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Mijnheer de rector magniﬁcus, Zeer geachte toehoorders,
”Wij mensen zien er anders uit dan bomen. Het is ook zonder twijfel zo dat wij de wereld anders
waarnemen dan bomen. Maar toch, diep in onze wortels, op het moleculaire niveau van het
leven, lijken wij precies op bomen.”

1 Wat taalkundigen kunnen leren van bomen (1)
Deze woorden komen uit het in 1980 gepubliceerde populair-wetenschappelijke boek Cosmos
van de Amerikaanse astrofysicus Carl Sagan (Sagan 1980). Sagan was gefascineerd door het
feit dat al het leven op aarde in al zijn diversiteit van dezelfde bron komt, en daardoor op een
dieper niveau veel op elkaar lijkt. Bomen en mensen verschillen uiterlijk op bijna alle aspecten
van elkaar, maar vertonen grote overeenkomsten op het moleculaire niveau. Zelfs binnen één
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levensvorm, bijvoorbeeld de bomen, zien we op het eerste gezicht heel wat variatie: er zijn
eiken, beuken, palmen en sparren, zie ﬁguur 1.
Hoe moeten we die verschillen die we aan
de oppervlakte waarnemen, begrijpen? Kunnen we die oppervlaktevariatie verklaren uit
een overeenkomst op dat diepere niveau?
We moeten ons wat verdiepen in bomen
om deze vragen te kunnen beantwoorden. In
het boek applied tree biology (Hirons and Thomas 2018) bespreken de boomkundige Andrew Hirons en de botanist Peter Thomas hoe
de zichtbare verschillen tussen bomen zich
verhouden tot hun celbiologie. Ik zal dat illustreren aan de hand van een belangrijk onderdeel van bomen: hun bladeren. Wij weten allemaal dat er een enorme verscheidenheid is aan bladtypes. Hiron en Thomas (Hirons and Thomas 2018:p.80-81) merken hierover op en ik vertaal ”Variatie in de vorm van
Figuur 1: Boomtypes
het blad heeft botanisten ertoe aangezet om
een enorme verzameling termen te verzinnen
om ieder detail van een blad weer te geven: van de algehele vorm, tot de manier waarop het vastzit aan de steel, de vorm van de top en basis, de aard van de rand, het netwerk van nerven en zelfs
de microstructuur van de bladharen”.
Alhoewel er op het oog veel variatie lijkt te zijn in boombladeren, is de celbiologie van boombladeren juist treﬀend dezelfde. Alle bladeren, smal of breed, groen of grijs, gekarteld of vlak,
hebben dezelfde functie namelijk zorgen voor fotosynthese. Bij fotosynthese worden koolstofdioxide en water, door middel van licht, omgezet in zuurstof en glucose. Om te zorgen dat fotosynthese in bladeren kan plaatsvinden, hebben alle soorten bladeren cellen die licht kunnen
absorberen, de zogenoemde mesofylcellen. Alle bladeren hebben een beschermende huidlaag
en cellen om water en glucose te transporteren. Er is geen (of nauwelijks) variatie in het type
cellen waaruit bladeren worden opgebouwd. De bladvariatie die we waarnemen wordt veroorzaakt door de speciﬁeke eigenschappen van deze cellen. Eén punt van variatie is bijvoorbeeld
de dikte van de beschermende huidlaag: dikker bij bomen die in extreme hitte of extreme kou
groeien, zoals palmen en naaldbomen, en dunner bij bomen die in gematigde klimaten voorkomen zoals eiken en beuken. Een andere eigenschap van bladcellen is de hoeveelheid chlorofyl
die ze bevatten. Chlorofyl is het pigment dat verantwoordelijk is voor de groene kleur van het
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blad. Hoe meer chlorofyl, hoe groener het blad. Als er weinig chlorofyl is, wordt het blad rood
omdat het pigment caroteen dan de boventoon gaat voeren. Dit is bijvoorbeeld ook wat er in
de herfst gebeurt.
Wat we kunnen leren van de celbiologie van boombladeren is dat de bouwstenen of cellen van bladeren grotendeels dezelfde zijn, maar dat de eigenschappen van
die bouwstenen variëren. Hirons en Thomas
laten zien dat de variatie in de bast, wortels
en takken van bomen op een gelijkaardige
manier kan worden beschouwd: er is veel variatie aan de oppervlakte, maar de onderliggende celbiologie van bomen is gelijk. Eigenlijk zijn alle bladeren, basten, stammen, takken en wortels variaties op één en hetzelfde
Figuur 2: variatie in de hoeveelheid chlorofyl
thema (Hirons and Thomas 2018).
Bij talen is het net zo: op het eerste gezicht
verschillen talen oneindig veel van elkaar. Talen variëren in hun klanken, hun woorden en hun
zinsbouw. Als je echter beter gaat kijken naar talen dan zie je dat ze, net als bomen, cellen
hebben en dat het de eigenschappen van die cellen zijn die bepalen hoe een taal eruitziet.
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Taalvariatie: het formeel-taalkundige perspectief

