt dat
de invloed van taaltonaliteit snel afneemt. De resultaten zijn daarom Diet in
een appendix opgenomen. Wei is van belang dat ook uit deze analyse naar
voren komt dat taaltonaliteit wei enige invloed beeft, namelijk op zaken die
zeer nauw met het primaire gegeven van taaltonaliteit te maken bebben, docb
nauwelijks verdere implicaties.
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Figuur 10. Lateraliteitscoefficienten voor de vijf dichotische luistertaken,
zijnde het verschil tussen de score aan het rechteroor en het linkeroor,
gedeeld door de som van de rechter- en de linkeroorscore (n = 28 voor de
taken met Papiamento en Peking-Chinese woorden, n = 24 voor de woord-
object associatietaak, n = 20 voor de taak met gefilterde emoties, en n = 20
voor de taak met reeks en van tonen).
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9 CONCLUSIES

Centraal in dit onderzoek stond bet ontwikkelen van een methodiek waarmee
effecten van taaltonaliteit op een valide wijze kunnen worden vastgesteld en
geinterpreteerd. Dit werd bewerkstelligd door prestaties van toontaligen en
niet-toontaligen te vergelijken met betrekking tot de verwerking van auditieve
tonale informatie. Het design voor het vergelijken van de prestaties van toon-
taligen en niet-toontaligen was als voIgt:

De brede range van auditieve inforrnatie werd opgesplitst in drie del en, te
weten een taalgebonden, een deels-taalgebonden en een niet-taalgebonden
domein. Elk der drie domeinen op zijn beurt was weer onderverdeeld in
kleinere stappen van analyse. Op deze manier werd een theoretisch conti-
nuum gepostuleerd, waarop veertien experimenten werden geordend. Deze
experimenten waren verdeeld over het taaigebonden, bet deels-taal-gebonden
en bet niet-taalgebonden auditieve domein. Op alle drie de domeinen werden
experimenten gepostuleerd die respectievelijk vaardigbeden in de verwerking
van die informatie, c.q. de cerebrale lateralisatie ervoor onderzocbten.
Bij de analyse werd op ieder domein zoveel mogelijk prestatiepatronen van
toontalige en niet-toontalige proefpersonen vergeleken, in plaats van scores
op een enkele variabele.

Het takenpakket was opgezet volgens een relatieve verschillen design: per
experiment werd voor de helft van de trials (de kemtrials die auditieve tonale
informatie bevatten) een groepsverschil gepostuleerd tussen toontaligen en
niet-toontaligen als gevolg van effecten van taaltonaliteit. Op de andere helft
van de trials (de controletrials, welke geen auditieve tonale informatie
bevatten) werden geen cross-culturele verschillen gepostuleerd. Bij alle drie
de groepen proefpersonen (een toontalige cultuur en twee niet-toontalige cul-
turen) werden zowel de kemtrials als de controletrials afgenomen. Geobser-
veerde verschillen zouden pas dan aan taaltonaliteit kunnen worden toe-
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geschreven wanneer voor de toontalige groep enerzijds en de niet-toontalige
groepen anderzijds, consistente prestatiepatronen zouden worden geconsta-
teerd: voor toontaligen en niet-toontaligen tegengestelde prestatiepatronen op
de kemtrials, en nagenoeg gelijke prestaties op de controletrials. Door de
prestatiepatronen te traceren over het gehele theoretisch continuum (dat wil
zeggen over de drie domeinen van auditieve informatie heen), werd beoogd
zicht te verkrijgen op de verreikendheid van mogelijke effecten van taalton-
aliteit.

Analyse van de prestatiepatronen van de toontaligen en de niet-toontaligen op
de veertien experimenten leidt tot de volgende algemene conclusies.

9.1 Prestatiepatronen op de drie domeinen van auditieve informatie

Met taalgebonden stimuli kon het primair effect van taaltonaliteit ondub-
belzinnig worden vastgesteld. De toontalige proefpersonen konden toonwoor-
den uit hun toontaal, Papiamento, beter onderscheiden dan de niet-toon-
taligen. Dit gold ook voor toonwoorden afkomstig uit een voor de proef-
personen onbekende toontaal Peking-Chinees. Dit waren de twee taken met
taalgebonden stimuli waarop verschillen werden gevonden in prestaties van
toontaligen en niet-toontaligen. Waar proefpersonen associaties dienden te
leren tussen toonwoorden uit het Peking-Chinees en objecten, waren presta-
ties van toontaligen en niet-toontaligen niet meer significant verschillend.
Evenmin werden verschillen in prestaties van toontaligen en niet-toontaligen
waargenomen in het beantwoorden van vragen die naar denotatieve of conno-
tatieve informatie uit een gesproken verhaal verwezen.
De constatering dat sprekers van de Papiamento toontaal beter dan de niet-
toontaligen in staat waren om tonaal verschillende woorden te onderscheiden
impliceert dat de taalomgeving invloed kan hebben op het cognitief func-
tioneren. We maakten in hoofdstuk 3 melding van onderzoeken waaruit bleek
dat reeds v66r het eerste jaar zowel toontalige als niet-toontalige kinderen
een veelheid van prosodische onderscheidingen kunnen maken (Liberman &
Streeter, 1978). De vaardigheid van niet-toontaligen om tonale
onderscheidingen te maken lijkt op latere leeftijd af te nemen wellicht omdat
dit Minder van belang is voor communicatie in die taal. Daarentegen lijken
toontaligen deze vaardigheid verder te ontwikkelen (cf. Crystal, 1973, 1975).

De experimenten met deels-taalgebonden stimuli leverden geen verschillen in
prestaties op tussen toontaligen en niet-toontaligen die ondubbelzinnig aan
taaltonaliteit konden worden toegeschreven.
Op het niet-taalgebonden stimulusdomein werd op ~n experiment verschillen
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tussen toontaligen en niet-toontaligen gevonden. De toontalige proefpersonen
leken beter dan de niet-toontalige proefpersonen reeksen van tonen die in
niveau van toonhoogte verschilden, correct te kunnen onderscheiden. Echter,
gezien de prestaties rond, c.q. beneden kansniveau op dit experiment, dienen
met betrekking tot de interpretatie van deze bevindingen de nodige voor-
behoud te worden gemaakt.

Suggesties uit de literatuur dat er cross-culturele verschillen zouden bestaan
in relatieve competentie van de zintuigen konden in dit onderzoek niet
worden ondersteund. Er werden geen verschillen waargenomen in reactietij-
den of in accuratesse tussen toontalige en niet-toontalige proefpersonen op
vergelijkbare auditieve en visuele informatie. Wober (1969) duidde dergelijke
patronen in relatieve competentie der zintuigen aan met de term sensotype
(cf. Experiment 14). De toontalige Bonaireaanse proefpersonen reageerde op
geen enkele manier anders op de auditieve-visuele interferentietaken dan de
niet-toontalige groepen proefpersonen. Derhalve is het onwaarschijnlijk dat
ze een "geprefereerde" zintuigmodaliteit zouden bezitten. Verder wijst het
zeer beperlcte en specifieke effect van taaltonaliteit op een psychologische
constellatie dat weinig tot niets te maken heeft met sensotypes.

9.2 Andere resultaten

9.2.1 Prestatiepatronen op kermrials en comroletrials

Aileen op de woordherkenningstaken op het taalgebonden domein wijzen de
patronen ondubbelzinnig in de richting van effecten van taaltonaliteit:
vergelijkbare patronen bij de niet-toontalige groepen op de kemtrials, en
tegengestelde (betere) prestaties van de toontaligen op deze trials. Ook op de
controletrials waren de prestaties van de toontaligen beter dan van de niet-
toontaligen, wat kon worden toegeschreven aan en plafond-effect.

Prestatiepatronen op kerntrials en controletrials op de andere experimenten
waren in grote lijnen vergelijkbaar voor de drie groepen. Op twee experi-
menten, namelijk die met denotatieve en connotatieve informatie, en het
experiment met auditieve en visuele informatie, behaalden de Nederlandse
proefpersonen betere scores op de kerntrials, vergeleken met de Bonaireaanse
en Statiaanse proefpersonen. In een volgend onderzoek kan worden ingegaan
op mogelijke oorzaken van dit cross-cultureel verschil.
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9.2.2 Presuuiepatronen op vaardigheidstaken

Met gefilterde informatie toonden aile groepen een eigen taal effect; in-
formatie afkomstig uit de eigen taal werd eerder verwerkt dan vergelijkbare
informatie afkomstig uit andere talen. Tevens waren er aanwijzingen voor
effecten van vertrouwdheid met talen die Diet de eigen taal zijn. Alle
proefpersonen waren vertrouwd met het Nederlands, en toonden na het eigen
taal effect relatief betere prestaties op stimuli in het Nederlands.

9.2.3 Prestatiepatronen op cerebrale laseralisauetaken

Bij aile groepen proefpersonen waren er vergelijkbare patronen in cerebrale
lateralisatie voor zowel taalgebonden, deels-taalgebonden als niet-taal-
gebonden auditieve informatie. De observaties in dit onderzoek ondersteunen
de bevindingen uit de literatuur: taalgebonden informatie wordt meer via het
rechteroor verwerkt, en niet-taalgebonden informatie meer via het linkeroor.
Deels-taalgebonden informatie neemt een tussenpositie in.

