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Ovgn ooRKoNDEN EN srATtslEK, D¡AcHRoNtE

EN DETERM¡NIS'I,IE

N¡¡n n¡NraD,Nc yAN An.lrru P. Vensroor, Mrcn¡Nls,r,rs or L¡Ncu¡c¡
CH¡Noe, Vowru ReouctoN lN l5'n CrNruny Wrsr Fnlsl¡w.

PnorrscnRlrr Gnorulrucrru. Umrcnr, Lor 71, 2008.

Abslroct (r)

This study discusses Versloot 2008, an important contribution to the study of
language variation in older Frisian, based on charters and codices. Special at-
tention is paid to (a) how theses charters and codices are used by Versloot in
order to obtain linguistic results, and (b) to the statistical treatment of the data.
It is argued that with respe ctto 2 x 2 tables the Fisher Exact test one-tail should
be preferred to X2.

1. Inleidingtz)

Een belangrijk onderdeel van het taalkundig variatieonderzoek is het kwantifi-
ceren van frequentieverschillen. De sociolingui'stiek onderzoekt typisch zulke
verschillen in het taalgebruik van hedendaagse sprekers met speciale aandacht
voor sociale klasse, sexe, leeftijd en geografisch verschil. Het onderzoek is vooral
synchroon, alleen verschil in leeftijd tussen de sprekers heeft een diachrone
dimensie, zij het in zogenaamde schijnbare tijd. Voor dat onderzoek heeft de
sociolingur'stiekinmiddels eenheel eigen instrumentarium ontwikkeld, waarmee
vele indrukwekkende resultaten zijn geboekt.

Kwantificatie vanverschillen in frequentie in ouderetaalfasen stelt andere eisen.
Omtebeginnenzln ergeen sprekers beschikbaar en daarmoetiets op gevonden
worden. Lang (en nog steeds wel) is gedacht dat in plaats van sprekers een beroep

Pr¡r¡n vnu R¡¡t¡¡n

(l) Pieter van Reenen, Meertens Instituut (Postbus94264,l090 GGAmsterdam)
en Vrije Universiteit. Mail: piet.van.reenen@meertens.knaw.nl(2) Met dank aan Gunther De Vogelaer, Michel Heljdra, Margit Rem, Arjen
Versloot en Evert Wattel voor uiterst constructief commentaar. ZtJ zijnuiteraard niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze studie.
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kon worden gedaan op de handboeken die op het gebied van ouder taalgebruik
vanaf de 19d" eeuw tot stand zijn gekomen. Maar stilaan dringt algemeen het
besef door dat deze ongeschikt zljn voor serieus onderzoek naar taalgebruik in
tíLjd en ruimte, omdat zij veelal berusten op slecht te dateren en te lokaliseren
bronnen, zoals literaire teksten, in plaats van op originele oorkonden die wel
nauwkeurig gedateerd zljn en vaak goed te lokaliseren. Dankzü deze eigenschap-
pen kunnen de taalgegevens die ze bevatten per plaats gedurende lange reeksen
jaren met elkaar vergeleken worden en is ook vergelíLjking van het taaþebruik
in de plaatsen onderling mogelíLjk. Al zal nooit de precisie kunnen worden be-
reikt die haalbaar is in de sociolinguistiek, op het punt van kwantificatie van
gecombineerd diachroon en successief rynchroon taalonderzoek heeft dit type
taalanalyse een voorsprong.

Voor het onderzoek naar oudere taalfasen dienen eigen methoden en tectrnieken
te worden ontwikkeld. Dat is voor het eerst op grote schaal gebeurd in Dees
(1971), een studie die Labov (1982 :36) al weer meer dan 25 jaar geleden als
volgt heeft gekarakteriseerd:

Perhaps the most extensive use of quantitative analysis in historical lin-
guistics is the brilliant monograph of Dees onthe development of French
demonstrative pronouns and adjectives (1971).

Het proefschrift van Versloot past in deze traditie. Het is als zodanig in minstens
vier opzichten belangrik 1. Het geeft gedetailleerde reconstructies van klank-
variaties in het oudere Fries. 2. Het bevat de nieuwe hypothese dat het oudere
Fries tonale aspecten gekend zou hebben. 3. Het introduceert op het gebied van
gegevensverwerking nieuwe, vaak interdisciplinaire methoden en technieken.
4. Het geeft uitzicht op een nieuwe, deterministisch-dynamische benadering
van taalverandering.

In dit besprekingsartikel gaan wlj vooral in op twee wat minder sterke punten van
Versloots studie: in $ 2 op de samenstelling van het corpus Friese teksten en hoe
de systematisering van taalgegevens van dit type kan worden verbeterd; in $ 3
op de statistischeverwerking van zulke gegevens, met speciale aandachtvoor de
rol van de Fisher Exact Toets eenzljdig. Het gaat daarbij in beide paragrafen om
methodologische aspecten van meer algemeen belang. Daarnaast bespreken wij
kort in $ 4 de twee deterministische modellen van taalverandering die Versloot
ontwikkelt en toetst. Maar eerst geven we in $ 1 een indruk vanzijn studie als
geheel. Wij eindigenmet eenkorte conclusie.
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2. Doel vqn de studie

De centrale waag die de auteur stelt betreft het mechanisme van taalverande-

ring vanuit een visie op menselljke taal als een "deterministic dynamic system,

governed bij selÊorganisation." þ. 14,76) Dat is geen Chomskyaanse visie. In
deze studie is dan ook geen scheiding tussen 'performance' en 'competence':

"every utterance (in historical material 'spelling form') is treated equally"

þ. 14, noot ll).{:) 11o. het determinisme van de diachronie begrepen moet wor-
den illustreert hij aan de hand van een serie klankveranderingen in het 14d"- en

l5d'-eeuwse Fries. Geografisch gaat het om het Fries dat geschreven is in een

gebied dat correspondeert met een groot deel van het huidige Friesland, van het

noordoosten van de provincie tot het zuidwesten. De Friese eilanden ontbreken
(op een uitzondering na, zie p. 111), evenals een bredere of smallere strook in
hetzuidoosten vanFriesland, wegens gebrek aan relevante documenten uit deze

gebieden. Ook Het Bildt doet niet mee, want dat gebied was nog niet bedijkt
(p.30).

Het is glashelder dat de auteur radicaal voor een kwantitatief en variationistisch
kader kiest. Dat blijkt niet alleen uit titels als The power of Algorithms ($ 1.4),

maar ook als hi$ zíLjn positie afbakent ten opzichte van de groten van de Frisistiek
van vorige generaties. In noot Aa @.257) staatbijvoorbeeld:

Tony Feitsma once stated (oral communication by Willem Visser) that
"marginal existence is a special case ofnon-existence, abundant presence

is a special case of omnipresence". A preferable alternative would be:

"non-existence is a special case ofmarginal existence, omnipresence is a

special case of abundant presence."

Ook zijn afwrlzingvan het standpunt van Sjölin dat spelling in middeleeuwse

documenten "willktirlich[e]" of"random" zouzijn(p.19,295,205207)laataan
duidelijkheid niets te wensen over. En de auteur ziet niets in de "Old Germanic
language handbooks", aangezien dat allemaal "'normalized' grammers" zijn
volgens "the concept of a standardised grammar ... created for modern purpo-
ses" (p. 203, noot 116). Dit is een nieuw argument tegen het gebruik ervan, dat

aan de al bestaande bezwaren kan worden toegevoegd. Zulke voor de Frisistiek

(3) Dat neemt niet weg dat de auteur de uitdrukkingen een enkele keer wel ge-

bruikt. Maar, zo nemen wij aan, "performance variation" (p.26), staat niet in contrast
tot "competence stability" of iets dergelijks. De auteur bedoelt variatie zoals die in de

feitelijk gesproken taal voorhanden is.
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nieuwe geluiden stellen nieuwe eisen aan het verzamelen en systen¡âtiseren van
de Friese taalgegevens en hun statistische verwerking. Een belangrijk deel van de

verantwoording daarvan komt in Versloots hoofclstuk 1 aan de orde, vooral $ 1.3.

Op de taalgegevens komen wij uitvoerig terug in onze $ 2, op de statistiek in $

3. Hoofclstuk 1 bevat verder nog in $ 1.2.3 een uiterst welkome verheldering van
de ondoorzichtige en soms misleidende terminologie nog altijd gangbaar in de

Frisistiek, en geeft een mooie omschrijving van het verschil tussen interpoleren
en extrapoleren in $ 1.3.5.

