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Intonatie in het Russisch 
Een interview met Cecilia Odé 

Esther van Loo 

In september 1989 promoveerde Cecilia Odé op haar proefschrift Russian Intonation: A Percep
tual Description. In dit proefschrift geeft zij een beschrijving van een dertiental toonhoogteac
centen in het Russisch. 
Terwijl ze onderzoek deed naar de toonhoogtebewegingen in het Russisch, is ze verbonden 
geweest aan het Instituut voor Perceptieel Onderzoek (IPO) in Eindhoven. Tegenwoordig is ze 
in deeltijd werkzaam op het IPO, waar ze onderzoek verricht met betrekking tot de prosodie van 
het Russisch en daarnaast is ze aan de RUL verbonden voor onderzoek en onderwijs op het 
gebied van prosodie in het Indonesisch en in het algemeen. 
We praten over haar onderzoek en over het intonatie-onderwijs in Nederland. 

Wat versta je onder intonatie? 
'Om te beginnen bestaat er onder leken 
over intonatie altijd een gigantische hoe
veelheid misverstanden. Sommige men
sen denken dat het een verschil is tussen 
hard en zacht praten, tussen langzaam en 
snel, tussen iemand afsnauwen of er heel 
aardig tegen praten. Het verschil bijvoor
beeld tussen tegen een hond of tegen de 
koningin praten. 

Maar dat is niet alleen een kwestie van in
tonatie. 
Als je puur fysisch gaat bekijken wat in
tonatie is, althans in mijn opvatting en in 
die van de IPO-methode, dan is intonatie 
'het geheel van toonhoogte variaties in een 
spraakuiting, veroorzaakt door de varië
rende periodiciteit van de stembanden'. 
De studie van intonatie heeft echter een 
linguïstische en een fonetische compo
nent. 

De fonetische component—daar heb ik me 
het meest mee beziggehouden - omvat de 
fysiologie, de akoestiek én de perceptie 
van de spraakmelodie; de linguïstische 
component omvat de fonologische inter
pretatie van die fonetische feiten. Intona
tie organiseert de spraakuiting op een zo
danige manier dat deze voor de luisteraar 
begrijpelijk is. Intonatie voegt communi
catief onmisbare informatie toe aan een ui
ting en kan tevens een middel zijn tot ex
pressie van emoties. De intonatie voegt 
dus iets toe, wat ervoor zorgt dat de lin
guïstische informatie in de verbale bood
schap efficiënt overkomt.' 

]e %egt 'efficiënt'. Betekent dat dat het correct 
gebruik van intonatie je boodschap alleen maar 
beter doet overkomen, of kan het echt tot mis
verstanden leiden wanneer je een verkeerde of geen 
intonatie toepast? 
'Er zijn gevallen van spraakuitingen, die, 
als je de toonhoogte eruit haalt en ze mo
notoon maakt, ambigu worden. 
Een duidelijk voorbeeld van waar het bij

voorbeeld in het Nederlands fout gaat met 
de intonatie, is onze overigens uitste
kende nieuwslezer Joop van Zijl. Die leest 
een bericht, waarbij hij in de laatste zin van 
dat bericht een continueringsstijging 
maakt. Daardoor denk je 'er komt nog 
wat', terwijl hij dan aan een nieuw bericht 
begint. 
Als je het Russisch vergelijkt met het Ne
derlands, dan valt op, dat het voor het 
Russisch ontzettend belangrijk is wat er 
met de toonhoogte gebeurt na de geaccen
tueerde klinker. In het Russisch kan de 
toon na een stijging hoog blijven, hij kan 
een beetje zakken en hij kan meteen hele
maal naar beneden donderen. Dat zijn drie 
verschillende typen toonhoogteaccenten, 
die je ook verschillend moet interprete
ren. Het Nederlands kent soortgelijke ty
pen niet. 
Aan de andere kant kent het Russisch het 
voor het Nederlands kenmerkende haaltje 
omhoog aan het eind van een vraagzin 
niet. Als je dat haaltje maakt in een Rus
sische zin, dan begrijpt men niet precies 
wat je bedoelt.' 