Om erachter te komen wat de bouwstenen van bladeren zijn, kunnen biologen een blad onder de microscoop leggen en het bestuderen. Zoals ieder van ons
nog wel weet van de biologielessen op school zie je dan
prachtige celstructuren. Als je naar een aantal bladtypes kijkt, dan kun je een idee ofwel hypothese vormen
over welke cellen er in een blad zitten en welke functie
die cellen hebben. Op basis van die hypothese kun je
andere bladtypes onderzoeken om te zien of daar ook
diezelfde cellen aanwezig zijn. Vervolgens kun je onderzoeken welke eigenschappen van die cellen de opFiguur 3: celstructuur blad
pervlakteverschillen tussen bladeren verklaren. Door
de boombladvergelijkende studie wordt het steeds duidelijker hoe de oppervlaktevariatie tussen bladeren samenhangt met de eigenschappen van hun cellen.
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Bij taal is dat niet anders. Sinds het baanbrekende onderzoek van de taalkundige Noam
Chomsky in de jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn taalkundigen binnen het kader van de generatieve grammatica op zoek naar de bouwstenen van taal en de manier waarop de eigenschappen
van die bouwstenen leiden tot de oppervlaktevariatie tussen talen (Chomsky 1957, 1981, 1995).
Door aandachtig te kijken naar één taal, bijvoorbeeld het Nederlands, of een klein groepje talen, bijvoorbeeld de Germaanse talen, vormen we een hypothese over wat de bouwstenen van
die taal of talen zijn, waardoor we de bron van de variatie op het spoor kunnen komen. Vervolgens toetsen we die idee aan een grotere of andere set talen. Er wordt binnen dit formeeltaalkundige kader uitgebreid taalvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar veel verschillende
talen en taalfamilies. Voorbeelden van dergelijk onderzoek vinden we in een aantal recente
proefschriften die hier in Utrecht bij het UiL-OTS zijn verschenen. Zo heeft Heidi Klockmann
vergelijkend onderzoek gedaan naar een aantal Slavische talen waaronder het Pools, het Russisch en het Servo-Kroatisch (Klockmann 2017), Anna Volkova ging op veldwerk naar de Russische Federatie om vijf Uralische talen te beschrijven en te analyseren (Volkova 2014) en Bettina Gruber deed, onder meer, uitgebreid veldwerkonderzoek naar de Algonkische taal Blackfoot die wordt gesproken door de oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika (Gruber 2013).
Merk op dat we met dit taalvergelijkende onderzoek, net als bij de celbiologie van bomen, niet
alleen willen ontdekken hoe een speciﬁeke taal in elkaar steekt, maar wat de universele bouwstenen van het menselijke taalsysteem zijn en hoe de eigenschappen van die bouwstenen de
oppervlakteverschillen tussen talen kunnen verklaren.
De bouwstenen van de taal kun je op allerlei niveaus bekijken: je kunt onderzoek doen naar
bouwstenen van klanken, de fonologie, naar bouwstenen van woorden, de morfologie, en naar
bouwstenen van zinnen, de syntaxis. Ik beperk me vandaag tot het laatste onderwerp, de syntaxis. Wat precies de bouwstenen van de syntaxis zijn, is onderwerp van veel discussie. De hypotheses daarover veranderen, naarmate het onderzoek vordert. Voor deze middag volstaat
het om aan te nemen dat de bouwstenen zijn:
• naamwoorden zoals Robin, suikerspin
• voornaamwoorden zoals zij, die
• lidwoorden zoals de, het, een
• werkwoorden zoals zegt, eten
• bijwoorden zoals gisteren, waarschijnlijk
• voegwoorden zoals als, of, dat
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Met die bouwstenen kunnen we vervolgens zinnen bouwen. Zoals de volgende:
(1)

Robin zegt dat zij een suikerspin eet.

De huidige hypothese over syntaxis is dat de bouwstenen in alle talen op dezelfde manier
aan elkaar worden verbonden om zinnen te maken. De variatie tussen talen komt van de eigenschappen van de bouwstenen zelf (Chomsky 1995, Borer 1984). Simpel gezegd: de variatie
zit niet in hoe je bouwstenen opstapelt, maar hoe die bouwstenen eruitzien. Een stapel kiezels
ziet er anders uit dan een stapel bakstenen:

Figuur 4: Variatie in bouwstenen niet in stapelmethode
Ik zal illustreren hoe de eigenschappen van taalbouwstenen leiden tot taalvariatie aan de
hand van onderzoek dat wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd naar de zinsbouw in de Nederlandse dialecten. Ik maak daarvoor gebruik van de resultaten van twee grootschalige dialectonderzoeken: het SAND-project en het DiDDD-project. Het SAND-project (SAND is een
a orting voor Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten was een samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse en Nederlandse universiteiten, de Fryske Akademy en het
Meertens Instituut (Barbiers et al. 2005, 2008). Tijdens het SAND-project onderzochten we
vooral variatie in de manier waarop zinnen worden gebouwd. Het DiDDD-project, een project
van mijn ”baasën goede vriend Norbert Corver, legde vooral de nadruk op de variatie in de manier waarop in dialecten naamwoordgroepen worden gevormd (Corver et al. 2005, 2013). Het
gaat dan om woordgroepen van het type:
(2)

de witte, dikke kater
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(3)

die twee huskies daar

SAND en DiDDD hebben zeer precies in kaart gebracht welke variatie we vinden op het gebied
van zinsbouw in het Nederlandse taalgebied, dus in Nederland en Vlaanderen.
Dat dialecten volwaardige taalsystemen zijn, en dus geen versimpelde talen of slecht taalgebruik, en dat ze gebruik maken van dezelfde bouwstenen als andere talen, is zeer uitgebreid
betoogd door mijn voorganger op deze leerstoel en mijn leermeester op het gebied van de dialectsyntaxis, Sjef Barbiers in zijn Utrechtse oratie Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen (Barbiers 2006). Ook ik laat u vandaag zien dat de Nederlandse dialecten een schat aan variatiepatronen bieden. Daarmee geven zij veel inzicht in de vraag hoe talen van elkaar kunnen verschillen. Een ander groot voordeel van onderzoek naar taalsystemen die heel erg op elkaar lijken, zoals de Nederlandse dialecten, is dat de bouwstenen er vaak ongeveer hetzelfde uitzien.
Hierdoor wordt het aanzienlijk eenvoudiger om op te sporen welke variatie die bouwstenen
precies toestaan en welke eigenschappen van die bouwstenen aan die variatie ten grondslag
liggen (Kayne 1996). Om onze vergelijking met bomen nogmaals te gebruiken: we komen de
oorzaak van verschillen in de bladkleur sneller op het spoor door twee soorten bomen met elkaar te vergelijken, dan een boom met een bloem. Bekijk bijvoorbeeld nogmaals de zin in (3),
hier herhaald als (4).
(4)

Robin zegt dat zij een suikerspin eet.

