
Analyse gesprek Baakman 

 

In de geluidsopname die mij is toegestuurd hoor ik drie sprekers, (i) een vrouw die veel aan het 

woord is, (ii) haar partner die slechts af en toe aan het woord is en altijd met zwakker volume is 

opgenomen, en (iii) Dhr. Baakman (die zichzelf in het begin van het gesprek voorstelt als Henk-

Jan Baakman). Ik ga er in eerste instantie vanuit dat het gesprek is gevoerd tussen deze drie 

interactanten. Er zijn geen aanwijzingen dat andere sprekers zich in het gesprek hebben 

gemengd. Tijdens het gesprek noemt Dhr. Baakman een expert die zich in dezelfde ruimte 

bevindt als het drietal, maar deze persoon is een omstander die door Baakman wordt aangeduid 

met de ‘specialist … die daar staat’ – dus niet in de buurt van Baakman.   

Tussen 291 en 293 seconden vanaf het begin van de opname horen we een mannenstem 

zeggen: ‘eh… dat willen ze niet begrijpen’ met zinsklemtonen op ‘wil(len)’, ‘niet’ en ‘grij(pen)-’ 

maar (voor het latere betoog cruciaal) zonder contrastklemtoon op ‘wil(len)’, dat dan zou hebben 

geleid tot verlies van zinsklemtonen op de beide andere woorden (Rietveld & Van Heuven 2016: 

287-291). In mijn perceptie wordt deze uiting gesproken door Dhr. Baakman. Dhr. Baakman 

ontkent echter (heb ik begrepen) dat hij de spreker is, zodat het alternatief zou moeten zijn dat de 

uiting wordt gesproken door de partner van de vrouw, immers de enige andere man die in de 

conversatie betrokken is.  

Een complicatie is dat in het betwiste fragment de drie sprekers tegelijkertijd aan het 

woord zijn. Omdat het gesprek is opgenomen met slechts één microfoon wordt het dan lastig om 

de stemmen te scheiden. In de regel is het onmogelijk om een akoestische analyse te doen van 

sprekers die elkaar in de tijd overlappen. Ik geef hieronder schematisch weer hoe de sprekers 

elkaar overlappen: 

 
Vrouw: Nee, en dat dat begrijpen de mensen van de gemeente die ik tot   nu   toe  heb  eh 

Baakman:                                                                                                      eh, dat willen ze niet begrijpen 

Partner:                      nee 

 

In dit fragment is X de betwiste spreker, c.q. de betwiste spraakuiting. Hierin wordt alleen het 

woord ‘begrijpen’ uitgesproken zonder concurrentie van andere sprekers en blijft dus als enige 

woord over voor akoestische analyse. Dit woord staat aan het einde van een zin aan het einde van 

een gesproken alinea, d.w.z. een zin die niet onmiddellijk wordt gevolgd door nog een zin van 

dezelfde spreker. In een alinea-finale uiting bereikt de spreker zijn laagste stemtoon als het een 

mededelingszin is (bij vraagzinnen blijft de stemtoon hoog of stijgt hij, Van Heuven & Haan 

2000, Van Heuven 2017). De lage eindtoon is in het Nederlands sterk sprekerspecifiek 

(Kraayeveld 1997). Ik heb daarom alle vindplaatsen opgespoord in de opname waar Baakman en 

Partner een woordfinale lettergreep uitspreken met hun lage eindtoon. De laatste lettergreep van 

het doelwoord mag dan geen zinsklemtoon dragen, en bij voorkeur ook geen woordklemtoon. Ik 

vind in het materiaal van Baakman dertien geschikte lettergrepen, en in het materiaal van Partner 

(die immers maar weinig aan het woord is) slechts vijf. Van elk van deze achttien lettergrepen 

heb ik de gemiddelde toonhoogte bepaald (met de autocorrelatiemethode die is geïmplementeerd 

in de spraakverwerkende software Praat, zie Boersma & Weenink, 1996, Boersma & Van 

Heuven 2001). Op dezelfde manier heb ik de stemtoon bepaald voor de slotlettergreep in het 

betwiste woord ‘begrijpen’. Deze blijkt een frequentie te hebben van 83 hertz (Hz), d.w.z. de 

stembanden openen en sluiten zich dan 83 keer per seconde. De frequentieverdeling van de 

eindtonen van de twee sprekers is te zien in Figuur 1. Daarin is ook de eindtoon van het betwiste 



fragment getekend. Deze valt volledig binnen de verdeling van Braakman maar is vrijwel 

onmogelijk verenigbaar met de verdeling van Partner.  

