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Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt synchrone en diachrone aspecten van de Engelse
fonetiek en fonologie door middel van de eerste systematische toepassing van
een uitgebreide set van kwantitatieve methoden op Engelse uitspraakvari-
atie. Aanvullende kwantitatieve instrumenten worden toegepast op Engelse en
Amerikaanse dialectgegevens om variatie in de traditionele Engelse dialecten
te kwanti�ceren en te onderzoeken wat de invloed was van diverse Engelse
varianten bij het vormen van nieuwe dialecten in de Amerikaanse kolonies. De
analyse illustreert zowel de doeltre�endheid als de beperkingen van dergelijke
instrumenten; niet alleen in de beschrijving en vergelijking van dialecten, maar
ook in het blootleggen van aspecten van de historische ontwikkeling, di�eren-
tiatie en combinatie van verschillende Engelse dialecten.

Het onderzoek maakt gebruik van verschillende benaderingen om te kwan-
ti�ceren hoe bepaalde woorden, impressionistisch getranscribeerd in het Inter-
nationaal Fonetisch Alfabet, worden gebruikt door dialectsprekers. In som-
mige gevallen zijn de gegevens ingedeeld in afzonderlijke klassen bestaande uit
varianten van speci�eke fonemen in bepaalde woorden, of de frequentie van
het gebruik van een variant binnen een groep van woorden die als een aparte
taalkundige klasse wordt gezien. In andere gevallen wordt de impressionistis-
che data gesplitst in afzonderlijke kwantitatieve kenmerken. De kenmerk- en
variantgebaseerde benaderingen worden soms gecombineerd. Analyse van de
statistische distributies van verschillen in het gebruik van varianten en ken-
merken tussen sprekers en geogra�sche gebieden levert sterke aanwijzingen
voor de willekeur van veel taalkundige variatie evenals inzicht in de uiteen-
lopende variabiliteit van kenmerken, geogra�sche distributies van dialect ken-
merken, en de mate van structurele variatie tussen dialecten.

De taalkundige afstand tussen de sprekers wordt berekend door het per-
centage van de gedeelde varianten te bepalen of als de som van de Euclidische
afstanden tussen de articulatie-gebaseerde numerieke karakterisaties van grote
aantallen van segment kenmerken. Clustering algoritmes en multidimensionele
schaling technieken worden toegepast op de berekende taalkundige afstanden
om groepen sprekers in een coherente set van geogra�sche aaneengesloten ge-
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bieden te groeperen. De analyse lijkt te resulteren in relatief robuuste patro-
nen die herhaaldelijk worden geobserveerd onder verschillende benaderingen en
waarschijnlijk reële dialectpatronen weerspiegelen. Hoofdcomponentenanalyse
(PCA) wordt gebruikt als aanvulling op de cluster analyse om groepen vari-
anten of kenmerken te isoleren waarvoor een structurele interpretatie mogelijk
is en die als identi�cerend kunnen worden gezien voor sommige dialectgebieden.
Aangezien fonemen vaak op verschillende manieren variëren binnen sprekers,
bevatten kenmerkende patronen van fonemen voor een speci�ek cluster over
het algemeen ook fonemen die niet kenmerkend zijn voor dat cluster of die
alleen kenmerkend zijn voor een gedeelte van het cluster. Omdat PCA over
het algemeen alleen groepen van variabelen isoleert die samen voorkomen, faalt
de methode soms om bekende taalkundige structuren te identi�ceren.

Meervoudige regressie-analyse wordt gebruikt om de relatie tussen het aan-
tal varianten in dialectgebieden en het aantal geanalyseerde sprekers te illus-
treren, vergelijkbaar met de soort-oppervlakte relatie bekend uit biologisch
onderzoek. Regressie-analyse wordt ook gebruikt om te onderzoeken hoe de
relatie tussen taalkundige en geogra�sche afstand tussen plaatsen verschilt bin-
nen dialectgebieden in Engeland en hoe de taalkundige afstand tussen Engelse
en Amerikaanse sprekers varieert afhankelijk van de nabijheid van de Engelse
sprekers bij Londen. Barrière-analyse wordt gebruikt om taalkundige grenzen
en individuele sprekers met spraakpatronen die ongebruikelijk zijn voor hun
gebied te identi�ceren.

