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Introductie 

Elk jaar in Den Haag vindt er de Japanese Public Speech Contest plaats, 

waarbij Nederlanders in het Japans een toespraak moeten houden over een Japans 

thema. In 2015 ging het over de leukere en minder leuke kanten van Japan, waarbij een 

deelnemer zijn toespraak hield over Japanse dialecten. Hierin zei deze deelnemer dat 

hij in het begin nauwelijks het Nagasaki dialect kon verstaan. Echter leerde hij 

langzamerhand hoe hij het dialect moest spreken en voelde zich uiteindelijk ook dichter 

bij de Japanse gemeenschap. Maar wat is er dan zo anders aan het Nagasaki dialect, 

waarbij het lastig wordt om de spreker te verstaan? 

 Gedurende mijn studie ben ik een paar keer in Japan verbleven, waaronder de 

Kansai en Kyūshū regio. In beide gevallen heb ik gemerkt dat het Japans accent 

systeem in deze gebieden anders werd toegepast dan het standaard Japans wat ik op 

universiteit geleerd heb. Als gevolg daarvan heb ik mij specifiek tijdens mijn 

uitwisseling in Kumamoto gefocust op de taalverschillen tussen de Kyūshū dialecten, 

ofwel de buitenste dialecten, en de binnenste dialecten, namelijk de Kansai dialecten en 

het Tōkyō dialect. In dit werkstuk zal ik mij dus richten op de verschillen betreffende 

het accent systeem tussen deze regio‟s en hoe deze systemen tot stand zijn gekomen. 

 



Figuur 1: Japanse kaart met de binnenste en buitenste accenten 

aangegeven. Rood is het keihan-shiki type, groen het tōkyō-shiki 

type. Lilacpaars, samen met geel, geven de eigenschappen van de 

Kyūshū accenten weer. 

Japans accent systeem 

 In het algemeen spreekt men van drie verschillende typen accent systemen in 

de talen van de wereld: stress-accent talen, toontalen en pitch-accent talen. Bij 

stress-accenten zoals het Nederlands wordt er nadruk op één lettergreep in een 

meerlettergrepig woord gelegd, opdat er betekenisverschil kan worden uitgedrukt. 

Daartegenover staan de toontalen, waarbij het Mandarijn Chinees vaak als voorbeeld 

wordt genomen. Dit zijn talen waarin verandering in de toonhoogte van eenzelfde 

lettergreep leidt tot betekenisverschil. Hier zijn dus meer dan twee toonhoogtes 

mogelijk. Hoewel de Proto-Japanse taal tot deze groep behoort, ontwikkelde het zich tot 

een derde type, de pitch-accent talen. Het belangrijkste verschil tussen de toontalen is 

dat er bij pitch-accent talen slechts twee toonhoogtes zijn, namelijk hoog (een stoottoon, 

hierna aangegeven met ●) of laag (een sleeptoon, hierna aangegeven met ○). Hiermee 

kan onderscheid gemaakt worden tussen homofonen. Ook hier geldt het dat elk woord 

maar een pitch, ofwel toonhoogte heeft. Tevens gaat het bij het Japans niet per 

lettergreep maar specifiek per mora. 

 



Er zijn verscheidene linguïsten die beweren dat het modern Japans nu nog 

steeds een toontaal is, alhoewel het zeer gelimiteerd is (de Boer, 2010; Hasegawa, 1999; 

Meeussen, 1927). Hoewel ik mij niet ga verdiepen in de kwestie of de moderne Japanse 

taal juist een toontaal is of een pitch-accent taal, is deze informatie wel van belang voor 

het onderzoek naar accenten in de dialecten van het Japans. Op figuur 1 is te zien hoe 

de binnenste en buitenste accenten van het Japans zijn verspreid. We spreken in het in 

het modern Japans algemeen over 3 soorten accenten: het tōkyō-shiki akusento 東京式

アクセント „Tōkyō accent”, ook wel het standaard Japans genoemd (i.e. hyōjungo 標準

語 of kyōtsūgo 共通語); het keihan-shiki akusento 京阪式アクセント, ofwel de dialecten 

van de Kansai regio; de accenten van Kyūshū, waarbij het meeste aandacht wordt 

gegeven aan het Kagoshima dialect, met toevoeging van mijn bevindingen over het 

Kumamoto dialect. 

