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In december  verscheen er in 
Onze Taal een artikel van Jo Ver-
hoeven, Guy De Pauw en Hanne 

Kloots over spreeksnelheid in Nederland 
en Vlaanderen. Uit onderzoek was ge-
bleken dat Nederlanders sneller spreken 
dan Vlamingen, en dat Randstedelingen 
sneller spreken dan andere Nederlan-
ders. Deze bevindingen waren geba-
seerd op de gemiddelde spreeksnelhe-
den van  Nederlandse en  Vlaamse 
leerkrachten, in interviews van ca.  
minuten per leerkracht.
 Het artikel trok veel media-aandacht, 
maar lokte ook kritiek uit. Wetenschaps-
journalist Hans van Maanen rangschikte 
het onderzoek in de Volkskrant zelfs on-
der de “wetenschappelijke blunders van 

”. Hij bekritiseerde vooral de gerin-
ge omvang van de steekproef: “Eén 
oude Antwerpse stotteraar, en de ach-
terstand is hopeloos”, aldus Van 
Maanen.
 Deze kritiek ging een beetje voorbij 
aan twee feiten. Ten eerste was het on-
derzoek toch gebaseerd op maar liefst 

 uur spraakmateriaal, wat een enor-
me omvang is, ten tweede komt dit ma-
teriaal uit de meest betrouwbare verza-
meling spraak die wij voor het Neder-

lands kennen: het Corpus Gesproken 
Nederlands. De gesproken taal in dit 
corpus is uitvoerig van aantekeningen 
(oftewel annotaties) voorzien. Zo is van 
bijna alle sprekers leeftijd, geslacht,  
regionale afkomst en opleiding bekend. 
De invloed van al die factoren kan dus 
betrouwbaar gemeten worden. 

 VEREENVO UD I G I N G 
Maar hoe was het dan toch mogelijk dat 
er zulke felle kritiek kwam op het on-
derzoek? Dat kwam doordat de onder-
zoekers hun materiaal sterk hadden ver-
eenvoudigd, en dat was weer omdat 
hun statistische methode alleen met 
zulke vereenvoudigde gegevens over-
weg kon. Daarom hadden zij om te be-
ginnen alleen vergelijkbare spraakfrag-
menten gekozen: interviews met leer-
krachten. Verder hadden ze van elke 
spreker eerst het gemiddelde spreek-
tempo berekend. De rest van de statis-
tiek vond dus plaats met maar  ge-
tallen (  x  sprekers) – en precies dat 
werd door Van Maanen bekritiseerd. 
 Door die vereenvoudiging van het 
materiaal bleef in ieder geval buiten 
beeld dat individuele sprekers ook ster-
ke variatie kunnen vertonen: de ene 

spreker spreekt alles ongeveer in één 
tempo uit, de ander wisselt snelle spraak 
af met langzame. Het is bekend dat de 
tempoverschillen bij één en dezelfde 
spreker heel groot kunnen zijn, en dat is 
voor de communicatie veel belangrijker 
dan verschillen tussen sprekers.

 V ERB E TERD E TECHN I EK
Een recent ontwikkelde statistische tech-
niek (de zogeheten ‘multilevel-analyse’) 
maakt het nu mogelijk om het beschik-
bare materiaal veel gedetailleerder te 
analyseren. Daartoe knipten we de  
uur spraak in kleinere stukjes, waardoor 
het aantal gegevens waarop we onze 
analyse baseren, veel groter wordt. We 
kozen ervoor de spraak op te knippen in 
‘frasen’. Een frase is een stukje spraak 
tussen twee spreekpauzes. Die spreek-
pauzes zijn in het Corpus Gesproken Ne-
derlands genoteerd, dus de frasen zijn 
eenvoudig automatisch te bepalen. Een 
frase kan een zin zijn, maar meestal is 
het een stuk van een zin. In een voor-
beeld als ‘Ik heb het hem … gisteren  
verteld’ is ‘Ik heb het hem’ de eerste fra-
se en ‘gisteren verteld’ de tweede. 
 Met deze techniek kunnen we het ma-
teriaal opknippen in .  afzonderlijke 

Nederlanders spreken sneller dan Vla-
mingen. Dat was althans de uitkomst 
van een onderzoek waar ruim drie jaar 
geleden in Onze Taal verslag van werd 
gedaan. Maar in de Volkskrant werd die 
conclusie nog diezelfde maand be-
stempeld als een van de “wetenschap-
pelijke blunders van 2004”. Hoe zat 
dat? En kloppen de resultaten inder-
daad niet? Een verbeterde onderzoeks-
methode biedt nieuwe inzichten.