Het lange hoofclstuk 2 selecteert uit de dataverzameling de gegevens voor spe-
cifieke onderzoekswagen. Het gaat om woorden waarin degeminatie van lange
medeklinkers, rekking in open lettergreep, klinkerreductie, vocaalbalans en
vocaalharmonie worden onderzocht (p. 357-8). De rekking van de verschillende
klinkers is aan diverse condities onderworpen. Degeminatie heeft plaats gehad
in een vorm als bijvoorbeeld <lessa> 'minder' die in het Oud-Fries een lange

[s.] had. Klinkerreductie van gedekte lalhadeerder inhet zuidenplaats, die van
ongedekte /a/ eerder in het noorden þ. l4l en 162). Vocaalbalans ligt aan de basis

van verscheidene van de hier genoemde processen. Het speelt bijvoorbeeld een

rol in de reductie van onbeklemtoonde lal > lelen bij de syncope en apocope
van Oudfries /e/. Vocaalharmonie maakt van bíLjvoorbeeldwesa > wasse'zijn',
maar die vokaalharmonie wordt weer teruggedraaid in het laat-Middel-Fries
zodat vroeg-Modern-Fries weer w¿ss¿ heeft. Elk verschijnsel wordt in principe
behandeld vanuit "The Germanic context", "The Frisian context" en "The West
Frisian charters". Dit hooftlstuk levert veel nieuwe kennis op, vaak weergegeven
in grafieken en tabellen en op schitterende kaarten.(4) 'All these processes are

studied with material taken from the charters, in line with the interpretation out-
lined in $ 1.3." (p. 81) Daarnaast doet echter ook de codex Unia inveelgevallen
mee (zie p. 87, 90, 103-102 109, 177, 199). Over deze codex meer in S 2.L2.

Het korte hooftlstuk 3 geeft fonologische interpretaties van spellingen in Oud-
en Middel-Fries. In tegenstelling tot veel van zijn voorgangers neemt de auteur
de variatie in de oude spellingen volledig serieus. Mede dañzilj dit ons inziens
juiste inzicht biedt hooftlstuk 3 veel waardevolle, nieuwe resultaten op het ge-

bied van het oudere Fries. Hooftlstuk 4 heeft een enigszins speculatiefkarakter.
Het gaat in op de waag of het Fries tooncontouren heeft gekend, vergelijkbaar
met het Oud-Noors. Wat hier wordt voorgesteld is volstrekt nieuw. Enige jaren
geleden heeft Mihm (2001, 2002,2ie ook 2007) voor het oudere Nederlands een

Een wat volledþr kaartuitleg is te vinden op p. 35.
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vergelijkbaar voorstel gedaan. Het zou interessant kunnenz4n,al was het alleen
al vanwege de geografische nabijheid van het Nederlands, als de auteur in de
toekomst deze studies bij de discussie zou betrekken. De hooftlstukken 3 en 4
zijn niet expliciet kwantitatief. Zelaten veeleer zien dat je er met kwalitatieve,
abstracte fonologie alleen niet komt. Het zfn in onze ogen twee zeer geslaagde

hooftlstukken.

Ook hooftlstuk 5 is enigszins speculatief. Het introduceert twee determinis-
tisch-dynamische modellen van taalverandering. Wrj komen erop terug in $ 5.

Tenslotte vat hooftlstuk 6 de resultaten van de studie samen en gaaf daarnaast
kort in op een nieuw onderwerp: "the notion of language as an outcome of evo-
lution'. "By a combination of language-internal drift (engineered by random
variations) and social contexts which may give preference to some linguistic
aspects (selection), the language system (grammar) enters the world of evolutio-
nary sciences: cf biological evolution, driven by spontaneous genetic mrrtations
and natural selection." (p.301). Hoe interessant ook, inzo'nkort bestek kan het
uiteraard slechts gaan om enige schetsmatige opmerkingen. Voor Darwinistische
verklaringen op het gebied van het ontst aanvantaal en de moeilfjk- en mogelijk-
heden van zulk onderzoek verwijzen wij de geinteresseerde lezer naar Heijdra
(2009). References, 2 appendices, samenvattingen in het Engels en Nederlands,
een index, plus iets over de auteur en zijn toekomstplannen besluiten het boek.
Appendix 1 bevat veel tabellen met nuttig cijfermateriaal dat in $ 3 hieronder
nog uitvoerig aan de orde komt.

Door het hele boek heen zijn schitterende staaltjes te vinden van hoe dialect-
verschillen, vooral tussen noordoost en zuidwest, kunnen worden aangetoond
en gekarteerd. Ook de vele "section summaries" zijn uiterst nuttig. Waartoe
Versloot in staat is bij het onderzoek naar het oudere Fries had hij ook al laten
zien in Van den Berg et al. Q007:71:74).

3. De keuze vqn de documenlen en hef lellen von
lsqlvormen

Hieronder bespreken wlj in $ 2 . 1 de keuze van de documenten die Versloot heeft
gemaakt. $ 2.2 gaat over het tellen van de taalvormen in de oorkonden. In $ 2.3
gaan we kort in op de waag of zijn onderzoekscorpus moet worden opgevat als

een representatieve steekproef of als populatie.
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3.1 De keuze vqn de documenteh ¡

Voor de keuze van zijn basisdocumentatie gaat de auteur uit van (a) oorkonden
en kopieën van oorkonden, zie $ 2.1.1, en (b) kopieën van codices, met name de

al even genoemde codexUnia,zie $2.1.2.

3..l..l. Oorkonden en kooieën

Het corpus waar Versloot zich op baseert bestaat uit originele oorkonden of
teksten wa¿rvan hiLj oordeelt datze daaraan evenwaardrgzijn. Ze zijn afkom-
stig uit een database van 1247 documenten in digitale vorm beschikbaar aan

het Fries Institurf van de Universiteit van Groningen þ. 6, 30,41). Goed geda-

teerde en gelokaliseerde originele oorkonden vormen uitstekend basismateriaal

voor onderzoek naar taalvariatie in tljd en ruimte, maar niet alle documenten

in de Groningse database zijnvan dat type. Hoeveel oorkonden uiteindelijk als
primaire documentatie aanvaardbaar zijn wordt niet helemaal duidelijk. Wel
bruikbaar acht de schrijver in elk geval zes in 1658 door Schotanus uitgegeven

oorkonden uit de 14d" en l5d" eeuw, omdat het hier zou gaanom een filologisch
verantwoorde editie. Dankzij deze l7d"-eeuwse editie komt hlj aan veffeweg
zijn oudste oorkonde, út 1329 (p. 41,46). De op een na oudste oorkonde, wel
in origineel overgeleverd, is van 49 jaar later. Pas in de loop van de 15d" eeuw

is voldoende materiaal voor heel Friesland beschikbaar. Map 1.8 (p. 47) geeft

een indruk van de oorkonde-aantallen van voor 1430 en hun verdelins over
Friesland.

Aan de originele oorkonden van zijn corpus voegt hij ook toe kopieën "made at
the same moment as an original charter for administrative use" þ. 4l). Ook dat
zou acceptabel zijn geweest, komthet ons voor, zolang we mogen aannemen dat
ze niet alleen geschreven zijn op hetzelftle moment, maar ook op dezelfcle plaats

als het origineel. Interessant zot dan zljn geweest te weten of deze kopieën dan

ook van dezelftle hand zün als het origineel. Zoiets zou kunnen worden îagegaan
bü IV-128 in de uitgave van Vries (1977),warfthetorigineel I-456 is ook bewaard
gebleven. Is "at the same moment" echter Versloots vertaling van 'Auth. contemp.
copie" of "Contemp. copie" zoals dat staat onder bijvoorbeeld OFO IV-75 in Vries
(1977), dan hebben we grote moeite met deze keuze, want wie garandeert ons
dan dat "contemporainl'hier inderdaad 'op hetzelfcle ogenblik en op dezelftle
plaats gemaakt als het origineel' betekent. Kan een contemporaine kopie van wat
later niet in een ander plaats met een ander dialect zijn geschreven? Dat zou wel
eens het geval kunnen zijn met OFO IVt5, van de handvan Hemma Odda zin,

Ov¡n oonroNDEN EN srATtslEK, DtAcHRoNtE EN DETERMINtsME

over wie hieronder meer. Verder is ons niet duideliLjk of in table 1.2, 8'kolom, de
c (van copy) staat voor alleen contemporaine kopie of ook niet-contemporaine
kopie. En gaat het in graph 1.3 om originele oorkonden inclusief contemporaine

kopieën versus de niet-contemporaine kopieën? (s) Graph 1.3 illustreert overigens
nog steeds uitstekend tot welke misleidende resultaten het niet onderscheiden
van originelen en kopieen kan leiden. Toch kunnen ook teksten die niet in de
primaire documentatie thuishoren in tweede instantie nog wel eens nuttigs zljn,
zoals Versloot (p. 11a) laatzienaan de handvan OFO IV-12 uit 1451, "a copy of
a copy" uit de XVId" de eeuw

De auteur heeft de oorkonden in zijn corpus gelokaliseerd aan de hand van drie
criteria (p. 28-31):

1. De plaats van lokalisering is de plaats die in de oorkonde het meest
genoemd wordt. Dat is geen waterdictrt criterium.