Er is geen evidentie gevonden voor enig effect van taaltonaliteit op de
cerebrale verwerking van auditieve informatie.

9.2.4 Prestaiiepaironen voor jongens en meisjes

In slechts een enkel experiment (de herkenning van emoties) werd een
significant effect van sexe gevonden, en wei het interactie-effect van sexe en
taal. Voor de rest bleken jongens en meisjes in aile drie de culturen op een
vergelijkbare wijze om te gaan met de veelheid van gepresenteerde auditieve
informatie. Noch effecten van taaltonaliteit, noch indicaties voor effecten van
andere cultuurbepaalde factoren werden geconstateerd. In de literatuur zijn
effecten van sexe gesuggereerd voor onder meer emotie herkenning (Fech-
ner, 1978; Blanck et aI., 1981), cerebrale lateralisatie voor auditieve
informatie (Buffery & Gray, 1972; Harshman et aI., 1983; Kimura &
Harshman, 1984), en een veelheid van auditieve, c.q. verbale vaardigheids-
taken (cf. Hutt, 1972). Deze verschillen werden toegeschreven aan ver-
schillen in ervaring met desbetreffende informatie. De resultaten van dit
onderzoek geven geen evidentie voor het bestaan van dergelijke effecten van
sexe. Mogelijk zijn de gepostuleerde verschillen in ervaring met de infor-
matie minder verschillend dan wordt gedacht.
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9.2.5 Presuuiepatronen voor oudere enjongere proefpersonen

Conform literatuurbevindingen werden voor oudere proefpersonen hogere
prestaties gevonden op de vaardigbeidstaken dan voor jongere proefpersonen.
Dit doet zich voor in alle drie de culturen. Op de cerebrale lateralisatietaken
doen zich geen effecten van leeftijd voor. Jongere en oudere proefpersonen
blijken de informatie op eenzelfde wijze te hebben gelateraliseerd.

9.2.6 Prestatiepasronen over het gehele cominuum been

Correlaties tussen de experimenten bleken, met uitzondering van experi-
menten op het taalgebonden domein, geen betekenisvolle clusters op te
leveren. De theoretisch gepostuleerde dimensie bleek geen overall rangorde
van data te zijn. Er kan worden geconcludeerd dat taaltonaliteit slechts
invloed heeft op een beperkte range van stimuli.

9.3 Slotbeschouwingen

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Zo is, om redenen van practische
aard, slechts ~n toontalige groep betrokken in het onderzoek. Idealiter
zouden minimaal twee toontalige culturen moeten hebben geparticipeerd. Een
andere beperkende factor aan ons onderzoek is geweest dat niet met alle
stimuli zowel vaardigheidstaken als cerebrale lateralisatietak:en konden
worden gegenereerd. Het takenpakket zou een dusdanige omvang hebben
verkregen, dat dit zou kunnen hebben geleid tot motivatie- en vermoeidheids-
problemen bij de proefpersonen.

De in deze studie gevolgde redenering luidde dat als tussenliggende do-
meinen afdoende onderzocht zijn (in termen van kleinere eenheden van
analyse) verschillen met een hoge mate van validiteit kunnen worden ge-
interpreteerd. Ons raamwerk toont aan dat het onderverdelen van de relatie
tussen een observeerbaar gedragsaspect en andere gedragingen in kleinere
eenheden van analyse, een goede mogelijkbeid biedt om interpretaties van
cross-culturele verschillen te valideren. Het is gebleken dat taaltonaliteit dient
te worden beschouwd als een specifieke vaardigbeid, welke voor een beperkt
gebied van taalgebonden stimuli kan leiden tot betere prestaties door toontali-
gen dan niet-toontaligen. Het effect blijft beperkt tot elkaar temporeel nauw
opeenvolgende reeksen van tonaal onderscheiden woorden. Met een breed
scala van taken is een vrij goed beeld verkregen van relaties tussen uiteen-
lopende gedragingen. Er mag dan ook worden geconcludeerd dat effecten
van taaltonaliteit op het cognitief functioneren veel beperkter zijn dan in het



Conclusies 117

verleden vaak werd aangenomen. Invloeden van taaltonaliteit op een
gedragsdomein aIs bijvoorbeeld bet onderwijs, kunnen vooraIsnog worden
verworpen. In dit kader kan ook worden verwezen naar het onderzoek van
Scribner en Cole (1981) naar anaIfabetisme (cf. hoofdstuk 2). Ook deze au-
teurs vertrokken vanuit psychologische theorieen die grote invloeden op
mentaal functioneren van een factor (kunnen lezen en schrijven) postuleerde.
Scribner en Cole vonden voor aIfabete en analfabete Vai aIleen zeer
specifieke invloeden van anaIfabetisme, die toegeschreven konden worden
aan de specifieke structuur van het Vai schrift. Zelfs zou men kunnen stellen,
dat de beperkte invloed van taaltonaIiteit (en van analfabetisme in het gevaI
van Scribner en Cole) wijst op een cultuurdefinitie die moleculair opgebouwd
is; in deze studie is geen evidentie gevonden voor culturele invloeden die een
ingrijpende invloed op het psychologisch functioneren hebben. De bevin-
dingen in dit onderzoek ondersteunen de in hoofdstuk 3 gerapporteerde
suggesties dat perceptuele vermogens voor een Diet onbelangrijk deel kunnen
worden beschouwd aIs aangeleerde reacties op stimulus configuraties.
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Bijlage 1
Experiment 1 en Experiment 2: Discriminatie van Papiamentoen Peking-Chinese woorden: ANOVA op de data van deBonaireaanse en de Statiaanse proefpersonen
Bron SS df MS F Sign.
Cultuur (C) 498.74 1 498.74 235.34 .00Leeftijdsgroep (L) 76.47 1 76.47 36.08 .00Sexe (S) 0.85 1 0.85 0.40 .53Taal (T) 0.07 1 0.07 0.03 .79Trialtype (Tt) 320.89 1 320.89 97.57 .00C x L 13.26 1 13.26 6.26 .01C x S 1.05 1 1.05 0.50 .48C x T 62.53 1 62.53 67.74 .00C x Tt 73.00 1 73.00 22.20 .00L x S 0.03 1 0.03 0.01 .91L x T 3.47 1 3.47 3.76 .06L x Tt 37.55 1 37.55 11.42 .00S x T 0.41 1 0.41 0.44 .51S x Tt 1.28 1 1.28 0.39 .53T x Tt 1.39 1 1.39 1.01 .32C x L x S 0.04 1 0.04 0.02 .89C x L x T 0.45 1 0.45 0.49 .49C x L x Tt 2.53 1 2.53 0.77 .38C x S x T 0.10 1 0.10 0.11 .74C x S x Tt 0.91 1 0.91 0.28 .60C x T x Tt 6.07 1 6.07 3.41 .08
L x S x T 2.35 1 2.35 2.54 .11L x S x Tt 0.06 1 0.06 0.02 .90L x T x Tt 0.04 1 0.04 0.03 .87S x T x Tt 2.00 1 2.00 1.45 .23Proefpersoon[CLS) 406.90 192 2.12
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Vervo1g Bij1age 1
Experiment 1 en experiment 2: Discriminatie van Papiamento
en Peking-Chinese woorden: ANOVA op de data van de 8tati-
aanse en de Neder1andse proefpersonen
Bron 88 df M8 F 8ign.

Cu1tuur (C) 2.49 1 2.49 0.88 .35
Leeftijdsgroep (L) 109.52 1 109.52 38.69 .00
8exe (8) 11.36 1 11.36 4.01 .07
Taa1 (T) 10.23 1 10.23 3.95 .08
Tria1type (Tt) 396.21 1 396.21 102.91 .00
C x L 3.69 1 3.69 1.30 .26
C x 8 2.03 1 2.03 0.72 .40
C x T 2.49 1 2.49 2.89 .09
C x Tt 2.31 1 2.31 2.51 .10
L x 8 3.34 1 3.34 1.18 .28
L x T 0.32 1 0.32 0.37 .54
L x Tt 36.13 1 36.13 9.38 .00
8 x T 0.07 1 0.07 0.08 .78
8 x Tt 6.72 1 6.72 1.75 .19
T x Tt 1.90 1 1.90 0.99 .32
C x L x S 2.14 1 2.14 0.75 .39
C x L x T 3.08 1 3.08 3.55 .06
C x L x Tt 2.92 1 2.92 0.76 .38
C x 8 x T 0.33 1 0.33 0.38 .54
C x 8 x Tt 0.26 1 0.26 0.07 .80
C x T x Tt 0.01 1 0.01 0.00 .95
L x 8 x T 0.02 1 0.02 0.02 .89
L x 8 x Tt 4.16 1 4.16 1.08 .30
L x T x Tt 0.61 1 0.61 0.32 .57
8xTxTt 1.08 1 1.08 0.56 .45
Proefpersoon[CL8) 543.43 192 2.83
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Vervolg Bijlage 1
Experiment 1 en experiment 2: Discriminatie van Papiamento
en Peking-Chinese woorden: ANOVA op de data van de Bonaire-
aanse en de Nederlandse proefpersonen

Bron

Cultuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (S)
Taal (T)
Trialtype (Tt)
C x L
C x S
C x T
C x Tt
L x S
L x T
L x Tt
S x T
S x Tt
T x Tt
C x L x S
C x L x T
C x L x Tt
C x S x T
C x S x Tt
C x T x Tt
L x S x T
L x S x Tt
L x T x Tt
S x T x Tt
Proefpersoon[CLS]

SS df

571.78 1
46.56 1
5.50 1
1.74 1

129.07 1
2.96 1
6.01 1
6.96 1
90.00 1
2.65 1
0.01 1
19.53 1
0.00 1
2.68 1
1.18 1
2.76 1
5.89 1
0.01 1
0.80 1
2.13 1
6.54 1
1.81 1
3.13 1
4.96 1
0.13 1

459.32 192

MS

571.78
46.56
5.50
1.74

129.07
2.96
6.01
6.96
90.00
2.65
0.01
19.53
0.00
2.68
1.18
2.76
5.89
0.01
0.80
2.13
6.54
1.81
3.13
4.96
0.13
2.39

F Sign.

