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Lead 

 In spraak hoort een luisteraar woorden als discrete wel-afgebakende 

eenheden. In het akoestisch signaal is deze welgevormdheid echter nauwelijks terug 

te vinden. Een belangrijke vraag in onderzoek naar gesproken woordherkenning is 

welke karakteristieken in het spraaksignaal relevant zijn voor het waarnemen van 

woordgrenzen. 

 

Inleiding 

 De menselijke luisteraar kan onder zeer uiteenlopende omstandigheden 

gesproken woorden herkennen. Zo kunnen wij ons razendsnel aan nieuwe sprekers 

aanpassen, we hebben nauwelijks last van tempowisselingen in spreeksnelheid, en 

zelfs achtergrondgeluiden hoeven niet storend te zijn. Verder kunnen we ons aan 

allerlei verschillende dialecten aanpassen en zelfs ingrijpende veranderingen in het 

spraaksignaal - zoals bijvoorbeeld fluisteren, schreeuwen, zingen of spreken door de 

telefoon - leveren doorgaans weinig storende effecten op. Spraakherkenning is vanuit 

dit oogpunt dan ook een verbazingwekkende prestatie omdat ondanks enorme 

variaties in het akoestisch signaal, de menselijke luisteraar op een robuuste manier 



 
 

 

 

woorden herkent. 

 Het gemak waarmee de luisteraar tot deze prestatie komt, staat in tegenstelling 

tot de moeite waarmee machines spraak herkennen. Tot op heden is automatische 

spraakherkenning uiterst moeilijk gebleken. Er bestaan weliswaar systemen die een 

beperkt aantal woorden herkennen, maar deze woorden dienen bij voorkeur door één 

spreker, op één standaard manier in een goede microfoon te worden ingesproken. 

Daarenboven moet ieder woord in isolatie worden uitgesproken. De reden waarom 

automatische spraakherkenning zo moeilijk is, is van tweeërlei aard. Ten eerste is er, 

zoals reeds gezegd, een enorme variatie in de akoestische realisatie van een woord. 

Eenzelfde woord kan op zeer veel manieren worden uitgesproken. Als men bedenkt 

dat het mentale woordenboek van een volwassen persoon circa 40.000 verschillende 

woorden bevat, dan ontstaat een bijna oneindig aantal mogelijkheden om al die 

woorden - die telkens weer anders worden uitgesproken - te herkennen. Deze 

invariantie in de spraak levert voor machines, maar niet voor de mens, vaak 

onoverkomelijke problemen op. 

 Een tweede fundamenteel probleem is dat woorden zelden in isolatie worden 

uitgesproken: Woorden zijn bijna altijd ingebed in een zin. In principe zou dit niet 

problematisch hoeven te zijn, mits er tussen de afzonderlijke woorden kenmerken 

aanwezig zouden zijn die de grens tussen woorden markeren. Men kan bijvoorbeeld 

aan het alfabetisch schrift denken waar de spatie gebruikt wordt om de grens tussen 

twee woorden aan te geven. In het spraaksignaal zijn echter geen hoorbare `spaties' 

aanwezig. Dit levert een segmentatieprobleem op, waardoor een automatisch 

spraakherkenningsysteem vaak niet weet waar het ene woord begint en het andere 

eindigt. Intuïtief is dit voor te stellen wanneer men naar een vreemde taal luistert: Vaak 

lijkt dit op een grote brij van klanken waar nauwelijks eenheden op woordniveau in te 

ontdekken zijn. Weliswaar kan in een aantal gevallen een pauze dienen als 

woordgrens, maar korte pauzes zijn vaak onbetrouwbaar. Bijvoorbeeld, een zin als `de 

melk is zuur' wordt in lopende spraak uitgesproken als 'demél kissuur'. Er is dus wel 

een pauze in die zin, maar die staat voor de /k/ binnen het woord `melk', terwijl er juist 

geen pauze is tussen `de melk' en `is zuur'. Korte pauzes zijn om die reden nauwelijks 

betrouwbaar als segmentatiecue. In het algemeen kan dan ook gesteld worden dat 

het segmentatieprobleem, samen met de invariantie, een van de grootste 



 
 

 

 

hindernissen is in de automatische herkenning van spraak. Om die reden is het dan 

ook interessant te weten hoe de menselijke luisteraar gesproken woorden herkent. 