Hoc ben je op het idee gekomen je he^ig te gaan 
houden met de intonatie van het Kussisch? 
'Begin jaren tachtig werkte ik als fonothe-
caris op het Instituut voor Toegepaste 
Taalwetenschap van de UvA. Daar ben ik 
banden voor het Russisch gaan beluiste
ren en toen vond ik vaak dat wat er in het 
boekje over intonatie stond, niet klopte 
met wat er op het bandje stond. 
In diezelfde periode heb ik deelgenomen 
aan een nascholingscursus die uitging van 
een instituut in Moskou, waarvan ik band
jes kreeg toegestuurd met intonatie
opdrachten. Ik moest iets zeggen over de 
intonatie op die bandjes. Als ik ze terug
kreeg met commentaar, dan was ik het 
daarmee dikwijls niet eens. 
Toen bleek alles wat zij van mij corrigeer
den uit het werk te komen van Bryzgu-

nova, dé autoriteit op het gebied van Rus
sische intonatie, toen al en nu nog eigen
lijk. 
Ik ben haar cursus, die we ook in de fo-
notheek hadden, eens gaan doornemen en 
daarbij stootte ik op allerlei inconsequen
ties. Nel Keysper (wetenschappelijk me
dewerkster UvA, EvL) heeft toen een 
projectvoorstel ingediend bij ZWO. Dat 
project hebben we gekregen en ik ben me 
toen van 1985 tot 1989 met Russische in
tonatie gaan bezighouden.' 

Wat %ijn de inconsequenties die in het werk van 
Bry^gunova voorkomen? 
'Bryzgunova heeft gewerkt volgens de 
'top-down'-methode. 
Ze heeft linguïstisch de zaak bekeken en is 
toen ruwweg gezegd gaan bepalen welke 
beweging bij welke functie hoort (een 
toonhoogtebeweging is een verandering 
in de grondfrequentie die bijdraagt tot de 
sensatie van de spraakmelodie). Zo heeft 
ze de Russische intonatie beschreven in 
zeven verschillende intonatieconstructies 
(IK); bij ieder type IK hoort een plaatje en 
ze geeft aan al die typen IK een bepaalde 
functie mee. 

Het voornaamste probleem bij Bryzgu
nova is dat in haar classificatie van toon
hoogteaccenten de realisaties van die 
toonhoogteaccenten vaak worden ge
groepeerd onder één functie, en tegelij
kertijd dat verschillende functies worden 
toegeschreven aan één type toonhoog
teaccent (een toonhoogteaccent is één 
toonhoogtebeweging of een configuratie 
van toonhoogtebewegingen die een let
tergreep perceptief prominent maken). 
Een voorbeeld van zo'n laatste fout (het 
toeschrijven van verschillende functies 
aan één type toonhoogteaccent) is het on
derscheid dat ze ten onrechte maakt in 
toonhoogteaccenten in de volgende zin
nen: Vj byliv Moskve? {vizzgzm) va Vybyli 
v Moskve, v Leningrade, v Kieve i v Tbilisi. 
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(opsomming). Het toonhoogteaccent van 
-kve, -ra en ^i- is qua bewegingen hetzelfde 
als dat van by- in de vraagzin. Ze maakt het 
onderscheid tussen deze toonhoogteac
centen op basis van de verschillende lin
guïstische functies. 
Alleen de meest eruit springende toon
hoogteaccenten worden door Bryzgu-
nova beschreven, namelijk die accenten 
die op een syntactische grens liggen. Klei
nere accenten, niet op een grens, beschrijft 
ze niet. 
Tenslotte klopt vaak de beschrijving 
en/of het plaatje van de bewegingen niet 
met het bijbehorende geluidsmateriaal.' 

Hoe heb jij je onderzoek aangepakt? 
'Ik heb gewerkt volgens de zogenaamde 
'bottom-up approach'. Ik ben begonnen 
helemaal vanuit het ruwe materiaal, ik heb 
een puur melodische beschrijving gege
ven en alles wat ik aan toonhoogtebewe
gingen tegenkwam in normaal gesproken 
Russisch heb ik geclassificeerd in verschil
lende typen toonhoogteaccenten. Als je 
eenmaal al die typen toonhoogteaccenten 
gevonden hebt, dan ga je opnieuw kijken 
naar de posities waarin de verschillende 
typen voorkomen en of er een gemeen
schappelijke noemer in zit. Daarna volgt 
de beschrijving van de interpretaties van 
toonhoogteaccenten in die posities. En 
dat is een stap die je in mijn opvatting pas 
kunt zetten als je de melodische beschrij
ving hebt. 