 

Het standaard Japans 

Om een idee te hebben van het Japans accent systeem, leg ik eerst uit hoe het 

accent te werk gaat in het standaard Japans, wat afgestemd is op de pitch-accent  van 

het Tōkyō Yamanote dialect. Met de regel dat er maar op een lettergreep per woord een 

pitch kan komen of helemaal geen, gebruikt met de volgende Japanse termen. Bij 

atamadaka-gata 頭高型 is het eerste lettergreep hoog (●○○▷), bij nakadaka-gata 中



高型 valt de hoge toon ergens in het midden van het woord (○●○▷) en bij odaka-gata 

尾高型 valt de hoge toon op de laatste lettergreep (○●●▷). Als laatst is er ook nog 

heiban-gata 平板型, waarbij er geen sprake is van een accent (○●●▶). Dit wordt ook 

wel een “flat accent” genoemd. De driehoek geeft hier het grammaticaal morfeem aan 

wat er direct achterkomt, men neemt als voorbeeld het nominatief partikel ga が. 

Verder komen er nog twee regels bij d.m.v. prosodie: Een woord kan maar één pitch 

hebben, dus geen hoge toon na een downstep (zoals *●○●) is niet mogelijk (binary 

pitch). Ook wisselen de eerste twee tonen van een woord zich altijd af (dus *●● en *○

○). Dit wordt ook wel een scalar pitch genoemd. 

 

Stijl Incl. Toon Excl. Toon 

Vorm Atamadaka Nakadaka Odaka Heiban 

Voorbeeld /mainiti/ /murasaki/ /amagasa/ /imo:to/ /tomodati/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Stijlen om accenten te noteren. Japanse accent woordenboeken hanteren E (Shin Meikai) of G (NHK)  

voor het vocabulaire, en D voor nader uitleg. Linguïsten maken hoofdzakelijk gebruik van C en D. Bron: Shin 

Meikai Akusento Jiten door Kindaichi (1995).  



 Met een pitch accent wordt dus ook betekenisverschil gemaakt, wat ik met 

behulp van een paar voorbeelden wil aantonen. Zie bijvoorbeeld de homofonen ame en 

hashi hieronder.  

1) 雨が好きだ。   Ame ga suki da. 

●○○○●○  “Ik houd van regen.” 

2) 飴が好きだ。   Ame ga suki da. 

○●●○●○  “Ik houd van snoep.” 

3) 箸がある。   Hashi ga aru. 

●○○●○   “Er zijn eetstokjes.” 

4) 橋がある。   Hashi ga aru. 

○●○●○   “Er is een brug.” 

5) 端がある。   Hashi ga aru. 

○●●●○   “Er is een rand.” 

Hier kunnen we zien dat verschil maken tussen homofonen mogelijk is door het 

accent op andere lettergrepen te leggen. Bij voorbeeld 1 en 2 is ame in de betekenis van 

regen atamadaka, maar in de betekenis van snoep heiban. Hetzelfde gebeurt ook bij 

hashi in de opvolgende drie voorbeelden, die drie verschillende betekenissen heeft 

afhangend van welke vorm van accent het heeft. In het NHK Japanese Accent 

Dictionary is dit kort samengevat zoals zichtbaar in figuur 3. 