 

__________________________ 

Figuur 1  

___________________________ 

 

1. Syllabische segmentatie 

 Een van de eerste ideeën over hoe een luisteraar het continue spraaksignaal 

opdeelt in woorden is terug te voeren tot het idee van de syllabische segmentatie. De 

notie is dat een luisteraar het spraaksignaal opdeelt in segmenten ter grootte van een 

syllabe. Deze segmenten zouden dan intermediëren tussen enerzijds het continue 

variërend akoestisch signaal en anderzijds het woord zoals dit in het hoofd van de 

luisteraar is opgeslagen (het zogenaamde mentale lexicon). Het grote voordeel van 

een syllabische segmentatiestrategie is dat het aantal zoekmogelijkheden aanzienlijk 

wordt beperkt omdat er namelijk veel minder verschillende syllaben zijn dan 

verschillende woorden. Hierdoor wordt de zoekruimte verkleind waardoor de 

herkenning in principe veel efficiënter zou kunnen verlopen. Psychologische evidentie 

voor de rol van de syllabe in spraakherkenning werd gevonden in een studie van 

Mehler, Dommergues, Frauenfelder en Segui (1981). Deze gebruikten een fragment-

detectie taak waarbij proefpersonen zo snel mogelijk een van te voren gespecificeerd 

fragment moesten detecteren in een lijst met woorden. Aan de luisteraars werd 

bijvoorbeeld gevraagd om zo snel mogelijk te reageren als zij `BA' of `BAL' hoorden 

aan het begin van een woord. Bij Franse luisteraars bleek dat de reactietijd sneller 

was als het te detecteren fragment precies overeenkwam met de eerste syllabe van 

een woord: `BA' werd sneller gedetecteerd in `BA.LLON' dan in `BAL.CON', terwijl 

`BAL' sneller gedetecteerd werd in `BAL.CON' dan in `BA.LLON' (de '.' geeft de 

syllabegrens aan). Dit resultaat leverde een eerste bevestiging op van het idee dat de 

syllabe een belangrijke rol speelt bij de herkenning van spraak.  

 

De taalspecificiteit van de syllabe 

 Het bleek echter dat syllabische segmentatie geen universele 



 
 

 

 

segmentatiestrategie was. Bij een replicatie van de Franse studie in het Engels bleek 

dat het voor Engelse luisteraars niet uitmaakte of het te detecteren segment wél of 

niet overeenkwam met een syllabe (Cutler, Mehler, Norris, Segui, 1986). Evenals in 

Engels vonden ook wij voor het Nederlands geen effecten van syllabegrenzen in een 

fragment-detectietaak (Vroomen & de Gelder, 1994). Voor Nederlandse 

proefpersonen maakte het niet uit of ze `MA' of `MAS' in `MA.SSA' of `MAS.KER' 

moesten detecteren: In alle gevallen waren ze even snel. Een verklaring voor dit 

taalspecifieke verschil werd gevonden in het feit dat syllabegrenzen in Germaanse 

talen zoals het Nederlands en Engels ambiguer zijn dan in het Frans (bijvoorbeeld, 

`MA.SSA' kan ook gesyllabifieerd worden als `MAS.SA' terwijl deze ambiguïteit in het 

Frans veel minder is). Een syllabische segmentatieprocedure zou in Germaanse talen 

dus inefficiënt kunnen zijn omdat syllabegrenzen voor de luisteraar minder duidelijk 

zijn. 