2. Daarom vergelljkt Versloot waar mogelijk ook handen van klerken. Dit
is een uitstekend criterium, dat tot een aantal correcties leidt van de

lokaliseringen volgens criterium 1. Maar handen vergelfrken is maar in
een beperkt aantal gevallen mogelijk.

3. Een speciale behandeling krljgt de al even genoemde Hemma Odda
zin, stadsklerk van Leeuwarden. Hij is verantwoordelijk voor 116

documenten (p. 31).Die 116 documenten moeten voþns criterium 1

vaak buiten Leeuwarden gelokaliseerd worden. Hemma opereert dus

bovenregionaal. De auteur corrigeert hiervoor, maar laatnate zeggen
wat die correctie inhoudt. Worden ze allemaal beschouwd als afkomstig

uit Leeuwarden? (6) Op p. 126-127 blijkt Hemma - geboren in Bolsward

- in zljn taal in sommige gevallen met westelljk aandoende vorrnen
afwijkt van die van andere schrijvers uit Leeuwarden en Leeuwarder-
deel.

Al met al schat Versloot de betrouwbaarheid vanzljn lokaliseringen op "over
7 lyi' (f'. 32). Zol dat percentage hoger hebben gekund? Pogingen tot nadere
lokalisatie geeft Versloot in elk geval bij voorbaat op, mede wegens tijdgebrek.

Met alle begrip voor het tijdsargument menen wij toch dat deze drie kriteria
onvoldoende z;¡n, en dat het aanbeveling verdient de Friese oorkonden in de

(s) Volgens nadere mededeling van Versloot staat de c alleen voor niet-contem-
poraine kopie en gaat het in graph 1.3 om originele oorkonden inclusiefcontemporaine
kopieën.
(6) Volgens nadere mededeling van de auteur is dat is inderdaad het geval.

i
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toekomst zonodig in een speciaal project zo spoedig mogelijk te claSsificeren

volgens criteria als die van het Corpus Van Reenen-Mulder (CRM) van veer-

tiende-eeuwse oorkonden. Daar wordt gekeken uit welke plaatsen (dorpen,

steden, kloosters enz) de betrokkenen binnen de oorkonden afkomstig zijn.
Komen ze allemaal uit dezelftle plaats, dan wordt aangenomen dat dat de plaats

van herkomst is. Komen de betrokkenen uit verschillende, maat zeeÍ dicht bij
elkaar gelegen plaatsen, dan is er sprake van een regionale oorkonde. Buitenge-
sloten zijn oorkonden waarbif personen betrokken zijn die sociaal gezien hoog

op de maatschappelijke ladder staan (graven, bisschoppen enz). Deze laatste
personen hebben vaak supra-regionale contacten en hebben ook de mogelijkheid
om personeel uit alle windstreken te werven. Versloot werkt niet met dezelfcle

lokaliseringsprincipes. In zin ogen is namelijk met de Friese oorkonden van
de 14de tot 16de eeuw niet mogelljk wat al in de l4de eeuw wel mogelijk was

met de Middelnederlandse oorkonden van het CRM in de "Low Countries"
(Vlaanderen en Nederland minus Friesland):

In Frisian context, everything is basically from the 'same' region from the
perspective of the Low Countries.... there was no feudal court or domi-
nating cultural centre in Fryslân at the time that could develop a uniform
language. (p.28)

Wij denken dat de Friese oorkonden wel degelijk gelokaliseerd hadden kunnen
worden volgens dezelfrle criteria als de l4d'-eeuwse Middelnederlandse uit het

CRM. Zo gaat om te beginnen het argument van Versloot dat er "no feudal

court or dominating cultural centre" zouzijn in Friesland in de zin waarin Rem
(2003) dat bedoelt niet op. Het ging er Rem om het taalgebruik van bovenregi-

onale schrijvers van onder andere het type Hemma Odda zin te onderzoeken.

Deze schrlvers behoorden niet tot het basiscorpus (het CRM). Als Hemma qua
schrfjfgedrag mocht lljken op bijvoorbeeld deklerkJohanneg van Willem van
Duvenvoorde, zie Rem (2003 : 7l-80,286:7), en daar ziethet wel naar ui| gezien

Versloots bevindingen hierboven, dan was er voor hem goede reden geweest

Hemma buiten het basiscorpus te houden, zoals Rem (2003) dat heeft gedaan

met oorkonden van de hand van klerken van het type Hemma.

Wij zijn ook niet'overtuigd van de juistheid van Versloots perceptie van het
perspectief dat men vanuit de Lage Landen op Friesland zou hebben. Versloot
onderscheidt op zin kaarten 27 plaatsen of liever kleine regio's (zie map 1.2),{t)

Voor Lemsterland wordt op de kaarten nooit iets ingevuld.

Ov¡n oonroNDEN EN srATtslEK, DtAcHRoNtE EN DETERMINtsME

die hij kan samenvoegen tot zes grote regio's (cf. map 1.8). In het CRM worden
oorkonden aan plaatsen gekoppeld en als dat niet kan aan regio's: een plaats

met het gebied eromheen. Rem (2003: Appendix 4) beschikte zo voor haar
onderzoek voor bijvoorbeeld Groningen en Drenthe samen over 133 oorkonden
waarvan die uit Drenthe alleen over 4 regio's verdeeld waren, omdatze niet aan

een plaats te koppelen waren. In Groningen is alleen Groningen-stad een plaats

en tegelijk ook een van de twee regio's. Voor Limburg beschikte ze over 88

oorkonden verspreid over 12 plaatsen/regio's, voor Zeeland waren de aantallen
150 en lT,voor Noord-Holland 232 en22,voor Utrecht 164 en 35 (met vaak
maar éénoorkonde perplaats/regio). Zelß de best gedocumenteerde provincie,
Zuid-Holland, is met niet meer dan 514 oorkonden vertegenvoordigd, verdeeld
over 19 plaatsen/regio's. Qua plaatsen/regio's springt alleen Noord-Brabant met
66 er flink uit. Wij hebben het sterke vermoeden dat Versloot, had hlj de lokali-
seringscriteria van het CRM op het corpus van de 1247 doqtmenten toegepast,

nog steeds een groter corpus had overgehouden dan dat van welke provincie in
de Lage Landen in het CRM dan ook.

Zoals opgemerkt, het plaatsen in regio's doet Versloot ook, maar dan a postiori,
om daar waar dat opportuun is grotere aantallen te krljgen. Dat is op zich een
goede wijze van werken. Maar had hij dat a priori al gedaan, dan waren alleen
al op die manier heel wat lokaliseringsproblemen voorkomen, als zljn voorbeel-
den van mislokaties (p. 31) representatief ziLjn. Drie van de vier passen keurig
in Versloots eigen regio's, zie zijn maps 1.2 en 1.8. Het is jammer dat hlj niet
per plaats of streek een overzicht geeft van zijn basisdocumentatie, zoals Rem
(2003) dat in Appendix 4 heeft gedaan.

Het bovenstaande laat uiteraard onverlet dat het Versloot wij staat te kiezen voor
een lokaliseringsmethode met meer ruis dan in het CRM, zolang zijn design-
keuzes maar expliciet zljn. Maar door bij voorbaat de Friese situatie als anders te
kwalificeren dan die van het l4d'-eeuwse Middelnederlands ontneemt Versloot
zichzelfdekans zinpositie te bepalenten aanzien van de lokaliseringsmethoden
zoals die bijvoorbeeld besproken zljn in Mooijaart (1992).tar ¡r, Ot-ven we zitten
met de waag of Versloot de mogelijkheden geboden door het oudere Fries niet
wat tekort heeft sedaan.

(8) De meest recente stand van zaken op het gebied van het lokaliseren van oor-

konden is te vinden in Glessgen (2008).
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De codex Unio

Verslootvultzijn oorkondeverzameling aanmetminderbetrouwbaarmateriaal:
kopieën van codices: hetJus Municipale Frisonum en de codex Unia.Yanhet
Jus Municipale Frisonum maakt hij alleen "occasionally" (çtJ, zie ook p. 152,

noot 87) gebruik, en wij laten het verder buiten beschouwing.De Unia, die be-

staat uit acht deelverzamelingen, gebruikt hij wel veelvuldig. Dat doet hij om de

schaarste aan bronnen van vooral (het begin van) de 14d" eeuw te compenseren.

