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Nederlandse samenvatting 
Zoals de titel reeds vermeldt, onderzoekt dit proefschrift syntactische variatie in 
Nederlandse dialecten vanuit kwantitatieve perspectieven. Wat betekent dit?  

In het vakgebied syntactische variatie onderzoekt men taalkundige verschillen op 
zinsniveau. Dit vakgebied bestudeert onder meer de verschillende volgordes 
van de woorden in een zin. Ook de regelmatigheden in de opbouw van woor-
den worden geanalyseerd indien deze samenhangen met de omgeving van de 
zin. Belangrijk is dat de zinsvarianten dezelfde betekenis uitdrukken. De vol-
gende vier zinnen illustreren het onderzoeksgebied van syntactische variatie: 

(a) Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. (Standaard Nederlands) 

(b) Het lijkt wel dat er iemand in de tuin staat. 

(c) Het lijkt wel of dat er iemand in de tuin staat. 

(d) Het lijkt wel of er staat iemand in de tuin. 

Hoofdstuk 1 van deze dissertatie opent met een beschrijving van enkele voor-
beelden van syntactische variatie, waaronder de hierboven in (a) tot (d) opge-
somde verschillen die men in het Nederlandse taalgebied aantreft in het gebruik 
van het voegwoord als aankondiging van een bijzin. In sommige dialecten zegt 
men (b), terwijl men in andere dialecten weer de vormen (c) of (d) gebruikt. De 
standaard Nederlandse zin in voorbeeld (a) gebruikt het voegwoord of om de 
bijzin te introduceren. De spreektaalvariant in voorbeeldzin (b) kiest het voeg-
woord dat, terwijl voorbeeld (c) in dialecten voorkomt waarin de voegwoordpo-
sitie wordt ingenomen door een samenstelling van de voegwoorden of dat. De 
zinnen (a), (b) en (c) zijn voorbeelden van microvariatie in de verbindingsfunc-
tie van het voegwoord tussen de hoofd- en bijzin. In voorbeeldzin (d) bevindt 
het werkwoord staat zich op een andere positie in de bijzin dan in de voorgaan-
de voorbeeldzinnen. Dit is een voorbeeld van dialectvariatie in woordvolgorde. 
Bovenstaande voorbeelden worden taalvariatie op syntactisch niveau genoemd 
aangezien de zinnen ondanks de verschillende functiewoorden en woordvolg-
ordes dezelfde betekenis behouden. De zinnen drukken dezelfde betekenis uit. 

Bovendien geldt voor de voorbeelden (b), (c) en (d) dat ze niet toegestaan zijn 
volgens de grammatica van het standaard Nederlands. Desondanks is er een 
schat aan dergelijke zinsbouwvariatie vastgelegd in het eerste deel van de Syntac-
tische atlas van de Nederlandse dialecten (SAND1), waarin de zinsbouwvariatie in 
267 Nederlandse dialecten in Nederland, België en Frankrijk is beschreven. De-
ze dissertatie maakt dankbaar gebruik van deze unieke verzameling gegevens als 
eerste bron van taalvariatie die geschikt is voor het uitvoeren van dialectome-
trisch onderzoek op puur syntactisch niveau. De voorbeelden in de zinnen (a) 
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tot (d) zijn in de context van dit onderzoek vier syntactische variabelen in één 
syntactische context. Spruit (2006) definieert een syntactische variabele als een 
functionele vorm of woordvolgorde in een syntactische context waarin twee 
dialecten kunnen verschillen. 

In het vakgebied dialectometrie onderzoekt men taalkundige verschillen tussen 
dialecten vanuit kwantitatieve perspectieven. Kwantitatief taalkundig onderzoek 
richt zich op grote hoeveelheden taalkundige gegevens om inzicht te krijgen in 
de achterliggende principes. Het is een mooie aanvulling op het traditionele 
kwalitatieve taalkundig onderzoek, waarin slechts één of enkele taalkundige ver-
schijnselen tot in detail onderzocht worden. Waar kwalitatief onderzoek in de 
diepte gaat, concentreert kwantitatief onderzoek zich op de breedte—een ander 
perspectief dus. De kern van kwantitatief onderzoek zit in de overgang van het 
meten van afzonderlijke taalkundige verschillen naar samengevoegde verschillen tus-
sen taalvariëteiten. Hiervoor is het nodig om numerieke waarden toe te kennen 
aan taalkundige verschijnselen. Na de vertaalslag van tekst-verschillen naar ge-
tal-verschillen wordt het mogelijk om te tellen met taal. 

