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geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Auteurswet  j° het Besluit van  juni , St.b. , zoals gewijzigd bij het Besluit van  augustus ,
St.b.  en artikel  Auteurswet , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,  AW Amstelveen). Voor het overnemen
van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 
Auteurswet ) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Mevrouw de rector magnificus,
Meneer de decaan,
Dames en heren,
Computationele literatuurwetenschap: al heel wat mensen die mij deze twee
woorden probeerden na te zeggen bleven steken halverwege het eerste woord.
Ik zal daarom beginnen met uit te leggen wat ik onder deze woorden versta.
De literatuurwetenschap heeft als studieobject de literatuur, om een bekende inleiding in de literatuurwetenschap te citeren, ‘als een culturele praktijk
met een eigen dynamiek en met verschillende dimensies: de teksten zelf, de
betekenis van deze teksten voor lezers en de sociale organisatie die regelt wie
wat leest en schrijft’. De computationele literatuurwetenschap is ook deel van
de digital humanities, de ‘digitale geesteswetenschappen’, die de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie optimaal proberen te benutten.
In de praktijk blijkt die term digital voor verwarring te zorgen: niet-geesteswetenschappers denken vaak dat ermee wordt bedoeld dat wij geesteswetenschappers voornamelijk materiaal aan het digitaliseren zijn zodat we in het
vervolg alles op het internet kunnen vinden en niet meer naar een bibliotheek
hoeven te gaan en dus helemaal geen mensen meer hoeven te zien. Digitaliseren is het scannen maar vooral ook het machineleesbaar maken van tekst. Dat
is uiteraard van heel groot belang voor de wetenschap, maar in uitvoering wellicht toch eerder een taak van universiteitsbibliotheken.
Voor de wetenschap is het van nog veel groter belang om met de enorme
hoeveelheid digitaal beschikbaar komende teksten om te kunnen gaan. Hoe
kan het gebruik ervan leiden tot het beantwoorden van concrete onderzoeksvragen? Het is ondoenlijk om zoveel teksten uitsluitend met het menselijk oog
te lezen. Het analyseren van heel veel gegevens verhoogt echter wel degelijk de
betrouwbaarheid en waarde van de onderzoeksresultaten. Er zijn dus speciale
computerprogramma’s nodig die dat lezen vergemakkelijken en bruikbare
data voor verdere analyse opleveren. Om die data goed te analyseren en met
elkaar te kunnen vergelijken is een kwantitatieve, statistische, benadering
noodzakelijk. De combinatie van het inzetten van speciale software en een
kwantitatieve analyse is wat ik onder computationeel versta. Een gedegen ken-



nis van de literatuurwetenschap blijft van essentieel belang bij het interpreteren van de data en het formuleren van conclusies en nieuwe hypothesen.
Er zijn maar weinig onderzoekers die een diepgaande kennis hebben van
alle vakgebieden die bij een computationele benadering komen kijken. Samenwerking tussen bijvoorbeeld literatuurwetenschappers, IT ontwikkelaars en
statistici houdt dan ook een grote meerwaarde in. De digitale geesteswetenschappers sluiten zich niet steeds meer op, maar worden juist veel socialer.
De computationele literatuurwetenschap omvat verschillende onderzoeksonderwerpen en benaderingswijzen. Onderzoekers verbonden aan de internationale vereniging voor empirische literatuurwetenschap IGEL concentreren
zich op de lezers van literatuur. In zorgvuldig opgebouwde experimenten onderzoeken zij bijvoorbeeld of lezers emotioneel anders reageren op een tekst
als deze wordt aangekondigd als fictie of als waar gebeurd, zoals in een recent
artikel in hun jonge tijdschrift Scientific study of literature. De resultaten van
deze experimenten worden geëvalueerd met statistische methoden zoals gebruikt in de sociale wetenschappen en de psychologie.
Tot deze groep van onderzoekers zijn sinds kort ook de letterkundige darwinisten toegetreden. Zij kijken naar literatuur vanuit de theorie van het (neo-)
darwinisme. Zo probeert Brian Boyd inzicht te krijgen in de functie van het
verschijnsel fictie in zijn boek On the origin of stories. Ook de letterkundige
darwinisten concentreren zich meestal op de lezers. Zij stellen dat bepaalde
lezersreacties voortvloeien uit het feit dat zowel lezers als auteurs behoren tot
de menselijke soort. Ze ontsnappen niet aan met onze menselijke natuur verbonden aannames en interpretaties die in de tekst zelf niet eens expliciet geformuleerd hoeven te zijn. Zo bleek uit een uitgebreide enquête onder ervaren
lezers van negentiende-eeuwse Britse romans dat lezers hoofdpersonen gewoonlijk in termen beschreven die te karakteriseren zijn als introvert. Hun antagonisten, de ‘slechteriken’ in het verhaal, kregen eigenschappen toebedeeld
die duidelijk als extravert gekenschetst kunnen worden.
In de Angelsaksische onderzoekswereld is er een discipline die zichzelf ‘letterkundige taalkunde’ (literary linguistics) of ‘letterkundige stilistiek’ (literary
stylistics) noemt. In deze branche van onderzoek wordt literaire stijl onderzocht met een taalkundige blik. Onderzoekers dwingen zichzelf om heel precies te kijken naar het taalgebruik in literaire teksten en dit met taalkundige
begrippen te omschrijven. Een bekende onderzoeker uit deze richting, Toolan,
geeft als voorbeeld dat men systematisch studie kan verrichten naar de wijze
waarop personages in een literair werk worden aangeduid: met een eigennaam
(ik geef een voorbeeld uit de roman Nooit meer slapen van Willem Frederik
Hermans: Nummedal), met een persoonlijk voornaamwoord (hij), of met een
omschrijving (professor). Door op deze manier naar een tekst te kijken ont   