De directe aanleiding om mijn onderzoek 
op deze manier aan te pakken waren dus 
de discrepanties in het werk van Bryzgu-
nova. 

Ik was intussen in contact gekomen met 
de intonologen van het IPO. Daar was 
door Hans 't Hart, Toon Cohen en René 
Collier een methode uitgewerkt om into
natie te onderzoeken. De IPO-methode 
staat in het buitenland bekend onder de 
naam 'Nederlandse school voor intona
tie'. 

Hun methode is voor veel talen toepas
baar, je kunt met diezelfde methode ook 
uitstekend toonverschijnselen op het ni
veau van een lettergreep onderzoeken, 
hetgeen betekent dat deze ook geschikt 
zou zijn voor het onderzoeken van toon
talen. Verder kunnen ook zaken als ritme 
en duur worden onderzocht.' 

Wat is er %o hi/bonder aan de onderzoeksme
thode van het IPO? 
'Bij de zogenaamde stileringsmethode 
voer je spraak in in de computer, waarna 
de toonhoogte wordt gemeten, die als een 
soort elleboogjesmacaroni op je scherm 
verschijnt. Dat is een heel moeilijk te in
terpreteren plaatje. 

De methode is daarom zó ontwikkeld dat 
je op je scherm bepaalde punten kunt aan
geven -bijvoorbeeld het begin- en eind

punt van een beweging- waartussen je een 
rechte lijn kunt trekken. Het stukje dat je 
hebt rechtgetrokken, gestileerd, kun je 
beluisteren en vergelijken met het origi
neel. Het rechtgetrokken stukje wordt in 
synthetische spraak gereproduceerd en 
het origineel heb je gewoon nog ter ver
gelijking en controle. Dit is de kwintes
sens van de methode. 
Zo kun je als onderzoeker het aantal be
wegingen reduceren tot het minimale aan
tal rechte lijnstukken, zodanig dat er geen 
verschil hoorbaar is tussen datgene wat je 
hebt gestileerd en het origineel. Je mag 
natuurlijk geen verschil horen, want dan 
heb je mogelijk relevante bewegingen 
weggestileerd. 
Op deze manier heb ik vijftien minuten 
spraak geanalyseerd en gestileerd en dat 
heb ik door een groot aantal native spea
kers laten verifiëren en toen had ik dus dat 
hele corpus in het minimum aantal toon
hoogtebewegingen beschreven. Ik ben 
uiteindelijk op een classificatie uitgeko
men van dertien toonhoogteaccenten: zes 
stijgende en zeven dalende. Tijdens het 
classificeren zie je dat bepaalde bewegin
gen relevant zijn en andere niet. Zo blijkt 
bijvoorbeeld voor het Russisch dat wat er 
vóór de geaccentueerde klinker gebeurt 
(dus of die toon nu van laag, hoog of mid
den komt) over het algemeen niet zo erg 
belangrijk is, maar wat er na de geaccen
tueerde klinker gebeurt, juist wel. Zo is 
ook gebleken dat de steilheid van de stij
ging en de daling bij de toonhoogteaccen
ten die bijvoorbeeld een vraag kunnen 
aanduiden veel belangrijker is dan bij de 
kleine neutrale accentjes.' 

Hoe bepaalde je welke toonhoogtebewegingen on
der één type toonhoogteaccent vielen? 
'In samenwerking met native speakers 
stelde ik vast welke woorden in een uiting 
prominent waren. Daarna ging ik kijken 
welk type toonhoogteaccent daar voor
kwam en steeds als ik hetzelfde type 
meende te horen, zette ik die bij elkaar. 
Dan kwam ik bijvoorbeeld op dertig rea
lisaties van wat volgens mij één type toon
hoogteaccent zou kunnen zijn. Die reali
satie verwerkte ik in een luisterexperi
ment, waarbij ik aan proefpersonen uit
spraken ontlokte over de juistheid van 
mijn classificatie. 

Ik heb proefpersonen altijd alleen naar 
melodische overeenkomsten gevraagd, 
dus of een stuk spraak melodisch hetzelfde 
klinkt of niet. 

