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Hct mysterie van van de in de vocalen opgesloten boodschap heeft 
gedurende lange tijd vele onderzoekers beziggehouden. Het aantal 
hunner en dat der jaren waarin de onderzoekingen plaatsvonden is zo 
grobt dat het in dit kort bestek onmogelijk is alien de revue te laten 
passeren. Het onderwerp van de akoestische vocaalanalyse is daarenbo-
ven veel jonger zodat we ons met een gerust hart kunnen beperken tot de 
periodc van de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Een tweetal uitzonderingen, die een vroegere periode markercn, zijn 
echter de moeite waard om genoemd te worden. Tot in hct begin van de 
negentiende eeuw beperkte de beschrijving van de vocalen zich tot een 
anatomische. Deze wijze van beschrijven was broodnodig. De indeling 
van de vocalen op deze wijze diende namelijk tot het onderwijzen van de 
spraak aan doof geborenen. 

De eerste van de twee uitzonderingen betreft de medicus Franciscus 
Mercurius van Helmont (16H-1699). Deze man die zich het lot der doof 
geborenen aantrok zette zich aan de studie van de stand die de tong in 
de mond inneemt en kwam daarbij tot de conclusie dat God Hebreeuws 
gesproken moest hebben. De tong zou namelijk bij het uitspreken van 
de verschillende spraakklanken een vorm aannemen die overeen zou 
komen met de tekens van het Hebreeuws. Dat hij daarbij waarschijnlijk 
niet de moeite genomen heeft zichzelf in de mond te tasten, wordt aanne-
melijk wanneer we de beschrijving van bijv. de « m » en de « p » bczien 
(1). De eigentijdse heren collegae schenen dan ook niet bijster enthou-
siast over zijn geestesprodukten. 

De tweede uitzondering geldt eveneens een medicus te weten Johann 
Conrad Amman (1669-1724). Oorspronkehjk uit Zwitserland afkomstig, 
praktiseerde hij in Haarlem en Amsterdam. Ook hij voelde zich aange-
trokken door het spraakonderwijs aan doof-geborenen. Dat deze betrok-
kenheid hem diep zat wordt bewezen door het feit, dat hij er de voorkeur 
aan gaf te schrijven over doof-geborenen in plaats van doofstommen. 

(I) Panconcelli-Galzia G. Quellenatlas i. Gesch. d. Phonetik, Hamburg 1940. 
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Foto : Jac. P. St<^p. 
Fig. 1. Het door zijn tweede vrouw, Abrahamine S.H. Hubrecht 

ter gelegenheid van zijn jubileum in 1888 geschilderde portret, van Don-
ders. Op de voorgrond de resonatieboUen en zijn gitaar, die evenals het 
schilderij in het Universiteitsmuseum in Utrecht te zien zijn. 
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Afgezien van het feit dat in ons taalgebied het woord doof-stom denigre-
rend is, moet het gebruik ervan vermeden worden omdat het in ihet meren-
deel van de gevallen fout is. Van stomheid is in het overgrote merendeel 
der gevallen geen sprake. De beschrijving van de vocalen is ook bij 
Amman een anatomische. Een pikante bijzonderheid is dat hij meent dat 
de stembanden actief trillen (2). Ook buiten Nederland zal de anato
mische beschrijving van de vocalen zich lang handhaven. Een mooi voor-
beeld darvan vinden we in het werk van Hellwag en zijn klinkerdriehoek. 
Deze driehoek geeft de stand van de tong aan bij het uitspreken der 
verschillende vocalen (3). 

De eerste helft van de negentiende eeuw is de tijd waarin de funda-
menten zullen worden gelegd voor het werk van twee Nederlanders die in 
dit verhaal de speciale aandacht zullen krijgen. Dit zijn Franciscus 
Cornells Donders (1818-1889) en Jan Daniel Boeke (1842-1902). 