dekt de onderzoeker bepaalde patronen in de manier waarop de personages
worden vormgegeven in taal, die vervolgens aan andere aspecten van datzelfde
werk kunnen worden gekoppeld. Een ander voorbeeld uit de letterkundige
taalkunde is het vaststellen van de belangrijkste woorden en begrippen in een
tekst gebruikmakend van speciale software. Die keywords dienen dan als fundament voor een verdere verkenning van de teksten. De evaluatie van de keyword patronen gebeurt nog grotendeels zonder kwantitatieve en statistische
analyse.
Al deze onderzoeksdisciplines beïnvloeden mij in mijn onderzoek, maar ik
ben vooral gefascineerd door computationeel onderzoek naar literaire stijl en
niet-traditionele auteursherkenning. Dat ‘niet-traditionele’ houdt in dat de
methoden anders zijn dan in ‘traditioneel’ onderzoek. Als de auteur van een
bepaald werk niet bekend is of onzeker, zoekt men traditioneel naar aanwijzingen in de inhoud van de tekst en opmerkingen in correspondentie van
mogelijke auteurs of in andere documenten van buiten de betwiste tekst. Ook
kijkt men naar het al of niet voorkomen van bepaalde woorden en frasen voor
zover ze het menselijk oog tijdens het lezen opvallen. Maar dat wat het menselijk oog kan zien is meestal beperkt in omvang. Het gaat om woorden of
frasen die niet vaak voorkomen en statistisch dus weinig bewijskracht hebben.
Al die woorden die juist heel veel voorkomen, vallen buiten de blik van de
lezer. Hun omvang is te groot voor het blote oog. Bij een niet-traditionele
benadering maakt men gebruik van software om alle woorden en frasen
kwantitatief te benaderen. Dan blijkt dat auteursverschillen met name in die
hoogstfrequente woorden zichtbaar kunnen worden. Woorden als de, ik, en,
zij, in, etc. vertellen in hun grote frequentie met veel meer kracht iets over
hun auteurs dan woorden als handel, gezicht, jaloers, kalmte, verbruid, of mieters.
In de digital humanities verstaat men onder stijl alles wat maar zichtbaar en
meetbaar is aan de talige vorm van een tekst, zoals de woordenschat, interpunctie, zinslengte, woordlengte, het gebruik van bepaalde lettercombinaties,
etc. Daar horen dus ook zaken bij als de frequentie van het bepaalde lidwoord
(de, het) in verhouding tot het onbepaalde lidwoord (een), of het aandeel dat
bijwoorden hebben in de totale woordenschat, of het aantal vraagtekens en
uitroeptekens, en ga zo maar verder. Elk woord, elk aspect, is onderdeel van
de tekst en draagt bij aan de uitstraling van de tekst; elke andere verhouding in
frequentie, elk verschil in gemiddelde zinslengte, elk individueel interpunctiegebruik resulteert in een andere uitstraling van de tekst. Ofwel: alles is van belang.
In de wetenschap krijgt auteursherkenning veel meer aandacht dan stilistisch onderzoek. Auteursherkenning is buiten de literatuurwetenschap name
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lijk erg populair bij onderzoekers in de computationele taalkunde en de artificiële intelligentie. De computationele methoden die ervoor zijn ontwikkeld
kunnen echter ook worden aangewend om meer inzicht te krijgen in stilistische verschillen tussen teksten, auteurs, genres, en tijdperioden en dus om
literatuurwetenschappelijke vragen te beantwoorden. In feite doet auteursherkenningsonderzoek een stap bovenop het onderzoek naar stijl (in al zijn meetbare vormen): wanneer lijkt de stijl van twee teksten zoveel op elkaar dat het
zeer waarschijnlijk is dat de teksten door dezelfde auteur geschreven zijn?
Wat tot nu toe nauwelijks wordt onderzocht maar ook als aspect van stijl
kan worden gezien is de vormgevingskant van gepubliceerde literaire werken.
Welk font is er gekozen? Hoe groot zijn de marges? Hoe ziet het omslag er uit?
Wat zeggen die keuzes over de tekst of over hoe de uitgever de tekst in de
markt wil zetten? Deze vormgevingsaspecten van stijl zijn echter van een
andere categorie dan de taalkundig te analyseren teksten die zijn vormgegeven.
Een van mijn favoriete stilistische elementen is de eigennaam. Ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar het gebruik en de functie van persoonsnamen,
plaatsnamen en overige namen in romans. In tegenstelling tot Toolan in het
eerder genoemde voorbeeld uit de letterkundige taalkunde kies ik voor een
kwantitatieve benadering. Ik ben onder andere geïnteresseerd in sprekende
namen. Onder sprekende namen verstaat men namen die een personage omschrijven zonder dat er meer woorden voor nodig zijn, bijvoorbeeld Abraham
Blankaart, Hendrik Edeling en nog vele andere namen uit de achttiende-eeuwse briefroman Sara Burgerhart. De naam van professor Nummedal in Hermans’ roman Nooit meer slapen komt herhaaldelijk voor in de nabijheid van
het woord ‘niemendal’, en dat is geen toeval. Een van mijn hypothesen is dat
sprekende namen minder vaak voorkomen in moderne romans dan in romans
uit de achttiende eeuw. Dat geloof ik echter pas als ik over getallen beschik die
die uitspraak onderbouwen. De sprekende namen zouden namelijk ook even
frequent kunnen zijn maar van een ander type. We weten dat pas als dit onderzocht kan worden in een heel groot corpus van romans, met allerlei tools
waarmee grote hoeveelheden tekst en eigennamen geanalyseerd kunnen worden. Dit wordt uitgewerkt in het project Namescape, gefinancierd door CLARIN-NL. Het is een uiterst leerzame en inspirerende samenwerking vanuit verschillende disciplines: literatuurwetenschap, corpusbouw en corpuslinguïstiek,
en informatica. Ik werk hierin samen vanuit het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), met Katrien Depuydt, Jesse de Does en
Boukje Verheij van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en Maarten

   