239.01 .00
19.46 .00
2.30 .13
2.06 .16
83.10 .00
1.24 .27
2.51 .11
2.96 .10

106.58 .00
1.11 .29
0.01 .90
12.57 .00
0.00 .95
1.13 .19
1.09 .30
1.15 .28
2.53 .11
0.01 .92
0.95 .33
1.37 .24
2.47 .12
2.14 .14
2.02 .16
2.12 .14
0.12 .72
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Bijlage 2
Experiment 3: Dichotische 1uistertaak met Papiamento
woorden: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en Statiaanse
proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.
Cu1tuur (C) 136.89 1 136.89 1.64 .20
Leeftijdsgroep (L) 57.76 1 57.76 0.69 .41
Sexe (S) 43.56 1 43.56 0.52 .47
Oorvoorkeur (0) 4251.04 1 4251. 04 49.51 .00
C x L 334.89 1 334.89 4.02 .08
C x S 34.81 1 34.81 0.42 .52
C x 0 106.09 1 106.09 1.24 .27
L x S 100.00 1 100.00 1.20 .27
L x 0 129.96 1 129.96 1.51 .22
S x 0 331. 24 1 331.24 3.86 .07
C x L x S 13.69 1 13.69 0.16 .69
C x L x 0 75.69 1 75.69 0.88 .35
C x S x 0 1.21 1 1.21 0.01 .91
L x S x 0 33.64 1 33.64 0.39 .53
Proefpersoon[CLS] 15986.40 192 83.26

Vervo1g Bij1age 2
Experiment 3: Dichotische 1uistertaak met Papiamento
woorden: ANOVA op de data van de Statiaanse en de Neder-
1andse proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.
Cu1tuur (C) 386.12 1 386.12 4.46 .04
Leeftijdsgroep (L) 9.92 1 9.92 0.11 .74
Sexe (S) 160.02 1 160.02 1.85 .18
Oorvoorkeur CO) 5321.70 1 5321. 70 53.76 .00
C x L 57.00 1 57.00 0.66 .42
C x S 178.22 1 178.22 2.06 .15
C x 0 6.50 1 6.50 0.07 .80
L x S 2.40 1 2.40 0.03 .87
L x 0 251. 22 1 251. 22 2.54 .11
S x 0 18.06 1 18.06 0.18 .67
C x L x S 147.62 1 147.62 1.70 .19
C x L x 0 172.92 1 172.92 1.75 .19
C x S x 0 554.60 1 554.60 3.60 .07
L x S x 0 438.90 1 438.90 3.43 .09
Proefpersoon[CLS] 16628.96 192 86.61
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Vervolg Bijlage 2
Experiment 3: Dichotische luistertaak met Papiamento
woorden: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Neder-
landse proefpersonen

Bron

Cultuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (S)
Oorvoorkeur (0)
C x L
C x S
C x 0
L x S
L x 0
S x 0
C x L x S
C x L x 0
C x S x 0
L x S x 0
Proefpersoon[CLS)

SS

982.82
229.52
45.56

3925.02
115.56
370.56
60.06
4.62
62.70
28.62
71.40
19.80
504.00
16.40

15524.72

df MS F

12.15
2.84
0.56
44.14
1.43
3.58
0.68
0.06
0.48
0.32
0.88
0.22
2.67
0.18

Sign.

.00

.09

.45

.00

.23

.07

.41

.81

.49

.57

.35

.64

.12

.67

Bijlage 3
Experiment 4: Dichotische luistertaak met Peking-Chinese
woorden: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Stati-
aanse proefpersonen

Bron

Cultuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (5)
Oorvoorkeur (0)
C x L
C x S
C x 0
L x S
L x 0
S x 0
C x L x S
C x L x 0
C x S x 0
L x S x 0
Proefpersoon[CLS)

SS
8.41
12.96
20.25
161.29
21.16
39.69
114.49
116.64
4.00

90.25
3.24

125.44
0.25
27.04

7964.40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

192

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

192

982.82
229.52
45.56

3925.02
115.56
370.56
60.06
4.62
62.70
28.62
71.40
19.80
504.00
16.40
80.90

df MS
8.41
12.96
20.25
161.29
21.16
39.69
114.49
116.64
4.00
90.25
3.24

125.44
0.25
27.04
41.48

F

0.20
0.31
0.49
3.02
0.51
0.96
2.14
2.81
0.07
1.69
0.08
2.35
0.00
0.51

Sign.

.65

.58

.49

.05

.48

.33

.15

.10

.78

.20

.78

.13

.95

.48
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Vervolg Bijlage 3
Experiment 4: Dichotische luistertaak met Peking-Chinese
woorden: ANOVA op de data van de Statiaanse en de Neder-
landse proefpersonen
Bron SS df MS F Sign.
Cultuur (C) 694.32 1 694.32 13.93 .00
Leeftijdsgroep (L) 4.20 1 4.20 0.08 .77
Sexe (S) 16.40 1 16.40 0.33 .57
Oorvoorkeur (0) 1870.56 1 1870.56 25.74 .00
C x L 1.10 1 1.10 0.02 .88
C x S 220.52 1 220.52 4.42 .06
C x 0 214.02 1 214.02 4.34 .06
L x S 89.30 1 89.30 1.79 .18
L x 0 41.60 1 41.60 0.57 .45
S x 0 2.40 1 2.40 0.03 .86
C x L x S 9.92 1 9.92 0.20 .66
C x L x 0 244.92 1 244.92 3.37 .07
C x S x 0 111.30 1 111.30 1.53 .22
L x S x 0 189.06 1 189.06 2.60 .11
Proefpersoon[CLS] 9569.72 192 49.84
Vervolg Bijlage 3
Experiment 4: Dichotische luistertaak met Peking-Chinese
woorden: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Neder-
1andse proefpersonen
Bron SS df MS F Sign.
Cu1tuur (C) 549.90 1 549.90 11.47 .00
Leeftijdsgroep (L) 6.50 1 6.50 0.14 .71
Sexe (S) 107.12 1 107.12 2.23 .14
Oorvoorkeur (0) 1059.50 1 1059.50 14.92 .00
C x L 31.92 1 31.92 0.67 .42
C x S 73.10 1 73.10 1.53 .22
C x 0 63.30 1 63.30 1.14 .29
L x S 58.52 1 58.52 1.22 .27
L x 0 311.52 1 311.52 4.39 .06
S x 0 1.10 1 1.10 0.02 .90
C x L x S 1.82 1 1.82 0.04 .85
C x L x 0 19.80 1 19.80 0.28 .60
C x S x 0 122.10 1 122.10 1.72 .19
L x S x 0 138.06 1 138.06 1.94 .16
Proefpersoon[CLS] 9203.48 192 47.93
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Bijlage 4
Experiment 6: Dichotische luistertaak met woord-object
associaties: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de
8tatiaanse proefpersonen
Bron 88 df M8 F 8ign.
Cultuur (C) 134.56 1 134.56 7.99 .01
Leeftijdsgroep (L) 58.76 1 58.76 2.43 .38
8exe (8) 1.44 1 1.44 0.09 .77
Oorvoorkeur (0) 196.00 1 196.00 21.93 .00
C x L 16.00 1 16.00 0.95 .33
C x 8 6.76 1 6.76 0.40 .53
C x 0 16.00 1 16.00 1.79 .18
L x 8 36.00 1 36.00 2.14 .15
L x 0 9.00 1 9.00 1.01 .32
8 x 0 0.04 1 0.04 0.00 .95
C x L x 8 1.96 1 1.96 0.12 .73
C x L x 0 1.00 1 1.00 0.11 .74
C x 5 x 0 0.36 1 0.36 0.04 .84
L x 5 x 0 0.16 1 0.16 0.02 .89
Proefpersoon[CLS] 3233.52 192 16.84
Vervolg Bijlage 4
Experiment 6: Dichotische luistertaak met woord-object
associaties: ANOVA op de data van de 5tatiaanse en Neder-
landse proefpersonen
Bron 55 df M5 F 5ign.
Cultuur (C) 499.52 1 499.52 55.02 .00
Leeftijdsgroep (L) 89.70 1 89.70 2.47 .30
5exe (5) 31.92 1 31.92 3.52 .06
Oorvoorkeur (0) 111.30 1 111.30 13.81 .00
C x L 2.40 1 2.40 0.26 .61
C x 5 18.06 1 18.06 1.99 .16
C x 0 6.50 1 6.50 0.89 .56
L x 8 5.06 1 5.06 0.56 .46
L x 0 20.70 1 20.70 2.57 .11
5 x 0 0.56 1 0.56 0.07 .79
C x L x 5 5.52 1 5.52 0.61 .44
C x L x 0 6.50 1 6.50 0.81 .37
C x 8 x 0 1.32 1 1.32 0.16 .69
L x 8 x 0 0.02 1 0.02 0.00 .96
Proefpersoon[CL5) 1743.24 192 9.08
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Vervolg Bijlage 4
Experiment 6: Dichotische luistertaak met woord-object
associaties: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de
Nederlandse proefpersonen
Bron SS df MS F Sign.
Cultuur (C) 115.56 1 115.56 6.69 .01
Leeftijdsgroep (L) 11.90 1 11.90 1.24 .27
Sexe (S) 9.30 1 9.30 0.54 .46
Oorvoorkeur (0) 122.10 1 122.10 7.07 .01
C x L 30.80 1 30.80 1.78 .18
C x S 46.92 1 46.92 2.72 .10
C x 0 23.70 1 23.70 1.31 .24
L x S 13.32 1 13.32 0.77 .38
L x 0 31.18 1 31.18 1.85 .09
S x 0 1.82 1 1.82 0.19 .66
C x L x S 14.06 1 14.06 0.81 .37
C x L x 0 2.40 1 2.40 0.25 .62
C x S x 0 0.30 1 0.30 0.03 .86
L x S x 0 1.10 1 1.10 0.12 .73
Proefpersoon[CLS] 3316.60 192 17.27