De keuze vo or Unialigt op het eerste gezicht niet voor de hand: het gaat om een

l7d"-eeuwse kopie van de codex die zelf uit de late 15d" eeuw dateert, maar die
verloren is gegaan. De taal vandeze l5d"-eeuwse Unia gaat zelf weer terug op

manuscripten uit de 14d" en vroeg 15d" eeuw (p. 7), die ook weer verloren zijn
gegaan. Het gaat dus om verre van origineel taalgebruik. Datvraagtom nadere

argumentatie en de auteur geeft die ook in $ 1.3.8 G,i0:75). Hij vergelí$kt vijf
sets taalvormeninUniamet de corresponderende vormen in de oorkonden, bij-
voorbeeld het voegwoord ande inplaatsvanende, en deelt zo de codex Unia op
in vijf groepen, ieder met zijn eigen datering en lokalisering. Later voegt hij nog
eens drie groepen toe. Bij deze dateringen en lokaliseringen, die in tegenstelling

tot die van de oorkonden globale benaderingen zijn, speelt de al even genoemde

oorkonde van 1329 in de editie Schotanus uit 1658 een belangrijke rol. Zo komt
Versloot toch nog dankzij het Older 'skeltenariucht' {çri| Unia-A) aan een tekst
van net voor (p. 74,75) of omstreeks (p. 10a) 1300. Hij lokaliseert deze tekst
globaal in het westen van de provincie. Blijkbaar zijn de Unia-onderdelen in de

loop der eeuwen (althans de onderzochte vijfwoorden) filologisch - Benskin &
Laing (1981, p. 58) zouden van "mirror-copyist(s)" spreken - behandeld, een in
onze ervaring niet alledaags gebeuren, maar anders dan brj de editie Schotanus
zegt Versloot hierover niets.(e)

Al met al is de lokalisering en datering van de verschillende Unia-onderdelen
ingenieus en inventief. Maar meer dan een fragiel kaartenhuis kan ook het beste

resultaat nooit worden. De Unia-onderdelen met hun lokalisaties in globale

termen zijn dan ook terecht niet op de dialectkaarten terug te vinden. Bij de

deterministische modellen van taalverandering doen ze weer wel mee, zoals

bijvoorbeeldbliktuitVersloots table 5.1 en table 5.2 (zie ookp.26l,264-265). We
hebben boven al gezien dat ze ook in hoofclstuk 2 een belangrijke rol spelen.

(e) Versloot dateert de teksten die hij aanduidt als Unia-B "not unlikely" (p.73)
rond 1410-1430, te lokaliseren in het noordoosten (p. 70); Uniø-C, ook uit het noordoosten
(p.70), is "probably first (re)written after 1430" (p.73).
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3.2 Tellen von relevonte loolvormen oorkonden

Als een keer het corpus van te gebruiken oorkonden is vastgesteld is de waag
hoe per plaats en per periode de taalvormen in die oorkonden het best geteld
kunnenworden. DaaraanheeftVersloot $ 1.3.7.8 en g 1.3.7.10 (p.61,67)gewijd.
De waag die Versloot zich stelt is of taalvormen in oorkonden per tekst of per
token geteld moet worden, oftewel ofhij beter kiezen kan voot charter count of
token count. Die begrippen definieert de auteur niet nader en dat is in het geval
van token count ook geen probleem. Maar met charter countblljkt de auteur
iets anders te bedoelen dat wat ons inziens voor de hand zou liggen: Versloot telt
een oorkonde met alleen varianten A of alleen varianten B als 1 charter, maar
telt een oorkonde met zowel variant A als variant B als 2 charters. Zo althans
gebeurt het in table 1.11 en table 1.12. Dat een oorkonde soms voor twee kan
tellen en daarmee meer gewicht krijgen dan een oorkonde met voorkomens van
maar één variant, is ons inziens geen zuivere vorm van charters tellen, maar een

minder geslaagde mengvorm vancharter count entoken count.(t0\ Zelf zouden
wrj bü charter count gekozen hebben om een oorkonde altijd als een charter te
tellen, dus een oorkonde die zowel lx variant A als 2x variant B bevat als 0,33
+ 0,67 : 1, zoals dat ook is gebeurd in Dees et al. (980) en vele andere studies.

Mocht Versloot juist in het onzuivere van z;4n wize van tellen een argument
tegen charter counthebben gezien, dan vervalt ditbezwaar dus bij deze. Maar
zoals gezegd. de auteur licht zijn keuze niet nader toe. Overþns is het wel zo
dat, als table 1.11 representief is voor de mate waarin menging van varianten
in de Friese oorkonden optreedt, de feitelijke schade mee kan vallen: op de 37

oorkonden heeft er maar één beide varianten.

Versloot kiest uiteindelijk in elk geval voor token count.Dat is op zich een aan-

vaardbare keuze,maar dewljze waarop Versloot aan zijn conclusie komt rammelt
ook hier weer. Om dat te laten zien geven wij hier als tabel I het relevante deel van
zijn table 1.12 (p.67). Naar aanleiding van tabel 1 merkt Versloot (p. 68) op:

The token count stresses high frequent forms. This only works when aut-
hors are not bound by any standardised forms and when they are inclined
to reflect mixture of forms in the spoken language in their writing.

Dat de token count de frequente vorrnen A benadrukt en de charter count de

minderheidsvormen B is in dit voorbeeld onmiskenbaarjuist, want aangezien A
is te vinden in 2 charters en B maar in 1 charter, is de verdeling over de charters

(t0) Hoe dat beter zou kunnen komt hierna nos aan de orde.
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670/o vs 33Yo en aangezienA in totaal 3x voorkomt en B maar lx, iEbij token

count de verdeling 75o/o en 25%o.Had de auteur echter als voorbeeld tabel2
gekozen, dan blijkt ine ens dat token count de minderheidsvormen B benadrukt

encharter count de frequente variant A.
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orde komt. Een beter uitgangspunt was Van Reenen (1986-1987) geweest. De
verkeerde redenering ten aanzien van table 1.12 leidt tot gevolgtrekkingen die

niet kloppen. Anders dan Versloot (p.67) opmerkt, staat de wijze van tellen in
Van Reenen & Van den Heuvel (1997) los van de kwaliteit van de lokalisatie
van de oorkonden en is hun wijze van tellen geen "weakened effect" van de

methode Heeroma.

Op zich zgn zowel token count als charter count (indien proportioneel à la Dees

et al. 1980) verdedigbare keuzes, waarbij de uitkomsten mogelijk niet veel ver-

schillen van de uitkomsten bij de ons inziens beste keuze, zoals die gemaakt is

in Rem (2003). Daarom is het jammer dat de auteur niet ingaat op de recente

discussies over dit onderwerp. En het verbaast ook een beetje, want die waren
te vinden in de door hem op andere punten geraadpleegde studie Rem (2003),

waar in hoofrlstuk 5 Rem, Wattel en Van Reenen uitvoerig de stand van zaken

van dat moment bespreken(rl) en voor een logaritmische benadering kiezen,

nl. 2log (n + Ð. Een recent aangevulde en uitgebreide versie van dit hoofclstuk

met uitvoerige voorbeelden is Van Reenen, Rem en Wattel (2009). Dat in de

logaritmische benadering van deze laatste studies waarschijnlijk de best mo-
gehjke resultaten worden verkregen, komt omdat daarin de sterke kanten van
de verschillende methoden van tellen evenwichtig worden gecombineerd. Niet
alleen wordt rekening gehouden met het aarÍal taalvormen per oorkonde maar
ook met het aantal oorkonden per plaats. In deze benadering had het probleem

waar Versloot (p. 293) op stuit, veroorzaakt door een oorkonde uit Wymbritse-
radiel met "six tokens of <secka>" waarvan het gewiclrt "probably too high"
is, zich waarschijnlijk niet voorgedaan. Deze zes voorkomens hadden in onze

logaritmische benadering voor 2log (6 + 1) : 2.8 geteld (meer dan bij charter
count,minder dan bij token count).

3.3 Het oorkondecorpus: sleekproef of populotie?

Kan het basiscorpus van oorkonden van Versloot worden opgevat als represen-
tatief voor het oudere Fries? Hier zijn twee keuzes mogelljk. Het basiscorpus
is een exacte aßpiegeling van het oudere Fries, dat wil zeggen het heeft de

eigenschappen van de verloren gegane populatie "het oudere Fries", een repre-

sentatieve eindige steekproef uit een oneindig verzameling taalvormen. Daar
gaat, lijkt het, uiteindelijk Versloot (p.275) voor: "language random utterances
(in written form)." Of het basiscorpus is niet in alle opzichten representatief. In

Marynissen 1995 is helemaal aan dit onderwerp gewijd.

variant A
charter I 2

charter 2 I

chartercount 67%

tokencount 75%

chartercount 67%

tokencount 60%

variant B
0

I

Tabel 1 . Voorbeeld van cltarter count à la Versloot en token count waartn token

count de meerderheidsvariant A benadrukt.

variantA variantB
charter | 2 0

charter2 1 2

))70
25%

33%
40%

Tabel 2. Voorbeeld van charter count à la Versloot en token count waain token

count de minderheidsvariant B benadrukt.

Zoals gezegd, wij zouden zelf iets anders onder charter countwillenverstaan,
resulterend in 1,5 + 0,5:2 charters in tabel 1 en van 1,33 + 0,67 :2 charters in
tab el 2. Voor een voorb eeld v an c h ar t er c ount v etwlj st Versloot (p . 67 ) nog naalr

Van Reenen 1997 e Van Reenen & Van den Heuvel 1997):

Van Reenen counts every charter with at least one attestation to variant
A or B. With this method, Van Reenen stresses the presence of minority
forms. This is only athactive when you are rather sure about the location

of the charters. It is a weakened effect of the Heeroma method.