 

2. Metrische segmentatie 

 Voor het Engels en het Nederlands werd voorgesteld dat de metrische 

distinctie tussen sterke en zwakke syllaben van belang is (Cutler & Norris, 1988; de 

Gelder & Vroomen, 1994; Vroomen & de Gelder, 1995). Een sterke syllabe kan 

gedefinieerd worden als een syllabe met een volle klinker, terwijl een zwakke syllabe 

een gereduceerde klinker heeft zoals de `uh' (ook wel `schwa' genoemd) die te horen 

is in de tweede klinker van het woord `VAder' (Sterke klinkers staan voortaan in 

hoofdletters, zwakke in kleine letters). In het woord `VAder' is de eerste syllabe sterk, 

de tweede zwak. Uit een statistische analyse van de Nederlandse woordenschat bleek 

dat woorden vaker beginnen met een sterke syllabe dan met een zwakke (Vroomen & 

de Gelder, 1995). Het woord `VAder' is dus een typisch voorbeeld omdat dit woord 

begint met een sterke syllabe en eindigt met een zwakke. (Een uitzondering op deze 

regelmatigheid zijn woorden die met `be-', `ge-' of `ver-' beginnen, alhoewel dit vaak 

afgeleide woorden zijn zoals `beDANKT', `geLEEFD' en `verLIEFD'). Volgens het idee 

van de metrische segmentatie gebruiken luisteraars sterke syllaben als `cue' om het 

begin van een nieuw woord te postuleren: Iedere keer als een sterke syllabe wordt 

gehoord, wordt tevens een nieuwe lexicale toegangspoging geïnitieerd; bij een zwakke 

syllabe gebeurt dit daarentegen niet. Dit idee heeft tot een aantal voorspellingen geleid 



 
 

 

 

die hieronder staan uitgewerkt. 

 

Mispercepties 

 Soms kan de (normale) werking van een systeem achterhaald worden door de 

fouten die het maakt. Zo kunnen mispercepties in spraak iets vertellen over hoe 

woorden in de normale gang van zaken worden herkend. Om zulke mispercepties op 

een gecontroleerde manier uit te lokken, kan spraak op een zeer laag geluidsniveau 

worden aangeboden zodat deze nog net verstaanbaar is. In ons onderzoek (Vroomen, 

van Zon, de Gelder, in press-a) lieten we bijvoorbeeld korte onvoorspelbare 

zinsfragmenten horen die nog net met moeite konden worden verstaan. 

Proefpersonen moesten vervolgens zeggen wat ze hadden gehoord. Een typisch 

voorbeeld van zo’n korte zin is ‘ inTERN beSLUIT’ welk een metrisch patroon heeft dat 

gelijk is aan ’Zwak-Sterk Zwak-Sterk’. Proefpersonen waren geneigd om dit voor het 

Nederlands a-typisch patroon te veranderen in een regelmatig patroon waarin 

woorden met een sterke klinker beginnen. De zin ‘ inTERN beSLUIT’ werd bijvoorbeeld 

gehoord als ‘de KERker SLUIT’. In dit voorbeeld is te zien dat er twee woordgrenzen 

zijn veranderd die beide in overeenstemming zijn met de principes van de metrische 

segmentatie: Er werd een foutieve woordgrens ingelast vóór de sterke klinker `TERN' 

(`inTERN' -> `de KER'), en er werd een woordgrens weggelaten vóór de zwakke 

klinker `be' (`TERN be' -> `KERker'). Beide type van fouten kwamen zowel in het 

Nederlands alsook in het Engels veel vaker voor dan men op basis van kans alleen 

zou kunnen verwachten (Cutler & Butterfield, 1992; Vroomen, van Zon, de Gelder, in 

press-a). Dit toont aan dat luisteraars sterke syllaben opvatten als het begin van een 

nieuw woord, terwijl zwakke syllaben als niet-woordinitieel worden gezien. 

 

Woord-detectie  

 De metrische segmentatie strategie is ook terug te vinden in de manier waarop 

woorden worden herkend in een woord-detectietaak. In deze taak hoort de 

proefpersoon een pseudowoord waar soms een bestaand woord is ingebed. 