Marx en Isaac Sijaranamual van het Informatica instituut van de Universiteit
van Amsterdam.
Ik zal vandaag een voorbeeld geven van een andere casus, waarin stilistische
analyse en auteursproblematiek nauw met elkaar verweven zijn. Het gaat om
de briefromans die Elisabeth Wolff-Bekker (-) en Agatha Deken () samen publiceerden. Kunnen we erachter komen hoe zij het werk verdeelden? En kunnen we zichtbaar maken hoe zij de briefschrijvende personages uit hun romans stileerden in hun taalgebruik?
De vraag naar de stijl van personages bouwt onder andere voort op bevindingen van de Australische digital humanities onderzoekers John Burrows en
Hugh Craig. In een artikel uit  analyseren zij het taalgebruik van personages in een corpus van zeventiende-eeuwse Britse toneelstukken. Bij het vergelijken van personages uit de werken van steeds twee verschillende toneelauteurs blijkt dat de personages uit het oeuvre van elk van die twee auteurs bij
elkaar clusteren en dus als groep weer te onderscheiden zijn van de personages
uit het oeuvre van de andere auteur. Burrows en Craig grijpen terug op onderzoek dat Burrows eerder deed naar de spreekstijl van personages in de romans van Jane Austen. In  publiceerde hij het boek Computation into criticism, dat gezien kan worden als het begin van de opmars van de
computationele literatuurwetenschap. Burrows ontdekte dat de onderzochte
personages uit Austens oeuvre meetbaar van elkaar te onderscheiden zijn, en
dat de overeenkomsten en verschillen tussen personages ook inhoudelijke aspecten van de romans reflecteren. Ook laat hij zien dat de stijlen van Austens
personages meer van elkaar verschillen dan de stijlen van de personages in
enkele latere romans van andere auteurs. Treffen we dit ook in Nederlandse
literaire teksten aan? Is het uniek voor bepaalde auteurs, genres of tijdperioden?
Betje Wolff en Aagje Deken leerden elkaar kennen in  en raakten vrijwel
onmiddellijk nauw bevriend. Toen Betje’s veel oudere echtgenoot, dominee
Wolff, in  overleed, trok Aagje Deken bij Betje Wolff in. Vanaf dat moment werkten ze nauw samen aan allerlei publicaties, waarvan hun eerste
briefroman, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, gepubliceerd in , de
bekendste is. Daarna volgde de Historie van den heer Willem Leevend, een veel
langere en complexere briefroman die in delen verscheen in  en . In
- publiceerden zij Brieven van Abraham Blankaart, een spin-off van
Sara Burgerhart met nieuwe brieven van dit personage uit hun debuutroman.
Hun laatste grote briefroman was de Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut, bijna net zo omvangrijk en zeker zo complex als hun Willem Leevend en
gepubliceerd in -.
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Er is al veel over deze twee vrouwen en hun samenwerking geschreven. Riet
Schenkeveld-van der Dussen vat de algemene opvatting over de rol van Aagje
Deken als volgt samen:
Ze is de vriendin van Betje Wolff en ze vertegenwoordigt altijd haar schaduwzijde. Betje is geestig en spotziek, Aagje degelijk en saai. Betje is slank
en klein, Aagje dik en lomp. Betje verheft zich als een groot schrijfster,
Aagje trekt haar naar beneden. Betje mag er zijn, ook op zichzelf, Aagje
bestaat alleen als pendant van haar vriendin. Dat zijn de gemeenplaatsen,
tot vervelens toe herhaald, zij het niet onweersproken gebleven.
De invloedrijke negentiende-eeuwse criticus Busken Huet poneerde zelfs dat
Deken eerder gezien moet worden als de secretaresse van Wolff en dat Wolff
daarom als de eigenlijke en enige auteur van de romans beschouwd moet worden.
Dat deze vooroordelen al tijdens hun leven bestonden, blijkt uit het voorwoord dat Aagje Deken publiceerde in Liederen voor den boerenstand. De bundel verscheen in , het laatste jaar van haar (en Betje Wolffs) leven, en bevat liederen die Deken schreef aan het al drie jaar durende zware ziekbed van
Wolff. Deken schrijft dat het zowel haar als Wolff steeds heeft verbaasd,
dat men geloofd heeft (...) nu eens, dat alle de vrolijke Liederen en Brieven
in de Oeconomische Liedjes, in Burgerhart, Leevend, Wildschut en andere,
door ons in het licht gegeeven, Werken, van mijne Vriendinne; alle de ernstigen van mij waren; dan weder eens bovengenoemde Werken alléén aan
mijne Vriendinne hebben toegeschreeven, en mij zot en ijdel genoeg geacht, om met haar veêren te pronken. Alles, wat zij hier door beweezen
hebben, is, dat zij noch mijne Vriendinne, noch mij kennen; daar ik niet
alleen voor de helft deel aan alle de Werken heb, die op onzer beider naam
staan, maar ook mijne Vriendin niet minder ernstige onderwerpen dan ik
behandeld heeft; ik niet minder vrolijke, of, gelijk men liever zegt, grappige
Liederen en Brieven, dan zij geschreeven heb. Onze bijzondere Vrienden en
Vriendinnen, die ons hebben zien werken, kunnen getuigen hoe geheel wij
in éénen geest dachten en schreeven.
In hetzelfde voorwoord neemt Deken zich voor om een lijst te maken van alle
romanbrieven en aan te geven welke zij zelf heeft geschreven en welke door
Wolff zijn vervaardigd. Zij is daar niet meer aan toegekomen; Deken kwam
het overlijden van Wolff op  november  niet meer te boven en overleed
negen dagen later.
   



In zijn biografie van de twee vrouwen schreef P. J. Buijnsters over de samenwerking:
Veel energie is er gespendeerd – en met weinig resultaat – aan de vraag
welk aandeel Betje of Aagje nu precies gehad heeft in het door hen samen
uitgegeven werk. Men zou denken: dat moet niet moeilijk zijn om vast te
stellen, aangezien we van beide schrijfsters een hele reeks eigen geschriften
kennen, terwijl de jarenlange samenwerking het verschil in aanleg en temperament nooit heeft weggewist. Echter, het werk van Wolff en Deken is
meer dan een simpele optelsom van twee individuele bijdragen. Om die
reden is een positivistische sorteerproef even onmogelijk als zinloos.
Toen Buijnsters dit schreef, in , was een dergelijke ‘sorteerproef’ inderdaad
vrijwel onmogelijk. De ontwikkelingen in de digital humanities hebben hierin
verandering gebracht en maken dat een dergelijke proef niet al bij voorbaat
zinloos genoemd kan worden. We kunnen met behulp van niet-traditionele
auteursherkenningsmethoden wel degelijk proberen te achterhalen of Wolff
en Deken een duidelijke taakverdeling hadden in het schrijven van de brieven,
of welke personages elk van hen onder haar hoede had. Deze methoden kunnen we eveneens inzetten om zicht te krijgen op hoe Deken en Wolff te werk
gingen in het stileren van hun personages. Ik zal speciale aandacht besteden
aan hun debuut Sara Burgerhart. Is er een meetbaar en aspecten van de inhoud weerspiegelend verschil tussen de dartele Saartje Burgerhart, de ernstige
Anna Willis, de robuust-joviale Abraham Blankaart, en de slechterik in dit
verhaal, de heer R?
Behalve Sara Burgerhart betrek ik ook Willem Leevend en Cornelia Wildschut bij de analyses. Alle drie zijn zij digitaal beschikbaar op de website van
de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Op dezelfde website
staan drie briefromans uit het einde van de achttiende eeuw en het begin van
de negentiende eeuw van andere auteurs. Het gaat om Het land, in brieven
van Elisabeth Maria Post en gepubliceerd in , Charakters en lotgevallen
van Adelson, Héloïse en Elius van Anna Catharina (Naatje) van Streek-Brinkman (), en De kleine pligten van Margaretha Jacoba de Neufville ().
Fig.  toont een zogeheten ‘bootstrap consensus tree’. De basis voor zo’n
consensus tree is clusteranalyse: een boomdiagram waarin voor een bepaalde
hoeveelheid van de hoogstfrequente woorden de teksten die het meeste op elkaar lijken het dichtst bij elkaar geplaatst worden. Omdat er altijd wel kleine
verschillen optreden als er andere hoeveelheden hoogstfrequente woorden
worden gekozen, is het zinvol om de uitkomsten van al die verschillende
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analyses met elkaar te vergelijken en te wegen. Het resultaat van zo’n (geautomatiseerde) weging is gevisualiseerd in een consensus tree. In Fig.  zien we
een weging van de resultaten van de volgende reeks hoogstfrequente woorden:
een clusteranalyse van de  en vervolgens van de , , , en  hoogstfrequente woorden. Hoe verder weg van het centrum een cluster zich bevindt,
hoe groter de verschillen zijn in stijl (in de brede zin van het woord) ten opzichte van de andere clusters.
De zes briefromans variëren nogal in lengte. De kleinste, Het land, in brieven, bevat . tokens (de vakterm voor woordvoorkomens) en de omvangrijkste, Wolff en Dekens Willem Leevend, heeft . tokens (meer gegevens staan in Tabel ). Bij de analyse zijn de teksten automatisch opgesplitst
in samples van steeds . tokens. Ik heb verschillende consensus trees gemaakt. Die in Fig.  is op de  hoogstfrequente woorden uit het corpus van
zes briefromans gebaseerd:

