
Gegeven antwoorden bij Inleiding Taalvariatie, week 6 
syntactische variatie, geografie, dialectometrie 

 

1) N.a.v. "Tellen met Taal"  
• Eerst: van variatie-gebaseerd naar dialect-gebaseerd. 
• "Ik heb voor de berekening alle mogelijke variabelen gebruikt. Dat heb ik gedaan 

omdat bij het voegwoord van de vergelijkende of-zin een variabele genoemd wordt, 
terwijl deze niet wordt gebruikt (in een van) de vier dialecten. Als deze dan in de 
berekening mee wordt genomen, moet dat met de andere niet gebruikte variabelen 
ook gedaan worden." 

• Belangrijk is allereerst het uitgangspunt: Deelt men door het totaal aantal mogeijke 
varianten welke voorkomen in het Nederlandse taalgebied (zoals bij de sheet 
“voorbeeldmeting”) of deelt men door het totaal aantal varianten wat in de 
respectievelijke plaatsen voorkomt (zoals in het artikel “Tellen met Taal”.  

• Omdat het hier alleen gaat om de voegwoorden en niet de syntaxis, vat ik de laatste 
variant op als gewoon ‘as’. De as + syntaxis variant reken ik dus ook niet mee als 
variant bij de afstandsmeting. (>> ?) 

• Dus: Waarop normaliseer je de afstand? alle variabelen: 7 of 11; of alleen de 
relevante variabelen per binaire vergelijking? 

 
Dialect 

Variabele 
Lunteren Veldhoven Waskemeer Zoutleeuw 

zich x x   
hem   x x 
z’n eigen x    
of x  x x 
as    x 
of dat      
as + V2   x x 

 
Lunteren –  Veldhoven:  0 0 1 1 0 0 0 → afstand = 2/7 = 0,286 
Lunteren –  Waskemeer:  1 1 1 0 0 0 1 → afstand = 4/7 = 0,571 
Lunteren –  Zoutleeuw:  1 1 1 0 1 0 1 → afstand = 5/7 = 0,714 
Veldhoven –  Waskemeer:  1 1 0 1 0 0 1 → afstand = 4/7 = 0,571 
Veldhoven –  Zoutleeuw:  1 1 0 1 1 0 1 → afstand = 5/7 = 0,714 
Waskemeer –  Zoutleeuw:  0 0 0 0 1 0 0 → afstand = 1/7 = 0,143 

 
Dialect Lunteren Veldhoven Waskemeer Zoutleeuw 
Lunteren  0,286 0,571 0,714 
Veldhoven 0,286  0,571 0,714 
Waskemeer 0,571 0,571  0,143 
Zoutleeuw 0,714 0,714 0,143  

 

2) N.a.v. "Classifying Dutch dialects..."  

Voordelen "Hamming distance" 
• Het is een objectieve (en vergelijkbare) methode, het heeft niets te maken met 

meningen. Als je mensen gaat vragen hoe ze bepaalde dingen uitspreken of 



formuleren is dit altijd persoonsgebonden. Je weet nooit helemaal zeker of iets echt 
karakteristiek is voor de plaats waar ze vandaan komen. 

• Je bent niet afhankelijk van mensen die je moet ondervragen o.i.d. (>> ?) 
• Puur zonder taalkundige aanvulling (>> geen annotatie van data nodig) 
• Je kent een bepaalde waarde toe aan een dialect en die waardes zijn makkelijker te 

vergelijken dan de dialecten zelf. / het verschil tussen twee dialecten kan zichtbaar 
worden gemaakt: een groter getal betekent een groter verschil tussen de dialecten. 

• Een voordeel is dat je vanuit de cijfermatig verkregen informatie, een en ander 
duidelijk kunt weergeven door middel van kaarten. (>>ook SAND heeft duidelijke 
kaarten...)   

• Door het te visualiseren (>>moet zijn: samen te vatten/interpreteren) krijgt men snel 
een overzichtelijk beeld, zonder pagina’s aan tekst door te hoeven lezen. 

• Als je bijvoorbeeld de mening van de sprekers over dialectverschillen neemt om te 
bepalen waar grensen lopen en hoe sterk dialecten verschillen, dan heb je als je 
syntactische verschillen wilt onderzoeken het probleem dat leken zich van 
semantische, lexicale en uitspraak verschillen véél sterker bewust zijn dan van 
syntactische kwesties. 

• Bovendien worden, na interpretatie van de berekeningen, soms verbanden of 
overeenkomsten zichtbaar waar je als ‘intuïtief’ onderzoeker niet opgekomen zou 
zijn. 

• Verder kunnen veel meer verschillen veel makkelijker berekend worden; zodra alles 
vertaald is in cijfers kan een computer het rekenwerk doen. Die cijfers zijn dus een 
stukje van het bos waar taalkundigen al zo lang naar op zoek zijn. 

 

Nadelen "Hamming distance" 
• het meten met de ‘Hamming distance’-methode is dat het nogal abstract is. Het is 

moeilijk een voorstelling te maken wat al die cijfers betekenen.  
• Je houdt geen rekening met hoe bepalend een bepaalde structuur is voor het dialect. 