De keuze voor Van Reenen & Van den Heuve I (lgg|)als voorbeeld van charter

count à la Versloot is echter ook los van het bovenstaande ongelukkig, omdat

het in deze studie niet om enige vonn van charter count maar om token count
gaat, waarbij de wijze van tellen overþns slechts heel terziide even aan de
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dat geval zijn er ten opzichte van de populatie vertekeningen. Om in dat geval

een risicokans te berekenen zou de standaarddeviatie berekend moeten worden.

Dat klernt temeer waar vanrvege de beschikbaarheid van kleine aantallen taal-

vormen " [o]ne token can make a significant difference to percentage points" (p.

60). Versloot werkt dit punt niet verder uit en daar hebben wij begrip voor. Het

is een tot nu toe nogal verwaarloosd aandachtspunt in al het onderzoek op dit

gebied. Wel gaat Versloot ervan uit dat uitkomsten gebaseerd op kleine aanlal'

len die goed in een algemeen patroon passen als betrouwbaar kunnen worden

aangemerkt, een visie die we delen.

4. Een pleidooi voor hel gebruik vqn de Fisher Exqct
Toels eenziidig

Voor het verwerken van de talrijke numerieke gegevens gebruikt Versloot

"standard statistical tests" (p. 50). Hü legt helder uit hoe híLj te werk gaat (p.

50-69) en toetst al zijn cljfermateiaaT,meestal 2x2fabellen, op significantie,

waarbij h! zoals gebruikelijk de grens legt bij een waarschijnlijkheid van p :
5% . Voor de toetsing van getallen in de 2 x 2 tabef,len doet hij in de eerste plaats

een beroep op X2 zowel met als zonder Yates' correctie. B! kleine aantallen

gebruikt hij soms ooknog een tweede significantietoets, de Fisher Exact Toets

(voortaan FE), eenzijdig ('one-tail' of '1-t') en tweezijdig ('two-tail' of '2-t').

Appendix 1.1: X testþr goodness offit geeft 68 Zx2tabellen (de paar andere

tabellenblijvenhierverderbuitenbeschouwing) met elk de twee X2-uitkomsten

en soms ook de twee FE-uitkomsten.(r2)

Bij zljn Xltoetsen met of zonder correctie van Yates signaleert Versloot (p. 52)

drie voorbehouden. Het eerste luidt als volgt:

There is a problem with the reliability of the chi2-test for very small

nr.rmbers of observations, which is regularly the case while working with

historical data. The average of all cell values should be five or more and

the smallest expected count should be one or more (Moore & McCabe

2003,626). For small numbers there is an altemative test, the Fisher

Exact (Probabilüy) feú (Niidam & VanBuwen 1980,481;httpllfaculty'
vassar.edu/1owry/webtext.html, sub'chapter 8a, including an on-line cal-

culator).

Met deze passage kunnen wij slechts instemmen. Historische gegevens kunnen

(r2) Alleen 1.316 geeft slechts FE eenziidig. Voor de notatie 1.316, zie de uitlegbij

tabel 3.
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meestal niet systematisch in mooie aantallen worden aangeleverd zoals dat wel
zo mooi lukt in de sociolingui'stiek. Bovendien, voegen we toe, zijn historische
gegevens niet altijd normaal verdeeld, met relatief veel lage getallen en dat
wordt voor wat betreft toepassing van X2 als taboe beschouwd. De gegevens
van versloot voÍnen hierop geen uitzondering. Men zou daarom verwachten
dat versloot in een hele serie van de 68 getallenreeksen de p-waarde niet met
behulp van X2 berekend had. Het weemde is echter dat hfr dat wel doet en de
bovengeciteerde passage vervolgt met:

Where relevant, the chi2-test and Fisher's Exact Test were both applied
mostly with the same conclusions regarding statistical signitcance.

Deze keuze voor X2beweemdt des te meer omdat een van de calculators waar-
naar hij verwfrst (vassar.edu/lowry/webtext.html) berekening bij lage waarden
weigert, met de toelichting: "Chi-square is calculated only if all expected cell
frequenciesareequaltoorgreaterthart1."Zelßvooreengetallenreeksals35l0
37 26 geeft.vassar, vanwege de 10, geen uitkomst. Verder zijn wlj nieuwsgierig
naar wat de toevoegingen "Where relevant" en "mostly" in het citaat inhouden.
In 45 gevallen waaronder nogal wat reeksen met cijfers in de voor X2 verboden
zone, berekent Versloot X2 wel, maar FE niet. In het "Where relevant" hebben
we dan ook niet echt een systeem kunnen ontwaren.(13) En betekent 'omostþ"
voor Versloot meer dan 50% of veeleer meer dan95%? Daarbij zijn de 45 door
versloot niet berekende FE-uitkomsten in elk geval niet inbegrepen. Maar voor
wij hier op terugkomen eerst de fwee andere bezwaren tegen het gebruik van
X2 met of zonder de correctie van Yates die Versloot (p.52) noemt:

For 2 x 2 tables, the measure of X2 is shuctwally too high, according
to some statisticians. They suggest a correction of the X2-value. This is
the so called Yates' correction. This correction is discouraged by others
(Field 2005, 686).

Dus geen X2, geen X2 + Yates' correctie, want een te hoge X2 resulteert in een
te lage p-waarde, maar alleen FE gebruiken, zouje denken. Ofivel X2 en X2 +
Yates' correctie wel berekenen en dan de bezwaren tegen X2 en X2 -t yates'

correctie toetsen. Versloot doet geen van beide. Zelf vinden w1j de hier door
versloot gegeven aanzetinteressant genoeg om hieronder die toetsing wel uit te
voeren. Maar eerst iets meer over FE. De keuze voor FE, met name eenz4dig,

(r3) Volgens nadere mededeling van Versloot volgt hij hier de richtlijn van Moor
& McCabe.
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als enige en beste toets laat zich uitstekend motiveren. Het eerste argument is
dat FE exact dewaarschijnlijkheid van p berekent, waar X2 niet meer geeft dan

een schatting. Verschillen de uitkomsten tussen beide toetsen, dan klopt dus

alleen FE. Het tweede argument is dat FE, anders dan X2, niet a priori uiQaat
van gegevens die normaal verdeeld zijn. En aangezien men meestal a prioriniet
weet of (historische) gegevens normaal verdeeldzijn,looptmen methet gebruik
vanXz onnodig risico, zie ook Oosterhoff (1988). Om deze redenen alleen al
verdient als het even kan FE de voorkeur.

Het derde argument is dat FE onderscheid maakt in een waarschijnlljkheidp
eenzijdig en tweezijdig. Dat is Versloot (p.53-54) niet ontgaan: heeft de onder-

zoeker van te voren een hypothese over de rictrting van een verandering, dan

is de significantie eenzijdig relevant, heeft hij geen idee dan biedt tweezrLjdig

uitkomst. Deze verfijning is biLj X2 niet mogelijk. Lowry (http://faculty.vassar.

edu/lowry/webtext.html) zegf er ov er

There is, in fact, one respect in which the Fisher test is plainly superior

to a chi-square test, even inthose cases where a2x2 chi-square might be

legitimately employed. It is that chi-square is intrinsically non-directio-
nal, whereas the Fisher procedure is capable ofbeing applied as either a

directional test or a non-directional test.

Toch is er juist hier een probleem, met name met FE tweezidig. In de woorden
van de Sisa-site (http://www.quantitativeskilles.com/download/): "It is o.k. for
one sided testing but not so exact for two sided testing, where there are different
theories about how to do it." Een eerste theorie is: Aangezien FE geen richting
onderscheidt, is de foutkans die je krijgt de gegeven foutkans voor beide zijden.

Dat betekent dat de kans op eeî extreem aan welke kant dan ook dubbel zo groot

is als de eenzijdig gegeven kant. Voor de tweezijdþ foutschattingen moeten we
daarom tweemaal de eenzijdige foutschatting gebruiken. Een tweede theorie telt
de p-waarde van de tweede z{de - dat wil zeggen alle waarden even groot als of
kleiner dan de eenzijdig gevonden p-waarde - op om de tweezijdige p-waarde

te krijgen. Deze ligt dus nooit hoger dan tweemaal de eenzljdige p-waarde, zie

sisa/statistics/fishrhlp.htm. Voor hoe de uitkomst kan worden berekend verwizen
wijnaarhttp://faculty.vassar.edu/lowry/ch8a.html. Zolanger geen overeenstem-

ming is over hoe FE tweezijdig moet worden berekend, verdient het aanbeveling

dat de onderzoeker aanseeft voor welke theorie hii kiest. In tabel 3 hieronder
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geven wij de uitkomsten voor FE tweezijdig volgens de tweede theorie.
zolangvoor watbetreft FE twe ezijdigde theoretische problemen niet zijn opgc-
lost beperken wij ons pleidooi voor het gebruik van FE tot FE eenzijdig, en clat
is ook in overeenstemming met wat Fisher oorspronkelljk zelf in gedachten hacl

þersoonlijke mededeling van Evert wattel). ook in versloots gegevens staat in
een aantal gevallen blj voorbaat de richting vast (met name bij veranderingen in
de tijd), of is die makkelijk te bedenken dan wel evident aanwezigin de getal-
lenreeksen rondom het significantiegebied van p: 5%.

