Binnensprekervariatie in de uitspraak van /m/ in verschillende talen
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In forensisch zaakonderzoek komt steeds vaker spraakmateriaal in verschillende talen voor.
Dit roept de vraag op of er taalonafhankelijke sprekerspecifieke kenmerken zijn. De bilabiale
nasaal /m/ is een van de meest sprekerspecifieke segmenten, wat wordt toegeschreven aan de
rigiditeit van de neusholte [1]. Tegelijkertijd is de mondholte ook betrokken bij de productie
en heeft de tong daarbij geen vaste positie [2]. Hierdoor is er ruimte voor
binnensprekervariatie, die mogelijk taalafhankelijk is. Wij onderzochten in hoeverre de
realisatie van /m/ verschilt tussen de eerste (L1) en tweede taal (L2) van meertalige sprekers.
Er zijn monologen gebruikt van 53 vrouwelijke sprekers uit D-LUCEA [3], in hun L1
Nederlands en L2 Engels. De sprekers waren eerstejaarsstudenten van University College
Utrecht en hadden een bovengemiddelde beheersing van het Engels. De nasalen werden
gesegmenteerd in Praat en geanalyseerd op verschillende akoestische kenmerken.
De resultaten laten zien dat de verschillen tussen de realisaties in de L1 en L2 minimaal zijn.
Alleen de tweede nasale formant (N2) liet een taalverschil zien: hoger in de L2 dan in de L1.
Sprekers verschilden in de mate waarin ze deze verschuiving vertoonden en voor sommigen
ging het resultaat in tegengestelde richting.
Hoewel de gevonden L1−L2 verschillen in de uitspraak van de /m/ klein zijn, lijkt de bilabiale
nasaal enigszins taalafhankelijk. De N2 wordt gerelateerd aan de mond- en neusholte [4], wat
duidt op een aanpassing in de productie. Rekening houdend met deze aanpassing zou de /m/
bruikbaar kunnen zijn in meertalige forensische sprekervergelijkingen. Vervolgstappen zijn
om dit te onderzoeken met sprekerclassificatie.
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