   



ik, en, de, dat, te, het, van, een, niet, in,
is, zo, die, u, met,
om, dan, als, mij, maar,
my, voor, aan, op, den
haar, wel, dit, gy, wat
Er zijn wat spellingvarianten in de romans te vinden die in de resultaten kunnen meespelen omdat de verschillende auteurs en zetters meestal wel een eigen
voorkeur hebben (mij of my bijvoorbeeld). Het is momenteel niet gemakkelijk
om die spellingvariatie te omzeilen. Dat kan wel als de teksten te zijner tijd ook
in Nederlab zijn opgenomen, het grote onderzoekscorpus-in-wording, en alle
tokens van een lemma en een woordsoortcodering zijn voorzien. Voor nu
baseer ik de analyses op de werkelijke spelling. Het beeld dat de  hoogstfrequente woorden opleveren, verandert echter nauwelijks als we een consensus
tree bouwen die de  hoogstfrequente woorden analyseert.
De verschillende kleuren in Fig.  geven de verschillende auteurs weer. De
roman Sara Burgerhart heeft een eigen zijtak, evenals een groot deel van Cornelia Wildschut. Enkele segmenten van Cornelia Wildschut vinden we terug
tussen die van Willem Leevend, die netjes bij elkaar clusteren. De drie andere
briefromans bevinden zich in een eigen zijtak, maar zijn daarbinnen ook van
elkaar te onderscheiden.
Een vergelijkbaar beeld krijgen we als we de belangrijkste briefschrijvers uit
de zes romans analyseren. Ik heb voor het overzicht de hoeveelheid briefschrijvers beperkt met als ondergrens minimaal twee personages uit iedere roman.
Dat betekende dat een personage minimaal . tokens op zijn naam moest
hebben staan, wat leidde tot in totaal  personages. In de zes briefromans
komen in totaal  verschillende briefschrijvende personages voor, waarbij ik
ook de vertellers/auteurs heb meegerekend (voor hun voorwoorden en nawoorden). De brieven van de meest actieve briefschrijver bevatten in totaal
. tokens (Emilia, uit De kleine pligten). Het personage met het kleinste
aantal tokens op zijn naam, , is Jan Hendrik Renting, uit Willem Leevend.
In Fig.  is de reeks clusteranalyses begonnen met de  hoogstfrequente
woorden tot aan de  hoogstfrequente woorden met incrementele tussenstappen van . Elke roman heeft zijn eigen kleur, zodat we in één oogopslag
kunnen zien dat de briefschrijvers uit dezelfde roman meestal netjes bij elkaar
clusteren. Grappig is dat de briefschrijfsters Sara Burgerhart en Alida Leevend
in een zijtak bij elkaar clusteren. Ze stammen uit twee verschillende romans
van Wolff en Deken. Voor de lezers van deze twee romans is dat zeker niet
onverklaarbaar. Verrassender is dat uit beide romans een ander personage in
hetzelfde cluster is beland: Hendrik Edeling, Sara’s aanstaande echtgenoot, en
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Martha de Harde, stieftante en correspondente van Alida Leevend. Alle vier
zijn ze te rekenen tot de nadrukkelijk goede, positieve personages uit de verschillende romans. Fig.  geeft geen enkele aanleiding om te denken aan een
duidelijke taakverdeling op personageniveau tussen Deken en Wolff.
Dan zoomen we, zoals aangekondigd, in op Sara Burgerhart. Deze briefroman bevat teksten van  verschillende personages, waarvan één anoniem en
twee van de auteurs/vertellers (Voorreden en Nareden). Als de brieven per personage worden samengevoegd, blijken er  een corpus van meer dan 
tokens te hebben, waaronder de auteurs/vertellers. Liever hadden we nog grotere corpora per personage geanalyseerd;  tokens is het ideale minimum.
Dan zouden er echter maar acht briefschrijvers met elkaar vergeleken kunnen
worden, en dat is bij onze onderzoeksvragen niet interessant genoeg. Maar ook
met  tokens kunnen we een goed beeld krijgen.

   