Bijlage 5
Experiment 7: De orientatie op denotatieve en connotatieve
aanwijzingen in een gesproken verhaal: ANOVA op de data van
de ;ongere Bonaireaanse en Statiaanse proefpersonen
Bron SS df MS F Sign.
Cultuur (C) 0.18 1 0.18 0.09 .77
Sexe (S) 0.20 1 0.20 0.11 .73
Vraagtype (V) 58.32 1 58.32 29.89 .00
C x S 23.12 1 23.12 0.23 .40
C x V 12.50 1 12.50 6.41 .01
S x V 0.18 1 0.18 0.09 .77
C x S x V 0.72 1 0.72 0.37 .54
Proefpersoon[CLS] 187.28 96 1.95
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Experiment 7: De orientatie op denotatieve en connotatieve
aanwijzingen in een gesproken verhaa1: ANOVA op de data van
de oudere Bonaireaanse en Statiaanse proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.

Cu1tuur (C) 15.36 1 15.36 1.52 .22
Sexe (S) 0.00 1 0.00 0.00 .99
Vraagtype (V) 663.42 1 663.42 120.54 .00
C x S 8.36 1 8.36 0.83 .36
C x V 7.00 1 7.00 1.27 .26
S x V 7.54 1 7.54 1.67 .17
C x S x V 0.01 1 0.01 0.00 .97
Proefpersoon[CLS) 528.35 95 5.50

Vervo1g Bij1age 5
Experiment 7: De orientatie op denotatieve en connotatieve
aanwijzingen in een gesproken verhaa1: ANOVA op de data van
de iongere Statiaanse en Neder1andse proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.

Cu1tuur (C) 27.38 1 27.38 12.46 .00
Sexe (S) 0.98 1 0.98 0.45 .51
Vraagtype (V) 33.62 1 33.62 16.95 .00
C x S 0.96 1 0.96 0.43 .54
C x V 2.88 1 2.88 1.45 .23
S x V 0.18 1 0.18 0.09 .76
C x S x V 2.85 1 2.85 1.41 .25
Proefpersoon[CLS) 190.44 96 1.98

Experiment 7: De orientatie op denotatieve en connotatieve
aanwijzingen in een gesproken verhaa1: ANOVA op de data van
de oudere Statiaanse en Neder1andse proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.
Cu1tuur (C) 208.30 1 208.30 21.57 .00
Sexe (S) 0.92 1 0.92 0.10 .76
Vraagtype (V) 523.50 1 523.50 98.89 .00
C x S 0.04 1 0.04 0.01 .97
C x V 1.79 1 1.79 0.34 .56
S x V 1.92 1 1.92 0.41 .42
C x S x V 1.75 1 1.75 0.32 .60
Proefpersoon[CLS) 508.19 96 5.29
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Vervolg Bijlage 5
Experiment 7: De orientatie op denotatieve en connotatieve
aanwijzingen in een gesproken verhaal: ANOVA op de data van
de iongere Bonaireaanse en Nederlandse proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.

Cultuur (C) 32.00 1 32.00 11.52 .00
Sexe (S) 2.00 1 2.00 0.72 .40
Vraagtype (V) 87.12 1 87.12 57.62 .00
C x S 33.62 1 33.62 2.81 .11
C x V 3.38 1 3.38 2.24 .14
S x V 1.62 1 1.62 1.07 .30
C x S x V 0.72 1 0.72 0.48 .49
proefpersoon[CLS) 145.16 96 1.51
Experiment 7: De orientatie op denotatieve en connotatieve
aanwijzingen in een gesproken verhaal: ANOVA op de data van
de oudere Bonaireaanse en Nederlandse proefpersonen

Bron SS df MS F Sign.

Cultuur (C) 209.48 1 209.48 18.64 .00
Sexe (S) 14.84 1 14.84 1.32 .25
Vraagtype (V) 662.35 1 662.25 94.89 .00
C x S 8.75 1 8.75 0.78 .38
C x V 8.28 1 8.28 1.60 .21
S x V 1.71 1 1.71 0.33 .57
C x S x V 1.60 1 1.60 0.31 .58
Proefpersoon[CLS) 496.19 96 5.17
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Bijlage 6
Experiment 8: De orientatie op spraak afkomstig uit toon-
en niet-toontalen: Schaalwaarden per inspreekster (1 en 2)
per taal
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Bijlage 7
Experiment 9: Het herkennen van de emotione1e toon van
gefi1terde spraak: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en
de 8tatiaanse proefpersonen

Bron 8S df KS F Sign.
Cultuur (C) 5.04 1 5.04 7.53 .01
Leeftijdsgroep (L) 26.46 1 26.46 39.54 .00
Sexe (8) 0.02 1 0.02 0.02 .88
Emotie (E) 18.45 3 6.15 14.12 .00
Taa1 (T) 111.20 12 9.27 20.77 .00
C x L 0.69 1 0.69 1.03 .31
C x 8 2.59 1 2.59 3.87 .07
C x E 23.22 3 7.74 17.76 .00
C x T 16.53 12 1.38 3.09 .00
L x 8 0.43 1 0.43 0.64 .43
L x E 3.21 3 1.07 2.46 .08
L x T 19.97 12 1.66 3.73 .00
S x E 2.10 3 0.70 1.61 .19
8 x T 13.53 12 1.13 2.53 .00
C x L x S 0.26 1 0.26 0.39 .53
C x L x E 0.57 3 0.19 0.43 .73
C x L x T 4.61 12 0.38 0.86 .59
C x S x E 1.20 3 0.40 0.91 .43
C x 8 x T 7.28 12 0.61 1.36 .18
L x 8 x E 0.68 3 0.23 0.52 .67
L x S x T 6.98 12 0.58 1.30 .21
Proefpersoon[CL8] 128.50 192 0.66
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Vervo1g Bij1age 7
Experiment 9: Het herkennen van de emotione1e toon van ge-
fi1terde spraak: ANOVA op de data van de Statiaanse en de
Neder1andse proefpersonen
Bron SS df MS F sign.
Cu1tuur (C) 6.21 1 6.21 8.31 .00
Leeftijdsgroep (L) 3.32 1 3.32 4.44 .04
Sexe (S) 0.69 1 0.69 0.49 .69
Emotie (E) 30.96 3 10.32 18.13 .00
Taa1 (T) 128.95 12 10.75 24.79 .00
C x L 3.21 1 3.21 2.31 .10
C x S 3.71 1 3.71 4.07 .06
C x E 9.53 3 3.18 6.67 .00
C x T 16.54 12 1.38 2.18 .11
L x S 1.85 1 1.85 2.48 .12
L x E 0.69 3 0.23 0.49 .69
L x T 17.71 12 1.48 3.40 .00
S x E 0.65 3 0.22 0.45 .71
S x T 5.73 12 0.48 1.10 .35
C x L x S 2.26 1 2.26 3.02 .08
C x L x E 3.25 3 1.08 2.28 .08
C x L x T 8.87 12 0.74 1.71 .07
C x S x E 3.28 3 1.09 2.29 .08
C x S x T 4.49 12 0.37 0.86 .58
L x S x E 0.34 3 0.11 0.24 .87
L x S x T 6.36 12 0.53 1.22 .26
Proefpersoon[CLS] 143.52 192 0.75
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Vervolg Bijlage 7
Experiment 9: Het herkennen van de emotionele toon vangefilterde spraak: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en
de Nederlandse proefpersonen
Bron 55 df M5 F 5ign.
Cultuur (C) 3.25 1 3.25 1.56 .08Leeftijdsgroep (L) 7.03 1 7.03 10.94 .005exe (5) 0.06 1 0.06 0.10 .75Emotie (E) 27.04 3 9.01 21.49 .00Taal (T) 106.94 12 8.91 20.27 .00
C x L 3.04 1 3.04 4.18 .15C x 5 2.50 1 2.50 3.34 .21C x E 29.06 3 9.69 23.09 .00C x T 8.74 12 0.73 1.66 .07
L x 5 0.72 1 0.72 1.12 .29L x E 0.41 3 0.14 0.33 .81L x T 12.30 12 1.02 2.33 .01
5 x E 1.27 3 0.42 1.01 .395 x T 5.86 12 0.49 1.11 .35
C x L x 5 4.06 1 4.06 3.32 .09C x L x E 2.38 3 0.79 1.89 .13C x L x T 11.80 12 0.98 2.24 .11
C x 5 x E 0.62 3 0.21 0.49 .69
C x 5 x T 7.78 12 0.65 1.48 .13L x 5 x E 1.37 3 0.46 1.09 .35
L x 5 x T 6.65 12 0.55 1.26 .24
Proefpersoon[CL5] 123.42 192 0.64