Dit proefschrift beschrijft verschillende kwantitatieve methoden waarmee voor 
het eerst op objectieve en verifieerbare wijze inzicht gegeven kan worden in 
meer globale karakteristieken van syntactische variatie met behulp van geaggre-
geerde distributiepatronen van syntactische verschijnselen, de samenhang tus-
sen syntactische variatie en andere taalkundige niveaus, en afhankelijkheden 
tussen syntactische verschijnselen. Spruit (2006b) introduceert dit onderzoek in 
meer detail voor geïnteresseerde niet-taalkundigen. Het vervolg van deze Ne-
derlandstalige samenvatting beschrijft in het kort de hoofdstukken van deze 
dissertatie. 

Hoofdstuk 1 motiveert het belang van kwantitatief taalkundig onderzoek op 
syntactisch niveau met behulp van enkele conflicterende syntactische variatie-
patronen. Vervolgens worden de vakgebieden dialectcartografie, dialectometrie en 
syntactische microvariatie vanuit historisch perspectief geïntroduceerd om de we-
tenschappelijke context en relevantie te schetsen van dit eerste onderzoek naar 
dialectometrische toepassingen op puur syntactische data. Tevens wordt het 
huidige werk vanuit vier verschillende onderzoeksdimensies belicht om aan te 
geven waar dit onderzoek niet over gaat. Een inleidend overzicht van de hoofd-
stukken volgt na formulering en verduidelijking van de volgende onderzoeks-
vragen: 

I. Hoe kan syntactische variatie op adequate wijze worden gemeten? (Model) 

II. Wat zijn de syntactische afstanden tussen de Nederlandse dialecten?  
(Toepassing) 
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III. In welke mate zijn de taalkundige niveaus van syntaxis, lexicon en uit-
spraak met elkaar geassocieerd? (Context) 