Het standaard Japans accent systeem, tōkyō-shiki 

mora 1 2 3 4 5 

Heiban 

(„flat‟/accentloos) 

○▶ 

Ha ga 

○●▶ 

Mizu ga 

○●●▶ 

Sakura ga 

○●●●▶ 

Ohanami ga 

○●●●●▶ 

Arukooru ga 

Accent 

Odaka 
 

 

○●▷ 

Yama ga 

○●●▷ 

Yasumi ga 

○●●●▷ 

Imouto ga 

○●●●●▷ 

Momonohana ga 

Naka- 

daka 

 

 
 

○●○▷ 

Okashi ga 

○●●○▷ 

Mizuumi ga 

○●●●○▷ 

Watashibune ga 

 

 
  

○●○○▷ 

Nomimono ga 

○●●○○▷ 

Chokoreeto ga 

 

 
   

○●○○○▷ 

Okaasan ga 

Atama-

daka 

●▷ 

Ki ga 

●○▷ 

Haru ga 

●○○▷ 

Midori ga 

●○○○▷ 

Sangatsu ga 

●○○○○▷ 

Akusento ga 

Figuur 3: Tabel voor het aangeven van de verschillende vormen van het pitch-accent systeem in de Japanse taal, 

met name het Tōkyō dialect. Gebaseerd op een tabel in de NHK Nihongo Hatsuon Akusento Jiten.(1998) 

Keihan-shiki accent 

 Het keihan-shiki accent is het accent wat het voornamelijk gesproken wordt in 

de regio van Kansai, Shikoku en Chūbu. Hoewel het Tōkyō accent zich differentieërt 

door maar één enkele pitch te hebben met een downstep, heeft het Kansai accent juist 

een extra onderscheiding of een woord laag ( teikishiki 低起式) of hoog ( koukishiki 高

起式) wordt uitgesproken. In dit geval is er geen sprake van een binary pitch, waardoor 

●● en ○○ aan het begin mogelijk zijn.  

In het boek van Akinaga (2009) wordt vastgesteld dat er voor woorden met 

twee morae vijf verschillende woordgroepen die consistent met een bepaald accent 

worden uitgesproken in een dialect. Tijdens het Insei-systeem was er een duidelijke 



groepering zichtbaar: ●●, alles hoog,●○, atamadaka, ○○, alles laag, ○●, odaka 

en ○◐, stijgend en vallend op de tweede lettergreep. 

In het Tōkyō accent is de eerste groep accentloos, de tweede en derde groep 

odaka of nakadaka, en de vierde en vijfde groep atamadaka. Echter zien we dus meer 

variatie in de Kansai dialecten, lijkend op het proto-modern Japans uit het Insei 

systeem: bij de eerste groep is alles hoog; bij de tweede en derde groep zijn het geen 

odaka/nakadaka meer, maar zijn ze atamadaka. Dit verklaart waarom men in het 

algemeen zegt dat Kansai de omgekeerde accenten heeft vergeleken met het standaard 

Japans.  De vierde groep is odaka, maar in plaats van dat het in het begin van het 

woord stijgt en op het laatste mora valt, blijft het laag op het begin tot op het laatste 

mora, de hoge toon schuift ook op als het volgend grammaticaal partikel accentloos is. 

Als laatst is er de vijfde groep, waarbij de toon stijgt maar ook meteen valt op de 2e mora. 

Linguïsten gebruiken dit als bewijs om aan te geven dat het Japans niet zomaar 

ingedeeld mag worden als een pitch-accent taal, omdat het niet aan de voorwaarden 

voldoet: Men zou kunnen beargumenteren dat er meer dan twee toonhoogtes zijn. 

Een tabel van woorden diens accenten van Kansai en Tōkyō zijn genoteerd 

vinden we terug in het figuur 4. Hashi in de betekenis van brug zit in groep 2, verandert 

van een odaka in het Tōkyō dialect naar een atamadaka in het Kansai dialect. Hashi in 



de betekenis van eetstokjes zit in groep 4, en verandert dus van atamadaka naar odaka. 

Omdat de hoge toon opschuift bij een accentloos grammaticaal partikel zou het 

normaliter ○● worden. Ten slotte verandert hashi in de betekenis van rand uit groep 

1 van een accentloos woord naar een woord waarbij de toon hoog blijft.  