Twee zaken zullen in hoge mate het khmaat bepalen dat richting 
geeft aan het onderzoek naar de specifieke eigenschappen van de vocalen. 
Ohm maakt de later naar hem genoemde wet bekend. Niet de wet van 
E = IxR wordt hier echter bedoeld. Het gaat om de helaas veel minder 
bekende akoetische wet. Ohm stelt om het met de woorden van Helmholtz 
weer te geven : « Jede Luftbewegung nun, welche einer zusammengesetz-
ten Klangmasse entspricht ist nach Ohms Regel zu zerlegen in eine 
Summe einfacher pendelartige Schwingungen, und jeder solchen einfa-
chen Schwingung entspricht ein Ton, den das Ohr empfindet, und dessen 
Tonhohe durch die Schwingungsdauer der entsprechenden Luftbewegung 
bestimmt ist. » (4). 

In hetzelfde tijdsbestek bewerkt Fourier de samengestelde trillingen 
mathematisch en weet ze op deze wijze te analyseren in enkelvoudige 
trilhngen. 

Naast Ohm en Foerier als grondleggers voor het latere vocaalonder-
zoek, wijst Johannus Miiller de Nederlandse fysiologen de weg naar de 
experimentele fysiologie. Hij deed veel aan het onderzoek van de stem, 
waarbij hij talloze metingen verrichtte naar de lengte van de stembanden. 
De vocalen kwamen echter maar zeer matig uit de verf. 

In dit klimaat publiceerde Donders zijn eerste geschrift over de 
spraak. Deze publikatie illustreert hoezeer Donders op de hoogte was 
van hetgeen er in de wereld omging. Miiller had in zijn beroemd gewor-

(2) Amman J. K. Dissertatio de Loquela (1700), Neudr. Victor Berlin 1917/18. 
(3) Hellwag Chr. De Formatione loquela. Diss. Tiibingen 1770. . . 
(4) Helmholtz H.v. Die Lehre von den Tonempfindungen 6e Ausg. pag. 54. 

Braunschweig 1913. 
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den bock, dat het licht zag in 1838, de wet van dc compensatie van 
krachten beschreven. Deze wet luidt als volgt: Wanneer voor het luider 
spreken de ademdruk verhoogd wordt, dan zou de stemhoogte stijgen, 
wanneer niet tegelijkertijd een verslapping van dc spanning der stem
banden deze stijging compenseerde. 

In 1845 beschrijft Donders een patient, die zijn spraakvermogen 
verloren zou hebben (5). Hij gelooft aanvankelijk met een simulant te 
doen te hebben. De patient blijkt echter met veel krachtsinspanning nog 
wel geluid te kunnen voortbrengen. Donders vraagt hem harder te fone-
ren, en ziet, tot de verbazing van Donders gaat dc stemhoogte van de 
patient naar boven. Donders weet nu zeker niet met een simulant te doen 
te hebben. De wet van compensatie van krachten zou bij een simulant 
zeker de stemhoogte verandering bij het luider spreken te niet doen. 
Gelukkig met het feit, dat het wantrouwen in de patient ten onrechtc 
was, wijst Donders crop hoe belangrijk de kennis van de fysiologie is 
voor de medicus. 

Na deze eerste publikatie over de spraak, zwijgt Donders geduren
de een twaalftal jaren op dit gebied. Wees er echter van overtuigd, dat 
dit niet voor andere gebieden gold. 

In 1857, dit is twee jaar voordat Helmholtz zijn eerste publikatie 
op dit gebied schrijft, bericht Donders in een brief aan Briicke dat de 
verschillende voor de vocalen essentiele tonen in de fluisterspraak 
gehoord kunnen worden. Hij benoemt deze tonen voor elke vocaal. (6) 

Helmholtz, kennelijk wel beslagen ten ijs, schrijft aan Donders dat de 
vocalen zeer eenvoudig geanalyseerd kunnen worden door in de geopen-
de piano te zingen terwijl de demper van de snaren genomen is. Elke toon 
in de vocaal aanwezig zal een bepaalde snaar doen natrillen. (7) 

Weer zwijgt Donders een aantal jaren, het zijn er nu zes. Maar dan 
verschijnt er ook een bijzonder mooi artikel van zijn hand. (8) 

Voor zijn onderzoek maakt hij gebruik van de phonautograaf van 
Scott, vervaardigd door de Parijse instrumentmaker Konig. Dit is een 
instrument, waarmede op een met een beroete laag papier bedekte 
draaiende trommel geluidstrillingen kunnen worden gercgistreerd. Een 

(5) Donders F. C. Waarneming eener verlamming der spieren van het strottenhoofd 
•en van de tong. Ned. Lancet I, serie 2, 88-102, 1845. 