Bijvoorbeeld in de pseudowoorden `MELkes' of `MELKOOS' ligt het woord `MELK' 

besloten. De proefpersoon reageert op dit bestaande woord door zo snel mogelijk een 

knop in te drukken. De reactietijd wordt hierbij gemeten. Volgens de metrische 



 
 

 

 

segmentatiestrategie zou ‘MELK’ in ‘MELKOOS’ moeilijker te detecteren zijn dan 

‘MELK’ in ‘MELkes’ omdat de sterke syllabe ‘KOOS’ ervoor zorgt dat ‘MELKOOS’ 

gesegmenteerd wordt als ‘MEL_KOOS’. Het woord ‘MELK’ wordt daardoor gesplitst in 

‘MEL_K’ hetgeen de herkenning bemoeilijkt. Bij ‘MELK’ in ‘MELkes’ is dit niet het 

geval omdat de tweede klinker van ‘MELkes’ zwak is. ‘MELK’ in ‘MELkes’ wordt dus 

niet gesegmenteerd. In overeenstemming met deze verwachting werd voor het 

Nederlands, evenals het Engels, gevonden dat ‘MELK’ in ‘MELKOOS’ moeilijker te 

detecteren was dan ‘MELK’ in ‘MELkes’ (Cutler & Norris, 1988; Vroomen & de Gelder, 

in press-a) hetgeen opnieuw het belang van het onderscheid tussen sterke en zwakke 

klinkers onderstreept. 

 

Woorden in woorden 

 Volgens de metrische segmentatiestrategie worden nieuwe woorden 

gegenereerd aan het begin van iedere sterke syllabe. Bij het horen van een woord als 

‘FRAMBOOS’ zou dus tevens het woord ‘BOOS’ als mogelijke kandidaat geactiveerd 

moeten worden, omdat ‘BOOS’ immers aan het begin van een sterke syllabe staat. 

Intuïtief lijkt dit echter vrij onaannemelijk. Immers, subjectief gezien worden woorden 

categorisch en sequentieel herkend. Dat wil zeggen, in normale omstandigheden 

horen we slechts één woord tegelijk, en we zijn ons niet bewust van de aanwezigheid 

van meer dan één woordkandidaat. Toch kan die intuïtie ons bedriegen. Het is reeds 

lang bekend dat bij het herkennen van woorden meerdere lexicale kandidaten tegelijk 

actief zijn, mits deze overeenkomen met het begin van het woord. Zo is aangetoond 

dat bij het horen van `KAPITEIN' het woord `KAPITAAL' eveneens voor korte tijd 

geactiveerd is. Dit verschijnsel wordt verklaard door een van de bekendste theorieën 

over woordherkenning, het Cohort-model (Marslen-Wilson, 1987). Volgens het Cohort-

model verloopt woordherkenning in drie stadia. In een eerste stadium activeert het 

spraaksignaal mogelijke woordkandidaten die overeenkomen met ruwweg de eerste 

150 msec van het akoestisch signaal. Bij een woord als `KAPITEIN' komt dit overeen 

met de eerste 2 à 3 fonemen van het woord. Op deze manier worden alle woorden 

geactiveerd die met `KAP...' beginnen (KAPPer, KAPOT, KAPITEIN, KAPITAAL, 

etcetera). Deze woorden vormen het initiële cohort. In een tweede stadium wordt het 

cohort verkleind door woorden te selecteren die niet overeenkomen met het 



 
 

 

 

akoestisch signaal. Dus op het moment dat de ‘ I’ van ‘KAPI..’ wordt gehoord, verdwijnt 

‘KAPPer’ en ‘KAPOT’ uit het cohort omdat deze woorden geen ‘ I’ hebben. Dit 

selectieproces gaat door totdat er nog slechts één woord over is. Dit is op het 

zogenaamde uniciteitspunt van een woord (voor `KAPITEIN' is dat op de `EI'). Op dat 

moment is het woord uniek ten opzichte van alle andere woorden in het lexicon en kan 

het herkend worden (het derde stadium).  