Als we goed naar deze accentverschuivingen kijken, valt het op dat alle 

accenten één naar links zijn opgeschoven. Dit lijkt ook het geval te zijn in de 

voorbeelden van nihon. Dit wordt dan ook gesuggereerd door linguïsten zoals de Boer 

(2010, p. 107) en Ramsey (1979). Ergens tussen de 11e en 14e eeuw zou het toonsysteem 

verwarrend raken en uiteindelijk verworpen zijn. In Kyōto zou dit systeem met rijzende 

en vallende tonen in de huidige tijdperk herontdekt worden. Dit verklaart ook waarom 

het accent systeem van Kansai veel overeenkomt met de woordgroepen zoals  

beschreven door Akinaga. 

Echter zijn er ook juist onderzoekers die denken dat het één naar rechts is 

verschoven, aangezien de vroegere centrale hoofdstad van Japan Kyōto was, en dat juist 

in de Kansai regio lag (Kindaichi, 1951). De Boer verwerpt dit idee aangezien geen 

ander accent in Japan dezelfde opschuiving als het Kyōto accent heeft gemaakt. Als we 

kijken naar de kaart zien we dat nieuwere accenten vanuit het centrum komen en zich 

van daar uit verspreiden, wat zou aangeven dat het Tōkyō accent ouder moet zijn. 



  Kansai Tōkyō Nederlands 

/hashi/ 

橋 (2) ●○▷ ○●▷ Brug 

箸 (4) ○○▶ ●○▷ Eetstokjes 

端 (1) ●●▶ ○●▶ Rand 

/nihon/ 

日本 ●○○ ○●○ Japan 

二本 ○○● ●○○ Twee hon* 

/konnichiwa/ こんにちは ○●○○● ○●●●● Hallo 

/arigato:/ ありがとう ○○○●○ ○●○○○ Bedankt 

Figuur 4: Een schema van woorden waarbij het Kansai accent en Tōkyō accent 

zijn genoteerd, inclusief woordgroepen. 

*hon is een classifier voor langwerpig, cylindervormige objecten. 

 

Kyūshū accenten 

In het zuiden van Japan bevinden zich de Kyūshū accenten, die tevens in 5 

categorieën in te delen zijn. Ten eerste heb je de buzen-shiki akusento 豊前式アクセント, 

wat hoofdzakelijk gebruikt wordt in de regio van Kitakyūshū en Ōita. Opvallend genoeg 

zijn accentvormen hetzelfde als de vormen van het Tōkyō accent, maar slechts één 

woordgroep is opgeschoven van odaka naar heiban. Met de gedachte dat dit een variatie 

is op het Tōkyō accent, versterkt dit het argument van de Boer. Het tweede accent, het 

chikuzen-shiki akusento 筑前式アクセント, is juist weer een variatie op het zonet 



besproken Buzen accent. Hier is besloten om alles terug te draaien, dus de heiban vorm 

verdwijnt en er blijven twee vormen over: atamadaka en odaka. Dit fenomeen, wat de 

eigenschap is van Kyūshū accenten, heet nikei akusento 二型アクセント.  

Dit zien we terug in het seinan-kyūshū-shiki nikei akusento 西南九州式二型ア

クセント, afgekort tot het Kagoshima accent hoewel dezelfde regels worden toegepast op 

het accent in Saga en Nagasaki. In Kagoshima is de mogelijkheid gelimiteerd tot odaka 

en een nieuwe vorm waarbij het accent valt op de een-na-laatste lettergreep. Net als bij 

het Keihan accent schuift de toon op bij een opvolgend accentloos grammaticaal partikel, 

dus in dat opzicht komen ze wel overeen. In het Koshikijima accent tevens gelegen in 

Kagoshima is er nog een extra regel waarbij de alles voor de ○● een hoge toon wordt 

(Kubozono, 2012) Ook blijkt het accent bepaald te zijn door het eerste morfeem. Als men 

bijvoorbeeld het woord tera 寺 neemt, en er het prefix van eerbiedwaardigheid aan 

toevoegt tot o-tera お寺, dan verandert het accent van ●○ naar ○○▶.  