Waarom wordt FE eenzijdig nog steeds zo weinig gebruikt? Dat komt omdat FE
de naam heeft alleen geschikt te zijnvoor kleine getallen. Dat is ten onrechte,
want ook bij grotere getallen is FE een uitstekende toets, alleen brachten die in
een ver verleden- in de 30-erjaren van de 20't" eeuw-zeer veel rekenwerkmet
zich mee, een niet te verwaarlozen praktisch bezwaar in een tijd dat er nog geen
computers waren. Nog in 1961 beschikte de aftleling Mathematische Statistiek
van het Mathematisch Centrum in Amsterdam (nu CWI) over "een grote z,aalvol
met technische rekenaars, die gezeten achter mechanische tafelrekenmachines
onder luid geratel statistische procedures doorrekenden ten behoeve van de cli-
enten', meldt Oosterhoff(l988, p.12).Inmiddels zijnwe alweermeerdan45 jaar
verder en is het begrip 'kleine getallen' deels van betekenis veranderd. waar bij
X2 de kleine getallen nog steeds bij l0 en lager liggen, zijn ze voor FE aanzienlijk
opgeschoven. wij hebben met calculator exactoid (wwwexactoid.com/fisher),
op internet vrij te gebruiken, van alle getallenreeksen van versloot zonder enig
probleem de FE eenzijdig kunnen berekenen. ook slsa (sisa/statistics/fishrhlp.
htm) is daartoe in staat en geeft bovendien diverse deeluitkomsten, die het va-
lideren vari de resultaten vergemakkelijken. Alleen de door versloot gebruikte
calculator vassarkandat (nog?) niet. De resultaten staan in tu6"1 3.{t+)

In tabel 3 hebben we getallenreeksen uit de 2 x 2 tabellen uit Appendix 1 van
versloot gecorrigeerd en aangevuld. Het gaat ons daarbij net als versloot nog
steeds om de vraag: is een gevonden verdeling toeval ofniet bij een grens van p
: S%o.Inwaardendie ver af liggen van p : 5% zijnwij slechts marginaal geinte-
resseerd. Net als Versloot gooien we daarom waarden van p <O.|o/oop een hoop.

(r4) In plaats van veel te rekenen kan, nu de computer dat doet, de onderzoeker zijn
aandacht vooral concentreren op het selecteren van de beste toets en het valideren van
de uitkomsten. Als dan een keer de keuze voor een toets is gemaakt, moeten daar niet
nog weer andere toetsen naast komen te staan, dat werkt verwarrend en lokt uit tot het
kiezen voor die uitkomsten die a postiorihet beste uitkomen.
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Nr Paginaf 2x2tabet I 0", lpx2{llIE!ll--
1 316

2 319

3 319

4 322

s 323

'7 327

8 327

9 328

l0 329

11 329

12 329

13 330

t4 330

15 330

16 330

t7 331

18 332

19 335

20 33s

zt ))t
22 338

23 338

24 316

25 317

¿o Jtt
27 318

28 318

29 319

30 319

31 320

32 320

JJ )¿V

34 321

35 321

36 322

JI JLL

38 322

39 323

40 323

41 323

42 324

43 324

44 325

45 327

46 328

47 329

<0.lYo

6.lYo

2.3%

6.6%

>15.00Â

0.t%
10.7Yo

6:7%

1.2%

>t5.0%
>15.0V"

>I5.ÙYo

r.8%
>15.0o/o

<0.1o/o

0.3%

10.6%

2.7%

03%
0;7%

>15.jYo

6.3%

05%
>15.0%

<0.7Vo +

<O.lYo *

>15.0% *

l.3o/o +

>l5.0Yo x

t.0%
<O.lYo *

<0.|Yo

<0.1o

0.6Yo *

>15.0Yo *

ll.sYo "
>l5.0Yo +

0.2Yo t
<0.lYo

0.9o/o *

0.3Yo *

3.7Vo *

<0.IYo

0.4Yr

<0.lYo

>15.jYo

s.6%

8

7
't
o

9

10

5

2

40
q

7

4

3

2

t+

t4

I
)A
1A

o

70

0

I
I
0

I
7

3

0

2 25 <0.1o/o 0.1% <O.lYo

3 I 2.9o/o ll.0% 6.1%

4 | 1.0% 39% 23%

11 2 4.7% 10.8% 5.2o/o

2 6 >15.0o/o >l5.0Yo >15.0%

I 6 <O.lYo 0.2% 0.1%

0 2 3.5Vo >15.0Y. l0:7%

0 7 1.6% l2.r% 6.7%

r0 3 0.2% t.s% 1.2%

13 2 >15.0% >I5.0Vo >15.0%

0 2 >l5.0Yo >l5.0Yo >15.0%

2 7 >l5.0Yo >15.0o/o >l5.0Yo

0 5 05% 3.8% 1.8%

0 2 13.6% >l5.0Yo >15'0o/o

0 5 <O.IYy <0'7Yo <0.1%

4 8 0.1% 0.4% 0.2%

58 23 8 0 8.1% 18.5% 8.1%

7 2 3 10 l.t% 3.6% li%
t4 12 0 12 0.1% 0.5% 0.1%

6 3 1 12 0.4% t.4% 0.7%

6323>15.0o/o>15.0Yo>15'0Vo
15 16 0 6 2.7% 7.9% 3.2%

60160.2%l.l%0.4o/o
11 4 24 10 >15.0o/o >15'0Yo >15'0%

622 241 1047 801 <O.lyo <O.lYo <j'lyo

43 24 136 322 <0.1o/o <0'1o/o <0'1o/o

l7l 7 58 3 >l5.0Yo >15.0Yo >15'0o/o

171 24 58 I 1.60/o 3.2% 0.9%

l7l 7 58 4 >l5.0Yo >15'0Vo >15'0Vo

4 5 36 5 0.3% 1.3% 1.0%

7 22 O 517 <0.l%o <0.1Vo <0'1o/o

7 4 0 32 <0.1o/o <O.lYo <0.1o/o

1 10 14 3 <0.1o/o <\'lYo <0'lo/o

t7 21 216 700 03% 0.s% 0'4%

14 29 219 692 >15.0Yo >15.0Yo l3'9%

8 12 22s 709 l0.r% 16.9% 8.9%

3 11 230 '110 >l5.0%o >15.0y. >15.0o/o

36 s9 197 662 0.r% 0.2% 0.t%

9 70 11 6 <}-l%o <0.1o/o <0'lo/o

70 224 6 3 0.3o/o l.l% 09%

4 39 10 901 <0.lYo <0-7Yo 0'3%

4 2 s2 164 r.8% s.8% 3.7%

0 8 12 4 <O.lYo 0'2% <Ù'IYo

11 l0 19 | 0.2% 0.6% 0.2%

25 138<0.1%<}'lYo<0.1o
4 6 12 16 >15.0o/o >l5.0Yo >15.0o/o

29 12 41 s 3.1% 5.9% 29%
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48 33t
49 331