De volgende vraag is of realisaties van één 
type toonhoogteaccent ook op dezelfde 
wijze geïnterpreteerd kunnen worden. 
Dan kom je dus op functionele verschillen 
uit, en daar heb ik me nog niet intensief 
mee beziggehouden. 
Het is natuurlijk wel zo dat als je gaat veri
fiëren of volgens proefpersonen bepaalde 
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toonhoogteaccenten perceptief equiva
lent zijn, dat wil zeggen of ze behoren tot 
één prototype, dat die mensen dan in feite 
een linguïstische uitspraak doen. Mensen 
groeperen accenten niet zomaar en je moet 
natuurlijk altijd een onderliggende bete
kenis aannemen op grond waarvan accen
ten bij elkaar horen of niet. 
Ik heb daar zelf verder geen uitspraak 
over gedaan; dan zou ik andere experi
menten moeten doen, waarbij ik die inter
pretaties zou betrekken en waarbij ik be
tekenissen zou moeten gaan toekennen 
aan één type toonhoogteaccent. Dat is het 
hoogste niveau in de bottom-up ap
proach.' 

Wat is nu het vervolg van je onderzoek? 
'Ik heb vijf fasen in mijn onderzoek on
derscheiden, nl. het vaststellen van (1) het 
aantal typen verschillende toonhoogtebe
wegingen; (2) de posities waarin toon
hoogtebewegingen voorkomen; (3) de 
combinaties ervan; (4) de tolerantie bin
nen de beschrijving van de toonhoogte
bewegingen, bijvoorbeeld dat je aangeeft 
hoe steil een beweging kan zijn wil die nog 
horen bij dat ene type; (5) de linguïstische 
functie van perceptief relevante toon
hoogtebewegingen. Nu moeten de positie 
en functie van toonhoogteaccenten nog 
worden uitgezocht.' 

Wat vind je van de positie die intonatie inneemt 
in het huidige taalonderwijs? 
'De eerste stelling bij mijn proefschrift 
was: 'Correcte uitspraak en intonatie zijn be
langrijker voor succesvolle communicatie dan een 
perfecte beheersing van grammaticale regels, 
houten in intonatie wekken meer misverstanden 
en irritatie. Dit feit komt niet tot uitdrukking 
in taalcursussen waar intonatie het meest ver
waarloosde of zflp geheel geneerde onderdeel 
vormt.' Dat kan ik wat toelichten. Vooral 
de irritatie is groot als iemand perfect 
grammaticale zinnen bouwt, maar 'Ne
derlands' blijft praten. Dan geven ze het 
sneller op dan wanneer je fouten maakt 
maar in elk geval probeert met een Rus
sische intonatie en uitspraak te spreken. 
Dat is, denk ik, een punt dat bij leerlingen 
en studenten en ook in het volwassenen
onderwijs ontzettend moeilijk te verko
pen is, want leerlingen hebben snel het ge
voel dat ze zich aanstellen. Bovendien on
derkent men het belang van intonatie niet; 
voor sommigen is het belangrijker geen 
grammaticale fouten te maken. Maar als je 
er naar streeft je taal zo goed mogelijk te 
spreken, dan is een juiste intonatie natuur
lijk een absolute vereiste. Een ander punt 
is, dat het zomaar imiteren van intonatie 
niet iedereen lukt. Het interpreteren van 
toonhoogtebewegingen blijkt überhaupt 
al een heel probleem voor mensen te zijn; 
dat is algemeen bekend in het intonatie-
onderzoek. Luisteraars herkennen stijgin-

ide Talen nr. 466, december 1991 5 4 5 



INTERVIEW 

gen of dalingen vaak niet als zodanig. 
Maar ook als een beweging juist geïnter
preteerd wordt en je vraagt deze te imite
ren, dan gaat het vaak alsnog fout. 
Belangrijk is ook het leerboek. Bij de 
meeste taalcursussen is er altijd wel een be
paalde inleiding over de uitspraak; die kan 
rammelen aan alle kanten, maar er wordt 
in elk geval aandacht aan besteed. Aan in
tonatie wordt -met enkele uitzonderin
gen, zoals het Engels- ontzettend weinig 
aandacht besteed. Zelfs als er in een cursus 
aandacht aan wordt besteed, dan zal het in 
de klas worden overgeslagen. Bij het ta
lenonderwijs aan buitenlanders in Rus
land wordt er wél veel aandacht aan be
steed, maar dat gaat allemaal volgens de 
methode van Bryzgunova.' 