IV. Wat zijn relevante afhankelijkheden tussen syntactische variabelen?    
(Associaties) 

De onderzoeksvragen I en II analyseren gezamenlijk de relatie tussen syntacti-
sche en geografische afstand door de verschillen tussen de Nederlandse dialec-
ten op zinsbouwniveau te kwantificeren en deze geografisch in kaart te bren-
gen. Deze twee vragen worden beantwoord in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3. 
Onderzoeksvraag III bestudeert de mate waarin geografische distributies van 
syntactische afstanden correleren met distributies van uitspraak- en woordkeus-
afstanden om de meetresultaten in een bredere taalkundige context te kunnen 
plaatsen. Deze vraag is het onderwerp van Hoofdstuk 4. Onderzoeksvraag IV 
behandelt computationele methoden om op objectieve en verifieerbare wijze 
relevante associaties en afhankelijkheden tussen syntactische variabelen te ont-
dekken op basis van geografische distributiepatronen. Deze vraag wordt onder-
zocht in Hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 2 onderzoekt de relatie tussen syntactische variatie en geografische 
afstand door het Nederlandse dialectclassificatieprobleem vanuit een dialecto-
metrisch perspectief te benaderen. Het vergelijkt de resultaten van het ontwik-
kelde syntactische meetinstrument—geprojecteerd op een geografische kaart—
met de traditionele Daan en Blok kaart uit 1969 die de Nederlandse dialecten 
classificeert op basis van subjectieve oordelen van lokale dialectsprekers. Het 
hoofdstuk presenteert een kwantitatieve maat van syntactische afstand om op 
objectieve en verifieerbare wijze te kunnen differentiëren tussen dialectgrenzen 
en dialectcontinua. Het beschrijft de pijltjesmethode en de methodologische uitda-
gingen die zich voordoen bij de perceptuele classificatie van de Nederlandse 
dialecten op basis van subjectieve oordelen. Deze problemen leiden tot de in-
troductie van het onderzoeksgebied dialectometrie en SAND1 als een puur 
syntactische gegevensbank. De database bevat 510 syntactische variabelen en is 
daarmee bruikbaar voor kwantitatieve analysedoeleinden. De dialectometrische 
methode die dit hoofdstuk beschrijft, aggregeert syntactische verschillen tussen dia-
lectvariëteiten met behulp van een Hamming afstandsalgoritme. De zeer repeti-
tieve metingsprocedure resulteert uiteindelijk in de SAND1 Hamming afstands-
tabel. De dialectrelaties in de afstandstabel worden geanalyseerd door de Classi-
cal Multidimensional scaling (MDS) procedure toe te passen met als doel om voor 
ieder dialect de meest onderscheidende syntactische variabelen zo optimaal 
mogelijk te representeren in relatie tot alle andere dialecten. De variatie in het 
Nederlandse taalgebied wordt geografisch gevisualiseerd met behulp van dialect-
kleurenkaarten, waarin de MDS kaartkleuren corresponderen met de eerste drie 
dimensies van de oplossing van de MDS procedure. De bespreking van de re-
sultaten onderzoekt eerst de toepassing van de MDS procedure op elk van de 
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zeven SAND1 domeinen afzonderlijk. Vervolgens wordt de geagregeerde 
SAND1 MDS dialectkaart berekend op basis van de syntactische Hamming 
afstandsmaat, wat in een homogeen kleurcontinuüm met duidelijk waarneem-
bare dialectgebieden resulteert. De SAND1 MDS kaart maakt duidelijk dat syn-
tactische variatie geografisch coherent gestructureerd is wanneer het in het aggregaat 
bestudeerd wordt. Bovendien komt de objectieve classificatie van Nederlandse 
dialectvariëteiten op basis van een syntactische afstandsmaat in hoge mate 
overeen met de classificatie op basis van subjectieve oordelen op de Daan en 
Blok dialectkaart. Dit bevestigt en valideert de syntactische afstandsmetingme-
thode. 

Hoofdstuk 3 verdiept het in Hoofdstuk 2 beschreven onderzoek vanuit meer-
dere perspectieven. Ten eerste wordt de SAND1 MDS dialectkaart op basis van 
een syntactische afstandsmaat nu ook vergeleken met de Heeringa (2004) dia-
lectkaart op basis van uitspraakverschillen. Een visuele vergelijking tussen de syn-
taxiskaart en de uitspraakkaart maakt duidelijk dat de kaarten tot op zekere 
hoogte corresponderen, alhoewel de syntactische kaart een minder geleidelijk 
kleurcontinuüm vertoont. Ten tweede worden de geografische afstanden gecorre-
leerd met syntactische Hamming afstanden met behulp van regressieanalyses om 
te onderzoeken hoeveel van de vastgelegde syntactische variatie toe te schrijven 
is aan geografische afstand. Enkele regressieanalyses, zowel op basis van een 
optimale doorsnede van 21 dialectvariëteiten als op basis van alle 267 dialecten, 
tonen aan dat respectievelijk 56 en 30 procent van de syntactische afstanden 
lineair verklaard kan worden met behulp van geografische afstanden. Ten derde 
presenteert dit hoofdstuk meetresultaten op basis van binaire vergelijkingen 
tussen feature variables die geformuleerd zijn door handmatig syntactische varia-
belen te annoteren met taalkundige kenmerkinformatie. De meetresultaten op basis 
van de geformuleerde feature variabelen worden vergeleken met de resultaten 
op basis van de waargenomen atomic variables voor het syntactische domein van 
de reflexieven in SAND1. De geografische distributies lijken vrijwel identiek na 
toepassing van de MDS procedure. De visuele overeenkomst wordt bevestigd 
door de resultaten van een regressieanalyse. Toepassing van de local incoherence 
validatiemethode suggereert dat de onderlinge afstanden tussen atomische vari-
abelen enigzins beter de lokale conditionering van dialectverschillen lijken te 
reflecteren dan de onderlinge afstanden tussen kenmerkvariabelen. 