 Wat nu opvalt in de Cohort-theorie is de sterke nadruk die gelegd wordt op het 

links-rechts karakter van woordherkenning. Er zijn weliswaar meerdere woorden 

tegelijk actief, maar deze moeten allemaal behoren tot hetzelfde cohort. De woorden 

in een cohort beginnen dus allen op eenzelfde manier. Daarom zal in het 

Cohortmodel, in tegenstelling tot de metrische segmentatiestrategie, een woord als 

`BOOS' niet geactiveerd zijn als `FRAMBOOS' wordt gehoord. 

 Om te onderzoeken of woordherkenning inderdaad strikt van links naar rechts 

werkt, dan wel via een metrische strategie, hebben we onderzocht of een woord als 

`BOOS' geactiveerd wordt als `FRAMBOOS' wordt gehoord. Dit is op de volgende 

manier gedaan. De preofpersoen ziet een wél- of niet-bestaand woord op een scherm. 

Hij beslist zo snel mogelijk of dit woord - het target - wél of niet in het Nederlands 

bestaat (i.e., lexicale decisie). Tegelijkertijd hoort de proefpersoon een ander woord, 

de zogenaamde prime. Op deze auditieve prime hoeft verder niet gelet te worden. Het 

is echter bekend dat proefpersonen sneller een beslissing over het target kunnen 

nemen als de prime geassocieerd is met het target. Bijvoorbeeld, als een 

proefpersoon het woord `BOOS' hoort, kan sneller beslist worden, t.o.v. een controle-

conditie, dat het geassocieerde woord `KWAAD' een bestaand woord is. Dit 

versnellende effect werd gebruikt als maat voor de activatie van een ingebed woord. 

De cruciale vraag was of proefpersonen sneller reageren op `KWAAD' indien zij 

`FRAMBOOS' kort vantevoren hadden gehoord. Als dat het geval is, dan is dit omdat 

het ingebedde woord `BOOS' tijdelijk geactiveerd is geweest. De resultaten van het 

onderzoek lieten duidelijk zien dat proefpersonen inderdaad sneller zijn om te 

beslissen dat KWAAD een bestaand woord is als zij kort van te voren `FRAMBOOS' 

horen (Vroomen & de Gelder, in press-b). Dit resultaat is dus in overeenstemming met 

de metrische segmentatiestrategie en in tegenspraak met het Cohortmodel. Blijkbaar 

zijn er dus tijdens het herkenningsproces ook woorden actief die niet overeen komen 



 
 

 

 

met het begin van een woord.  

 

Het belang van syllabegrenzen 

 In het laatstgenoemde onderzoek werden woorden als ‘FRAMBOOS’ ‘PILOOT’ 

of ‘SEIZOEN’ gebruikt waarbij de tweede syllabe van dit woord telkens overeenkwam 

met een ander woord (‘BOOS’, ‘LOOD’, ‘ZOEN’). Men kan zich nu afvragen of het 

daadwerkelijk van belang is dat het ingebedde woord aan het begin van een syllabe 

staat. Men kan bijvoorbeeld ook aan woorden als ‘ZWIJN’ of ‘GROOT’ denken die 

eveneens andere woorden op het einde hebben (‘WIJN’, ‘ROOD’) welke echter niet 

samenvallen met een syllabegrens. Onze volgende vraag was dus of ‘ROOD’ 

geactiveerd wordt als ‘groot’ wordt gehoord. Volgens de metrische 

segmentatiestrategie zou dit niet het geval moeten zijn omdat nieuwe lexicale 

toegangspogingen geïnitieerd worden aan het begin van een sterke syllabe, maar niet 

ergens middenin. Dit betekent dus dat het begin van een woord moet samenvallen 

met het begin van een syllabe. Als dit niet het geval is, zoals bijvoorbeeld `ROOD' in 

`GROOT', dan zal het ingebedde woord ook niet geactiveerd worden. Ook deze 

hypothese hebben we op een soortgelijke manier als hierboven beschreven 

onderzocht. De proefpersoon hoorde in dit geval het woord `GROOT' en tegelijkertijd 

zag hij een woord op het scherm dat geassocieerd is met `ROOD', namelijk `BLAUW'. 