In Fig.  heb ik de verschillende briefschrijverscorpora als geheel met elkaar
vergeleken, ook nu van  tot  hoogstfrequente woorden met incrementele tussenstappen van . De corpora zijn echter nogal ongelijk van omvang,
zodat de metingen daardoor onbetrouwbaar zijn. Fig.  vertoont wel een zeer
interessant patroon. Het lijkt erop dat aan de noordkant van de boom de
meeste positieve personages bij elkaar clusteren: Sara Burgerhart en haar
vriendinnen Aletta Brunier en Anna Willis, de jongemannen Hendrik Edeling
(die Sara uiteindelijk ‘krijgt’) en Willem Willis, en de zorgzame oudere vrouwen Maria Spilgoed en Sophia Willis. Bij die laatste sluiten de auteurs/vertellers in hun voor- en nawoord het dichtste aan. Aan de zuidkant wordt een
meer gemengd gezelschap aangetroffen: de negatieve personages Cornelia
Slimpslamp en Zuzanna Hofland, de streng religieuze maar het ultieme goede
representerende Styntje Doorzicht, de oude mopperkont Jan Edeling (vader
van Hendrik en zijn broer Cornelis), en Abraham Blankaart, ook een mopperkont maar dan in het positieve, en door vele lezers uit heden en verleden aan
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gemerkt als het aardigste personage in de hele roman. De heer R, de charmante man die er alleen maar op uit blijkt om Sara te verkrachten, bevindt
zich ook aan de zuidkant. Cornelis Edeling bungelt tussen deze twee groepen
in.
Er zijn aanwijzingen dat de Voorreden van Sara Burgerhart en andere auteursteksten in de briefromans van Wolff en Deken van de hand van Wolff
zijn, ook al zijn die aanwijzingen niet eenduidig. Omdat in Fig.  de auteurs/
vertellers in het noordelijke deel zijn terug te vinden, zou dit wellicht kunnen
wijzen op een taakverdeling rondom de verschillende personages in Sara Burgerhart. Wolff zou dan verantwoordelijk kunnen zijn voor hoofdpersoon Sara
en de haar omringende positieve personages, terwijl Deken dan gekoppeld zou
kunnen worden aan het gemengde groepje aan de zuidkant, met personages
die veelal een expliciete religieuze motivering hebben, al dan niet positief, en
met de gewiekste verleider de heer R. Maar ook is daar dus Sara's oom en
voogd Abraham Blankaart bij, voor menige lezer het meest aansprekende personage uit de roman. Als dat klopt, dan is het duidelijk dat Deken wel degelijk
levendige en grappige brieven voor haar personages kon schrijven.
Een blik op Fig.  ontkracht die interpretatie echter. Hier heb ik sampling
toegepast met tekstblokken van  tokens. En dan zien we dat de meeste
samples aan de noordkant rechtstreeks aan de kern van de boom verbonden
zijn, wat betekent dat de software geen sample heeft gevonden waarop het betreffende sample het meeste lijkt. Dat geldt ook voor de heer R. Een aantal
samples aan de zuidoostkant verwijdert zich wel van de kern, maar daar clusteren samples van verschillende briefschrijvers bij elkaar. Alleen aan de zuidwestkant gebeurt er iets opvallends: de samples van Abraham Blankaart verzamelen zich in een zijtak, met daarin het enige sample met brieven van Jan
Edeling. Een taakverdeling tussen twee auteurs is hieruit geenszins af te leiden.
Hetzelfde beeld ontstaat als we op briefniveau kijken. Het enige dat we op
basis van deze analyses kunnen zeggen is dat de stilering van de brieven van
Abraham Blankaart individueler is dan die van de andere briefschrijvers.
Dat is extra interessant, omdat Wolff en Deken vanwege de populariteit van
juist dit personage de al genoemde Brieven van Abraham Blankaart publiceerden. Lezers door de eeuwen heen waren niet zo heel enthousiast over deze
spin-off. Het boek bevat alleen brieven van het personage Abraham Blankaart
en bestaat uit brieven van moralistische, religieuze en ethische aard. Heeft de
positieve waardering van het personage Abraham Blankaart uit Sara Burgerhart iets te maken met de individueler stilering van zijn brieven? En in hoeverre lijken zijn brieven uit Sara Burgerhart op die uit Brieven van Abraham
Blankaart? Dat is interessant vervolgonderzoek. Scans van dit werk zijn beschikbaar in Early Dutch Books Online, maar de machineleesbare tekst die
   



aan de scans is gekoppeld is nog niet van voldoende kwaliteit om betrouwbare
consensus trees op te baseren. Zodra de transcriptie is opgeschoond, kan
deze vervolgstap worden gezet.
Als we een probleem rond auteurschap willen onderzoeken, is het essentieel
om alleen teksten uit hetzelfde genre met elkaar te vergelijken. Een laatste stap
voor nu is om de analyse uit Fig.  aan te vullen met persoonlijke brieven van
Deken en Wolff, om te controleren of die vergelijking alsnog tot een duidelijke
splitsing in personages of brieven leidt. Op de dbnl is de brieveneditie van
Johannes Dyserinck uit  beschikbaar. Er bestaat echter ook een wetenschappelijke editie van de hand van P. J. Buijnsters (), die in zijn inleiding
aangeeft dat Dyserincks editie op heel veel plaatsen fouten bevat en dus een
onbetrouwbare basis is voor onderzoek. Bovendien heeft Buijnsters brieven
aan het corpus kunnen toevoegen. Dankzij de hulp van Marjon van Diepen
kon ik beschikken over een digitale versie van de brieven, gebaseerd op de
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editie van Dyserinck maar gecollationeerd, verbeterd en aangevuld naar de
editie van Buijnsters.
Het complete corpus van overgeleverde en door Buijnsters uitgegeven brieven bestaat uit  brieven van Wolff,  brieven van Deken, en  brieven
waarvan beiden een gedeelte geschreven hebben (zie ook Tabel ). De verdeling over de tijd is ongelijkmatig. Van Wolff hebben we veel brieven van voor
haar ontmoeting met Deken, uit de periode  tot . De eerste brief van
Deken, die uiteindelijk aanleiding gaf tot hun eerste ontmoeting, is van  juli
. Wolff schreef voortdurend meer en langere brieven dan Deken, maar
tijdens de laatste acht jaar van hun leven, van  tot en met , was het
voornamelijk Deken die de persoonlijke correspondentie voor beiden verzorgde, met vaak een (soms maar kleine) toevoeging van Wolff. Het corpus
van brieven van Deken bevat . tokens in totaal, die waaraan beide vrouwen hebben geschreven ., en de brieven van Wolff hebben tesamen
. tokens. Het geheel bevat dus . tokens. Voor nu betrekken we alleen die persoonlijke brieven in de metingen die zijn geschreven in de ontstaans- en publicatieperiode van Sara Burgerhart. Ik heb daarvoor de brieven
gebruikt uit de periode  (startend met de eerste brief van Deken van 
juli) tot en met  (afsluitend met de brief van Deken uit augustus ).

Tabel 1
Auteur

Compleet

Periode -

Aagje Deken

 brieven, . tokens

 brieven, . tokens

Beiden

 brieven, . tokens

 brieven, . tokens

Betje Wolff

 brieven, . tokens

 brieven, . tokens

Totaal

 brieven, . tokens

 brieven, . tokens

Fig.  laat zien dat de persoonlijke brieven van Wolff en Deken wel van elkaar
verschillen, maar dat zij bij vergelijking met de brieven en de personages in
Sara Burgerhart meer op elkaar lijken dan op een of meer van hun personages. Alleen het auteurschap van Wolff van het voor- en nawoord lijkt door de
meting wel bevestigd te worden. De conclusie is vooralsnog dat we serieus
kunnen nemen wat de auteurs zelf al stelden: de briefromans zijn het resultaat
van intensieve samenwerking van twee vrouwen die ook ten tijde van hun
debuut al voorbeeldig op elkaar waren ingespeeld.
   