Bijlage 8
Experiment 10: Dichotische luistertaak met gefilterde emo-
tionele expressies: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en
de 5tatiaanse proefpersonen
Bron 55 df M5 F 5ign.
Cultuur (C) 4.62 1 4.62 1.74 .19
Leeftijdsgroep (L) 6.50 1 6.50 2.45 .12
5exe (5) 0.72 1 0.72 0.27 .60
Oorvoorkeur (0) 28.62 1 28.62 4.71 .05C x L 24.62 1 24.62 4.30 .06
C x 5 6.50 1 6.50 2.45 .12
C x 0 7.56 1 7.56 0.98 .32
L x 5 0.06 1 0.06 0.02 .88
L x 0 33.06 1 33.06 3.28 .06
5 x 0 7.36 1 7.36 0.94 .34
C x L x 5 3.80 1 3.80 1.43 .23C x L x 0 6.00 1 6.00 0.78 .38
C x 5 x 0 5.52 1 5.52 0.72 .40
L x 5 x 0 0.42 1 0.42 0.05 .82
Proefpersoon[CLS] 509.16 192 2.65
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Vervolg Bijlage 8
Experiment 10: Dichotische luistertaak met gefilterde emo-
tionele expressies: ANOVA op de data van de 5tatiaanse en
de Nederlandse proefpersonen
Bron 55 df K5 F Sign.
Cultuur (C) 0.02 1 0.02 0.01 .93
Leeftijdsgroep (L) 4.62 1 4.62 1.51 .22
5exe (5) 4.54 1 4.54 1.46 .28
Oorvoorkeur (0) 3.80 1 3.80 0.51 .48
C x L 0.90 1 0.90 0.29 .59
C x 5 1.56 1 1.56 0.51 .48
C x 0 0.42 1 0.42 0.06 .81
L x 5 9.30 1 9.30 3.04 .08
L x 0 23.52 1 23.52 3.13 .08
5 x 0 0.00 1 0.00 0.00 .99
C x L x 5 0.72 1 0.72 0.24 .63
C x L x 0 11.22 1 11.22 1.49 .22
C x 5 x 0 0.12 1 0.12 0.02 .90
L x 5 x 0 0.00 1 0.00 0.00 .99
Proefpersoon[CL5] 587.68 192 3.06
Vervolg Bijlage 8
Experiment 10: Dichotische luistertaak met gefilterde emo-
tionele expressies: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en
de Nederlandse proefpersonen
Bron 55 df K5 F Sign.
Cultuur (C) 4.00 1 4.00 1.37 .24
Leeftijdsgroep (L) 2.56 1 2.56 0.88 .35
5exe (5) 0.16 1 0.16 0.05 .81
Oorvoorkeur (0) 22.09 1 22.09 3.04 .08
C x L 21.97 1 21.97 3.01 .09
C x 5 1.69 1 1.69 0.58 .45
C x 0 11.56 1 11.56 1.59 .21
L x 5 1.21 1 1.21 0.42 .52
L x 0 5.76 1 5.76 0.79 .37
5 x 0 5.65 1 5.65 0.66 .49
C x L x 5 7.84 1 7.84 2.69 .10
C x L x 0 0.81 1 0.81 0.11 .74
C x 5 x 0 7.29 1 7.29 1.00 .32
L x 5 x 0 0.08 1 0.08 0.01 .91
Proefpersoon[CL5] 559.24 192 2.91
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Bijlage 9
Experiment 11: Fysieke karakteristieken van de stimuli
De Btimulustonen werden gegenereerd met een computer-
programma ontworpen door het Instituut voor Sonologie te
Utrecht. De fysieke karakteristieken van de stimulustonen
zijn gebaBeerd op beschrijvingen van toonhoogte, toon-
Bterkte en timbre zoals aangegeven in Plomp (1976).

Standaard-
toon
Drie tonen die
in toonhoogte
van de
standaardtoon
verschillen
Drie tonen die
in toonsterkte
van de
standaardtoon
verschillen
Drie tonen die
in timbre van
de standaard-
toon verschillen

Toon- Toon-
hoogte sterkte Timbre

440 Hz 4 dB SPL -6 dB/oct.
451 Hz 4 dB SPL -6 dB/oct.
462 Hz 4 dB SPL -6 dB/oct.
474 Hz 4 dB SPL -6 dB/oct.

440 Hz
440 Hz
440 Hz

- 5 dB SPL
-11 dB SPL
-15 dB SPL

-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.

440 Hz
440 Hz
440 Hz

4 dB SPL
4 dB SPL
4 dB SPL

- 9 dB/oct.
-12 dB/oct.
-18 dB/oct.
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Bijlage 10
Experiment 11: Schaalwaarden voor de drie niveaus van
toonhoogte, toonsterkte en timbre
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Bijlage 11
Experiment 11: De gerichtheid op toonhoogte in niet-
taalgebonden tonen: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en
de Statiaanse proefpersonen
Bron
Cultuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (S)
Verschilscore (V)
C x L
C x S
C x V
L x S
L x V
S x V
C x L x S
C x L x V
C x S x V
L x S x V
Proefpersoon[CLS)

SS df
4.62 1
6.50 1
0.72 1
28.62 1
24.62 1
6.50 1
7.56 1
0.06 1
33.06 1
7.36 1
3.80 1
6.00 1
5.52 1
0.42 1

509.16 192

MS

4.62
6.50
0.72
28.62
24.62
6.50
7.56
0.06
33.06
7.36
3.80
6.00
5.52
0.42
2.65

F Sign.
1.74 .19
2.45 .12
0.27 .60
4.71 .05
4.30 .06
2.45 .12
0.98 .32
0.02 .88
3.28 .06
0.94 .34
1.43 .23
0.78 .38
0.72 .40
0.05 .82

Vervolg Bijlage 11
Experiment 11: De gerichtheid op toonhoogte in niet-
taalgebonden tonen: ANOVA op de data van de 5tatiaanse en
de Nederlandse proefpersonen
Bron
Cultuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (S)
Verschilscore (V)
C x L
C x S
C x V
L x S
L x V
S x V
C x L x S
C x L x V
C x S x V
L x S x V
Proefpersoon[CLS)

55 df
0.02 1
4.62 1
4.54 1
3.80 1
0.90 1
1.56 1
0.42 1
9.30 1
23.52 1
0.00 1
0.72 1
11.22 1
0.12 1
0.00 1

587.68 192

MS

0.02
4.62
4.54
3.80
0.90
1.56
0.42
9.30
23.52
0.00
0.72
11.22
0.12
0.00
3.06

F Sign.
0.01 .93
1.51 .22
1.46 .28
0.51 .48
0.29 .59
0.51 .48
0.06 .81
3.04 .08
3.13 .08
0.00 .99
0.24 .63
1.49 .22
0.02 .90
0.00 .99
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Vervolg Bijlage 11
Experiment 11: De gerichtheid op toonhoogte in niet-
taalgebonden tonen: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en
de Nederlandse proefpersonen
Bron SS df KS 1" Sign.
Cultuur (C) 4.00 1 4.00 1.37 .24
Leeftijdsgroep (L) 2.56 1 2.56 0.88 .35
Sexe (S) 0.16 1 0.16 0.05 .81
Verschils'core (V) 22.09 1 22.09 3.04 .08
C x L 21.97 1 21.97 3.01 .09
C x S 1.69 1 1.69 0.58 .45
C x V 11.56 1 11.56 1.59 .21
L x S 1.21 1 1.21 0.42 .52
L x V 5.76 1 5.76 0.79 .37
S x V 5.65 1 5.65 0.66 .49
C x L x S 7.84 1 7.84 2.69 .10
C x L x V 0.81 1 0.81 0.11 .74
C x S x V 7.29 1 7.29 1.00 .32
L x S x V 0.08 1 0.08 0.01 .91
Proefpersoon[CLS) 559.24 192 2.91
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Bijlaqe 12
Experiment 12: Fysieke karakteristieken van de stimuli

De stimulustonen werden gegenereerd met een computer-
proqranma ontworpen door het Instituut voor Sonologie te
Utrecht. De fysieke karakteristieken van de stimulustonen
zijn gebaaeerd op beachrijvingen van toonhoogte, toon-
aterkte en timbre zoals aangegeven in Plomp (1976).

Stimulus
toon nr.