(Nederlands)

In deze zin wordt de bijzin dat zij een suikerspin eet ingeleid door het voegwoord dat. Deze
bouwsteen ziet er hetzelfde uit voor alle dialecten van het Nederlands, zoals is weergegeven in
de kaart in 5.
Omdat de bouwstenen zo veel op elkaar lijken, kunnen we eenvoudig opsporen in welke
eigenschappen die bouwstenen van elkaar kunnen verschillen. Ik zal dat illusteren aan de hand
van zogenoemde congruentiepatronen. Bekijk eerst de navolgende Nederlandse zin:
(5)

Ben je in Rotterdam geboren, op het Noordplein of Katendrecht dan kan je van geen
vreemde horen dat hij van Rotterdam iets zegt.
(Nederlands)

We concentreren ons hier even op het laatste, vetgedrukte stukje van de zin. In dit voorbeeld
zien we weer het voegwoord dat. Verder is het van belang dat er een werkwoord is, zegt dat

6

Figuur 5: voegwoord dat in de Nederlandse dialecten
op een -t eindigt. Die t-uitgang verschijnt op het werkwoord omdat het onderwerp van de zin
hij is of, preciezer, omdat het onderwerp derde persoon enkelvoud is. Als het onderwerp derde
persoon meervoud zou zijn geweest, dus zij, is de vorm van het werkwoord zeggen, en is de
uitgang op het werkwoord dus -en, zoals in deze zin:
(6)

... dat zij van Rotterdam iets zeggen.

(Nederlands)

Dit patroon waarbij de uitgang op het werkwoord a ankelijk is van het onderwerp noemen we
congruentie. Nu hebben alle Nederlandse dialecten congruentie tussen het werkwoord en het
onderwerp. Tot zover heeft u het allemaal nog op school geleerd. Wat sommige Nederlandse
dialecten echter ook hebben, is congruentie tussen het voegwoord en het onderwerp (van Koppen 2005, 2017) en dat heeft u niet op school geleerd. Bij dit congruentiepatroon speelt het
voegwoord dat een cruciale rol. Bekijk de volgende zin:
(7)

... datte ze van Rotterdam wat zegge.

(Rotterdams)

In dit voorbeeld, wat velen van u mogelijk hebben herkend als Rotterdams, zien we dat het
voegwoord dat wordt gevolgd door een -e. Die -e staat daar niet zo maar, of omdat het lekker
klinkt, maar het is een uitgang, vergelijkbaar met de e-uitgang op het werkwoord zegge. Dat
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we hier te maken hebben met uitgang en niet simpelweg met een foutje, wordt het duidelijkste
als we het voorbeeld in (7) vergelijken met de volgende twee zinnen:
(8)

...

.

(9)

...

.

.
.

.

.
.

.

datt-e ze van Rotterdam wat zegt.

(Rotterdams)

dat se van Rotterdam wat zegt.

(Rotterdams)

Hoewel de opeenvolging datteze in (7) en (8) precies hetzelfde is, leidt het in (8), toch tot slecht
Rotterdams. Dat komt omdat het onderwerp ze in (8) enkelvoud is, het verwijst naar één vrouw,
terwijl ze in (7) naar meerdere mensen verwijst. De e-uitgang op het voegwoord verschijnt
dus bij meervoudige, maar niet bij enkelvoudige onderwerpen. Dit patroon, waarbij naast het
werkwoord ook het voegwoord congruentie vertoont vinden we niet alleen in het Rotterdams,
maar in heel veel dialecten van het Nederlands. De kaart in ﬁguur 6, die is gemaakt op basis
van gegevens uit het eerdergenoemde SAND-project, laat dat zien (Barbiers et al. 2006).
Voegwoordcongruentie is een variatiepatroon van de Nederlandse dialecten, net als de
kleur van het blad een variatiepatroon is van loo omen. De variatie tussen dialecten met
en zonder congruentie verklaren we als volgt. De bouwstenen van de dialecten zijn precies
dezelfde: zowel het Standaardnederlands als het Rotterdams hebben het voegwoord dat als
bouwsteen, maar het verschil tussen deze twee taalsystemen is dat het Rotterdams wel de eigenschap congruentie heeft op deze bouwsteen, maar het Standaardnederlands niet.
Nu we in de Nederlandse dialecten één van de eigenschappen van
taalbouwstenen hebben geïdentiﬁceerd, kunnen we onderzoeken of
we deze eigenschap ook aantreﬀen
in de andere talen van de wereld.
Uit typologisch onderzoek van
bijvoorbeeld Greville Corbett van
de universiteit van Surrey blijkt dat
een bron van taalvariatie inderdaad
de congruentie-eigenschap is (Corbett 2006). Laten we bij wijze van
voorbeeld kijken naar een compleet
andere groep talen, zoals de Bantutalen, die worden gesproken in
Afrika. Deze talen lijken, net zoals de Nederlandse dialecten, tot op
Figuur 6: Voegwoordvervoeging in de Nederlandse dialecten
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zekere hoogte ook op elkaar, maar
ze vertonen ook variatie op bepaalde punten. Één van die punten
is voegwoordcongruentie. Sommige Bantutalen, waaronder het Lubukusu, dat in detail is onderzocht door Michael Diercks
van de Universiteit van Pomona, vertonen voegwoordcongruentie (Diercks 2010, 2013). Andere Bantutalen, zoals het Swahili, niet. Bekijk het onderstaande voorbeeld uit het Lubukusu:
(10)

Ba-bandu ba-bolela Alfredi [ba-li a-khakhile.]
BA-mensen BA-zeiden Alfred BA-dat zou-winnen
‘De mensen zeiden tegen Alfred [dat hij zou winnen].’

(Bantu, Lubukusu)

In dit voorbeeld zien we dat het voegwoord li, zeg maar ‘dat’, congrueert met het onderwerp
van de hoofdzin babandu ‘mensen’. Dit is te zien is doordat ze dezelfde uitgang ba hebben.
Het Rotterdams en het Lubukusu hebben dus allebei voegwoordcongruentie. Congruentie is
dus kennelijk één van die eigenschappen van taalbouwstenen die kan zorgen voor variatie tussen talen. We kunnen dan concluderen dat de bouwsteen voegwoord in het Rotterdams en
het Lubukusu een congruentierelatie kan aangaan met een andere bouwsteen, terwijl dat in
het Standaardnederlands, wat u op school heeft geleerd, niet het geval is. Dit voorbeeld laat
ook meteen zien dat het opsporen van de eigenschappen van bouwstenen veel ingewikkelder
wordt als we het Rotterdams met het Lubukusu zouden vergelijken in plaats van het Rotterdams met andere Nederlandse dialecten: het Rotterdams en het Lubukusu verschillen aan de
oppervlakte op heel veel punten. Het voegwoord heeft in deze twee talen bijvoorbeeld al een
heel ander uiterlijk: li tegenover dat en de congruentie-uitgangen zien er anders uit en gedraagt
zich anders: in Lubukusu gaat de uitgang ba aan het voegwoord li vooraf, terwijl in het Rotterdams de uitgang e op het voegwoord dat volgt.
Het hier besproken, vereenvoudigde, voorbeeld van congruentie heeft laten zien dat er zeer
precieze, diepgravende vergelijking en analyse van talen en dialecten, zogenoemde kwalitatieve analyse, nodig is om inzicht te krijgen in de vraag hoe taalvariatie samenhangt met de
eigenschappen van de bouwstenen van de taal (Gianollo et al. 2008).
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Taalvariatie: het kwantitatieve perspectief