Deukje dal een correcte intonatie voor Kussisch 
belangrijker is dan voor andere talen? 
'Ja, een foute intonatie kan leiden tot be
hoorlijk wat misverstanden; een vraag 
kan bijvoorbeeld niet als vraag worden 
opgevat. Een probleem is dat als je vanuit 
het Nederlands een zin in het Russisch 
vertaalt en je vertaalt als het ware het toon
hoogteaccent mee op het woord waar het 
in het Nederlands staat, het in het Rus
sisch in de meeste gevallen fout is. In de 
zin 'Kun je hier ook slapen?' krijgt in het 
Nederlands 'slapen' het accent, terwijl in 
de Russische vertaling 'Zdes' mo^jno spat'?' 
het woord 'moyno' ('kun') geaccentueerd 
is.' 

Denk je dat de Russische intonatie voor Neder
landers moeilijker is dan die van andere talen? 
'Ja, ik denk dat met name het leren reali
seren van IK-3, die onder andere wordt 
gebruikt in vraagzinnen zonder vraag
woord, het grootste probleem is. De stij
ging in deze constructie is namelijk ont
zettend groot. Mensen hebben snel de nei
ging om het interval kleiner te maken, 
omdat ze denken dat het overdreven 
voorgedaan wordt.' 

Heb je een idee over de manier waarop aan 
intonatie-onderwijs gestalte gegeven %ou kunnen 
worden? 
'Idealiter zou intonatie-onderwijs gege
ven moeten worden volgens een methode 
waarbij je gebruik kunt maken van audio
visuele feedback. Je zit achter een scherm 
waarop de melodie van spraakuitingen in 
bewegingen wordt weergegeven. Je kunt 
dan een zinnetje naspreken en je eigen imi
tatie vergelijken met het voorbeeld. Als je 
het niet goed hebt gedaan, zie je dat on
middellijk, want voorbeeld en imitatie 
moeten ongeveer samenvallen. 
Verder denk ik dat het heel belangrijk is 
bij het intonatie-onderwijs uit te gaan van 
je moedertaal, waarbij je met de leerlingen 
gaat werken aan de weergave van de zins
melodie van het Nederlands in plaatjes. Je 

moet ze dan eerst van alle afzonderlijke 
elementen bewust maken, dus het verschil 
duidelijk maken tussen bijvoorbeeld een 
stijging en een daling, enzovoort. Vervol
gens laat je ze een aantal zinnen naspreken 
in het Nederlands, want dat is al moeilijk 
genoeg. Als je dat hele bewustwordings
proces hebt doorgemaakt, kun je met een 
computer gaan werken. Dat naspreken 
van een band met een visuele weergave 
van de melodie werkt motiverend, want 
de leerlingen kunnen het zien als ze bij
voorbeeld niet hoog genoeg zitten. Het is 
belangrijk om aan te geven dat het ge
bruikte stimulusmateriaal spraak bevat 
van een gewone Rus, dus dat het niet over
dreven is gemaakt voor het onderwijs. 
Met deze methode is al eerder geëxperi
menteerd, maar hierbij verschijnen de 
toonhoogtebewegingen nog altijd in elle-
boogjesmacaroni op het scherm. Aan de 
hand van de stileringsmethode die op het 
IPO is ontwikkeld is software gemaakt, 
waarbij over die elleboogjesmacaroni 
heen onmiddellijk de gestileerde bewe
gingen komen. Er zijn bovendien pijltjes 
die aangeven waar de klinkerinzet zit. Dat 
is voor het Russisch handig, omdat het in 
die taal van belang is of de beweging al 
voltooid is bij de klinkerinzet of dat de be
weging begint bij de klinkerinzet. Ten
slotte kun je je eigen imitatie terughoren 
en vergelijken met de stimulus.' 