Standaard-
tonen

1
2
3
4
5

Too.n die in
toonhoogte
van een
atandaardtoon
verachilt

1A
2A
3A
4A
5A

Toon die in
toonaterkte
van een
atandaardtoon
verachilt

1B
2B
3B
4B
5B

Toon die in
timbre van een
atandaardtoon
verschilt

1e
2e
3e
4e
5e

Toon-
hoogte

262 Hz
294 Hz
349 Hz
392 Hz
440 Hz

266 Hz
290 Hz
345 Hz
396 Hz
444 Hz

262 Hz
294 Hz
349 Hz
392 Hz
440 Hz

262 Hz
294 Hz
349 Hz
392 Hz
440 Hz

Toon-
aterkte

o dB SPLo dB SPL
o dB SPL
o dB SPLo dB SPL

o dB SPLo dB SPLo dB SPL
o dB SPLo dB SPL

-4 dB SPL
-4 dB SPL
-4 dB SPL
-4 dB SPL
-4 dB SPL

Timbre

-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.

-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.

-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.
-6 dB/oct.

o dB SPL -10 dB/oct.
o dB SPL -10 dB/oct.
o dB SPL -10 dB/oct.
o dB SPL -10 dB/oct.o dB SPL -10 dB/oct.

Op de volgende pagina staan de reeksen van tonen vermeld
welke met deze twintig stimulustonen werden gecreeerd:
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Vervolg 8ijlage 11
Eerste reeks Tweede reeks
van tonen van tonen

Identieke 1 2 3 4 5 idem
paren 2 5 4 1 3 idem

3 1 2 5 4 idem
4 3 5 2 1 idem
5 4 1 3 2 idem
4 2 1 5 3 idem
3 4 2 1 5 idem
2 1 5 3 4 idem
1 5 3 4 2 idem
5 3 4 2 1 idem

Reeksen 2 5 4 1 3 2 5 4A 1 3
verschillend 3 1 2 5 4 3 1 2 SA 4
in toon- 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2A
hoogte 4 3 5 2 1 4 3A 5 2 1

1 2 3 4 5 1A 2 3 4 5

Reeksen 2 1 5 3 4 2 18 5 3 4
verschillend 4 2 1 5 3 48 2 1 5 3
in toon- 3 4 2 1 5 3 4 2 1 58
sterkte 1 5 3 4 2 1 5 38 4 2

5 3 4 2 1 5 3 4 28 1

Reeksen 3 1 2 5 4 3 1 2 5e 4
verschillend 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3e
in timbre 1 2 3 4 5 1 2e 3 4 5

4 3 5 2 1 4e 3 5 2 1
5 4 1 3 2 5 4 1e 3 2
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Bijlage 13
Experiment 12: Discriminatie van sequenties van tonen:
ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Statiaanse
proefpersonen
Bron SS df KS F Sign.
Cultuur (C) 41.93 1 41.93 6.40 .01
Leeftijdsgroep (L) 215.36 1 215.36 28.41 .00
Sexe (S) 8.56 1 8.56 1.37 .24
Trialtype (T) 2090.78 1 2090.78 181.73 .00
C x L 7.43 1 7.43 1.19 .28
C x S 14.25 1 14.25 2.28 .13
C x T 20.48 1 20.48 3.27 .02
L x S 8.27 1 8.27 1.32 .25
L x T 27.30 1 27.30 2.36 .13
S x T 7.70 1 7.70 0.67 .42
C x L x S 3.33 1 3.33 0.29 .59
C x L x T 0.18 1 0.18 0.02 .90
C x S x T 0.11 1 0.11 0.01 .92
L x S x T 1.50 1 1.50 0.13 .72
Proefpersoon[CLS] 1201.49 192 6.26
Vervolg Bijlage 13
Experiment 12: Discriminatie van sequenties van tonen:
ANOVA op de data van de Statiaanse en de Neder1andse
proefpersonen
Bron SS df KS F Sign.
Cultuur (C) 76.13 1 76.13 9.64 .02
Leeftijdsgroep (L) 61.23 1 61.23 7.75 .00
Sexe (S) 25.25 1 25.25 3.20 .08
Trialtype (T) 1542.53 1 1542.53 173.76 .00
C x L 17.02 1 17.02 2.15 .14
C x S 17.43 1 17.43 2.21 .14
C x T 68.48 1 68.48 7.71 .01
L x S 6.38 1 6.38 0.81 .37
L x T 0.18 1 0.18 0.02 .89
S x T 6.89 1 6.89 0.78 .38
C x L x S 17.43 1 17.43 2.21 .14
C x L x T 36.91 1 36.91 4.16 .06
C x S x T 0.03 1 0.03 0.00 .95
L x S x T 2.18 1 2.18 0.25 .62
ProefpersoOn[CLS] 1516.16 192 7.90
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Vervolg Bijlage 13
Experiment 12: Discriminatie van sequenties van tonen:
ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Nederlandse
proefpersonen
Bron SS df MS F Sign.
Cultuur (C) 5.06 1 5.06 1.00 .32
Leeftijdsgroep (L) 111.30 1 111.30 21.96 .00
Sexe (S) 1.56 1 1.56 0.31 .58
Trialtype (T) 1402.50 1 1402.50 178.42 .00
C x L 46.92 1 46.92 9.26 .01
C x S 41.60 1 41.60 4.29 .06
C x T 63.20 1 63.20 12.47 .00
L x S 0.72 1 0.72 0.09 .76
L x T 49.70 1 49.70 9.91 .00
S x T 8.70 1 8.70 0.11 .29
C x L x S 0.12 1 0.12 0.02 .88
C x L x T 31.92 1 31.92 4.06 .06
C x S x T 0.02 1 0.02 0.00 .96
L x S x T 6.50 1 6.50 0.83 .36
Proefpersoon[CLS] 973.05 192 5.07

Bijlage 14
Experiment 13: Fysieke karakteristieken van de stimuli
De stimu1ustonen werden gegenereerd met een computer-
programma ontworpen door het Instituut voor Sonologie te
Utrecht. De fysieke karakteristieken van de stimulustonen
zijn gebaseerd op beschrijvingen van toonhoogte, toon-
sterkte en timbre zoals aangegeven in Plomp (1976).
Stimulus- Toon- Toon-
toon nr. hoogte sterkte Timbre

1 262 Hz 0 dB SPL -6 dB/octaaf
2 294 Hz 0 dB SPL -6 dB/octaaf
3 349 Hz 0 dB SPL -6 dB/octaaf
4 392 Hz 0 dB SPL -6 dB/octaaf
5 440 Hz 0 dB SPL -6 dB/octaaf

Met deze vijf stimulustonen werden vijf reeksen van tonen,
elk bestaande uit drie tonen, gecreeerd. Deze reeksen waren
als volgt opgebouwd:
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Vervolg Bijlage 13
Nummera van de stimuluatonen waarmee de reekaen van tonen
waren opgebouwd:

154
531

243
412
325

Bijlage 15
Experiment 13: Dichotiache luiatertaak met aequentiea van
tonen: ANOVA op de data van de Bonaireaanae en de 8tatiaan-
se proefpersonen
Bron 88 df M8 F 8ign.
Cultuur (C) 4.62 1 4.62 2.27 .14
Leeftijdsgroep (L) 0.00 1 0.00 0.00 .97
Sexe (8) 0.56 1 0.56 0.28 .60
Oorvoorkeur (0) 526.70 1 526.70 71.93 .00
C x L 2.40 1 2.40 1.18 .28
C x S 5.06 1 5.06 2.49 .12
C x 0 15.60 1 15.60 2.13 .15
L x 8 0.90 1 0.90 0.44 .51
L x 0 33.06 1 33.06 4.52 .06
8 x 0 6.00 1 6.00 0.82 .37
C x L x 8 0.56 1 0.56 0.28 .60
C x L x 0 51.12 1 51.12 1.98 .11
C x 8 x 0 9.92 1 9.92 1.26 .24
L x 8 x 0 10.56 1 10.56 1.44 .23
Proefpersoon[CL8) 390.76 192 2.04
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Vervolg Bijlage 15
Experiment 13: Dichotische luistertaak met sequenties van
tonen: ANOVA op de data van de Statiaanse en de Nederlandse
proefpersonen
Bron
CUltuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (S)
Oorvoorkeur (0)
C x L
C x S
C x 0
L x S
L x 0
S x 0
C x L x S
C x L x 0
C x S x 0
L x S x 0
Proefpersoon[CLS]

SS
0.00
6.25
7.29

243.36
0.81
0.08
11.56
0.64
20.25
0.81
0.36
9.61
22.09
12.96
379.56

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

192

df MS F

0.00
3.16
3.69
39.31
0.41
0.05
1.87
0.32
3.27
0.13
0.18
1.55
3.57
2.09

Sign.
1.00
.08
.06
.00
.52
.83
.17
.57
.07
.72
.67
.21
.06
.15

Vervolg Bijlage 15
Experiment 13: Dichotische luistertaak met sequenties van
tonen: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de Neder-
landse proefpersonen
Bron
Cultuur (C)
Leeftijdsgroep (L)
Sexe (S)
Oorvoorkeur (0)
C x L
C x S
C x 0
L x S
L x 0
S x 0
C x L x S
C x L x 0
C x S x 0
L x S x 0
Proefpersoon[CLS]