Is de variatie die we aantreﬀen tussen talen nu toeval of zit er een patroon achter? Anders
gezegd, worden bouwsteeneigenschappen, zoals congruentie, willekeurig over bouwstenen,
zoals voegwoord en werkwoorden, verdeeld of niet. Als de verdeling van bouwsteeneigenschappen volslagen willekeurig zou zijn, dan lijkt het logisch dat talen onbegrensd van elkaar
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verschillen. Onderzoek laat echter zien dat er wel degelijk grenzen zijn aan wat je kunt zeggen
(Barbiers 2006 ) en het is dan ook onze taak om uit te zoeken welk model het beste kan verklaren dat sommige variatiepatronen wel voorkomen en andere helemaal niet. De beantwoording
van dit vraagstuk vergt nog veel nader onderzoek. Er is echter al een veelbelovende aanzet gedaan door Theresa Biberauer en Ian Roberts van de universiteit van Cambridge (Biberauer and
Roberts 2015) . Zij beargumenteren dat eigenschappen zich niet willekeurig maar volgens vaste
patronen over bouwstenen verdelen. Het meest extreme voorbeeld van een dergelijk patroon
is de volledige aan- of afwezigheid van een eigenschap in een taal. Dat betreﬀen dan talen die
maximaal van elkaar verschillen ten aanzien van die speciﬁeke eigenschap. Als we dat vertalen
naar congruentiepatronen, verwachten we talen die congruentie hebben op alle bouwstenen
of op geen enkele bouwsteen. Mogelijke voorbeelden van het eerste type talen zijn de eerder
genoemde Bantutalen (Carstens 2011). Deze talen hebben de congruentie-eigenschap op (vrijwel) al hun bouwstenen. Het voorbeeld in (11) laat dat zien. Het tweede type zijn talen die op
geen enkele bouwsteen congruentie hebben. Zie voorbeeld (12) uit het Japans (maar zie ook
Miyagawa (2010) voor een andere genuanceerdere visie).
(11)

(12)

m-sodzi w-óíká
nsómbá pa m-pando
1-Visser 1-leggend 10.vis 16 3-stoel
‘een visser die vis op een stoel legt’

(Bantu, Chicheŵa)Bresnan 1994

isu-ni sakanao oiteiru ryooshi
stoel-op vis
leggende visser
‘een visser die vis op een stoel legt’

(Japans, Mana Kobuchi p.c.)

De Bantutalen en het Japans zijn de uiteinden van een spectrum.

Figuur 7: Spectrum van talen op basis van de congruentie-eigenschap
Er zijn echter ook talen waarbij een subset van de taalbouwstenen de congruentie-eigenschap
hebben, zoals het hierboven besproken Rotterdams en Standaardnederlands die beiden ergens
in het midden van het spectrum zitten: het Rotterdams ietsje dichter bij het Bantu omdat het
voegwoordcongruentie heeft en het Standaardnederlands ietsje dichter bij het Japans, maar
het Rotterdams en Standaardnederlands liggen uiteraard heel dicht bij elkaar:
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Figuur 8: Spectrum van talen op basis van de congruentie-eigenschap
Ook van talen zoals het Nederlands en het Rotterdams, die niet het uiteinde van een spectrum zijn, willen we begrijpen waarom juist deze twee bouwstenen, dus werkwoorden en voegwoorden, de congruentie-eigenschap vertonen, maar andere bouwstenen, zoals voorzetsels
niet (maar zie Temmerman (2007) die laat zien dat het dialect van Aalst wel congruerende voorzetsels heeft). Ik zal dat illustreren aan de hand van twee andere oppervlaktevariatiepatronen.
Bekijk de onderstaande zinnen uit het Vlaamse dialect van Nieuwpoort (?):
(13)

Moest ze zie heel de dag thusbluven?

(Nieuwpoorts)

(14)

De deze zou k nie durvn opeetn.

(Nieuwpoorts)

Deze twee oppervlaktepatronen vertonen allebei verdubbeling: het persoonlijk voornaamwoord
zie in (13) wordt verdubbeld door ze en het aanwijzende voornaamwoord deze in (14) wordt verdubbeld door de. Let op dit zijn verschillende variatiepatronen: verdubbeling van het persoonlijk voornaamwoord is een andere vorm van variatie dan verdubbeling van het aanwijzende
voornaamwoord. Deze twee patronen hebben de navolgende distributie over het Nederlandse
taalgebied, zie 9.
Nu kun je met het blote oog zien dat deze twee gebieden min of meer overeenkomen en
de kaart in 10 laat dat ook zien. Als de variatiepatronen in ongeveer dezelfde dialectgebieden
voorkomen en ze laten allebei een verdubbelingspatroon zien, dan is het de vraag of die twee
patronen a ankelijk zijn van dezelfde onderliggende eigenschap van taalbouwstenen. Dat is
precies wat het onderzoek van Hans Bennis, Norbert Corver, Sjef Barbiers, Jeroen van Craenenbroeck en mijzelf opleverde. Versimpeld gezegd was onze analyse dat verdubbeling het resultaat is van het splitsen van bouwstenen (Barbiers et al. 2016, van Craenenbroeck and van Koppen 2016). Het dialect van Nieuwpoort kan persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden
1
splitsen,
terwijl het Nederlands geen van beide kan splitsen.
1 Zoals 10 laat zien, lijken er ook dialecten te zijn die één van beide kunnen splitsen, maar een meer gedetail-
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(a) persoonlijk voornaamwoord-splitsing