(6) Donders F. C Ueber die Natur der Vocale. Arch. f.d. HoU. Beitr. Nat. u. Heilk-
I, 157-162, 1858. 

(7) Ueuber die 'Vopale Br. Mitt. v. Helmholtz H.v. Arch. f.d. HoU. Beitr.. 
Nat. u. Heilk. I, 354-355, 1858. 

(8) Donders F. C. Arch. f.d. Holl. Beitr. Nat. u. Heilk. 3. 446-448, 1864. 
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pennetjc op een membraan, dat een trechter afsluit, drukt op het beroete 
papier. Hierdoor worden de luchttrilhngen die de trechter opvangt, als 
golflijntjes op hct papier geschreven. 

Uitgebreid geeft Donders aan, welke eigenschappen de membraan 
moet hebben om niet door resonantieverschijnselen een bepaalde toon te 
sterk weer te gevan. Dan toont hij aan dat de verschillende klinkers bij 
de registratic, een curve te zien geven die voor elk specifiek is. De regi-
stratie acht hij over het algemeen zeer gecompliceerd, in tegenstelling 
daarmec vindt hij de « oe » en de « ie » zeer eenvoudig en bijna sinus-
vormig. Dit is bcgrijpelijk aan een kant. Kennelijk was de wccrgavc voor 
de hoge tonen, die immcrs specifiek voor de «ie » zijn, minder goed. 
Maar dat Donders met zijn geoefend oor dit verschil niet zou gehoord 
hebben en het daarom niet zou hebben beschreven is aan de andere kant 
vreemd. 

Het jaar daarop zet Donders zijn analyscproevcn met de phonauto
graaf van Scott-Konig voort. (9) Waar hij eerst, zoals hierboven 
beschreven alles in het werk stelt om resonantie te voorkomen, doet hij 
nu het omgekcerde. Bewust tracht hij het membraan zo af te stemmen, 
dat de voor de klinkers specifiek frequenties juist het sterkst worden 
weergegeven. Dit vraagt echter wel een grote reeks van verschillende 
membranen. Dat Donders resonantie als middel aangrecp om tot een 
vocaalanalyse te komen is niet zo 'n wonder. Helmholtz had immcrs 
reeds in 1856 zijn buisresonator beschreven die hij in 1859 tot de bolreso-
nator verandcrde. Bovendien beschreef hij in dit laatste jaar zijn apparaat 
waarmede hij de vocalen met behulp van een reeks clektrisch aangedrc-
ven resonatoren kon synthetiseren. 

De bollen van Helmholtz vindt Donders ongemakkelijk in het 
gebruik, omdat er zoveel van nodig zijn. Daarom laat hij door Konig een 
serie vervaardigen, die op de frequenties van de mond afgestemd warcn, 
Ten slotte grijpt hij terug naar de hem door Helmholtz in 1858 aange-
raden methode van analyse met behulp van een snaarinstrument. Hij 
gebruikt hiertoe zijn reeds lang terzijdc gelegde gitaar onder dc uitspraak: 
« In vroegere jaren heb in een deel van mijn tijd slccht gcnoeg besteed 
om op dat ondankbaar instrument eene zekere virtuositcit te verkrijgcn ». 
Ook laat hij nog zien hoe de eigen tonen van de mondholte hoorbaar 
gemaakt kunnen worden door een luchtstroom langs de mond te laten 
strijken. 

(9) Donders F-C. Over Stem ea Spraak, Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk. I, 
385-395, 1865. .. . - . ..- r 
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In ditzelfde jaar verschijnt er nog een tweetal publikatics (10, 11). 
In dc eerste, die hoofdzakelijk over dc ratclconsonant, dit is de « r », gaat, 
begint Donders met te stellen dat stem en spraak tot het gebied van de 
fysiologie behoren. In het tweede artilcel laat hij zien, hoe met de phonau
tograaf de duur der klinkers in de spraak gemeten kan worden. 