In tegenstelling tot het vorig onderzoek en in overeenstemming met de metrische 

segmentatiestrategie werd in dit geval géén versnellend effect van de prime op het 

target gevonden. Het maakte dus niet uit of `GROOT' dan wel een ander niet-

geassocieerd woord werd gehoord: in alle gevallen was de proefpersoon even snel 

met zijn beslissing over het target `BLAUW' (Vroomen & de Gelder, in press-b). Dit 

resultaat laat dus het belang van syllabegrenzen voor de metrische segmentatie zien: 

Nieuwe woorden worden gegenereerd aan het begin van een syllabe, maar niet 

ergens midden in. 

 

3. Lexicale competitie 

 Een nadeel van de metrische segmentatiestrategie is dat er meer woorden 

worden gegenereerd als kandidaat dan dat er in werkelijkheid in het spraaksignaal 

aanwezig zijn. Immers, iedere sterke syllabe genereert een nieuw woord, maar de 



 
 

 

 

meeste woorden zijn groter dan één enkele syllabe. Bij een woord als `FRAMBOOS' is 

`BOOS' kandidaat geweest, maar uiteindelijk moet slechts één enkel woord, 

`FRAMBOOS' in dit geval, herkend worden. De metrische segmentatiestrategie leidt 

dus tot een overschot aan lexicale kandidaten. De vraag is dan hoe de selectie van 

het juiste woord tot stand komt. Van sommige woorden kan gezegd worden dat ze 

verdwijnen omdat de akoestische input op een bepaald punt niet meer overeenkomt 

met de lexicale representatie van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

`KAPITEIN-KAPITAAL'-voorbeeld waar `KAPITAAL' als mogelijke kandidaat ophoudt 

te bestaan op het moment dat de `EI' van `KAPITEIN' wordt gehoord. In dit geval is er 

dus geen overeenkomst meer tussen de input en de representatie van het woord. Een 

moeilijker geval is echter een woord als `BOOS' bij het horen van `FRAMBOOS' 

omdat er hier geen sprake is van een mismatch tussen input en representatie. 

Immers, alle fonemen van `BOOS' zijn ook terug te vinden in het akoestisch signaal. 

Toch zal ook `BOOS' als kandidaat verwijderd moeten worden, omdat uiteindelijk 

`FRAMBOOS', en niet `BOOS' wordt herkend.  

 Uit simulatiestudies is nu gebleken dat lexicale competitie ervoor zorg kan 

dragen dat slechts één woord wordt herkend (McClelland & Elman, 1986; Norris 

1994). Het idee van lexicale competitie is vrij eenvoudig, namelijk, woorden die boven 

een bepaalde drempel geactiveerd zijn, inhiberen andere woorden met wie zij 

overlappen. Er ontstaat dus een competitie tussen woorden die `kijken' naar eenzelfde 

stukje spraaksignaal. Uiteindelijk zorgt de competitie ervoor dat slechts één woord als 

winnaar uit de bus komt. In het voorbeeld van `FRAMBOOS' krijgen in het begin zowel 

`BOOS' alsook `FRAMBOOS' activatie vanuit het `BOOS'-gedeelte van het 

spraaksignaal. Echter, beide woorden inhiberen elkaar omdat zij naar eenzelfde 

gedeelte van het signaal kijken. Uiteindelijk zal `FRAMBOOS' de competitie winnen 

omdat het ook activatie gekregen heeft vanuit het `FRAM'-gedeelte van het 

spraaksignaal. Hierdoor heeft `FRAMBOOS' een hogere activatie dan `BOOS' 

waardoor na een bepaalde tijd alleen `FRAMBOOS' als kandidaat overblijft. 