W/at denk je dat verder belangrijk is in 
intonatie-onderwijs? 
'Ik denk dat je er in elk geval in een vroeg 
stadium mee moet beginnen. Intonatie is 
een onderdeel van de uitspraak, dus zodra 
je die begint te onderwijzen, moet je ook 
gaan werken aan de intonatie. Ik denk dat 
je bij het uitleggen van de meest elemen
taire zaken die je uitdrukt door middel van 
intonatie -zoals het verschil tussen een me
dedeling en een vraag in een zin waar je dat 
verschil niet kan zien maar alleen kunt 
horen- onmiddellijk met die patronen op 
de proppen moet komen. En dat je daarbij 
aan moet geven dat het stellen van een 
vraag met verschillende toonhoogteac
centen gerealiseerd kan worden. Verder 
kun je afzonderlijke bewegingen heel 
goed oefenen, door ze te laten horen en te 
laten zien, bijvoorbeeld het verschil tus
sen een stijging die een continuering aan
geeft en een stijging die je nodig hebt om 
een vragende intonatie te maken. Bij de 
vraagintonatie in het Russisch heb je na
melijk een vroege stijging (dat wil zeggen 
dat de stijging voltooid is bij de klinker
inzet) waarna de toon meteen naar bene
den zakt. En als je een late stijging (de 
klinkerinzet zit dan aan het begin van de 
beweging) maakt, met een flauw dalende 
intonatie naar de geaccentueerde klinker, 
dan heb je te maken met een continuering. 
Vooral van zo'n onmogelijke vraaginto

natie als IK-3, die dat grote interval heeft, 
is het goed veel voorbeelden te laten ho
ren. Want dat vormt echt een struikel
blok. Je moet er hierbij van het begin af 
aan op hameren dat ze dat eindhaaltje van 
het Nederlands in het Russisch niet alleen 
niet kennen, maar ook niet begrijpen. Ik 
denk dat het belangrijk is dat je bij het on
derwijsmateriaal een flinke set korte uitin
gen geeft waar die verschillende toon
hoogteaccenten in voorkomen en dat je 
die je leerlingen als een soort prototype 
meegeeft. 
Wat je tenslotte, denk ik, vrij snel moet 
aanpakken is het hardop lezen. Je moet je 
leerlingen afleren met zo'n twijfelachtige 
intonatie te spreken van 'zou ik het wel 
goed zeggen'. Alles hangt ook af van de 
angst om in een vreemde taal te spreken.' 

Welke oefeningen kun je doen met intonatie? 
' Een hele mooie oefening is een stukdoor-
lopende tekst laten horen die de leerlingen 
zonder leestekens of hoofdletters voor 
zich hebben. De leerlingen moeten die dan 
plaatsen. Verder is het omgekeerde na
tuurlijk ook een goede oefening: de lees
tekens in een tekst mét leestekens met de 
juiste intonatie realiseren. 
Een andere, heel goede, oefening is, als je 
met de methode voor audio-visuele feed
back hebt gewerkt, het zelf laten tekenen 
van contouren boven een tekst. Je leerlin
gen moeten er dan wel aan gewend zijn die 
toonhoogtebewegingen in gestileerde 
vorm te zien. 
Nog een oefening is het werken met dia
logen en vraag- en antwoordspelletjes. 
Een probleem hierbij is -en dat geldt voor 
het hele intonatie-onderwijs- dat meestal 
les gegeven wordt door een niet-native 
docent, die niet altijd goed in staat is de 
intonatie te corrigeren. Aan de andere 
kant zijn de meest duidelijke en specifiek 
Russische patronen heel makkelijk te on
derwijzen. 

Als leerlingen niet het belang van intona
tie inzien, is het misschien een goede con
frontatie ze een bandje te laten horen 
waarop Russisch met een Nederlandse in
tonatie wordt uitgesproken, en dat te ver
gelijken met mooie Russische spraak. Zo 
heb ik zelf mijn studenten wel eens een 
bandje laten luisteren waarop een Span
jaard, een Nederlander en een Engelse met 
elkaar converseerden in Esperanto - dat 
heeft geen eigen intonatie -, en je kon dus 
feilloos eruit halen wat hun moedertaal 
was, aan de hand van de intonatie. 
Het blijft voor mij onbegrijpelijk, 
waarom intonatie in het talenonderwijs 
nog steeds een ondergeschoven kind is.' 
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