Voor het onderzoek naar de stilering van de briefschrijvende personages is
vooral de casus Abraham Blankaart een verleidelijke volgende stap. Daarvoor
zullen we wel andere analysetools moeten gaan toepassen. Te denken valt aan
Burrows’ Zeta, waarin juist wordt nagegaan hoe woorden van middelmatige
frequentie in verschillende teksten voorkomen. Het gaat om woorden die niet
bij de hoogste frequenties in de top, maar ook niet helemaal onderaan de lijst
voorkomen. De teksten worden in samples opgedeeld, en er wordt vervolgens
gekeken hoe vaak deze middenfrequenties in elk van de delen voorkomen. De
verwachting is, dat we dan een lijst van woorden zullen tegenkomen die elke
briefschrijver relatief vaker gebruikt dan andere briefschrijvers en de personages nader kan karakteriseren in hun stijl. Ik zal hier vandaag niet verder op
ingaan.
Er zijn echter nog veel meer eigenschappen waarin teksten (en in dit geval
dus ook briefschrijvers) van elkaar kunnen verschillen en die voor een deel ook
meetbaar zijn. We kunnen onder andere denken aan gebruik van interpunctie,
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alinealengte en zinslengte. Een aantal van dit soort eigenschappen is geanalyseerd door de Amerikaanse onderzoeker Larry Stewart in twee romans die de
Amerikaanse auteur Charles Brockden Brown rond  publiceerde. De romans bevatten deels dezelfde personages/vertellers. Stewart wilde nagaan of de
hoofdstukken in de twee romans zouden clusteren per verteller, wat het geval
bleek. Hij constateerde dat de grootste verschillen tussen de vertellers niet werden gevonden in de hoogstfrequente woorden, maar in het gebruik van uitroeptekens, korte zinnen, aantal woorden per alinea, en komma’s.
Voor de briefromans kijk ik ter illustratie kort naar een ander tekstkenmerk:
de gemiddelde brieflengte. De onderzoeker Willem Breekveldt heeft voorgesteld om de brieven in de romans niet alleen te beschouwen als geschreven
tekst door de romanpersonages, maar ook als hoofdstukken, dus als tekststructurerende eenheden. De lengte van hoofdstukken bepaalt mede het algehele
‘tempo’ van een tekst. De gemiddelde brieflengte geeft ons wellicht een eerste
indruk van de ‘gemiddelde snelheid’ van een briefroman. Voor de zes romans
die ik geanalyseerd heb, levert dat de data op in Tabel .

Tabel2
Titel, publicatiejaren

Tokens

Sara Burgerhart, 

.



Willem Leevend, -

.

.

Cornelia Wildschut, -

.

.

Het land, in brieven, 

.

.

Adelson, Heloise en Elius, 

.



De kleine pligten, -

.



Totaal

Gemiddelde per brief

..

Sara Burgerhart heeft gemiddeld  tokens per brief. Dat is net iets meer dan
Margaretha Jacoba de Neufvilles roman De kleine pligten, die er  heeft. De
twee briefromans van Elisabeth Maria Post en van Anna Catharina van StreekBrinkman hebben iets hogere gemiddelden, respectievelijk  en . Als we
naar de twee andere (zeer omvangrijke) romans van Wolff en Deken kijken,
zien we dat het gemiddelde in hun Willem Leevend al behoorlijk hoger ligt dan
   



in hun eersteling, namelijk op . Maar in hun laatste roman, Cornelia Wildschut, is de toename nog groter: hier zien we een gemiddelde van  tokens
per brief. Uiteraard is ook de verdeling van kortere en langere brieven interessant om te bekijken. In de werken van Wolff en Deken is de verdeling in Cornelia Wildschut het meest gelijkmatig, dus met ongeveer evenveel brieven in de
verschillende lengtecategorieën.
Net als in het geval van de briefstijl van Abraham Blankaart dringt hier de
vraag zich op of en in hoeverre zo’n significant verschil in gemiddelde brieflengte gerelateerd kan worden aan de waardering door lezers en critici. Sara
Burgerhart was een onmiddellijk succes voor Deken en Wolff. Ook Willem
Leevend begon nog goed, maar de verkoop viel de auteurs uiteindelijk danig
tegen. En over de geringe aandacht voor Cornelia Wildschut bleven zij tot het
eind van hun leven chagrijnig. Zelf waren zij ervan overtuigd dat hun romans
alleen maar beter waren geworden. In de vakliteratuur vinden we meestal
een negatieve waardering voor hun laatste roman, maar Wolff en Deken-specialist Buijnsters gaat daar tegenin: de roman is wel degelijk van hoge kwaliteit. Met de auteurs zelf is hij van mening dat de belangstelling voor hun
werk ‘de tijd tegen’ had. De smaken veranderden, en de politieke chaos in
grote delen van West-Europa werkte belemmerend. Onderzoeker Willem
Breekveldt is het niet helemaal met Buijnsters eens: er zijn volgens hem wel
degelijk enkele minder gelukkige kanten aan Cornelia Wildschut.
Wolff en Deken klagen over een afnemend koop- en leespubliek van hun
werken, maar in hun romans vergroten ze niet alleen de totale omvang aanzienlijk, maar dus ook (onder andere) de gemiddelde lengte van de hoofdstukken, de brieven, daarin. Hebben stilistische keuzes als deze een positieve of
negatieve invloed op de leesbaarheid, de genietbaarheid, of de literaire kwaliteit van een werk?
Ik ben uiteraard niet van mening dat waardering en kwaliteit uitsluitend
worden bepaald door de tekstlengte en de gemiddelde hoofdstuklengte. Ook
hier geldt dat vrijwel alles in een tekst hierin mee kan spelen, dus elk aspect
van ‘stijl’ in de brede betekenis van de term. Mijn hypothese is dat een combinatie van bepaalde stilistische elementen en hun invullingen eraan zal bijdragen dat een werk meer of minder wordt gewaardeerd, of meer of minder literair wordt gevonden. En niet alleen de tekst zelf is van belang, maar ook de
manier waarop hij aan het publiek is aangeboden, hoe critici erop reageren, of
er vertalingen in voorbereiding zijn, en ga zo maar door. De KNAW heeft in
het kader van haar Computational humanities programma geld beschikbaar
gesteld waarmee deze hypothese getoetst kan gaan worden. Dit spannende onderzoek met de titel The riddle of literary quality vindt plaats op het Huygens
ING in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, met Rens
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Bod, en de Fryske Akademy, met Hanno Brand. Het project concentreert zich
op de tekstuele kant, maar zal de culturele context uiteraard ook niet uit het
oog verliezen. In het project worden methoden en technieken ontwikkeld om
een corpus van moderne romans op zoveel mogelijk stilistisch goed meetbare
elementen te analyseren.
Voor veel van de zogeheten ‘low level patterns’, zoals woord- en zinslengte,
lexicale rijkdom, interpunctie, bestaan al bruikbare maten en tools waarmee
teksten met elkaar vergeleken kunnen worden. In het project zullen deze in
een bruikbare werkomgeving worden samengevoegd zodat ze in één keer op
een groot corpus van teksten losgelaten kunnen worden. We zullen voortbouwen op veelbelovende ontwikkelingen in de analyse van wat wij noemen de
‘high level patterns’, waarvan wij vooral zullen kijken naar syntactische structuren, zodat we teksten ook op syntactische eigenschappen met elkaar kunnen
vergelijken.
Om na te gaan of er een relatie is tussen stilistische aspecten van teksten en
waardering van lezers hebben we ook heel veel lezersmeningen nodig. Deze
zullen wij verzamelen door een grote online lezersenquête die over enkele weken zal worden opengesteld en waarover u ongetwijfeld nog meer zult horen.
We verwachten dat de vergelijking van de lezersopinies met de tekstuele analyses ons niet alleen meer zal vertellen over de tekstuele, stilistische kanten van
romans, maar ook informatie zal opleveren over de culturele aspecten die er
rondom het literaire bedrijf spelen.
Er zijn drie promovendi aan het project verbonden: Andreas van Cranenburgh, Kim Jautzte en Corina Koolen. U gaat vast nog veel van deze jonge
onderzoekers horen.
Nog kort iets over de software. Voor de getoonde consensus trees heb ik
gebruik gemaakt van het ‘stylo’ script voor R van twee Poolse digital humanities onderzoekers uit Krakau. R is een voor iedereen gratis beschikbaar softwarepakket voor statistische analyses en visualisaties. Maciej Eder schreef
het script dat de statistische analyses doet en de visualisaties genereert. Behalve
de bootstrap consensus trees kan er ook principal components analyse, clusteranalyse, en multidimensional scaling mee worden gedaan. Jan Rybicki
schreef een user interface dat door het runnen van het script binnen de Rwerkomgeving wordt aangeroepen. Die interface maakt dat ook onderzoekers
die zelf weinig ervaring hebben met scripting de analyses kunnen doen. Met
een beperkte instructie kunnen zij ook zelf de scripts aanpassen. Rybicki en
Eder verzorgen regelmatig workshops waarin onderzoekers zich met R en de
stilistische scripts vertrouwd kunnen maken. Inmiddels heeft ook de Vlaamse
onderzoeker Mike Kestemont zich bij hen aangesloten en aanvullingen op dit
script gemaakt, waaronder de sampling-optie waar ik gebruik van heb ge   