Andante of allegro?
Verschillen in spreektempo tussen Vlamingen en Nederlanders
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frasen, die bijna allemaal slechts één 
keer voorkomen in de  uur spraakma-
teriaal. Dat komt vooral doordat we 
niet-talige geluidjes als ehh en hmm en 
korte frasen als jaaa en nou nee verwij-
derd hebben uit het materiaal. Alleen 
een paar frasen als ja precies komen 
meer dan eens voor. Van elk van die fra-
sen kunnen we het spreektempo bepa-
len door de spreektijd te delen door het 
aantal lettergrepen dat uitgesproken 
had moeten worden – in het geval van 
ja precies zijn dat er dus drie. 
 De multilevel-analyse maakt het mo-
gelijk om te bepalen welke factoren de 
meeste invloed hebben op het spreek-
tempo. Doordat het materiaal zo goed 
geannoteerd is, kunnen we verschillen-
de factoren (leeftijd, geslacht, regionale 
afkomst) hierbij betrekken. Toch zijn er 
ook factoren waarvan uit eerder onder-
zoek bekend is dat ze samenhangen met 
spreeksnelheid, die buiten ons gezichts-
veld vallen. Zo is het onmogelijk om de 
mate van opgewondenheid of emotio-
nele betrokkenheid van de sprekers te 
bepalen. 

 VOO RU IT PLANNEN
Uit de eerste resultaten van het onder-
zoek blijkt dat de allerbelangrijkste fac-
tor voor het spreektempo niet het ver-
schil tussen Nederlanders en Vlamingen 
is, maar de lengte van de frase. Langere 
frasen, die uit meer lettergrepen be-
staan, worden in het algemeen sneller 
uitgesproken. Dit verschijnsel staat be-
kend als “anticipatorische verkorting”. 
Het wijst erop dat sprekers vooruit plan-
nen. Als ze een langere frase gaan uit-
spreken, versnellen ze hun spraak. Bij 
een kortere frase spreken ze langzamer. 
 Dat is belangrijk, omdat het betekent 
dat een hogere spreeksnelheid ook een 

gevolg kan zijn van langere frasen. Ie-
mand die gemiddeld langere frasen uit-
spreekt, zal daardoor ook sneller spre-
ken. Daar zullen we dus bij de verdere 
analyse rekening mee moeten houden; 
verderop kom ik er nog op terug.  
 Een belangrijk voordeel van de multi-
level-analyse was dat we de effecten 
van verschillende factoren tegelijk kun-
nen bepalen. Zo kunnen we ook in één 
oogopslag een beeld krijgen van de va-
riatie in spreektempo van individuele 
sprekers. Misschien spreekt een spreker 
wel gemiddeld sneller, maar met min-
der variatie.

 Omdat we in staat zijn meerdere fac-
toren tegelijk te bekijken, zien we dat 
de fraselengte wel de belangrijkste fac-
tor is voor spreektempo, maar dat ook 
andere factoren een belangrijke rol spe-
len. Dat is duidelijk te zien in figuur . 
Daarin worden het spreektempo en de 
individuele variatie per spreker geïllus-
treerd. Moeiteloos is te zien dat de Ne-
derlanders (de rode driehoekjes) gemid-
deld sneller spreken. Dit verschil wordt 
zo te zien niet veroorzaakt door een 
paar Antwerpse of Amsterdamse stotte-
raars. Ook zien we dat de tempovariatie 
bij een spreker aanzienlijk kleiner is bij 
de Nederlanders dan bij de Vlamingen. 
De Nederlanders spreken met een rela-
tief hoger en constant tempo; de Vla-
mingen daarentegen met een lager en 
variabel tempo. 