 Psychologische evidentie voor dit lexicaal competitiemechanisme hebben we 

gevonden in een studie waarbij het aantal tegenstanders van een woord werd 

gevarieerd (Vroomen & de Gelder, 1995). Men kan verwachten dat een woord, 

ceterus paribus, minder geactiveerd wordt naarmate het meer tegenstanders heeft 



 
 

 

 

omdat het dan meer last zal hebben van lexicale competitie. Het probleem is echter 

dat men niet zomaar twee verschillende woorden (met verschillende tegenstanders) 

kan vergelijken omdat deze woorden ook op duizenden andere manieren van elkaar 

kunnen verschillen. Het zou ideaal zijn als het woord constant is en uitsluitend het 

aantal tegenstanders varieert. Dit nu is mogelijk door het woord in te bedden in een 

pseudowoord. Stel bijvoorbeeld dat ‘MELK’ het kritieke woord is en dat het wordt 

ingebed in de pseudowoorden ‘MELkem’, ‘MELKEUM’ en ‘MELKAAM’. Het 

belangrijke verschil tussen de uitgangen ‘kem’, ‘KEUM’ en ‘KAAM’ is dat er in het 

Nederlands nauwelijks woorden bestaan die met ‘ke’ of ‘kem’ beginnen (‘keBAB’ is 

een uitzondering); er is een beperkt aantal woorden dat met ‘KEU’ of ‘KEUM’ begint; 

terwijl er veel woorden zijn die met ‘KAA’ of ‘KAAM’ beginnen (‘KAbel’, ‘KAder’, 

‘KAmer’ etcetra). Het aantal tegenstanders van ‘MELK’ is daarom verschillend in deze 

drie pseudowoorden: ‘MELK’ in MELKem heeft nauwelijks tegenstanders die om de 

kritieke ‘K’ zullen strijden omdat er geen woorden zijn die met ‘ke’ of ‘kem’ beginnen. 

In ‘MELKEUM’ zal de competitie middelmatig zijn omdat er een beperkt aantal 

woorden is dat met ‘KEU’ begint, terwijl de competitie in ‘MELKAAM’ het grootst is 

omdat er in dit geval zeer veel woorden zijn die met ‘KAA’ beginnen en om de ‘K’ 

strijden. Om nu de activatie van het woord ‘MELK’ in deze drie pseudowoorden te 

traceren, is gebruik gemaakt van de volgende taak: De proefpersoon hoort als prime 

een van de woorden ‘MELKEM’, ‘MELKEUM’ of ‘MELKAAM’, terwijl hij op een scherm 

het woord ‘MELK’ ziet. Ook nu moet weer beslist worden of het woord op het scherm, 

in dit geval ‘MELK', wél of niet bestaat. Doordat de proefpersoon nét van te voren het 

woord `MELK' heeft gehoord, treedt een versnellend effect op (de zogenaamde 

repetitie priming). De grootte van dit effect is een maat voor de activatie van het woord 

`MELK'. In overeenstemming met het idee van lexicale competitie werd gevonden dat 

`MELkem' het grootste faciliterende effect heeft, `MELKEUM' heeft een middelmatig 

effect, terwijl `MELKAAM' het kleinste faciliterende effect had (Vroomen & de Gelder, 

1995). Dit resultaat laat zien dat de activatie van een woord afhankelijk is van het 

aantal tegenstanders dat het woord heeft: Een woord is moeilijker te activeren als het 

veel tegenstanders heeft.  

 

Conclusie 



 
 

 

 

 Hierboven is onderzoek beschreven dat het inzicht heeft proberen te vergroten 

in de manier waarop een menselijke luisteraar woorden uit spraak herkent. Er werden 

twee voorstellen gedaan met betrekking tot het genereren en selecteren van lexicale 

kandidaten, namelijk a) metrische segmentatie en b) lexicale competitie. Volgens de 

metrische segmentatie worden nieuwe woorden gegenereerd aan het begin van 

iedere sterke syllabe. Dit verklaart het voorkomen van bepaalde mispercepties in 

spraak en het maakt duidelijk waarom woorden die besloten zijn binnen andere 

woorden geactiveerd kunnen worden. De metrische segmentatie strategie levert 

echter een overschot aan woordkandidaten op omdat er meer kandidaten worden 

gegenereerd dan dat er woorden in het signaal aanwezig zijn. Er dient daarom een 

selectie te worden gemaakt. Lexicale competitie is een van de selectiemogelijkheden 

die dit overschot kan reduceren tot de ene juiste kandidaat. 