maakt. Deze onderzoekers noemen zichzelf vooralsnog de Computational stylistics group en bieden de scripts aan op een website, geflankeerd door preprints van artikelen van hun hand en andere nuttige informatie. In een mailinglist betrekken zij steeds meer internationale collega’s bij hun genereuze
werk, waardoor de scripts zich steeds verder uitbreiden en er ook nieuwe
scripts worden aangeboden. Zo is er een levendige, internationale literatuurwetenschappelijke R-community aan het ontstaan, waarin onderzoekers ideeen en experimenten met elkaar delen en bespreken. De tools die worden ontwikkeld in het project The riddle of literary quality zullen ook in deze
omgeving worden aangeboden.
In de afgelopen weken hebben sommigen van u mij gevraagd wie R is. Anderen vroegen mij of ik echt over het pakket R zou gaan spreken. Nu weet u
allemaal wie én wat R is. Ik verwacht niet dat iedereen zich nu onmiddellijk op
de software zal storten. Wat ik u wel allemaal kan aanbevelen is het verhaal
waarin de heer R optreedt. Het origineel is nog steeds goed leesbaar, maar ook
het vorig jaar verschenen Tekst in context deel Sara B., een rebelse vrouw uit de
Verlichting kan ik u van harte aanbevelen.
Ik sluit deze rede af met een woord van dank. Het College van Bestuur van
de Universiteit van Amsterdam, en het bestuur en de decaan van de faculteit
der Geesteswetenschappen dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. De
leerstoel is mede mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van de voormalig
directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Henk
Wals. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. De combinatie van het werken
aan een innoverende onderzoeksinstelling als het Huygens ING en aan een
dynamische universiteit als de Universiteit van Amsterdam is bijzonder stimulerend.
Mijn collega’s van het Huygens ING zijn een grote bron van inspiratie. Ik
bedank hen allen graag, met name de medewerkers van de afdeling Textual
scholarship & literary studies: Peter Boot, Herman Brinkman, Peter de Bruijn,
Jan Gielkens, Ton van Kalmthout, Peter Kegel, Annemarie Kets en alle andere
collega’s. Een speciaal woord van dank voor Joris van Zundert. Zo’n tien jaar
geleden zijn wij, nog op het NIWI, samen de wereld van de digital humanities
gaan verkennen. Onze samenwerking in onderzoek, presentaties en publicaties
liep gesmeerd en leverde een massa aan nieuwe ideeën en wensen op en een
groot internationaal netwerk in allerlei subdisciplines van de digital humanities. Ik ben trots op wat wij hebben bereikt.
Aan de Universiteit van Amsterdam hebben Thomas Vaessens en Lia van
Gemert mij namens de capaciteitsgroep Nederlandse letterkunde van het departement Neerlandistiek hartelijk welkom geheten. Met veel plezier werk ik
met hen samen en met andere collega’s uit het departement: Stephan Besser,
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Paul Bijl, Herman Brinkman, Gaston Franssen en Marjolein Hogenbirk. Ik zie
uit naar een verdere uitbreiding en verdieping van de samenwerking. Speciale
dank aan Yra van Dijk en Sabine Muller, die een symposium hebben georganiseerd waarin vanochtend door verschillende sprekers gereflecteerd is op de
veranderingen die de literatuurwetenschap tegemoet kan zien door de uitbreiding van methoden en technieken die de computationele geesteswetenschappen met zich meebrengen.
De studenten dank ik voor hun grote belangstelling en voor hun kritische
vragen. Ik hoop dat ik jullie kan laten zien welke nieuwe mogelijkheden de
literatuurwetenschap erbij gekregen heeft en erbij kan krijgen, als we ons daarvoor inzetten en onze kennis delen door samen te werken met onderzoekers
uit andere disciplines. Vele nieuwe (en ook oude) vragen schreeuwen om de
aandacht van nieuwe (en ook oude) onderzoekers.
Mijn ouders wil ik danken voor hun voortdurende en onvoorwaardelijke
steun. Zij hebben er voor gezorgd dat ik mijn interesses met het juiste onderwijs kon ontwikkelen. En toen kwam André. Al sinds  inspireren zijn intelligentie en zijn liefde mij in mijn leven en mijn werk. Terwijl hij zich ontwikkelde tot programmeur en IT-architect en meekeek met en leerde van mijn
werk, profiteerde ik van zijn kennis op ICT-gebied en van speciaal voor mij
geschreven programma’s. De computationele literatuurwetenschap heeft veel
aan hem te danken.
Ik heb gezegd.
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Brillenburg Wurth & Rigney 2012, p. 39.
IGEL, International Society for the Empirical Study of Literature and Media, zie
http://www.psych.ualberta.ca/IGEL/ (actief 2 januari 2013).
Green et al., 2012.
Boyd 2009.
Carroll et al., 2012.
Zie o.a. Leech en Short 2007, Stockwell 2000, en Simpson 2004.
Toolan 1998 / 2009, p. ix.
Zoals toegepast in een aantal hoofdstukken van McIntyre en Busse 2010,
gebruikmakend van het programma Wmatrix van Paul Rayson.
In de literatuurwetenschap wordt een vergelijkbare definitie van stijl gehanteerd,
maar met een andere interpretatie. Zie bijv. Van Bork et al., 2012 s.v. stijl: ‘Stijl