In Nagasaki is de keuze beperkt tot wederom odaka of atamadaka. Echter kan 

het ook in plaats van de eerste lettergreep, de eerste twee lettergrepen zijn, nihakudaka 

二拍高. Dit systeem geldt ook voor Saga, maar dan samen met heiban. Met als voorbeeld 

het woord doonatsu ドーナツ krijgen we ●○○○ in het Tōkyō dialect, ○○●○ in 

Kagoshima en ●●○○ in Nagasaki. Ook blijkt het dat er bij samenstellingen het 



accent niet aan het begin van het tweede woord komt te staan, maar juist helemaal aan 

het eind. Interessant genoeg sprak mijn leraar destijds in Kumamoto over het feit dat 

dit een overblijfsel is van het Kyōto dialect uit het einde van de-Heian periode. 

Ten slotte hebben we de ikkei akusento 一型アクセント „eenvormige accent‟, 

ook te vinden op het zuidelijke eiland van Japan. Wat mij hierbij opvalt is dat de 

buitenste accenten van Japan steeds minder onderscheid maakt tussen accenten, van 

vier in Kansai tot nu dus één in Kyūshū. De belangrijkste regio‟s die met dit soort 

accent te maken hebben zijn Miyakonojō in het Miyazaki prefectuur en de restgroep wat 

valt onder Kumamoto. In Miyakonojō is alles odaka,wederom met de regel dat de hoge 

toon afhankelijk is van het volgend grammaticale partikel. De vorm in Kumamoto 

wordt ook wel muakusento 無アクセント „accentloos‟ genoemd, en als gevolg is alles 

heiban. Het probleem bij deze accenten is dat de eerder besproken functie van 

onderscheid tussen homofone woorden niet meer aanwezig is. Hierdoor lukt het niet om 

woorden te onderscheiden zonder context, zie hiervoor voorbeeld 6 en 7.  

 

6) 雨が好きだ。   Ame ga suki da. 

○●●○●●●  “Ik houd van regen.” 

7) 飴が好きだ。   Ame ga suki da. 

○●●○●●●  “Ik houd van snoep.” 



Uiteindelijk hebben we in figuur 5 en 6 een g lobaal overzicht van de accenten 

zoals genoteerd in de beide de NHK en de Shin Meikai Japanese Accent Dictionary. In 

deze eerste woordenboek worden de accenten hoofdzakelijk in dezelfde 3 regio‟s 

gesorteerd, met één accent als representatief: Tōkyō als standaard taal, Kyōto voor het 

Kansai accent en Kagoshima voor de accent met slechts twee accentvormen. Ook 

kunnen in deze tabellen dezelfde uiteenzetting van de woordgroepen terugzien in het 

laatste kolom. Om het allemaal samen te vatten heeft het Shin Meikai woordenboek 

alles op een rij gezet. 

 

Mora Kyōtsūgo Kyōto Kagoshima Voorbeelden 

1 

○▶ 
Heiban 

e GA [柄が] 

●●▶ 

●▷ 

柄 e, 蚊 ka, 血 chi 

●○▷ 名 na, 葉 ha 日 hi 

●▷ 
Atamadaka 

E ga [絵が] 
○○▶*1

 ○▶*2
 絵 e, 木 ki, 酢, su 

2 

○●▶ 
Heiban 

aME GA [飴が] 
●●▶ 

○●▷ 

① 飴 ame, 牛 ushi, 

梅, ume, 顔 kao, 

鼻 hana, 端 hashi… 

○●▷ 
Odaka 

iSHI ga [石が] 
●○▷ 

② 石 ishi, 紙 kami,  

橋 hashi… 

○○▶ 

③ 足 ashi, 髪 kami, 

神 kami, 花 hana… 

●○▷ 
Atamadaka 

Umi ga [海が] 

○○▶ 
④ 海 umi, 空 sora,  

箸 hashi… 

○●▷ 
⑤ 雨 ame, 春 haru, 

夜 yoru… 

Figuur 6: Een vergelijking van de vertegenwoordigende accenten in Japan.   