 RA NDS TA D 
Is het nu zo dat Nederlanders sneller 
spreken omdat hun frasen langer zijn? 
Nee, het is juist andersom, zoals te zien 
is in figuur . Nederlanders produceren 
gemiddeld kortere frasen dan de Vla-
mingen. Dat betekent dat het hogere 
spreektempo wel degelijk verklaard 
moet worden uit een verschil tussen Ne-
derlanders en Vlamingen. Verhoeven, 
De Pauw en Kloots hadden dus gelijk. 
Zelfs als we de factor van de fraselengte 
helemaal uitsluiten door alleen frasen 
van gelijke lengte met elkaar te vergelij-
ken, blijven Nederlanders sneller spre-

ken dan Vlamingen. We kunnen dit ver-
schil ook karakteriseren met termen uit 
de muziekwereld. Nederlanders spreken 
meer allegro (korter, sneller, minder va-
riatie) en Vlamingen meer andante 
(langer, trager, gevarieerd).
 En wordt er in de Randstad nu ook 
sneller gepraat dan in de rest van Ne-
derland, zoals Verhoeven c.s. ontdek-
ten? De steekproef van  Randstedelin-
gen is inderdaad te klein om daar iets 
over te kunnen zeggen. Het gemiddelde 
tempo van deze groep ( ,  lettergrepen 
per seconde, in onze heranalyse) is wel-
iswaar iets hoger dan dat van de andere 
Nederlandse sprekers ( , ), maar dat 
verschil is te klein om er conclusies aan 
te kunnen verbinden. Wetenschappelijk 
gezien kan het ook door toeval veroor-
zaakt zijn.  

Zelfs als we alleen frasen van gelijke lengte 
met elkaar vergelijken, blijven Neder-
landers sneller spreken dan Vlamingen.

Figuur 2. Gemiddelde fraselengte (horizontaal, in aantal lettergrepen),  
en variatie in fraselengte bij iedere spreker (verticaal, in willekeurige  
eenheden), voor sprekers uit Nederland (rood) en Vlaanderen (blauw).

Figuur 1. Gemiddeld spreektempo (horizontaal, in lettergrepen per seconde),  
en variatie in spreektempo bij iedere spreker (verticaal, in willekeurige  
eenheden), voor sprekers uit Nederland (rood) en Vlaanderen (blauw).
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Engels van Reve
Voor iemand met zijn gevoel voor de Nederlandse taal schreef Gerard 

Reve bizar slecht Engels.
     “I heard, to my great content, that you are hard at work (...)”, 

schreef hij W.F. Hermans op  april . Het is het Engels dat je van een Ne-
derlands politicus verwacht, van een wiskunde-nerd gespeend van muzische 
talenten, van een zojuist in de Premier League geparachuteerde profvoetballer 
uit Kerkrade, maar niet van de schrijver van Bezorgde ouders, De avonden en 
Op weg naar het einde, oud-leerling nota bene van het Vossius Gymnasium, 
hoewel hij het daar niet verder schopte dan de vierde klas. Dat laatste had 
misschien ook andere redenen dan een gekwelde genialiteit.
 De in veel opzichten schitterende correspondentie tussen beide literaire 
grootmachten (onlangs samengebracht in Verscheur deze brief! Ik vertel veel te 
veel) bevat in het Engels gestelde brieven, verstuurd tussen  en , de 
periode dat Reve geen Nederlands meer wilde schrijven, waarin fouten staan 
die even aandoenlijk als onbegrijpelijk zijn. Op bladzijde :

  These last day(s) I have been typing Gossamer which I got the correction of 
back from London.