(b) aanwijzend voornaamwoord-splitsing

Figuur 9: Voornaamwoordsplitsing in de Nederlandse dialecten

We kunnen hiermee aan onze
lijst van eigenschappen die de taalbouwstenen kunnen hebben splitsbaarheid toevoegen. De vraag is
nu of we een patroon kunnen vinden in de manier waarop de eigenschap splitsbaarheid in de Nederlandse dialecten is verdeeld over
bouwstenen. In het eerder aangehaalde onderzoek over de voorbeelden in (13)en (14) laten we
zien dat er inderdaad een patroon
ten grondslag ligt aan de eigenschap splitsbaarheid. dMeer speciﬁek beargumenteren we dat de
eigenschap splitsbaarheid systemaFiguur 10: voornaamwoordsplitsing
tisch wordt toegekend aan bouwstenen van de categorie naamwoorden (Barbiers et al. 2016). Dit doet allerlei voorspellingen over andere naamwoorden in deze
leerde analyse van die dialecten laat zien dat dit niet het geval is.
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dialecten, maar de bespreking daarvan zal ik u vandaag besparen.
Nog even alles op een rijtje: taal heeft net als boombladeren bouwstenen of cellen. Die
bouwstenen of cellen hebben eigenschappen die verantwoordelijk zijn voor de variatiepatronen die we aan de oppervlakte waarnemen. De eigenschap dikte van de huidlaag bepaalt hoe
dik een blad is, de eigenschap splitsbaarheid bepaalt of een dialect naamwoorden kan splitsen.
We gaan er vanuit dat de eigenschappen van taalbouwstenen zich niet willekeurig, maar volgens bepaalde patronen over de bouwstenen verdelen. Met deze laatste stap proberen we de
patroonmatigheid van taalvariatie in het algemeen te verklaren.
We duiken nog wat verder de variatiepatronen in. Verdubbeling van het aanwijzende voornaamwoord en verdubbeling van het persoonlijke voornaamwoord lijken op elkaar en komen
in dezelfde dialectgebieden voor. Daardoor ligt het voor de hand aan te nemen dat deze twee
vormen van variatie eenzelfde bron hebben. Een dergelijke methode is echter weinig precies
en ze is niet toepasbaar als we in plaats van twee op elkaar lijkende variatiepatronen, een grote
hoeveelheid tamelijk van elkaar afwijkende patronen proberen te combineren.
Als we willen achterhalen wat de patronen zijn waarmee eigenschappen zijn verdeeld over taalbouwstenen ontkomen we er niet aan dit toch te doen. Zoals mijn taalkundige wederhelft Jeroen van Craenenbroeck van de KU Leuven heeft laten zien, kunnen we hiervoor gebruik maken
van een computationele, kwantitatieve benadering, een benadering waarin we met behulp van
een statistisch computerprogramma berekenen welke patronen samenvallen en daarom mogelijk het resultaat zijn van één en dezelfde eigenschapvan Craenenbroeck 2017. Deze benadering, waarbij we correspondentie- en clusteranalyse toepassen (Greenacre 2007), zijn Jeroen
en ik op dit moment verder aan het aanscherpen en uitbreiden. Ik geef een voorbeeld van onze
methode. Stel, we nemen niet twee, maar tien variatiepatronen, die de navolgende distributie
hebben over de Nederlandse dialecten:
Brugge Hulst Dirksland Ossendrecht Diksmuide …
voegwoordcongruentie
1
1
1
0
1
…
verdubbeling aanw.vnw
1
1
0
1
1
…
verdubbeling pers.vnw
1
1
0
1
1
…
patroon 4
1
0
0
0
1
…
patroon 5
1
1
0
0
1
…
patroon 6
1
0
0
0
1
…
patroon 7
0
1
0
0
1
…
patroon 8
1
1
1
0
1
…
patroon 9
1
0
0
1
1
…
patroon 10
1
0
0
1
1
…
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In de kolommen van de tabel ziet u de dialecten die we hebben onderzocht, Brugge, Hulst etcetera, en in de rijen de variatiepatronen, voegwoordcongruentie, verdubbeling etcetera. De 1
en de 0 geven aan of een variatiepatroon al of niet in een bepaald dialect wordt aangetroﬀen.
De eerste drie variatiepatronen kent u al: voegwoordcongruentie, verdubbeling van het aanwijzende voornaamwoord en verdubbeling van het persoonlijke voornaamwoord. De andere
zeven zal ik hier vandaag niet verder bespreken, maar zie van Craenenbroeck and van Koppen
(2016) voor uitgebreide discussie. Al deze variatiepatronen komen ongeveer, maar niet precies
in hetzelfde taalgebied voor:

De overlap tussen deze patronen is niet perfect en het is ook in de tabel moeilijk met het
blote oog te zien welke variatiepatronen nu precies samengaan. Via kwantitatieve, statistische
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methodes kunnen we wel berekenen welke patronen samenvallen en in hoeverre dat de geobserveerde variatie verklaart. De bovengenoemde tien patronen clustert de statistiek in twee of
drie groepen. Dit is de eerste groepering:

