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Protocol voor Brede Fonetische Transcriptie

Versie 12 (24/09/2001)

A. Algemeen
Taak: Verificatie van een automatisch gegenereerde brede fonetische transcriptie (hierna:
voorbeeldtranscriptie) aan de hand van het bijbehorende geluidsfragment.

Doel: Het verkrijgen van een geverifieerde brede fonetische transcriptie van het gesproken
materiaal die binnen de gedefinieerde foneemset blijft, waarin inserties, deleties en substituties
van fonemen tot uiting komen. Graduele processen, zoals mate van stemhebbendheid bij
plosieven en fricatieven en monoftongering of diftongering bij vocalen, worden niet
getranscribeerd. Ook nasalisering en verlenging of verkorting van vocalen worden niet
getranscribeerd.

Foneemset: De transcripties worden vervaardigd met gebruikmaking van de onderstaande
symbolen. De symbolen voor leenvocalen en nasale vocalen worden uitsluitend gebruikt in
leenwoorden en niet om nasalisering en verlenging of verkorting van vocalen te transcriberen.

Klasse Voorbeeld CGN-symbool
Plosieven put p

bad b
tak t
dak d
kat k
goal g

Fricatieven fiets f
vat v
sap s
zat z
sjaal S
ravage Z
licht x
regen G
geheel h

Sonoranten lang N
mat m
nat n
oranje J
lat l
rat r
wat w
jas j

Korte vocalen lip I
leg E
lat A
bom O
put Y

Lange vocalen liep i
buur y
leeg e
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deuk 2
laat a
boom o
boek u

Sjwa gelijk @
Diftongen wijs E+

huis Y+
koud A+

Leenvocalen scène E:
freule Y:
zone O:

Nasale vocalen vaccin E~
croissant A~
congé O~
parfum Y~

B. Transcriptieregels

B.1. De gegeven voorbeeldtranscriptie is met behulp van de computer tot stand gekomen.
Het is een automatische vertaling van de orthografische transcriptie (de gewone spelling met
enkele aanpassingen) naar een brede fonetische transcriptie. Er is niet naar de fragmenten
geluisterd bij de totstandkoming van de voorbeeldtranscriptie. Ga er dus nooit van uit dat 'het
wel zal kloppen'.

B.2. Het is de bedoeling dat er een één-op-één-relatie op woordniveau blijft bestaan tussen
de voorbeeldtranscriptie en de geverifieerde transcriptie. Eén woord (één of meer symbolen
omgeven door spaties of underscores) in de voorbeeldtranscriptie moet ook één woord zijn in
de geverifieerde transcriptie.

B.3. Pas de voorbeeldtranscriptie zo aan dat die overeenkomt met hoe iets daadwerkelijk is
uitgesproken, uiteraard door uitsluitend de symbolen in de set te gebruiken. Doe dit door
(herhaaldelijk) te luisteren naar het desbetreffende stukje. Luister naar stukjes van 0,5 tot 1
seconde. Zorg ervoor dat je ook altijd naar de overgang tussen twee woorden luistert.

B.4. Transcribeer wat je hoort en laat je zo min mogelijk beïnvloeden door wat er al in de
voorbeeldtranscriptie staat.

B.5. Voeg geen spaties in en haal geen spaties weg. Punten en komma’s maar ook apostrofs,
koppeltekens en andere leestekens die tot de gewone spelling van woorden behoren, zijn
weggelaten in de voorbeeldtranscriptie. Daardoor ontstaat soms een wat vreemd woordbeeld
(zie onderstaande voorbeelden), maar het is niet de bedoeling dat je daar iets aan verandert.

Gewone spelling Voorbeeldtranscriptie
'k zal er zijn. k sAl @r zE+n
is ’t echt? Is t Ext
HEMA-trui hematrY+
twee-onder-een-kap-woning twejOnd@renkApwonIN
R&D-consultant ErEndekOnsYlt@nt
varkens- en rundvlees vArk@ns En rYntfles
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B.6. Als je zeker weet dat er in de voorbeeldtranscriptie woorden ontbreken, voeg ze dan
toe. Als je zeker weet dat er in de voorbeeldtranscriptie te veel woorden staan, schrap ze dan.
Als je zeker weet dat in de voorbeeldtranscriptie een ander woord is getranscribeerd dan
gezegd is, vervang die transcriptie dan door het goede woord. Meldt deze fouten altijd aan
degene die verantwoordelijk is voor de brede fonetische transcriptie. Zorg te allen tijde dat de
geverifieerde transcriptie overeenkomt met wat daadwerkelijk gezegd is.