betreft in eerste instantie de karakteristieke manier waarop iemand zich in taal,
hetzij in het proza of vers, uitdrukt. Deze uitdrukkingswijze kan ieder denkbaar
aspect van de taal omvatten: woordkeuze, het gebruik van stijlfiguren of
beeldspraak, zinsbouw en compositie, structuur, tonaliteit, gevoelswaarde,
verteltechniek e.d.’. http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_
01_03175.php (actief 2 januari 2013). Maar dat wat karakteristiek genoemd
wordt, wordt in de regel nog geïnterpreteerd als dat wat men met het menselijk
oog kan constateren.
Nørgaard 2010.
Het zijn stilistische aspecten die een rol spelen in de culturele praktijk rond
literatuur, maar die nog niet gemakkelijk door software gemeten kunnen worden.
Er is een tussenstap nodig waarin een onderzoeker de vormgeving interpreteert en
van een tag, een label voorziet. Die labels kunnen de onderzoeker vervolgens
helpen om een overzicht te krijgen van het materiaal. Ze kunnen leiden naar
nieuwe vraagstellingen en vervolgonderzoek. Een kwantitatieve analyse van de tags
is ook mogelijk, maar dat is waarschijnlijk pas zinvol als er een grote hoeveelheid
materiaal op deze wijze is verrijkt.
Zie o.a. Van Dalen-Oskam 2009 en Van Dalen-Oskam (te verschijnen).
Zie voor meer informatie over dit project www.namescape.nl.
Burrows en Craig 2012.
Burrows 1987.
Zie voor meer informatie de biografie van Buijnsters uit 1984.
Schenkeveld-van der Dussen 2002, p. 242.
Praamstra 2004.
Geciteerd naar Schenkeveld-van der Dussen 2002, p. 249-250.
Buijnsters 1984, p. 186.
Zie www.dbnl.org. Sara Burgerhart is te vinden op http://www.dbnl.org/tekst/
wolf016hist01_01/. Willem Leevend op http://www.dbnl.org/tekst/wolf016will00_
01/. Cornelia Wildschut op http://www.dbnl.org/tekst/wolf016corn00_01/ (alle
actief op 4 januari 2013).
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22. Het land, in brieven is te vinden op http://www.dbnl.org/tekst/post003land04_01/.
Meer informatie over deze roman geeft Paasman 1987, p. 218-233. Charakters en
lotgevallen van Adelson, Héloïse en Elius staat op http://www.dbnl.org/tekst/
stre001char01_01/. De kleine pligten is te vinden op http://www.dbnl.org/tekst/
neuf002klei01_01/ (alle actief op 4 januari 2013). Meer informatie over De kleine
pligten geeft Krol 2004, p. 70.
23. Zie http://www.nederlab.nl (actief 10 januari 2012).
24. Zie o.a. Eder 2010 en Eder 2012.
25. Schenkeveld-van der Dussen 2002, p. 249.
26. Sara Burgerhart bevat in totaal 179 teksten, op de voor- en nawoorden na brieven.
De langste heeft 3704 tokens, de kortste 39. Als we een minimum van 1000 tokens
gebruiken, levert dat 56 te analyseren brieven op. Dat aantal van 1000 tokens is
lager dan we zouden willen, zodat de betrouwbaarheid van de resultaten lastiger
wordt.
27. Buijnsters 1984, p. 276-278.
28. Brieven van Abraham Blankaart is te vinden op http://www.earlydutchbookson
line.nl/nl/view/image/id/dpo:1632:mpeg21 (actief 5 januari 2013).
29. Buijnsters 1987, Dl. 1, p. 17.
30. Buijnsters 1987, Dl. 1, p. 56.
31. Over de persoonlijke briefstijlen van Wolff en Deken schrijft Buijnsters 1987, Dl. 1,
p. 58: ‘Over het algemeen kenmerken de brieven van Aagje zich door langere
zinnen en perioden dan Betje gewoon was te schrijven. Verder dan die globale
konstatering kunnen we niet gaan, zolang een vergelijkingskader van Nederlandse
brieven uit de achttiende eeuw ontbreekt. Tot dat tijdstip houden alle observaties
noodzakelijk een impressionistisch karakter’.
32. Zie Schenkeveld-van der Dussen 2002, p. 247, voor een klein overzicht van
passages uit persoonlijke brieven waarin Wolff het briefschrijftalent van Deken
beschrijft.
33. Stewart 2003.
34. Breekveldt 1988, p. 8-9. Breekveldt probeert inzicht te krijgen in het aandeel dat
elk van de briefschrijvers heeft in de gehele roman door aantallen brieven te tellen
en het gemiddelde aantal pagina’s per brief vast te stellen. Dat levert een aantal
interessante observaties op, zie Breekveldt 1988, p. 82-87.
35. Buijnsters 1980, Dl. 1, p. 41 schrijft dat de brieven in Sara Burgerhart ‘nooit
abnormaal lang’ zijn. En op p. 47-48 vervolgt hij: ‘Terecht heeft van begin af aan
de grote diversiteit van briefstijl in Sara Burgerhart bewondering gewekt. Juist die
afwisseling van kort en lang, van zakelijk-nuchter en stemmig, van ouwbollig en
spiritueel pleit voor het epistolair talent van Wolff en Deken. Zij laten (…) de
verschillende romanfiguren zichzelf reeds typeren door hun manier van schrijven’.
36. Zie over de meningen over Cornelia Wildschut in vergelijking tot de eerdere
romans o.a. Buijnsters 1980, Dl. 1, p. 72-73, Buijnsters 1984, p. 280-287, Kloek
2004, Krol 2004.
37. Buijnsters 1984, p. 282.
38. Zie o.a. Breekveldt 1989.
39. Dorleijn en Van Rees 2006.
40. Meer informatie over dit project staat op http://literaryquality.huygens.knaw.nl/.
   



41. Zie http://www.r-project.org/.
42. Eder & Rybicki 2011.
43. Zie https://sites.google.com/site/computationalstylistics/home (actief 6 januari
2013).
44. De Vries c.s. 2012.
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