(Voor lezer en eindredactie: ‘Since I got the corrected proofs back from Lon-
don, I have been typing up Gossamer these past few days’, is ongeveer wat 
Reve vermoedelijk had willen schrijven.)
 Af en toe was het Engels zó krom dat ik, zijn reputatie indachtig, de man 
ervan verdacht Hermans op een geraffineerde manier te hebben willen treite-
ren. Ik vroeg aan zijn biograaf Nop Maas, tevens medebezorger van het brie-
venboek, of zoiets mogelijk zou kunnen zijn. Hij dacht van niet. Reve keek te 
veel op tegen Hermans en wilde hem helemaal niet pesten, te zeer beducht als 
hij was voor diens beruchte aanvallen op tegenstanders.
 Keer op keer bezwoer Hermans zijn collega om toch vooral weer Neder-
lands te gaan schrijven. Al zijn talent ging op deze manier verloren, vond hij. 
Het curieuze is dat Reve er destijds in is geslaagd minstens drie van zijn En-
gelse verhalen geplaatst te krijgen in The Paris Review, het invloedrijke literai-
re blad van de Amerikaanse schrijver George Plimpton. Er moet toch iets van 
talent door het onbeholpen Engels heen hebben geschemerd.
 Tijdens de jaren tachtig – de vriendschap is dan door Hermans allang op-
gezegd en de correspondentie van zijn kant vrijwel gestaakt – komen ze nog 
even tot elkaar, dankzij de heksenjacht tegen de beide schrijvers door het Am-
sterdamse gemeentebestuur onder leiding van de gruwelijke Ed van Thijn. 
 “Door dat rapalje in Amsterdam gevoel ik me wel degelijk bedreigd”, 
schreef Reve.
   (Noot voor al wat jong is: Reve en Hermans hadden lezingen gegeven in 
Zuid-Afrika. In die tijd vond men dat even erg als nu het schieten van konij-
nen, het dragen van bont en het eten van ganzenlever. W.F. Hermans, ver-
klaard tegenstander van apartheid en getrouwd met een donkere vrouw, werd 
door Van Thijn tot persona non grata verklaard in Amsterdam. Zijn partijgeno-
te, het gemeenteraadslid Grewel, stelde voor zijn boeken uit de bibliotheken te 
verwijderen.) 

Henk Spaan
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 AN D ERE FAC TO REN 
Het lijkt vreemd dat twee gemeenschap-
pen waarin dezelfde taal wordt ge-
bruikt, zoals Nederland en Vlaanderen, 
zulke verschillen in spreektempo laten 
zien. Toch zijn soortgelijke verschillen 
in spreektempo in eerder onderzoek wel 
gerapporteerd tussen het Spaans van 
Puerto Rico en van de Dominicaanse 
Republiek.
 Overigens blijkt uit onze heranalyse 
dat ook andere factoren van belang zijn: 
de mannen uit dit onderzoek spreken 
iets sneller dan de vrouwen, en er is ook 
een verschil tussen jongeren (jonger 
dan ) en ouderen (ouder dan ). Als 
we die twee groepen vergelijken, zien 
we dat ouderen kortere frasen gebrui-
ken, maar wel meer variatie aanbrengen 
in hun spreektempo en in hun frase-
lengte. 
 Zoals opgemerkt zijn in dit onder-
zoek niet alle mogelijke factoren beke-
ken. Het is bekend dat sprekers hun 
tempo vooral vertragen en versnellen 
om nadruk te leggen, en hun betrokken-
heid te tonen. Deze aspecten zijn in het 
normale spraakverkeer natuurlijk van 
het grootste belang. Dat neemt niet weg 
dat het voor je spreektempo blijkbaar 
uitmaakt of je Vlaming of Nederlander 
bent. Ook als je dezelfde taal spreekt. 

A.  Spelling
1.  c. cholesterol
2.  a. console
3.  b. petticoat
4.  b. twee-eiig
5.  c. zuidwestelijke Sahara

B.  Woordenschat
1.  b. gouvernante
2.  b.  lijst van overledenen van een klooster
3.  a. wondermiddel
4.  c. schurftig

C.  Zoek de fouten
1.   geluidsoverlast mag ook, forensenverkeer, 

gebruikgemaakt, buitenissiger(e)
2.   ovale geluidswal mag ook, piramide, eer-

daags mag ook, bewerkstelligen

D.  Extra
Om misverstanden te voorkomen wordt 
juni weleens uitgesproken als ‘juno’ en juli als 
‘julij’.

Antwoorden Taaltest  
(zie bladzijde 174)