B.7. Laat bij twijfel het symbool uit de voorbeeldtranscriptie staan:

Gewone spelling Twijfel tussen Voorbeeldtranscriptie
we zijn weer thuis. w@ sE+n wer tY+s w@ zE+n wer tY+s w@ zE+n wer tY+s
oma wordt negentig. oma wOt nex@nt@x oma wOrt nex@nt@x oma wOrt nex@nt@x

B.8. Als je een klank hoort waarvoor volgens jou geen geschikt symbool te vinden is in de
symboolset, laat ook in dat geval het symbool uit de voorbeeldtranscriptie staan:

Gewone spelling Je hoort Je transcribeert
we zijn weer thuis. w@ zE~n wer tY+s w@ zE+n wer tY+s
margarine mA:G@rin@ mAG@rin@

B.9. Gebruik de symbolen voor leenvocalen en nasale vocalen /E:, Y:, O:, E~, A~, O~, Y~/
alleen in leenwoorden.

Gewone spelling Je hoort Je transcribeert
zone zO:n@ zO:n@
goeiemorgen xuj@mO:x@ xuj@mOx@
doorverwijzen dO:v@wE+z@ dov@wE+z@
parfum pArfY~ pArfY~
uh even denken. Y~ ev@ dENk@ @ ev@ dENk@
vaccin vAksE~ vAksE~
ben je daar nog? bE~ j@ dar nOx bE j@ dar nOx
scène sE:n@ sE:n@
'k zal er zijn. k sAl @r zE:n k sAl @r zE+n

B.10. Als twee opeenvolgende woorden een klank (of, in uitzonderingsgevallen, meer klanken)
delen, zodat je niet weet bij welk woord die klank hoort, transcribeer je dat met behulp van een
underscore (_) op de volgende manier:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
hij vraagt om meer. hE+ vraxt om_mer
als sint komt. Als_sInt kOmt
veel liever. vel_liv@r
ik vind dat ook. Ik fInd_dAd ok
op pad. Op_pAt
de naam die op de lijst stond. d@ nam di Ob d@ lE+st_stOnt
zij hebben bereikt. zE+ hEb@_b@rE+kt

B.11. Als de spreker een pauze laat vallen tussen twee woorden, kunnen die woorden nooit
een klank delen. In dat geval gebruik je geen underscore.

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
hij vraagt om (pauze) meer. hE+ vraxt om mer
als (pauze) sint komt. Als sInt kOmt
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B.12. Twee opeenvolgende woorden kunnen ook een klank delen als de laatste letter van een
woord en de eerste letter van het daaropvolgende woord in de gewone spelling niet
overeenkomen:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
op ballet. Ob_bAlEt
ik heb papier. Ik hEp_pApir
dat doet pijn. dAd_dut pE+n
ik word tachtig. Ik wOrt_tAxt@x
geef veel effect. xef_fel EfEkt
dat is zeker. dAt Is_sek@r
als je wilt. AlS_S@ wIlt
van m'n moeder. vAm_m@m_mud@r
kun je helpen? kYJ_J@ hElp@
sommige ervan. sOm@x@_@rvAn

B.13. Vergelijk ook de volgende gevallen, waarin er geen sprake is van twee opeenvolgende
woorden die een klank delen, maar van wegvallen (deletie) van een klank:

Gewone spelling Brede fonetische Transcriptie
een sigaret. @ siGarEt
kun je helpen? kY j@ hElp@
sommige ervan. sOm@x ErvAn

Transcribeer dus niet: /@s_siGarEt/ of /kYj_j@ hElp@/.