In 1870 lezen we in een overzichtsartikel nog eens wat in de ecrderc 
publikaties werd gesteld maar nu in een zorgvuldige reeks van punten. 
In punt 22 zet hij helder uiteen, dat het verschil tussen de vocalen bepaald 
wordt door het timbre van de spraakklank. Dit timbre wordt veroorzaakt, 
doordat bepaalde boventonen van het stemgeluid resoneren in het daar
op afgestemde aanzetstuk. (12) 

Ten slotte zien we, na een voordracht te Leiden in 1875 over de 
menselijke stem, waarin de vocaalanalyse niet aan de orde komt, Donders 
nog eenmaal op het gebied van de vocalen werken. Dit is wanneer hij 
tezamen met Bosscha in 1877 een studie verricht over de werking van de 
juist in het vorig jaar door Alexander Graham Bell beschreven telefoon. 

Deze studie brengt Donders ertoe een fysiologische telefoonbel te 
beschrijven (13). Dit is echter een onderwerp apart, en zal in een volgen-
de publikatie aan de orde komen. 

Bij een kritische bcschouwing van het werk op het gebied der vocalen 
kan gesteld worden, dat Donders als eerste schreef, dat de mondholte 
bij de verschillende vocalen op ander toonhoogten is afgestemd (6). Dit 
deelt ook Helmholtz mee (14). De indruk is echter sterk dat naarmate 
het gebied van het geluid en deszelfs analyse meer en meer door 
Helmholtz beheerst wordt, Donders zich tactisch terugtrekt. Zeker heeft 
zijn werk op dit terrein niet die allure die we vinden op andere gebieden 
van Donders grote ceuvre, met name het gebied van dc fysiologische 
optiek. Zijn werk in het Lltrechtse fysiologische laboratorium heeft echter 
een reeks van onderzoekers gestimuleerd het onderzoek naar spraak en 
stem aan te vatten. 

(10) Donders F. C. Over d? tongwerktuigen van het stem- en spraakorgaan. 
Ned. Arch. v. Genees- en Natuurk. I, 451-472, 1865. 

(11) Donders F. C. De phonautograaf, een middel tot bepaling van de absolute 
quantiteit der vocalen. Ned. Arch. v. Genees- en Natuurk. 2, 466-567, 1865. 

(12) Donders F. C. De physiologic der spraakklanken, in het bijzonder van de 
Nederlandse taal. Onderz. Physiol. Lab. 711/3. 354-373, 1870. 

(13) Donders F -C . Bericht over de telefoon. Zitting 29 Dec. 1877 v.d. Kon. Akad. v. 
Wetensch. 

(14) Helmholtz H.v. a.w. p. 176. 
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Fig. 2 Het instrument om de wasrollen microscopisch te onderzoe 
ken. Het werd naar Boeke's ontwerp vervaardigd in het fysiologisch 
iaboratorium te Utrecht, en wordt bewaard in het Universiteitsmuseum 
^ Utrecht. Foto : Jac. P. Stolp. 
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Een van deze onderzoekers is de Alkmaarse leraar in de chemic en 
Icerling van Gerrit Jan Mulder, Jan Daniel Boeke (1842-1902), die in 

873 directeur werd van de Hogere Burgerschool in deze plaats. Kenne-
hjk geimponeerd door een uitvinding die in de tachtiger jaren algemeen 
besproken werd, de fonograaf van Edison, gebruikte hij het in wasrollen 
gegraveerde beeld van het geluid voor zijn experimenten. Deze uitvinding, 
die bekend werd in de maand dat Donders zijn laatste bericht betreffen-
de zijn onderzoekingen over de spraak deed, n.l. dat met dc telefoon, 
moest echter nog elf jaar op dc uitcindelijkc vormgeving wachten, omdat 
Edison het te druk had met de constructic van de glocilamp, 

Na deze 11 jaar werd het staniolvelletje (15), waarmede Edison zijn 
eerste experimenten deed, vcrvangen door de uitwisselbare wasrol. Zoals 
Boeke zelf meedeelt brengt deze in 1888 gepatenteerde fonograaf hem 
op het idee, dat het microscopische onderzoek, van het in de wasrol neer-
gelegde schrift mogelijk kan bijdragen tot de vcrklaring van de eigen
schappen der klanken (16). 