*1: In het systeem van Kansai verlengt men de uitspraak van woorden van 1 mora naar 2 

*2: De verschuiving af of het grammaticaal partikel een accent heeft of niet. 



 1 2 3 4 5 

 

風が 

kaze-ga 

wind 

鳥が 

tori-ga 

vogel 

旗が 

hata-ga 

vlag 

橋が 

hashi-ga 

bridge 

山が 

yama-ga 

mountain 

犬が 

inu-ga 

hond 

空が 

sora-ga 

lucht 

箸が 

hashi-ga 

eetstokjes 

雨が 

ame-ga 

regen 

春が 

haru-ga 

lente 

Aomori ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ○●▷ ●○▷ 

Akita ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ○●▷ ●○▷ 

Sendai ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ 

Mito ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ 

Tōkyō ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Shizuoka ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Nagoya ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Niigata ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ○●▷ ●○▷ 

Toyama ○●▶ ○●▶ ○●▷ ●○▷ ○●▷ ●○▷ ○●▶ ○●▶ ○●▷ ●○▷ 

Kanazawa ○●▷ ●○▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ 

Kyōto ●●▶ ●●▶ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ○○▶ ○○▶ ○●▷ ○●▷ 

Ōsaka ●●▶ ●●▶ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ○○▶ ○○▶ ○●▷ ○●▷ 

Nara ●●▶ ●●▶ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ○○▶ ○○▶ ○●▷ ○●▷ 

Okayama ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Hiroshima ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Yamaguchi ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Ōita ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Fukuoka ○●▷ ●○▷ ○●▷ ●○▷ ○●▷ ○●▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ ●○▷ 

Kumamoto ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ ○●▶ 

Miyakonojō ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ 

Kagoshima ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○●▷ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ ○○▶ 

Figuur 7: Tabel uit het boek The Languages of Japan door Shibatani (1990), betreffemde de variaties in accenten in 

verscheidene steden. De steden zijn gerangschikt van noordelijke positie naar zuidelijke positie. Het oorspronkelijk 

tabel gebruikte ijkende bolletjes om aan te geven waar de toon is gerezen: bij de accenten die “accentloos zijn” 

(Sendai, Mito, Kumamoto) liggen de bolletjes precies in het midden (niet laag of hoog).  

 

 

 



Conclusie 

Hoewel ik bij het begin van mijn onderzoek dacht dat het Japans accent 

systeem oorspronkelijk uit het Kansai accent was voortgekomen, blijkt het uiteindelijk 

zo te zijn dat dit niet plausibel is. Ondanks het feit dat het centrum van Japan in de 

Edo-periode is verschoven van Kyōto naar Tōkyō, wat gevolgen zou hebben voor het 

standaard accent, lijkt het huidig Kansai accent niet de oorsprong van de Japans accent 

systeem te zijn. Als we kijken op de kaart zijn de binnenste accenten namelijk het 

nieuwst, wat dus inhoud dat het accent van Kansai een nieuwe ontwikkeling is. En dit 

klopt: accenten in het huidig Kansai dialect komen niet overeen met de buitenste 

accenten van Japan te vinden.  Dit zorgt voor verwarring, aangezien de accenten van 

Kansai desalniettemin vergelijkbaar zijn met het proto-modern Japans accent tijdens 

de Heian periode. Dergelijke woordenboeken refereren dan ook nog naar het Tōkyō 

accent als de “tweede groep” aan accenten.  

In het algemeen spreekt men dus van drie regionale accenten met elk hun 

specifieke eigenschappen. Deze eigenschappen zijn te verbinden met het premodern 

Japans. Met de informatie uit het Insei systeem kon men Japanse woorden 

rangschikken in groepen gebaseerd op het accent, en deze methode is nog steeds van 

toepassing op de huidige Japanse accenten.  
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