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Context

• Taalvariatie in de:
– Tijd

– Ruimte

• Taalvariatie op niveau van:
– Uitspraak (fonologie, fonetiek)

– Woordkeus (lexicologie)

– Woordbouw (morfologie)

– Zinsbouw (syntaxis)

• Taalvariatie onderzoek op:
– Macro-niveau

– Micro-niveau



Vragen

• Hoe is de relatie tussen

–Taalkundige afstand en

–Geografische afstand ?

• Hoe kun je de relatie tussen
taalvariatie en geografie inzichtelijk
maken?



1
 Nederlandse dialectkaarten

Vanuit traditioneel dialectologisch perspectief



Historische dialectkaarten I

• Jellinghaus 1892 • te Winkel 1901



Historische dialectkaarten II

• van Ginneken 1913 • Kloeke 1927



Historische dialectkaarten III

• Weijnen 1958 • Daan en Blok 1969
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 Van Randstad tot Landrand

Taalvariatie in Nederland vanuit een perceptueel perspectief



Daan en Blok 1969

• Een perceptueel perspectief op
taalvariatie

–Subjectiviteit nodig om isoglossen op
relevantie te beoordelen

–Taalbewustzijn verantwoorden met
relevante isoglossen

– In 1939, aan 1500 correspondenten:

“In welke plaats(en) in uw omgeving spreekt
men geheel of nagenoeg geheel hetzelfde
dialect als in de uwe?”



Daan en Blok artikel I

1. Inleiding

– Verantwoording adhv anekdote

– Isoglossen geven geen inzicht in de relevantie
als dialectscheiding

2. Hoe het zover kwam

– “In Haarlem spreekt men het beste
Nederlands”

– Dialect = tongval = onbeschaafd

– Stad- en plattelandstaal zou gezamenlijk
moeten worden bestudeerd door linguisten,
sociologen en psychologen



Daan en Blok artikel II

3. Wat is een dialect / Hoeveel zijn er?

• Streektaal (dus geografisch gebonden)
minder beladen term

• Op basis van welke criteria?

• “... op kaart tekenen en tellen”

4. Een woordje over de geschiedenis

• Te Winkel, van Ginneken

• Geen verantwoording



Daan en Blok artikel III

5. Indelingsmethoden
– Isoglossen

• Weijnen

– Foneemstructuren
• Fonologische principes

• Voldoende kenmerkend zonder fonetische,
morfologische, syntactische, ... informatie?

– Dialectgehelen (hoe niet intuitief?)

– Het oordeel van de taalgebruiker

6. Verzoening van tegenstellingen
• Taalbewustzijn proberen te verantwoorden

mbv isoglossen of woordgrenzen (ook sectie 7)



Pijltjesmethode



3
Tellen met Taal

-
Het meten van variatie in

Nederlandse dialecten

Syntactische variatie vanuit een kwantitatief perspectief



Tellen met Taal

• Taalkundige afstand

– Geografische afstand tussen
Amsterdam en Utrecht is kleiner dan
tussen Amsterdam en Groningen,
maar... Ook: taalkundige afstand?

• Meetkundige eenheid: Kilometer - ?

– Taalkundige afstand wordt mede
bepaald op basis van verschillen in
uitspraak, woordkeus, woordbouw en
zinsbouw



Syntactische variatie

• “[...] variatie in zinsbouw in
Nederlandse dialecten”

• SAND project (2000-2006)

–267 Nederlandse dialecten

–Deel 1: linkerperiferie van de zin &
pronominale verwijzing

–Deel 2



Voorbeelden syntactische variatie

1. Voegwoorden

– ‘t lijkt wel of er iemand in de tuin staat.

2. Subject pronomina

– Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.

3. Subject verdubbeling

– As-ge gij gezond leeft, leef-de gij langer.

4. Reflexieven

– Jan herinnert zich dat verhaal wel.

5. Vooropplaatsing

– Dat is de man die ze geroepen hebben.



Voorbeeld atlaskaart 68a

Kaart 68a

“Jan herinnert zich dat verhaal wel.”



Voorbeeld atlaskaart 14b

Kaart 14b

“ ‘t lijkt wel of er iemand in de tuin staat.”



Kwantitatieve taalkunde

• “Het meten van variatie [...] in [...] dialecten”

– het toekennen van numerieke waarden aan
taalverschijnselen
• Mbv een maat van taalkundige afstand

– Optellen van afzonderlijke taalvariabelen:
objectief  (versus het interpreteren of wegen
van isoglossen)

– Onderzoeken van meerdere taalverschijnselen
als samengestelde eenheden
• “als het ware op zoek naar het bos voorbij de bomen”

• Kwantitatief versus kwalitatief onderzoek
– kwalitatief: weinig verschijnselen, veel detail

– kwantitatief: weinig detail, veel verschijnselen



Voorbeeldmeting

• Taalsituatie in SAND1 kaart 68a

Jan herinnert zich dat verhaal wel.

 

variabele Lunteren Veldhoven afstand 

zich ! !  0 

hem    0 

zijn_eigen !   1 

zichzelf    0 

hemzelf    0 

     

Afstand tussen de dialecten van Lunteren en Veldhoven = 1  

 (1 / 5) * 100 = 20 % 



Afstandstabel

0.1400.2160.1220.0990.095Veldhoven

0.1400.2250.1260.1530.153Sint-Truiden

0.2160.2250.2270.2580.237Doel

0.1220.1260.2270.1090.109Hollum

0.0990.1530.2580.1090.128Bellingwolde

0.0950.1530.2370.1090.128Lunteren
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Analyse afstandstabel



Relatie met geografie

• Getalsmatig uitgedrukt
• Op basis van 70 dialecten
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Syntax (GIW) versus geography
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Pronunciation versus geography
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Geografische distributies

• Op basis van 70 dialecten

• Van links naar rechts:

– Uitspraak versus geografie

– Woordkeus versus geografie

– Syntaxis versus geografie



Perceptie versus syntaxis

• Perceptie kaart • Syntaxis kaart



Uitspraak versus syntaxis

• Uitspraak kaart
(Levenshtein)

• Syntaxis kaart
(GIW)



Woordkeus versus syntaxis

• Woordkeus kaart
(GIW)

• Syntaxis map
(GIW)



Enkele voordelen

• Kaarten zijn op objectieve wijze - en
volledig automatisch - opgesteld op basis
van expliciet geformuleerde criteria

– Resultaat is controleerbaar en verifieerbaar

• Ook toepasbaar op taalgebieden waarvan
nog geen door experts opgestelde kaarten
beschikbaar zijn

• Iedere combinatie van taalkundige
verschijnselen kan als een samengesteld
geheel worden bestudeerd