SS df
4.62 1
0.90 1
0.20 1

382.20 1
6.00 1
3.80 1
14.02 1
2.40 1
7.02 1
5.06 1
0.02 1

105.06 1
2.40 1
0.72 1

347.92 192

0.00
6.25
7.29

243.36
0.81
0.08
11.56
0.64
20.25
0.81
0.36
9.61
22.09
12.96
1.98

MS
4.62
0.90
0.20

382.20
6.00
3.80
14.02
2.40
7.02
5.06
0.02

105.06
2.40
0.72
1.81

F Sign.
2.55 .11
0.50 .48
0.11 .74
54.48 .00
3.31 .09
2.10 .15
7.70 .06
1.33 .25
1.00 .32
0.72 .40
0.01 .91
2.54 .11
0.34 .56
0.10 .75
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Bijlaqe 16
Experiment 14: De verwerkinq van auditieve en visuele
informatie: OVerzicht van de wijze waarop de auditieve
stimuli werden qekoppeld aan de visuele stimuli

Visuele invoer Auditieve invoer

Schenn Koptelefoon.. Audiorecorder

+ Code M (groen)

groen t

rood

Code N (rood) b=:::::::

I I

Signaal A Signaal B
(rood) (groen)

timer timer

BSCASC
Reactie converter

_____ 1 ~·D
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Bijlage 17
Experiment 14: De verwerking van auditieve en visuele
informatie: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de
Statiaanse proefpersonen

Bron
Subtaken met conflicterende en niet-conflicterende stimuli

Sign.
Cultuur (C)
Leeftijds-
groep (L)
Sexe (S)
Domein (D)
Trialtype:
Interferentie (Ti)*
C x L
C x S
C x D
C x Ti
L x S
L x D
L x Ti
S x D
S x Ti
C x L x S
C x L x D
C x L x Ti
C x S x D
C x S x Ti
L x S x D
L x S x Ti
Proefpersoon[CLS]

SS
705.82
2159.95
12.80
287.92
620.04
34.74
10.48
0.23
15.77
48.20
93.68
54.26
3.83
0.68
5.84
5.48
4.38
2.60
1.09
10.19
0.10

5431.01

df
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

192

KS
705.82
2159.95
12.80
287.92
620.04
34.74
10.48
0.23
15.77
48.20
93.68
54.26
3.83
0.68
5.84
5.48
4.38
2.60
1.09
10.19
0.10
27.82

* De factor TI is genest in de factor D

F

25.37
77.65
0.46
51.29

437.39
1.25
0.38
0.04
11.13
1.73
16.69
38.28
0.68
0.48
0.21
0.98
3.09
0.46
0.00
1.82
0.07

.00

.00

.50

.00

.00

.27

.54

.84

.00

.19

.00

.00

.41

.49

.65

.32

.08

.50

.99

.18

.79



164 Bijlagen

Vervolg Bijlage 17
Experiment 14: De verwerking van auditieve en visuele
informatie: ANOVA op de data van de 5tatiaanse en de
Nederlandse proefpersonen
Subtaken met conflicterende en niet-conflicterende stimuli
Bron SS df MS F 5ign.
Cultuur (C) 1454.44 1 1454.44 61.75 .00
Leeftijds-
groep (L) 1554.82 1 1554.82 66.01 .00
Sexe (S) 343.76 1 343.76 4.60 .07
Domein (D) 724.85 1 724.85 139.01 .00
Trialtype: 490.69 1 490.69 353.69 .00
Interferentie (Ti)*
C x L 167.40 1 167.40 7.11 .01
C x S 137.49 1 137.49 5.84 .06
C x D 89.83 1 89.83 17.23 .00
C x Ti 45.16 1 45.16 32.55 .00
L x S 24.09 1 24.09 1.02 .31
L x D 6.25 1 6.25 1.20 .27
L x Ti 41.73 1 41.73 30.08 .00
S x D 58.82 1 58.82 11.28 .00
5 x Ti 6.77 1 6.77 4.88 .06
C x L x 5 203.57 1 203.57 8.64 .00
C x L x D 1.14 1 1.14 0.22 .64
C x L x Ti 8.99 1 8.99 6.48 .01
C x 5 x D 18.93 1 18.93 3.63 .06
C x S x Ti 3.18 1 3.18 2.30 .13
L x 5 x D 16.48 1 16.48 3.16 .08
L x 5 x Ti 0.59 1 0.59 0.43 .51
Proefpersoon[CL5] 4522.12 192 23.55
* De factor TI is genest in de factor D
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Vervolg Bijlage 17
Experiment 14: De verwerking van auditieve en visuele
informatie: ANOVA op de data van de Bonaireaanse en de
Neder1andse proefpersonen

Bron
Subtaken met conflicterende en niet-conflicterende stimuli

sign.
cu1tuur (C)
Leeftijds-
groep (L)
Sexe (S)
Domein (0)
Tria1type:
Interferentie (Ti)*
C x L
C x S
C x D
C x TI
L x S
L x 0
L x Ti
S x 0
S x Ti
C x L x S
C x L x D
C x L x Ti
C x S x D
C x S x Ti
L x S x D
L x S x Ti
Proefpersoon[CLS]

SS
133.86
1124.73
234.19
699.41
330.52
49.62
123.89
99.10
7.56
53.66
28.39
6.82
78.80
19.08
140.44
4.04
3.15
0.30
0.82
31.91
2.89

4300.17

1
1
1
1

-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

192

df
1

MS

133.86
1124.73
234.19
699.41
330.52
49.62
123.89
99.10
7.56
53.66
28.39
6.82
78.80
19.08
140.44
4.04
3.15
0.30
0.82
31.91
2.89
22.40

* De factor TI is genest in de factor D.

F

5.98
50.22
10.46
143.03
277.47
2.22
10.00
20.27
16.34
2.40
5.81
5.72
0.16
16.01
6.27
0.83
2.64
0.06
0.69
6.53
2.42

.02

.00

.06

.00

.00

.14

.06

.00

.02

.12

.02

.02

.69

.03

.01

.36

.11

.81

.41

.01

.12





SAMENV ATTING

Effecten van taaltonaliteit op het cognitier runctioneren:
Een eross-cultureel onderzoek

In de lingutstiek wordt onderscheid gemaakt tussen toontalen en niet-toon-
tal en. In toontalen kan de semantische betekenis van een woord veranderen
met een wijziging in de toonpatronen waarmee de phonemen van dat woord
worden uitgesproken. Voorbeelden van dergelijke toonwoorden zijn de
Papiamento woorden "papa" (pap) en "papa" (vader). In de eerste van deze
twee woorden verwijzen de op de eerste en tweede lettergreep geplaatste
tekens naar respectievelijk een hogere en een lagere toonhoogte bij de
uitspraak. In het tweede woord is de volgorde van de tekens omgekeerd en
worden dezelfde lettergrepen met respectievelijk een lagere en een hog ere
toonhoogte uitgesproken. Verschillende effecten zijn toegeschreven aan dit
semantisch gebruik van toonhoogte in taal. Er zijn relaties gepostuleerd
tussen taaltonaliteit en cross-culturele verschillen in andere domeinen van
auditieve informatieverwerking (Wober, 1969, 1975). Ook zijn er onderzoe-
ken bekend waarin verschillen tussen toontaligen en niet-toontaligen werden
gevonden in patronen van cerebrale lateralisatie voor auditieve informatie
met tonale aanwijzingen (cf. Fromkin, 1978). Vanuit dit gezichtspunt is
taaltonaliteit een, mogelijk subtiele, doch vanwege zijn levenslang effect,
doordringende factor die mogelijk leidt tot verschillen in gevoeligheid voor
fijne modulaties in aile auditieve informatie. Indien dit waar is, rijst de vraag
wat de consequenties zijn voor cross-culturele communicatie en voor de im-
plementatie van modeme, overwegend visueel georienteerde onderwijs-
programma's in gemeenschappen waar in een toontaal wordt gecommuni-
ceerd.
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Echter, de onderzoeksbevindingen welke brede interculturele verschillen
suggereren in het cognitief functioneren, gerelateerd aan taaltonaliteit,
lrunnen sterk betwijfeld worden. Hier ligt tevens de meest belangrijke reden
voor het uitvoeren van dit onderzoek. In veel cross-cultureel onderzoek
waarbij de onderzoeker verschillen op een variabele registreert teneinde hun
antecedenten te identificeren, doet zich een probleem voor met betrekking tot
de interpreteerbaarheid van de resultaten. Een geobserveerde relatie tussen
phenomenen kan zeer wei beschouwd moeten worden als coincidenteel, daar
de vaak in cross-cultureel onderzoek gebruikte correlatie methode geen
causale riehting kan aantonen. Hiertoe dient andersoortige evidentie te
worden verkregen die de relatieve plausibiliteit van een of andere assumptie
met betrekking tot causale richting suggereert (cf. Whiting, 1964).
Het is duidelijk dat daar culturele groepen in vele opzichten verschillen, de
keuze voor een bepaalde verklaring over altematieve verklaringen dikwijls
moeilijk te rechtvaardigen is, en dat de uiterste zorg benodigd is wanneer
inferenties worden gemaakt vanuit geobserveerde relaties. Deze studie
verschaft een raamwerk om de interpreterbaarheid van geobserveerde
gedragsverschillen tussen culturen te verbeteren. Het raamwerk is gebaseerd
op het idee dat relaties tussen wijd uiteenlopende gedragsdomeinen
getraeeerd dienen te worden met behulp van een stapsgewijze benadering.
Slechts door een aantal kleine stapjes te nemen in plaats van een grote
sprong, kan adequate evidentie worden verkregen inzake de relaties tussen
zulke uiteenlopende fenomenen als bijvoorbeeld cerebrale lateralisatie voor
auditieve informatie en taaltonaliteit. De gevolgde benadering hield in dat een
welomschreven en duidelijk observeerbaar cross-cultureel verschil in de
perceptie van toon in gesproken taal als uitgangspunt diende. Auditieve
stimulusdomeinen die opliepen in psychologiscbe afstand met betrekking tot
deze focale variabele, werden vastgesteld. Drie domeinen werden
onderscheiden, te weten een taalgebonden, een deels-taalgebonden en een
niet-taalgebonden. Op aile drie de domeinen werden taken geconstrueerd
waarmee vaardigheden in het ver-werken van die informatie en cerebrale
lateralisatie voor die informatie werden gemeten. Verschillen werden
geinterpreteerd tegen een achtergrond van overeenkomsten, c.q. variabelen
die verondersteld werden cultureel invariant te zijn. Naast stimuli waarvoor
een groepsverschil werd gepostuleerd indien taaltonaliteit effect sorteerde,
werden andere taken afgenomen die procedureel grote overeenkomst
vertoonden doch het cruciale element van toon als een onderseheidend
kenmerk ontbeerden. Op de laatstgenoemde taken werden geen verschillen
verwaeht tussen sprekers van toontalen en niet-toontalen.
Data voor het onderzoek werden ingezameld op Bonaire, de Nederlandse
Antill en, waar de toontaal Papiamento gesproken wordt, op Sint Eustatius
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waar een niet-toontalige Engels-gebaseerde taal wordt gesproken, en in
Nederland. De Nederlandse proefpersonen dienden als referentiegroep. Ten-
einde rekening te houden met veranderingen met de leeftijd in effecten van
taaltonaliteit, werden kinderen van twee leeftijdsgroepen (acht- en
twaaltjarigen) betrokken als proefpersonen in elk van de drie taalgroepen.