Misschien geldt dat als je structuur A niet gebruikt, het dialect ‘meer’ anders is dan 
als je structuur B niet gebruikt. / zwaarte toekennen aan de verschillen tussen 
bepaalde variabelen / Als men voor de berekening voor verschillende factoren voor 
verschillende verschijnselen kiest (dus sommige verschillen met een waarde van – 
noem maar iets – 0.6, en andere met een waarde van bijvoorbeeld 1.2 telt), dan is 
deze keuze ook moeilijk taalkundig uit te leggen. / Een nadeel is dat misschien niet 
alle verschillen even zwaar (zouden moeten) wegen / Maar, kloppen alle 
berekeningen wel? Hoe bepaal je welke waarde je toekent aan een verschil? Hoe 
worden verschillende berekeningen met elkaar verbonden?  (>> gewichten, hoe 
verantwoorden?) 

• Er zijn bij deze methode steeds maar twee mogelijkheden: een variant komt wel of 
niet voor. Het kan echter zo zijn dat sommige varianten veel meer voorkomen dan 
andere, maar ze krijgen toch allebei een ‘ja’. Stel dat in een bepaald dialect honderd 
mensen zijn die ‘Jan herinnert zich dat verhaal wel’ zeggen en twee mensen die 
zeggen ‘Jan herinnert hem dat verhaal wel’ en in een ander dialect precies andersom, 
dan zijn beide varianten in beide dialecten mogelijk en dan is de afstand tussen deze 
twee dialecten volgens de ‘Hamming distance’-methode als ik het goed begrijp 0, 
terwijl ze wel van elkaar verschillen. 

• Je kunt niet álle mogelijke syntactische verschijnselen in het onderzoek opnemen, de 
vraag is dan welke je wel en welke je niet betrekt in je onderzoek. Je weet van te 
voren niet welke verschijnselen het meest dialectgebonden zijn. 

• Hoe meer verschillende taalverschijnselen je aan elkaar wilt koppelen, hoe minder 
betrouwbaar de uitkomst wordt, lijkt me. (>> niet gewoon breder perspectief?) 



• Je kunt bijna niet zeker weten of een bepaalde syntactische structuur niet voorkomt in 
een bepaald gebied. Eigenlijk kun je alleen zeker weten of iets wel voorkomt, niet of 
iets niet voorkomt.  

• Ook kan het zijn dat er een samenhang is tussen bepaalde varianten. Als in de meeste 
dialecten waar ‘zich’ voorkomt ook ‘zichzelf’ voorkomt, is het dan terecht om dat als 
twee verschillen te rekenen met een dialect waar alleen ‘zijn eigen’ voorkomt? 

• als op het gebied van reflexieven 5 varianten zijn, en op een ander gebied 12 
varianten, dan telt dat andere gebied zwaarder mee. Is dat terecht? (>> data bias) 

• Met deze methode zie je ook niet hoeveel overeenkomsten er zijn. Als 2 van de 5 
mogelijkheden in 1 dialect wel gebruikt worden en in een ander niet, betekent dat dat 
3 van de 5 of in allebei wel, of in allebei niet gebruikt worden. Als er bij 2 van de 12 
varianten verschillen zijn, komen de dialecten qua gebruik van de 10 andere varianten 
wel overeen. Het maakt bij deze methode niet uit of de 2 varianten waarop de 
dialecten verschillen vertonen, de enige 2 mogelijkheden zijn of 2 van de 12. (>> 
relatief aantal variabelen per context) 

 

Zou je ook op andere manieren syntactische verschillen kunnen meten?  
• mbv frequentie  
• Je zou er aan kunnen denken om bij grote verschillen tussen dialecten meer dan één 

punt toe te kennen. Daaruit blijkt dan dat verschillen tussen de meetpunten groter 
kunnen zijn. Een volgend probleem is dan wel weer wat een “groot” of “klein” 
verschil is om variatie in punten toe te kunnen kennen.  

• >> meten van abstracte kenmerken (syntactische features) 
 

Zou je ook op basis van andere gegevens syntactische verschillen 
kunnen meten? 

• teksten bestuderen die in verschillende plaatsen geschreven zijn, bijvoorbeeld 
plaatselijke kranten. De vraag is dan alleen of mensen daarin dezelfde syntactische 
structuren gebruiken als zij in de dagelijkse omgang doen, of dat zij meer schrijven 
naar de standaardtaal. (>> medium) 

• Men zou er ook aan kunnen denken om dialect A niet één op één met dialect B te 
vergelijken, maar daarbij ook rekening te houden met wat in het Nederlands 
Taalgebied “maatgevend” is, dus uitgaan van hetgeen wat het meest gesproken wordt. 
(>> versus standaardtaal) 

• ... zou een internationale (of beter gezegd intertalige) vergelijking misschien ook 
interessant zijn. Wat is de afstand tussen het Nederlands en het Duits, of het 
Nederlands en het Engels? Of het Nederlands en een veel exotischer taal?  (>> 
macro-niveau) 

• Dan zou dit misschien meteen iets kunnen zeggen over de waarheid van de 
generatieve grammatica. (>> validatie van hypothese) 