B.14. Soms wordt tussen twee woorden een klank ingevoegd. Transcribeer dat met behulp
van koppeltekens, op de volgende manier:

Gewone spelling Brede fonetische Transcriptie
speelde hij toen al? speld@-n-E+ tun Al
ik doe aan sport. Ig du-w-an spOrt

Gebruik de koppeltekens uitsluitend tussen woorden, niet binnen woorden (zie ook C.6.).

C. Belangrijke aandachtspunten

Let op: een brede fonetische transcriptie is meer dan een omzetting van de gewone spelling in
fonetische symbolen. Zie bijvoorbeeld de volgende gevallen (waarbij niet steeds alle mogelijke
uitspraakvarianten worden weergegeven):

C.1. Een b, d of g aan het einde van een woord of lettergreep wordt meestal uitgesproken
als resp. p, t of x:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
krab krAp
bord bort
vlag vlAx
absurd ApsYrt
admiraal Atmiral
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C.2. Als twee medeklinkers uit de categorieën "plosief" en "fricatief" (zie het schema onder
A) elkaar opvolgen, hetzij binnen een woord, hetzij tussen twee woorden, is er vaak sprake
van assimilatie (één van de twee klanken verandert of verdwijnt onder invloed van de andere
klank):

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
krabde krAbd@
'k heb de tijd. k Ep t@ tE+t, k Eb d@ tE+t
krabt krApt
klapband klAbAnt
op ballet. Ob_bAlEt
zakdoek zAgduk
op dansles. Ob dAnslEs
opvallend OpfAl@nt
op zaterdag. Op sat@rdAx
handvat hAntfAt
ik word ziek. Ik wOrt sik
kloofde klovd@
lief ding. liv dIN
misdaad mIzdat
visvijver vIsfE+v@r, vIsfE+f@r
afval AfAl

C.3. Als een n gevolgd wordt door een medeklinker uit de categorieën "plosief" en
"fricatief" of door een m, hetzij binnen een woord, hetzij tussen twee woorden, treedt ook vaak
assimilatie op:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
onbepaald Omb@palt
in bad. Im bAt
ongecontroleerd ONx@kOntrolertHYPERLINK
onmiddellijk OmId@l@k
in memoriam. Im_memorijAm

C.4. Ook als een s of een n gevolgd wordt door een j, hetzij binnen een woord, hetzij tussen
twee woorden, treedt vaak assimilatie op:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
kusje kYS@
ik mis je. Ik mIS_S@
oranje orAJ@
ben je thuis? bEJ_J@ tY+s

C.5. Bij een woord dat eindigt op p, t, k, s, f, g treedt soms klankverandering op als het
eropvolgende woord met een klinker begint:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
op aanvraag. Ob anvrax
dat is zo. dAd Is_so
ik ook. Ig ok
net als iedereen. nEt Alz id@ren
of is dat niet zo? Ov Iz dAt nit so
ik lach altijd. Ik lAG AltE+t
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C.6. Als twee klinkers elkaar opvolgen, hetzij binnen een woord, hetzij tussen twee
woorden, hoor je vaak een tussenklank:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
bio bijo
televisie-interview. tIl@vizijInt@rvju
duet dywEt
doe het snel. du-w-@t snEl

C.7. Als een r of een l gevolgd wordt door een andere medeklinker, hoor je vaak de
tussenklank /@/:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
melk mEl@k
werk wEr@k
erg Er@x
Delft dEl@ft
arm Ar@m

C.8. De slot-n van woorden die eindigen op -en wordt vaak niet uitgesproken:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
tegen teG@
kopen kop@
molen mol@

C.9. Waar in de gewone spelling een dubbele medeklinker wordt geschreven, hoor je er
doorgaans maar één:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
rustte rYst@
onnodig Onod@x

C.10. Hoe woorden worden uitgesproken hangt van veel factoren af. Zorgvuldigheid en
snelheid waarmee iemand spreekt zijn van invloed, maar ook regionale herkomst en specifieke
eigenaardigheden van de spreker. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende mogelijke uitspraken:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
koperen kopr@, kop@r@, kop@r@n
kegelen keGl@, keG@l@, keG@l@n
banaan b@nan, bAnan, banan
filosofie fIl@z@fi, filozofi, fIl@s@fi, filosofi
minuut m@nyt, minyt
paradijs pAr@dE+s, paradE+s
televisie tIl@vizi, tel@vizi, televizi
kolom kOlOm, kolOm
villa vIlA, vIla, vila
station stASOn, stAsjOn, stAtSOn
lineaal linjal, lin@jal, linejal, linijal
auto A+to, oto
prompt prOmpt, prOmt
markt mArkt, mArt, mAr@kt
politie pOlIsi, politsi, plisi
katje kAtj@, kAtS@
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D. Speciale gevallen