 

Toekomstig onderzoek 

 Na circa 30 jaar modern onderzoek op het gebied van spraakherkenning kan 

gesteld worden dat het terrein van gesproken woordherkenning uiterst complex is. Het 

kan niet anders dan dat er nog veel vragen zijn blijven liggen. Een centrale vraag in dit 

KNAW-onderzoek is in hoeverre segmentatiestrategieën afhankelijk zijn van de 

fonologie van de moedertaal. We hebben gezien dat Franstaligen andere 

segmentatiestrategieën hanteren dan Nederlanders en Engelsen. Er zijn aanwijzingen 

dat de moedertaal reeds op zeer jonge leeftijd haar sporen nalaat, maar de kennis op 

dit gebied is nog uiterst mager. Eveneens kan men zich afvragen hoe 

spraaksegmentatie verloopt bij tweetaligen. De meeste luisteraars kunnen twee of 

meerdere talen verstaan. De vraagt dient zich aan of er ook meerdere 

segmentatieprocedures ontwikkeld zijn, of dat er slechts één procedure is die ten alle 

tijden wordt toegepast (zie o.a de Gelder, Vroomen, van Zon, 1992). Wellicht zal in de 

toekomst onderzoek naar tweetaligen hierin verheldering brengen. 

 

Summary 

In this research we address how listeners segment discrete words from the continuous 

speech signal. It is argued that procedures have been developed which are tuned to 

the phonology of the native language. For listeners of Dutch, the metrical distinction 



 
 

 

 

between weak and strong syllables is important in the sense that strong syllables are 

taken to be word-initial. However, the strategy of taking strong syllables to be word-

intial produces too many lexical candidates. We argue that words are selected from 

the candidate set via lexical competition. 

 

Referenties 

Cutler, A. and S. Butterfield. Rhythmic cues to speech segmentation: Evidence from juncture misperceptions. J. 
Mem. Lang., 1992, 31: 218-236. 

Cutler, A., J. Mehler, D. Norris, and J. Segui. The syllable’s differing role in the segmentation of French and English. 
J. Mem. Lang, 1986, 25: 385-400. 

Cutler, A., and D. Norris. The role of strong syllables in segmentation for lexical access. JEP:HPP, 1988, 14: 113-
121. 

de Gelder, B., J. Vroomen, M. van Zon, and T. Popelier. (1992). Effects of stress pattern on syllabic effects in 
French/Dutch bilinguals. Int. J. of Psy., 1992, 27: 82. 

de Gelder, B., and J. Vroomen. Metrical segmentation and lexical competition: a happy affair? Dokkyo Int. Rev., 
1994, 221-230. 

Marslen-Wilson, W. D. Functional parallelism in spoken word recognition. Cognition, 1987, 25: 71-102. 
Mehler, J., J. Y. Dommergues, U. Frauenfelder, and J. Segui. The syllable’s role in speech segmentation. J. Verbal 

Learn. and Verbal Behav., 1981, 20: 298-305. 
Norris, D. G. SHORTLIST: A connectionist model of continuous speech recognition. Cognition, 1994, 52: 189-234. 
Vroomen, J., and B. de Gelder. Speech segmentation in Dutch: No role for the syllable. Proc. Int. Con. on Spoken 

Language Processing, Yokohama, Japan, 1994, 1135-1138. 
Vroomen, J. and B. de Gelder. Metrical segmentation and lexical inhibition in spoken word recognition. JEP:HPP, 

1995, 21: 98-108. 
Vroomen, J., M. van Zon, and B. de Gelder. Cues to speech segmentation: Evidence from juncture misperceptions 

and word spotting. Mem & Cog. (in press-a) 
Vroomen, J. and B. de Gelder. The activation of embedded words in spoken word recognition. JEP:HPP, (in press-

b). 