Hij was zeer onder de indruk van de natuurgetrouwe wijze waarmec 
de fonograaf de opgenomen stemmen en andere geluiden weergecft. 
Wij kunnen, in een tijd van geperfectioneerde akoestische apparatuur, 
een dergelijke uitspraak moeilijk begrijpen. Maar wanneer we ons rcali-
seren dat voordien de reproduktie van dc menselijke stem geheel onbe-
kend was, wordt het bcgrijpelijk. Ook Donders sprak op dezelfdc wijze 
over de telefoon. 

In korte tijd ontwikkelt Boeke een apparaat om de groef in de wasrol 
microscopisch te bestuderen (16). 

De op een kern geplaatste rol, waarin tevoren het te onderzoekcn 
geluid is opgenomen, wordt langzaam gedraaid. De mate van verdraaiing 
kan op een schijf nauwkeurig worden afgelezen. Ook de verplaatsing 
in de richting van de as is aflcesbaar. 

Boven de rol is een microscoop geplaatst. Door de oculairmicromcter 
kan dc breedte van de groef gemeten worden. Aanvankelijk werd dc rol 
verlicht door daglicht. Dit maakt het schrift echter moeilijk Iccsbaar. 
Met een elektrischc lamn, waarvan het licht via een glasstaaf op de rol 
viel, werd dit aanmerkelijk verbeterd. 

Uit de afgelezen breedte van de groef leidt Boeke nu dc diepte af. 
Deze diepte is een maat voor de amplitude van het geluid dat in de rol 

(15) Scient. Amer. Dec. 1877. 
(16) Boeke J. D. Mikroskopische Phonogrammstudien. Arch. f.d. ges. Physiologie 

d. Mensch. u. Tier. 50, 297-313, 1891. 
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werd gercgistreerd. Dit doet hij door dc groef stap voor stap na te 
tekenen, Het op deze wijze gercconstrueerde trillingsbeeld werd met 
behulp van de Fourier-analyse in zijn componenten ontleed. Dit is een 
bijzonder mocizame arbeid geweest, die pas verecnvoudigd werd toen 
Boeke van Hermann in Duitsland vernam, dat de analyse met behulp van 
chablonen gemakkelijker was uit te voeren. Voor die tijd was Boeke 
geheel onkundig van het feit dat Hermann praktisch tegelijkertijd met 
hetzelfde onderzoek was begonnen. Boeke en Hermann hebben nadien 
veel kontakt gehad en hun onderzoekingen leidden tot dezefdc resultaten. 

Hct cijferwcrk dat Boeke verricht heeft om tot zijn resultaten tc 
komen is zeer omvangrijk geweest, zoals uit de nagelaten bladen met 
berekeningen blijkt. Deze resultaten zijn in het licht van van onze 
hedendaagse kennis, verkregen met hoogst nauwkeurige clcktronische 
apparatuur, indrukwekkend. De door hem gcvonden karakteristieke 
frequenties, door Hermann «Formanten» genoemd, stemmen goed 
overeen met die, welke op moderne wijze werdcn bepaald. Dit geldt met 
name voor dc « 0 0 », de « AA » en de « EE ». 

Vergclijken wij het werk van Boeke en Donders dan valt het mathe
matisch nauwkeurige van de eerste op. Dit is echter wel begrijpehjk 
gezien de natuurkundige scholing, die hij had gekregen. Dit is juist, wat 
Donders het mecste miste, hetgeen hij zelf tot uitdrukking bracht in het 
voorwoord van zijn beroemd geworden boek : « On the anomalies of the 
accommodation and refraction of the eye with a preliminary essay on 
physiological dioptrics » (17). Stokvis drukt dit gemis op een lyrische 
wijze uit in het door hem geschreven levensbericht over Donders : « ...en 
is er ten slotte slechts een enkele door deze afdeling (van de Kon. Akad.) 
vertcgenwoordigde wetcnschappen, die voor hem de schoone slaapster 
in het bosch blijft, omdat hem hct tooverwoord dat haar doet ontwaken, 
niet bij zijn geboorte is ingefluisterd. Die tak is de hoogere mcetkunde. » 

Dr. Peter H. Kylstra, Universiteitsmuseum, Utrecht. 

(17) Donders P. C. On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. 
The New Sydenham Society, I/jndon 1864. 
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