D.1. Gebruik vierkante haakjes [] voor materiaal dat niet getranscribeerd kan worden,
bijvoorbeeld omdat het onverstaanbaar is of omdat de spraak overstemd wordt door
achtergrondlawaai. Dat geldt voor woorden én voor delen van woorden. Zorg dat de één-op-
één-relatie met de voorbeeldtranscriptie behouden blijft, dus als in de voorbeeldtranscriptie
meerdere woorden staan die je niet verstaanbaar acht, gebruik je voor ieder woord haakjes.

Je hoort (? = onverstaanbaar) Brede fonetische transcriptie
hij leest ?endertig bladzijden. hE+ lest []@ndErt@x blAtsE+d@
hij leest ? bladzijden. hE+ lest [] blAtsE+d@
hij leest achten?tig bladzijden. hE+ lest Axt@n[]t@x blAtsE+d@
hij leest ? ? hE+ lest [] []

D.2. Soms (voornamelijk bij snelle spraak) kun je van een woord geen enkel individueel
foneem terugvinden, terwijl je toch kunt horen dat het woord wordt uitgesproken. Gebruik
ook in dit soort gevallen vierkante haakjes [].

D.3. In gesproken taal wordt een opeenvolging van drie of meer identieke symbolen in de
gewone spelling vaak gerealiseerd als één klank (zie ook B.10.). Omdat de één-op-één-relatie
tussen voorbeeldtranscriptie en geverifieerde transcriptie moet blijven bestaan (zie B.2.)
transcribeer je een dergelijke opeenvolging op de volgende manier:

Gewone spelling Je hoort Brede fonetische transcriptie
dat ’t toch dAtOx dAt_t_tOx

Met behulp van de underscores geef je aan dat het om een klank gaat die meerdere malen
gedeeld is.

D.4. Een hekje ‘#’ wordt in de voorbeeldtranscriptie gebruikt voor zogenaamde niet-talige
sprekergeluiden, bijvoorbeeld lachen, huilen, kuchen, niezen etc.

Voorbeeldtranscriptie
ev@ mE+n kel srap@ # zo dAt Iz bet@r

Laat het hekje uit de voorbeeldtranscriptie staan, tenzij je ervan overtuigd bent dat het echt
onterecht is gebruikt. Vervang in dat geval het hekje door een fonetische trancriptie met
gebruikmaking van de symbolenset. Voeg dit symbool nooit zelf in.

D.5. Wanneer een woord onderbroken wordt door ‘uh’ of een ander tussenwerpsel is dit in
de voorbeeldtranscriptie als volgt weergegeven:

Er wordt gezegd: Brede fonetische transcriptie
tussen-uh-oplossing tYs@n@OplOsIN
heb jij geld over-ja-gemaakt? hEp jE+ xElt ov@rjaG@makt

Voeg geen spaties in.
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D.6. Eigennamen worden getranscribeerd zoals andere woorden. Denk eraan dat de één-op-
één-relatie met de gewone spelling moet blijven bestaan, dus:

Gewone spelling Brede fonetische transcriptie
New York nuw jOr@k, nuw jOrk, nu jOk
Roeland Van Hout. rulAnt vAn hA+t

D.7. Woorden die afgebroken zijn, versprekingen en woorden uit een vreemde taal worden
zo goed als mogelijk is met de beschikbare symbolen getranscribeerd:

Er wordt gezegd: Brede fonetische transcriptie
neem de link uh de rechterdeur. nem d@ lINk @ d@ rExt@rd2r
ben je naar de kapper gewee-weest? bEJ_J@ nar d@ kAp@r x@wewest
ken je ‘t lied La Vie En Rose? kEJ_J@_@t lit lA vi A~ roz