Figuur 11: voegwoordcongruentie is anders dan de rest
Hier zien we dat voegwoordcongruentie zich op het ene uiteinde van de schaal bevindt, en
alle andere variatiepatronen op het andere uiteinde. Dit laat zien dat voegwoordcongruentie
niet samenvalt met één van de andere tien patronen. We interpreteren deze statistische ordening door te zeggen dat de congruentie-eigenschap, die voegwoordcongruentie beschrijft,
niet ten grondslag ligt aan één van de negen andere variatiepatronen. Deze conclusie wordt
bevestigd door het kwalitatieve werk dat ik bijvoorbeeld in mijn Leidse proefschrift uit 2005
bespreek (van Koppen 2005), begeleid door mijn onvolprezen promotores Johan Rooryck en
Sjef Barbiers. Als we nog verder kijken, dan zien we dat de overige negen variatiepatronen ook
weer een interessante systematiek laten zien:
Hier zien we dat verdubbeling van het aanwijzend voornaamwoord samenvalt met verdubbeling van het persoonlijk voornaamwoord op het ene uiterste van de schaal. Alle andere variatiepatronen staan aan de andere kant van de schaal. We interpreteren dit kwantitatieve patroon door te zeggen dat aan de verdubbeling van aanwijzende en persoonlijk voornaamwoorden dezelfde eigenschap van taalbouwstenen ten grondslag ligt, namelijk splitsbaarheid. Ook
van de overige zeven patronen kunnen we weer onderzoeken of ze het resultaat zijn van dezelfde onderliggende eigenschap, maar dat zal ik nu niet doen. In dit voorbeeld zien we dat
computationele, kwantitatieve analyse hand in hand gaat met kwalitatieve analyse. De computationele, kwantitatieve analyse wijst de samenvallende variatiepatronen aan. Deze patronen proberen we te duiden met behulp van de kwalitatieve analyse, waarin we onderzoeken of
de oppervlaktepatronen kunnen worden herleid tot dezelfde eigenschap van bouwstenen. Een
15

Figuur 12: verdubbeling is anders dan de rest
vervolgstap van dit onderzoek is de vraag of onze kwalitatieve analyse van die eigenschappen
leidt tot een signiﬁcant betere beschrijving van de aangetroﬀen variatiepatronen dan bijvoorbeeld de hypothese dat de variatie geograﬁsch bepaald is. Anders gezegd: praten mensen hetzelfde omdat ze dezelfde bouwsteeneigenschappen hebben of omdat ze gewoonweg dicht bij
elkaar wonen? Deze laatste stap zijn we nu, samen met mijn Meertenscollega Antal van den
Bosch, verder aan het ontwikkelen.
De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt exponentieel toe. Voor de dialectdata besprak ik al SAND en DIDDD, digitale, goed doorzoekbare, verrijkte databases over variatie in
de Nederlandse dialecten. Er zijn allerlei andere grote en kleine initiatieven om taaldata digitaal beschikbaar te maken en te verrijken, zoals Nederlab, Clariah en Anncor. De omvang
van de taal- en taalvariatiedata geeft, zoals ik zojuist heb geïllustreerd, de mogelijkheid om
nieuwe inzichten te krijgen in en andere vragen te stellen over de mechanismes die ten grondslag liggen aan taalvariatie. Het is om die reden belangrijk dat ook onderzoekers als ik die vooral
kwalitatief taalkundig onderzoek uitvoeren, de mogelijkheden die computationele en kwantitatieve methodes bieden nader onderzoeken en, waar mogelijk, toepassen in het onderzoek
naar taalvariatie. We moeten echter verder blijven werken aan de kwalitatieve analyses van
taalvariatie. De hypotheses die dit onderzoek oplevert over de bouwstenen van de taal zijn
onontbeerlijk om de kwantitatieve patronen te begrijpen en ze vormen zeer waardevolle input
voor het gecombineerde kwalitatieve/kwantitatieve onderzoek.

4

Taalvariatie: het contextuele perspectief

In het voorgaande heb ik laten zien dat diepgravend, kwalitatief en kwantitatief onderzoek
naar de bouwstenen van de taal belangrijke inzichten oplevert over de vraag hoe talen varië16

ren. Taal lijkt in dat opzicht op boombladeren: de bouwstenen of cellen zijn dezelfde, maar de
eigenschappen van die cellen bepalen en beperken de geobserveerde oppervlaktevariatie. Bij
boombladeren zijn dat eigenschappen als de dikte van de huidlaag van de cellen en de hoeveelheid chlorofyl in de cellen. Bij taal zijn dat eigenschappen als congruentie of splitsbaarheid. Nu
is het zowel bij taal als bij boombladeren zo dat je de variatie ook met een andere bril op kunt
bekijken. Zo zijn er biologen die zich primair bezig houden met de cellen van boombladeren en
de hele dag door microscopen zitten te loeren, de celbiologen. Er zijn echter ook biologen die
vooral kijken naar de omgeving waarin boombladeren zich bevinden. Zij benaderen de variatie
vanuit het omgevingsperspectief. Deze laatste groep onderzoekers is dan met name geïnteresseerd in de geobserveerde variatie in relatie tot de kwaliteit van de bodem, de andere bomen
in de omgeving, het klimaat, het aantal zonuren, enzovoorts.
Bij taalvariatie is het net zo. Er zijn taalkundigen die kijken naar de bouwstenen van de taal
en hoe de eigenschappen van die bouwstenen leiden tot de geobserveerde variatie, zoals ik
hiervoor heb laten zien. Maar er zijn ook onderzoekers, bijvoorbeeld sociolinguïsten, letterkundigen en communicatiekundigen, die taal en taalvariatie bekijken met een andere bril op.
Zij onderzoeken hoe taal en taalvariatie zich verhouden tot de context waarin taal wordt gebruikt. Mijn collega, de sociolinguïste Jacomine Nortier, en de stadsgeografe Irina van Aalst
hebben bijvoorbeeld laten zien dat de plaats waar mensen zich bevinden invloed heeft op hun
taalgebruik. Meer concreet: mensen praten anders in het Wilhelminapark dan op Hoog Catharijne (Nortier and van Aalst 2018). Er zijn naast de locatie waar je taal gebruikt nog andere
factoren die van invloed kunnen zijn op taalvariatie, bijvoorbeeld of je een man of een vrouw
bent, of je jong of oud bent, of je hoog- of laagopgeleid bent, maar ook wie je publiek is, wat je
wilt uitstralen en bij welke groep je wilt horen (see Eckert (2012) and references cited there)
Nu is het zo dat deze twee perspectieven op taalvariatie communicerende vaten zijn: de
vraag welke variatiepatronen er worden gebruikt is a ankelijk van de context. De vraag welke
variatiepatronen er mogelijk zijn, wordt bepaald door het taalsysteem. Het taalsysteem beperkt het aantal en het soort variatiepatronen, maar de context bepaalt welke van die variatiepatronen in een bepaalde situatie worden gebruikt en hoe ze worden gebruikt. Ik geef een
voorbeeld op basis van één van onze lopende onderzoeksprojecten, Taaldynamiek in de Nederlandse Gouden Eeuw (Dietz et al. (2018)). Samen met de letterkundigen Feike Dietz en Cora van
de Poppe, de computationeel taalkundige Marijn Schraagen, taalkundige Joanna Wall en een
groot aantal taal- en letterkundige studenten onder wie Irene Kramer, Sylvia Wijsman, Laura
Meijer en Levi Remijnse, onderzoeken we taalvariatie binnen auteurs in het zeventiende-eeuws
Nederlands, grofweg de taal van de Nederlandse Gouden Eeuw. Concreet kijken we naar het
taalgebruik van auteurs zoals P.C. Hooft, bekend van de straat, en Joost van den Vondel, be17