De resultaten tonen aan dat taaltonaliteit slechts een effect heeft op het
onderscheiden van successievelijk, paarsgewijs aangeboden sequenties met
toonhoogteverschillen. In dit opzicht werden cross-culturele verschillen
gevonden in prestaties op woord discriminatietaken op het taalgebonden
stimulusdomein. De toontalige proefpersonen waren beter dan de niet-toon-
taligen in staat om toonhoogte te onderscheiden in zowel een bekende als een
onbekende toontaal. Dit geeft een sterke beinvloeding weer van omgevings-
factoren op het leren van taal, dat schijnt te generaliseren naar andere talen
dan de eigen toontaal. Ook de niet-toontalige proefpersonen waren enigszins
hoven kansniveau in staat om tonaal onderscheiden woorden te onderschei-
den, zij het in mindere mate dan de toontaligen.
Naast de twee woorddiscriminatietaken werden effecten van taaltonaliteit
slechts waargenomen bij het onderscheiden van paarsgewijs gepresenteerde
reeksen van tonen met verschillen in niveau van toonhoogte. De prestaties op
deze taak lagen echter rond, c.q. beneden kansniveau zodat interpretaties
ervan met de nodige voorbehoud dient te geschieden.
Op de dichotische luistertaken waren de prestaties van alle groepen verge-
lijkbaar. Deze resultaten komen overeen met de gangbare bevindingen dat
verbale informatie meer in de linkerhemisfeer wordt verwerkt, en niet-
verbale informatie meer in de rechterhemisfeer. Op geen van de dichotische
luistertaken werden effecten van leeftijdsgroep geobserveerd. Op achtjarige
leeftijd lijkt de cerebrale lateralisatie voor auditieve informatie reeds te zijn
gerealiseerd.
Op de taken met deels-taalgebonden informatie werden eigen-taal-effecten
geobserveerd. Op geen der experimenten werden effecten van sexe waar-
genomen. AIle taken die vaardigheden onderzochten, gaven effecten van
leeftijdsgroep te zien.

De belangrijkste conc1usie uit dit onderzoek is dat de relaties die gepostu-
leerd worden over een brede range van gedrag, kritisch dienen te worden
beschouwd. Wanneer een verondersteld verband tussen diverse vormen van
gedrag in kleinere stappen van analyse worden onderverdeeld, kan blijken
dat dit verband coincidenteel is, of zelfs niet langer relevant vanuit een
psychologisch optiek.



SUMMARY

Effects of language tonality on cognitive functioning:
A cross-cultural study

In linguistics a distinction is made between tone languages and nontone
languages. In the former the semantic meaning of a word can change with a
shift in the pattern of pitch with which the phonemes of the word are
pronounced. The Papiamento words "papa" (porridge) and "papa" (Dad) can
be taken as an example. In the first of these two words the marks on the two
syllables indicate a higher and lower pitch respectively, while in the latter a
lower and higher pitch are indicated for the pronounciation of the two
phonemes. Various effects have been ascribed to this semantic use of pitch in
language. Relationships have been postulated between tone in language and
cross-cultural differences in other domains of auditory information processing
(Wober, 1969, 1975). There are also studies in which differences between
tone language and nontone language speakers are found in cerebral
lateralization patterns for auditory information containing pitch (cf. Fromkin,
1978). In this view tone in language is a maybe subtle, but due to its
life-long effect, pervasive factor which could lead to a differential sensitivity
for fine modulations in all auditory information. If this is correct, the ques-
tion should be raised what the consequences are for cross-cultural
communication and for the implementation of modern predominantly visually
oriented education programs in tone language societies.

However, the research findings suggesting broad intercultural differences in
cognitive functioning related to the semantic use of pitch in language, can be
seriously questioned and here lies the main reason for carrying out the
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project described in this report. In many cross-cultural investigations where
the researcher registers differences on a variable in order to identify their
antecedents, a problem arises with respect to the interpretability of the
results. A relationship observed between some phenomena might very well
be regarded as coincidental, as the correlational method commonly used in
cross-cultural studies cannot show the direction of causation. It must rest
upon other evidence suggesting the relative plausibility of one or the other
assumption as to causal direction (cf. Whiting, 1964).

It is clear that since cultural groups differ in many respects, the choice for
one particular explanation over alternative explanations is often difficult to
justify, and that the utmost caution is demanded when inferences are drawn
from observed relationships. The present study offers a framework to
improve the interpretability of differences observed in behavior patterns
across cultures. The framework is based on the idea that relations between
widely different behavior domains need to be traced through a stepwise
approach. Only by taking a number of small steps rather than one big jump,
adequate evidence can be collected about the relationship between such
widely separate phenomena as, for example, hemispheric processing of
auditory information and tone in language.
An approach is followed in which a well-defmed and clearly observable
cross-cultural difference in the perception of tone in spoken words is the
starting point. Auditory stimulus domains of increasing psychological
distance to this focal variable are defined. A language related, a
semi-language related and a non-language related stimulus domain were
distinguished. In all three domains tasks were created measuring abilities to
identify tonal information, and the ways of processing tonal information in
the cerebral hemispheres. Differences were interpreted against a background
of similarities or variables presumed to be culturally invariant. Apart from
tasks for which an intergroup difference was to be expected if the antecedent
factor of tone would have a demonstrable effect, other tasks were
administered, procedurally very similar, but not containing the crucial
element of tone as a distinguishing feature. On the latter tasks no differences
were anticipated between speakers of tone languages and nontone languages.

Data for the study were collected on Bonaire in the Dutch Antilles where the
tone language Papiamento is spoken, on Sint Eustatius with a nontone
EngJish-derived vernacular and in Holland. The Dutch subjects formed a
reference group. To account for possible developmental changes in effects of
pitch, children at two ages (eight and twelve years) served as subjects in each
of the three language groups.



172 Summary

The findings show that the linguistic pitch orientation of the tone language
speakers has only an effect on the discrimination of successively pairswise
presented sequences distinguished by pitch. Cross-cultural differences in this
respect were found in performance on word discrimination tasks in the
language related domain. Speakers of tone languages were better able to
discriminate pitch in familiar as well as nonfamiliar tone languages.
This indicates a strong moulding effect of environmental factors on language
learning, which seem to generalize to languages other than one's native tone
language. It need to be emphasized that nontone language speakers were also
able to discriminate tone-distinguished words above chance level, be it in a
less proficient way than the tone language speakers.
Besides on the two word discrimination tasks, the more pronounced pitch
orientation of the tone language speakers was only reflected by the better
discrimination of pairwise presented musical strings with different pitch
level. However, these performance patterns were only observed for the
twelve years old subjects.
On the dichotic listening tasks performance levels of all groups were about
the same. These are in line with the common finding that the left hemisphere
is dominant for the processing of verbal information and the right
hemisphere for nonverbal information. None of the dichotic listening tasks
showed age effects. Lateralization seemed to have attained a fixed form by
age eight.
On the tasks with semi-language bound stimuli own-language effects were
observed. Overall no differences were found in performance of boys and
girls. Effects of age were found for all tasks measuring abilities.

The main conclusion that can be drawn from the present study is that the
relations postulated between a broad range of behavior have to be critically
considered. When a presumed relationship between different behaviors is
divided in smaller steps of analysis, this relation may prove to be coinci-
dental and may even not be psychologically relevant any longer.
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