 

Figuur 1. Verdeling van eindtonen van sprekers Baakman (N = 13, boven) en Partner (N = 5, onder). Het betwiste 

fragment (X) past heel goed binnen de verdeling van eindtonen van Baakman maar wijkt zeer sterk af van de 

verdeling van Partner. 

 

X wijkt slechts 1,85 Hz af van de gemiddelde eindtoon van Baakman. Gegeven een standaard 

deviatie van 4,96 is zo’n afwijking (of extremer, z = –0,37) al te verwachten met een kans van 

36%. X wijkt echter 27,80 Hz af van het gemiddelde van Partner. De kans op een dergelijke 

afwijking of extremer (bij een SD van 5,54 Hz, z = 5,02) is astronomisch klein, nl. 0,000026%.  

 De kans dat X gesproken is door Baakman is hiermee 1.442.764 (ca. anderhalf miljoen) 

keer groter dan dat X door Partner is gezegd.  

 

Als dus de keuze van de sprekeridentiteit beperkt is tot alleen Baakman en Partner, dan is de 

conclusie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Baakman de spreker is van de 

betwiste uiting.  

 

Wat mij, als relatieve buitenstaander, verwondert is dat Baakman ontkent de spreker te zijn van 

het betwiste fragment. Naar mijn mening is de inhoud van X in het geheel niet belastend voor 

Baakman. De vrouw zegt dat (de mensen van) de gemeente iets niet begrijpen. Maar voordat zij 

de zin voltooit, neemt Baakman de beurt over en vult aan dat ze (de mensen van de gemeente) 

het (wat het dan ook is) niet willen begrijpen. Dit is goed te interpreteren als het aanvullen van 



een onaffe zin, met de bedoeling bij de oorspronkelijke spreker te verifiëren of de bedoeling 

correct is weergegeven: ‘U wilt dus zeggen dat de gemeente het niet wil begrijpen, klopt dat?).’ 

Cruciaal is dat Baakman in X geen contrastklemtoon legt op het werkwoord ‘willen’. Had hij dat 

wél gedaan, dan had Baakman de vrouw willen verbeteren: ‘ze begrijpen het wel maar ze wíllen 

het niet begrijpen. Zonder de contrastklemtoon op ‘willen’ is de interpretatie van verbetering niet 

aan de orde, en gaat het eerder om vragen naar bevestiging. Partner reageert dan ook in deze 

sfeer: zijn beaming ‘nee’ geeft aan dat hij het eens is met de interpretatie die Baakman de vrouw 

in de mond legt. De vrouw bevestigt daarna (naar enige aarzeling) dat ze het eens is met 

Baakmans aanvulling dat de mensen van de gemeente het niet begrijpen maar zij herhaalt het 

woord ‘willen’ niet – mogelijk om aan te geven dat zij niet heeft willen suggereren dat het 

onbegrip bij de gemeente te kwader trouw is.  

 

Resumerend ga ik ervan uit dat Baakman met zeer grote waarschijnlijkheid de spreker is van het 

betwiste fragment maar tegelijkertijd meen ik dat Baakman met fragment X niet zelf beweert dat 

de gemeente ‘het’ niet wil begrijpen maar deze woorden in de mond legt van de vrouw, die 

vervolgens het intentionele element (‘willen’) niet overneemt. 

 

Vincent van Heuven 

Leeuwarden, 10 februari 2019 
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Appendix. Grondfrequentie (Hz) van de eindtonen waarop Figuur 1 en de kansrekening gebaseerd zijn. 

 

 

# Verbale inhoud Eindtoon 

Baakman 

1. Henk-Jan Baakman   93 

2. Aan het licht brengen   73 

3. En zo hebben ze het gekregen   89 

4. En zo is het naar buiten gekomen   80 

5. Voldoet het aan de richtlijn   85 

6. Waar nou precies wat ligt   85 

7. Wat daat uit die bemonstering komt   89 

8. Dat ben ik met u eens   81 

9. Dat is dan dit zand geweest   84 

10. Wat dan de resultaten zijn   84 

11. Dat ben ik met je eens   87 

12. Wáárneming gewoon doen   88 

13. Dat lóópt gewoon   85 

 Gem =   84,85 

 SD =     4,96 

Partner 

1. Is de bouw gestart 119 

2. Zichtbaar is 111 

3. Niet de oorzaak 108 

4. Omdat we Vink willen aanpakken 112 

5. Dat ligt nu bij het OM ja 104 

 Gem = 110,80 

 SD =     5,54 

   

X. … dat willen ze niet begrijpen   83 

 