50 332

51 332

52 332

s3 333

54 333

55 333

56 333

57 334

58 334

59 334

60 334

61 335

62 335

63 336
()4 JJO

Õ) JJO

66 336

67 337

68 33"1

69 fic
70 fic
/l nc

72 flc
t5 nc

74 fic
t) nc

/b nc

tt nc

78 fic
Iv nc

80 fic
8l fic
82 fic

208
263
28 29

tl 14

205
10 33

233
34 13

22 10

21 5

50
785 32

246
35 11

158
54 3'1

142
r03
21 4

926
10s
33 11

32 11

31 11

30 11

35 12

35 13

35 1l

35 11

35 l1

35 11

35 11

35 1l

35 11

35 ll

12 120 <O.lyo <O.lyo <0.7yo <0.1Vo *

32 13 
'9% 

10.9% sJ% 8.3%

6 45 <0.1Yo <O.lYo <0.1%o <O.lYo

33 13 2.1% 4.1% 2.1% 39%

6 40 <O.lYo <0.1Yo <0.1Yo <0.lYo

8 23 >15.0% >l5.0yo >l5.0Yo >15.0o/o

10 23 0.8% t.9% 0.9% L|%
20 31 <0.lYo 0.2% O.lYo 0.1%

68 246 <0.1yo <O.lyo <0'1Vo <O.lyo +

262 728 <0.1yo <O.lyo <0.lYo <0.1o/o x

268 690 <0.1Vo 0.2% 0.2% 0.2o/o *

470 66 <0.lYo <0.1yo <0'Io/o <O.Iyo *

22 ll >15.0yo >15.0Vo >15.0o/o >l5.0yo

31 26 2.2% 3.8% 1.8% 2.5%

14 34 0.4% 0.8% 0.4% 0.5o/o

74 141 <0.lyo <0.lyo <0.7o/o <0.7Vo *

2 75 <0.1Yo <0.1Yo <O.lYo <0.1o/o

25 73 <0.1o/o <O.lYo <0.1Yo <OJYI *

t7 t2 4.2% 8.2% 4.0% 7.2%

5 r 0.6% 2.2% 1.3% 1.3%

4 19 0.2% 0.6% 0,3o/o 0.5%

31 26 3.3% 5.4% 2.60/o 3.9%

31 26 4.0% 6.s% 3.2% 5.9%

31 26 4.8% 7.8% 3.8% 6.0%

31 26 s.8% 9.2% 4.6% 9.0%

3t 26 3.4% s.6% 2:t% 4.2%

31 26 s.0% 7.9% 39% 6.8%

33 26 3.2% s.2% 2.s% 4.0%

34 26 3.8% 6.1% 3.0% 4.2%

35 26 4.4% 1.lYo 3.4% 6.40/o

36 26 s.1% 8.r% 3.9% 6.6%

37 26 5.9% 9.2% 4.5yo 6.8%

31 24 3.8% 6.2% 3.0% 5.8%

31 23 4.9% 8.0% 3.9% s.9%

31 22 6.4% 10.0% 5.0% 8.7%

Tabel3. p-waardenuit Versloots Appendix 1 (p. 315-348)voor2x2tabellenmet aan'ul-
lingen en verbeteringen. Y: Yates, FE l-t = FE eenzÙdig, FE 2-t: FE tweezijdig; nr
staat voor de tabelnummers 1-82, pagina voor het paginanummer in Appendix I van

Versloot, p voor waarde van p in procenten. De gegevens zijn als volgt van Versloot

overgenomen: a) De X2-resultaten zijn niet nader gecontroleerd. b) De FE-uitkomsten

l-23 zljnnagerekend met eXactoid, sisa en vassar, op grond w¿ulrvan zes resultaten

zijn verbeterdi 4.322 Q-r),16.330 (lt en 2-t), 19.335 Q-t),23.338 (1-t en 2-t). c) De FE-

uitkomsten 24-82 zljn berekend met eXactoid, sisa en waar mogeliik met vassar (een *

geeft aan waar het niet mogelijk was). d) De uitkomsten 69-82 komen niet uit Versloot

en betreffen fictieve getallenreeksen met p-waarden rond de 5%o.
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Anders dan Versloot trekken we ook een bovengrens bij p > 15 .0o/o . V/re bekijken
dus alleen de precieze resultaten die liggen tussen O.lyo <= p <: 15.0%.(ts)

Oven oonroNDEN EN srATtsrtEK, DtAcHRoNtE EN DETERMINISME

3. Een meer algemene conclusie op basis van tabel 3 is dat X2 het niet

alleen bij kleine getallen niet goed doet, maar dat ook uitslagen met

getallenreeksen boven de 10 zoals 35.321 onbevredigende uitkomsten

geven. Om dit punt wat nader te onderzoeken hebben w! in tabel 3 een

serie fictieve 2x2 gaalleweeksen toegevoegd, 69-82.fic. Hier heeft de

p-waarde bij X2 vergeleken met FE eenzijdrgeen systematisch te hoge

waarde, om nog maat te zwljgen van X2 + Yates' correctie.

4. In40Yo van de gevallen is de p-waarde voor FE tweezijdig zolaagda|
die volgens exactoid/sisa niets toevoegt. Ten opzichte van FE eenzijdig

is FE tweezljdig, volgens de door ons gekozen theorie (maar wellicht
is het beter FE tweezljdig helemaal buiten beschouwing te laten), een

goede tweede, gevoþd door X2, met X2 f Yates als sluiþost.

Wij hopen metdeze exercitie naar aanleiding van de cijfers van Versloot te heb-

ben aangetoond dat, aangenomen dat FE eenzijdig inderdaad de beste toets is

voor significantie van 2 x2 tabellen, X2 en vooral f,2 + Yates' correctie beter

vermeden kunnen worden. De door Versloot genoemde berwatentegen X2 en

X2 + Yates zijn alleszins gerechtvaardigd.

4. Diochronie en determinisme

Versloot (p. 358, 14) gaatervan uit

dat taal een deterministisch dynamisch systeem is, en dat structuren en

'regels' ([']grammatica') het gevolg zijn van zelforganisatie in het systeem.

... Such systems can exhibit chaotic behaviour.

Nu bestaan er vanouds deterministische visies op mens en wereld, van Calvijn
en Spinoza tot Einstein. Of die visies kloppen zullen we nooit weten, want

mocht het universum inderdaad deterministischzijn, dan is dat niet determina-

bel. Wetenschappelijk heeft de term 'deterministisch' alleen zin in afgezwal<te

betekenis. En dat dat ook zo voor Versloot is blijkt als hij het d¡'namische in
een deterministisch systeem toeliclrt (p.77): "The atmosphere, including both

dailyweather andlong-term climate change, is a familiarexample ofadynamic

(16)vervors 47.329,66.336lligtde p bij X2 * Yates boven de 5To.In6.324is hetverschil

tussen <0.1 X2 en 0.1 (FE) niet meegeteld. Aangezien alleen de waarden 0.1 <: p <:
15.0% zijngeteld is het totaal van de te vergellken paren niet noodzakelijk gelijk 34

bij X2en 36 bij X'? + Yates.

FE l-t X2 X2+Y

hoger 7 34

lager 22 1

gelijk 5 1

FE2-I

l8
0

12

p:5% 4 4 2

Tabel4. Boven de streep: Aantal keren dat X2, X2 + Yates en FE tweezijdig (2+)
hoger liggen dan, lager liggen dan, gehjk zljn aan FE eenzljdig op basis van de gege-

vens uit tabel 3, l-68, voorzover minstens een van de uitkomsten ligt tussen 0.1%
<: p <: 15.0%. Onder de streep: Aantal keren dat een van de drie toetsen b! de
grens van p -- 5%o in sþificantie verschilt van FE eenz{dig.

Wfj kunnen nu aan de hand van tabel 3, nr 1-68, nagaanof vergeleken met FE
eenzijdig, ons ijkpunt, de p-waarden bij X2 structureel lager liggen, en of het
gebruik van Yates' correctie inderdaad ontmoedigd moet worden. De uitkomsten
staan in tabel 4. Verder kijken \rye naar'evat de vier toetsen doen in de buurt van
de signifi cantiegrens van p : 5%o. Tabel 4 laat zien:

1. Hoewel X2 niet uitsplitst in een- en tweezijdig, is de p-waarde slechts 7

op de 34 x hoger dan FE eenzijdig, en22xlager.
2. Op de waag ofdetwee Xz-toetsen enFE eenzijdig inderdaad "mostly"

tot hetzelftle significantieresultaat leiden (bü p : 5yù, is in 4 op 34 (X'z)

en 4 op 36 (X2 + Yates) getallenreeksen dat nietzo, dat is dus 8 op de

70 oftwel lIo/o.Het "mostly" van Versloot betekent dus volgens dit
kriterium dat het in 89%ovan de gevallen goed is gegaan. A1 is dat geen

slechte score, helemaal tevreden stemt deze uitslag nu ook weer niet,
pas >: 95% had ons acceptabel toegeschenen.(16)

(r5) Blj het samenstellen van tabel 3 zijn wij gestuit op een probleem bij FE twee-
z{dig.In 19.335 isbij sisaeneXactoidsFBtweezqdigdewaardevanp:0.1o/ inplaats
van de ons inziens correcte p :0.3o/ovanvassar. (En bij 5.323 geeft.vassar p : 58.8yo,

maar Exactoid, p : 26.26%.) Komen deze verschillen voort uit verschillen tussen de
algoritmen waarmee de p-waarden van grote getallen worden berekend? Op dit punt
is het denken over het toepassen van FE nog in ontwikkeling, zie ook en.wikipedia.
org/wiki//Fisher's_exact test.
(16) In2.319,4.322,7.327,8.327 ligt de p bij X2 onder de 5%o.In22.338,42.324,
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system." Zoals bekend gaat de weersvoorspelling met veel geluk mgéstal niet
verder dan een week goed. Zulke systemen kunnen zich chaotisch gedragen.

Een "butterfly's wing" (p. 299)kan al genoeg zijn om alles lelijk te verstoren. Of
het met taalveranderingen beter gaat is het onderwerp van Versloots hooftlstuk
5, wellicht het meest fascinerende van zijn studie. Versloot presenteert daarin
twee modellen, die hij toepast op de uitkomsten van hooftlstuk 2.