kend van het vijfguldenbiljet (voor wie dat nog iets zegt).
Het Nederlands verandert in deze periode
door de opkomst van de nieuwe republiek
- waarvan het oprichtingsverdrag, de Unie
van Utrecht, in 1579 in déze zaal is getekend.
Achter mij hangt het prachtige wandtapijt
dat getuigt van deze gebeurtenis. Het Nederlands verandert in deze periode van een taal
die vooral thuis werd gebruikt naar een taal
die in allerlei nieuwe domeinen moest worden ingezet, zoals in de politiek, in de weFiguur 13: Joost van den Vondel
tenschap en in de kerk. Deze ontwikkelingen gingen gepaard met een enorme hoeveelheid taalkundige variatie. Een voorbeeld van variatie die we in de teksten uit de Gouden
Eeuw vinden, is de wijze waarop zinnen worden ontkend. Tegenwoordig maken wij zinnen
doorgaans ontkennen met het woordje niet. Dus de zin
(15)

Ik kom.

(Standaardnederlands)

kun je ontkennend maken door te zeggen:
(16)

Ik kom niet.

(Standaardnederlands)

In het Middelnederlands, de taal die werd gesproken voor de opkomst van de republiek, ging
dat anders. De zin werd ontkennend gemaakt met een tweeledige ontkenning en/ne...niet, vergelijkbaar met het Franse ne...pas, zoals het onderstaande voorbeeld laat zien (uit Duinhoven
(1998)).
(17)

Ic en come niet ... .

(Middelnederlands, Karel ende Elegast, Regel 1026)

Deze tweeledige ontkenning is overigens nog een voorbeeld van een gesplitste bouwsteen:
niet wordt gesplitst in en en niet. In het zeventiende eeuws Nederlands kwamen beide varianten voor: je kon zinnen zowel ontkennend maken met en..niet of met alleen niet, zelfs binnen één en dezelfde tekst. Vondel gebruikt in zijn beroemde toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel
bijvoorbeeld zowel één- als tweeledige ontkenning, zoals de onderstaande voorbeelden laten
zien (uit Sterck et al. (1927)):
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(18)

Zoo veele moeite en is het leven my niet waerdigh.

(Vondel, Gijsbrecht, regel 955)

(19)

De Roomsche scepter reickt niet veer.

(Vondel, Gijsbrecht, regel 716)

We zien dus binnen één taal, één auteur en zelfs één tekst zowel de gesplitste als de nietgesplitste variant van de bouwsteen ontkenner, dus woorden als niet, niets, niemand voorkomen. Dat betekent dat de tweeledige ontkenning niet meer de enige manier is om een zin te
ontkennen, zoals dat wel in het Middelnederlands het geval was. Beide, door het taalsysteem
beschikbaar gemaakte, varianten komen blijkbaar voor in deze periode. De vraag is nu hoe die
varianten precies worden ingezet in het taalgebruik. Alhoewel het onderzoek naar deze vraag
nog in volle gang is, lijken we op dit moment drie patronen te zien. Ten eerste wordt tweeledige
ontkenning soms gebruikt om het metrum van een tekst te behouden. Dit zou een verklaring
kunnen bieden voor de eerder genoemde variatie in Vondels Gijsbrecht van Aemstel, dat een
duidelijk metrisch patroon heeft. Voor een uitgebreide en zeer interessante analyse van metriek in zeventiende eeuwse teksten verwijs ik u graag naar het onderzoeksproject de geboorte
van de jambe in de renaisance van de Lage landen van mijn Meertenscollega’s Marc van Oostendorp en Mirella de Sisto (De Sisto 2017). Een tweede patroon wordt gevormd door afspraken die auteurs bewust inzetten in hun taalgebruik: in de Statenvertaling, de eerste oﬃciële
Nederlandse bijbel verschenen in 1637, komt bijvoorbeeld uitsluitend tweeledige ontkenning
voor. Dit laat mijn Meertenscollega Nicoline van der Sijs zien in haar oratie De voortzetting
van de historische taalkunde met andere middelen (zie van der Sijs (2014), zie ook van der Sijs
(2004)). Eén van mijn andere Meertenscollega’s, Ton van der Wouden, laat zien dat auteurs als
Hooft en Vondel de tweeledige negatie al ouderwets vonden en het om die reden vermeden
(zie van der Wouden (2007), en Paardekooper (2006)) Dit verklaart echter nog niet waarom
auteurs soms binnen één en dezelfde, niet-metrische, tekst afwisselen tussen een- en tweeledige negatie. Feike Dietz en ik hebben dit onderzocht binnen de brieven van P.C. Hooft en
zo het derde patroon ontdekt. Om de ontkenningen in de brieven van Hooft goed te kunnen
onderzoeken hebben we in totaal 333 brieven van Hooft betrokken in ons onderzoek. In deze
brieven zitten 5700 zinnen en 108.000 woorden. Nu is het zo dat het handmatig zoeken naar
zinnen die ontkenningen bevatten, enorm veel tijd kost in een dergelijk groot corpus. Om dit
proces te vergemakkelijken en er ook voor te zorgen dat we niet voor ieder variatiepatroon
weer opnieuw door al die brieven zouden hoeven lezen, hebben we ons brievencorpus eerst
taalkundig verrijkt met behulp van computationele methodes. Concreet hebben we het computerprogramma Adelheid gebruikt dat is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit door Hans
van Halteren en Margit Rem. Hierdoor konden wij vervolgens tamelijk eenvoudig alle brieven
en zinnen met één- en/of tweeledige ontkenning vinden. Ook hier zien we dat computationele
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methodes het onderzoek naar taalvariatie enorm vooruit kunnen helpen. We hebben de ontkenningen in dit corpus vervolgens kwalitatief taal- en letterkundig geanalyseerd. Dit heeft tot
de conclusie geleid dat Hooft de tweeledige ontkenning gebruikt in heel speciﬁeke contexten,
waarbij hij de ontkenning extra wil benadrukken. Een goed voorbeeld hiervan vinden we in een
brief die Hooft schrijft aan zijn vriendin, de schrijfster Tesselschade Roemer Visscher. Hij wil in
deze brief haar schrijverskwaliteiten benadrukken en maakt daarbij volop gebruik van de creatieve mogelijkheden die de taal hem geeft. Hij schrijft de navolgende zin (uit, van Tricht et al.
(1976))
(20)