Hoofdstuk 4 meet de mate van verwantschap tussen geaggregeerde uitspraak-, 
woordkeus- en zinsbouwverschillen. Dit onderzoek—het resultaat van een samen-
werkingsverband met Wilbert Heeringa en John Nerbonne—kwantificeert de 
lexicale en syntactische verschillen op nominaal niveau met behulp van de ge-
wichteter Identitätswert (GIW) methode—een frequentie-gebaseerde gelijkheids-
maat—en meet uitspraakverschillen op numeriek niveau met behulp van de 
Levenshtein afstandsmaat. Het bestudeert de deelverzameling van 70 Nederland-
se dialectvariëteiten die voorkomen in zowel de Reeks Nederlandse Dialectatlassen 
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(RND; Blancquaert en Peé, 1925-1982) als SAND1. De RND data worden ge-
bruikt om zowel uitspraak- als woordkeusafstanden te meten, terwijl de 
SAND1 data gebruikt worden om syntactische afstanden te meten. Het hoofd-
stuk presenteert kleurenkaarten van de Nederlandse dialectgebieden op basis 
van uitspraak-, woordkeus- en zinsbouwverschillen in paarsgewijze vergelijkin-
gen om een eerste visuele indruk te verkrijgen van de associaties tussen de taal-
kundige niveaus van uitspraak, lexicon en syntaxis. De kleurenkaarten visualise-
ren op geografische wijze de taalkundige variatie in het Nederlandse dialectge-
bied door toepassing van de MDS procedure. Cronbach’s alfa consistentiecoëffi-
ciënten worden berekend om de minimale betrouwbaarheid te bepalen van de 
afstandsmetingen op basis van de gebruikte databronnen. De correlatiecoëffici-
enten tussen de afstandsmetingen voor de drie taalkundige niveaus worden be-
rekend als de graden van verwantschap tussen de drie taalkundige niveaus. 
Aangezien regressieanalyses duidelijk aantonen dat geografie elk van de drie 
taalkundige niveaus afzonderlijk beïnvloedt, worden de correlaties tussen alle 
taalkundige niveaus opnieuw berekend in meervoudige regressieanalyses om geogra-
fie als een onderliggende factor van invloed uit te filteren. Deze analyses resul-
teren in substantiële maar bescheiden graden van verwantschap tussen de drie 
taalkundige niveaus. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt een data mining techniek om relevante associaties te 
ontdekken tussen 485 syntactische variabelen in SAND1 met behulp van een 
regelinductiesysteem dat gebaseerd is op het principe van proportional overlap. De 
methode van association rule mining berekent de proportionele overlap tussen ge-
ografische distributies van syntactische variabelen en maakt gebruik van kwali-
teitsfactoren zoals accuracy, coverage, completeness en complexity om de graad van 
interestingness te meten van associaties tussen variabelen. Dit onderzoek beperkt 
zich tot de Piatetsky-Shapiro (1991) maat van interessantheid vanwege zijn histo-
rische positie en eenvoud van formulering. Ten eerste presenteert het hoofd-
stuk het niet-recursieve algoritme voor association rule mining in pseudocode en 
verduidelijkt het de procedure met behulp van een minimale deelverzameling 
van de daadwerkelijke SAND1 data. De voorbeeldprocedure onthult de asymme-
trische aard van associaties tussen syntactische variabelen, die geïnterpreteerd 
zouden kunnen worden als afhankelijkheden tussen variabelen met potentiële 
hiërarchische implicaties. Daarna wordt de association rule mining methode toege-
past op 485 syntactische variabelen in 267 Nederlandse dialecten in SAND1. 
Tenslotte beschrijft de verkennende bespreking van de resultaten de hoogst ge-
rangschikte associatieregels met en zonder variabelendisjuncties en bestudeert de 
resultaatbespreking tevens een implicationele keten van associaties tussen variabe-
len. De resultaten onthullen de hoge gradaties van proportionele overlap tussen 
de geografische distributies van de syntactische variabelen in SAND1, die effec-
tief het belang van de geografische voorkomens in de gegevensverzameling 
reduceren. Deze observatie zou syntactische analyses kunnen faciliteren het 
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waarnemingsniveau van geografische distributies te ontstijgen naar meer ab-
stracte associatiepatronen tussen variabelen. 