Anders dan brj het weer gaat het er in deze modellen om niet alleen de toekomst
maar ook het verleden te voorspellen, om voorspelling met retrospectieve con-

trole oftewel ooreverse enginering" þ.258,267,269).tu) ¡4"ttkan hiervele vragen

stellen, maar dat doet Versloot zelf ook, zie bljvoorbeeldp.2S2, noot 159. Wij
beperken ons tot een paar punten naar aanleiding van de twee modellen.

Model | (p. 362) is het model van de 'sound erosion' (p.257). Dit model is puur
fonetisch. Hoe meer massa een klank heeft, hoe beter is die klank in de loop
van de tijd bestand tegen reductie:

Het eerste model toont een hoge correlatie tussen de gereconstrueerde

integraal van de klinkerintensiteit - een kwantitatieve akoustische maat

- aan de ene kant en de reductie van onbeklemtoonde klinkers in het
Westerlauwerse Fries tussen 1300 en 1550 aan de andere kant. ... Omdat
deterministische processen bestaan op basis van causale relaties, onder-

steunt deze reconstructie de hypothese van het deterministische karakter
van ten minst[e] bepaalde vormen van taalverandering.

Over de uitkomsten van het model is Versloot dubbelzinnig, alsof er ongemerkt
een verschuiving heeft plaats gevonden. Aan de ene kant concludeert Versloot:

"The high correlation between the Vowel Intensity Integral and the temporal
order of the of the vowel reduction, provides evidence of a causal relationship
between them" (pl275). Met dit fraaie resultaat kunnen wlj wel instemmen. Het

(r7) Het voorbeeld van q'reverse enginering", klinkernasaliteit, dat Versloot geeft

in noot 147 is in diverse opzichten ongelukkig. Ten eerste: Alle klinkers gevolgd door
nasale medeklinker zljn enigszins nasaal, maar er kunnen wel verschillen zijn: Een
orale klinker in het Frans is minder nasaal dan in het Nederlands. Ten tweede: Een en

dezelftle nasale klinker ka¡r, afhankelijk van de gekozen foneemtheorie, in de ene taal
als fonemisch in de andere taal of in dezelftle taal als allofoon worden geanalyseerd.

Voor een recent overzicht betreffende productie en perceptie van klinkernasaliteit, zie

Hajek & Maeda (2000).
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is het antwoord op de "order and direction'vraagvanp.257.Q8) Aan de andetc
kant zou dit model "order and speed" (p. 258 1" regel) van taalveranderingen
kunnen voorspellen, met name de "reconstructed Intensity Integral Vcllur¡cs
from around 1300" in dat model 'þrovide a correct prediction ofreduction orcle r
and time" (p.272). Deze conclusie is echter deels circulair. Het model voorspelt
de tf d niet. Die heeft Versloot er namelijk zelfvan te voren in table 5.2 en graph
5.2 in gestopt.{re)

Model II zouden we het homonymie-vermijdingsmodel kunnen noemen (cf,
p.362, waar het model dient om te laten zien hoe het verschil tussen infinitief
en 1" persoon kan worden gehandhaaftl).(20) Inspiratie ervoor heeft de auteur
gevonden in het werk van Boersma, cf. bijvoorbeeld Boersma (2006). Het door
hem hier daaruit nieuw ontwikkelde concept blljkt sterk overeen te komen met
Ke (2004), cf. noot 154. Model II

is gebaseerd op de reductionistische componenten van 'spreekgemak',
'gangbarc prakrljk' en 'doelmatþ communicatie'. De verschuivende
'grammatica's', die de keuze tussen de beschikbare fonologische varianten
voor de verschillende morfologische categorieën aangeven, zljn het dyna-
mische resultaat van de wisselwerking tussen de drie basiscomponenten
ervan uitgaande dat de taalgebruiker probabilistisch[e] leert. Dit kan
beschouwd worden als een vorm van zelforsanisatie.

Hoe Versloot de operationalisering en kwantificering van de begrippen 'articula-
torisch gemak', 'gangbare praktijk' en 'doelmatige communicatie' (p. 294) ziet,
blijkt qit zijn vooralsnog onvolledige vertaling van deze begrþen in termen
van het product van spraakproductie maal spraakpercepie. Of die in onze ogen
ondoorzichtige vertaling juist is kunnen we nietbeoordelen. Van de ontbrekende
noties noemt Versloot er zelf een aantal þ. 301). Op één daarvan gaan wij wat

(r8) Versloot (p.257) merkt nog op dat de'brder and direction" van "transitions"
"logical andperhaps inevitable" zoudenzijn.Intrigerend in ditverband is de betekenis
van de term 'logical'. (Versloot licht de term achterafnader toe als 'reductionistisch
herleidbaar'.)
(re) De voor de uitkomstenuithetmodel watmindergelukkþ logscore in table 5.1

en table 5.2,van35 en 0.35 bli¡lkt een rekenfout. Dat moet 34 en0.34 zljn De weergave
in graph 5.2 is dus juist(p.263,266,267).
(20) Is de homonymiemiLjding zelf voorspelbaar? Dat hangt af van frequentie, zie
noot 163 (p.297). Nader onderzoek op dit punt zou moeten uitwijzen of dit inderdaad
zo is.
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nader in: prestige, dat, zo menen wlj, te maken heeft met het graduele e¡abrupte

karakter van taalveranderingen. Voor Versloot zijn alle veranderingen overigens

gradueel. "Chapter $ 2 is an ongoing illushation of the fact that changes are

gradual" (p). 264, cf. p. 257. Wij willen niet ontkennen dat de veranderingen

in hoofdstuk 2 allemaal op enigerlei wiize gradueel kunnen zijn,maat wiizen

er wel op dat het begrip gradueel zelf verduidelfking behoeft. Wij menen dat

veranderinge n min of meer gradueel kunnen zijn en zelfs abrupt .{zr) Vinden we

abrupte verschillen dan duidt dat op prestþ. Een onderzoek in het Oudfrans naar

de verandering [o] > lul volgens in principe dezelftle methodologie als die van

Versloot, maar op basis van een buitengewoon rijk gedocumenteerd oorkonde-

corpus kan dit verduidelijken. In het noorden van Frankrijk verloopt de overgang

van [o] naar [u] in het lexeem tout'alles', dat wil zeggen de vormen <to(u)s,

to(u)t, to(u)te(s)¿ wijwel perfect gradueel in de loop de jaren op. Maar in het

oosten speelt de syllabestructuur een rol en onderscheidt met name <to(u)te(s)>

zich van de andere vormen. Hier is nog alleen sprake van gradualiteit per aparte

vorm. In het noorden komt ook een abrupte overgang ter sprake in het woord

convenence/convenance,zie Van Reenen (1988, 1989). Zulke abrupte overgangen

zijn ons inziens de diachrone neerslag van prestigeverschillen, in dit voorbeeld

tussen plaatsen. Overigens: de overgang tussen gradueel-abrupt is zelfgradueel

en kan een graadmeter zijnvanonbewust tot (meer) bewust.

Daarmee ontkennen wij niet dat bij veranderingen sprake kan zijn van causaliteit.

Het weer voorspellen gaat tenslotte soms toch ook enige dagen goed. Eén van de

mooiste illustraties in de taalkunde is ons inziens nog altiid Dees (1971), waarin

schitterende interacties tussen uiteenlopende fonologische en morfologische

veranderingen worden blootgelegd.

5. Slotopmerkingen

Uit het voorafgaande blikt dat er hier en daar wel wat op de studie van Versloot

valt aante merken. Maar beseft dient daarbij wel te worden dat veel van die

kritiek alleen mogelijk was als gevolg van het hoge niveau van deze studie.

Daarom is in aansluiting op wat daarover in $ 1 is gezegd het eindoordeel positief.

Versloot gaatvaakzeer creatiefte werk en lost met lef en voortvarendheid pro-

blemen op. Dat alles leidt tot veel nieuwe, interessante hypothesen en resultaten.

Versloot is een onderzoekermet grote kwaliteiten waarvan wij hopen datzein

(2r) Ze kunnen ook worden bezien in termen van transmissie en diffusie om nog

maar iets te noemen, zieLabov (2007).
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de toekomst nog veelvuldig optimaal tot uiting komen. vooral de originaliteit
en multidisciplinariteit van zijn aanpak is een aanwinst voor de historische taal-
kunde inNederland. Hetproefschrift is eenbelangrijke bÍLjdrage niet alleen aan
de Frisistiek , maar ook aan de studie van taalverandering in het algemeen. Het
is dan ook verheugend dat Versloot voornemens is met dit type onderzoek door
te gaan (cf. Acknowledgements, p. 368). Wij hopen dat de auteur ruimschoots
de gelegenheid daartoe zal krijgen.
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