Wat hij meent met het topswaer van lauwer, en kan ik niet anders vatten, dan ’s prinssen triomfwaeghen.
(P.C. Hooft, brief 594 uit 1633)

Vrij gezegd, Hooft kan niet anders, hij móet, de brieven van Tessel op hetzelfde niveau plaatsen als de triomfwagen van de prins. Kortom: ze zijn fantastisch. De tweeledige ontkenning
lijkt hier, en in een aantal andere gevallen, te worden gebruikt om de ontkenning kracht bij te
zetten. Overigens, zoals Liliane Haegeman en Anne Breitbarth van de Universiteit Gent laten
zien, vinden we hetzelfde gebruik van de tweeledige ontkenning in het moderne West-Vlaams
(Haegeman and Breitbarth 2014). Ook in dit dialect leidt de tweeledige ontkenning tot extra
nadruk op die ontkenning, zoals het voorbeeld in ((21)) uit Haegeman and Breitbarth 2014 laat
zien.
(21)

Ge zou lyk
peinzen dat da Valère is, mo t en is Valère niet.
Je zou waarschijnlijk denken dat dat Valère is, maar t EN is Valère NIET.
‘Je zou denken dat het Valère is, maar het is hem niet.’
(West-Vlaams)

Dit nieuwe gebruik van de tweeledige ontkenning is echter niet zonder consequenties. In de
taal van Hooft heeft de (gesplitste) bouwsteen en een nieuwe eigenschap gekregen, namelijk
de eigenschap nadruk. Het veranderen van een eigenschap van taalbouwstenen kan grote gevolgen hebben voor het taalsysteem. Zoals ik heb laten zien, zijn de eigenschappen volgens
een vast patroon over de bouwstenen verdeeld. Het veranderen van één van de eigenschappen kan allerlei andere bouwstenen beïnvloeden. Daardoor kan een taalsysteem veranderen.
Je kunt deze interactie tussen taalsysteem en taalcontext weergeven als in ﬁguur 14. Meer
precies kun je bij ieder pijltje in ﬁguur 14 een vraag stellen:
1-2 Wat is de relatie tussen de eigenschappen van taalbouwstenen en de aangetroﬀen variatiepatronen?
2-3 Hoe worden beschikbare variatiepatronen gebruikt in sociaal-culturele / literaire / communicatieve context?
20

3-4 Hoe beïnvloedt dat gebruik de eigenschappen van taalbouwstenen?
4-1 Wat is het eﬀect van een verandering in eigenschappen van taalbouwstenen op de rest
van het taalsysteem?

Figuur 14: Wisselwerking Taalsysteem en Taalcontext
In het hierbovengenoemde project zullen we precies die wisselwerking tussen bouwsteeneigenschappen en context onderzoeken. Gelijksoortige vragen hopen Jos Swanenberg van de
universiteit Tilburg, Kristel Doreleijers en ik ook te beantwoorden voor taalvariatie in de Brabantse dialecten.

5

Wat taalkundigen kunnen leren van bomen (2)

Bioloog en boswachter Peter Wohlleben laat in zijn boek het verborgen leven van bomen zien
dat een alleenstaande boom kwetsbaar is (Wohlleben 2015). Bomen moeten goed geworteld
zijn, maar ze hebben ook andere bomen nodig om te ﬂoreren: ze beschermen elkaar tegen
weersinvloeden, waarschuwen elkaar voor insectenplagen en voeden elkaar zelfs in tijden van
zwakte. Voor taalonderzoek zou hetzelfde moeten gelden: om het onderzoek naar taal en taalvariatie op een nog hoger plan te brengen, moeten we enerzijds goed geworteld zijn in onze
eigen disciplines en anderzijds zorgen dat we niet alleen staan, maar samenwerken met andere taalonderzoekers. We moeten elkaar vooral voeden, maar ook, waar nodig, beschermen
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en waarschuwen. Dit is in het bijzonder belangrijk in deze tijd waarin de geesteswetenschappen in het algemeen en het taalonderzoek in het bijzonder onder druk staat. Zoals ik heb laten
zien is samenwerking tussen aanpalende disciplines een vruchtbare manier om het onderzoek
naar taal en taalvariatie verder te brengen. De combinatie van een formeel taalkundig perspectief, een computationeel, kwantitatief perspectief en een contextueel perspectief leiden
tot nieuwe inzichten in de bron van taalvariatie. Deze gedachte wordt ook onderstreept door
mijn twee sociolinguïstisch georiënteerde Meertenscollega’s: Leonie Cornips in haar artikel het
niemandsland tussen syntaxis en variationele sociolinguïstiek(Cornips 2015) en Frans Hinskens in
het artikel Dialectologie en formele taalkunde: de lamme en de blinde (Hinskens 2017). Dat dit
een collectieve gedachte is van de richting waarin het taalvariatieonderzoek zich verder moet
ontwikkelen, bleek al uit de oratie van Roberta d’Alessandro. Deze beweging is ook zichtbaar
in de formatie van dit type interdisciplinaire onderzoeksgroepen zowel hier in Utrecht bij het
UiL-OTS, in het bijzonder in de onderzoeksgroep Taalstructuur: taalvariatie en taalverandering
en in het Humanities Cluster van de KNAW, het Meertens Instituut en in het bijzonder de taalcontactgroep van dit instituut. Ik hoop van harte dat we op deze weg zullen voortgaan.
Ik heb gezegd.
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