Wanneer de kwantitatieve instrumenten � berekening van taalkundige afs-
tand, variatie-analyse, regressie-analyse, clusteranalyse, multidimensionele
schaling, barrière-analyse en PCA � samen gebruikt worden, helpen deze een
aantal belangrijke doelen van de taalkundige analyse te bereiken. Ze leveren re-
delijk goede maten van geaggregeerde variatie in fonetisch gebruik, illustreren
het voornamelijk continue geogra�sche karakter van de variatie, identi�ceren
dialectgebieden als clusters van sprekers of plaatsen met relatief vergelijkbare
gebruikspatronen, onderscheiden gebieden met grote variatie en gebieden met
relatief weinig variatie, en isoleren regionaal coherente groepen van varianten
of kenmerken die, onder voorbehoud, als karakteristiek kunnen worden gezien
voor speci�eke gebieden.

De resultaten suggereren dat zelfs een kleine, maar zorgvuldig gekozen set
van taalkundige kenmerken veel inzicht kan opleveren, en dat bij het ont-
breken van taalkundige details, variant-gebaseerde gegevens ook heel e�ectief
gebruikt kunnen worden. Clustering technieken zijn nuttig voor de afbakening
van dialectgebieden, maar maken geen onderscheid tussen gebieden van meer
uniformiteit en die van een grotere diversiteit � een taak waarvoor zowel de
regressie-analyse als de barrière-analyse wel geschikt zijn. PCA lijkt nuttig
te zijn bij het isoleren van kenmerken of varianten die min of meer onder-
scheidend zijn voor dialectgebieden en die in sommige gevallen structureel van
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aard zijn. De techniek kan ook gebruikt worden bij het onderzoeken van de
taalkundige variatie tussen sociale klassen, sexe, en andere dimensies. In som-
mige omstandigheden levert kenmerk-gebaseerde PCA niet alleen structurele
kenmerken op zoals stijgende diftongen in klinkers of centreren bij diftongen,
maar meet het tegelijkertijd de kracht van de associaties, terwijl de variant-
gebaseerde PCA groepen van varianten kan isoleren die structurele verschuivin-
gen re�ecteren. In dit opzicht zijn kenmerk- en variantgebaseerde benaderingen
concurrerende technieken in plaats van elkaars aanvulling.

De technieken versterken elkaar in het consistente beeld dat ze van de
dialecten leveren, hetgeen de toepasbaarheid van computationele technieken
in de dialectologie bevestigt. Toegepast op gegevens van traditionele dialect-
sprekers in Engeland, bevestigen de technieken grotendeels de karakterisaties
beschreven in de literatuur, terwijl ze ook verschillen laten zien ten aanzien van
de plaatsing van een aantal belangrijke dialect grenzen, de associatie van ken-
merken met dialecten, en het belang van systematische kenmerken tegen een
achtergrond van de grotendeels continue variatie. Geleidelijke veranderingen in
de hoogte en de positie voor-achter van klinkers en diftongen blijken de groot-
ste bron van Engels dialectvariatie. De gemiddelde synchrone variatie tussen
de traditionele dialecten blijkt ongeveer gelijk aan vier eeuwen van diachrone
veranderingen op een speci�eke locatie, maar tussen de meest verschillende
dialecten is dit zelfs gelijk aan zeven tot negen eeuwen. De analyse toont
duidelijk aan dat vele wijdverbreide Amerikaanse patronen ook karakteristiek
zijn voor de landelijke zuidoostkust van Engeland in de twintigste eeuw, en dat
de patronen in de regio rond Londen grotendeels gezien kunnen worden als de
voorouders van de Amerikaanse manier van spreken: overeind gehouden rhoti-
cisme; de verhoging van de korte lage voorklinkers (uit het Midden-Engels),
het splitsen van korte achterklinkers, en de ontwikkeling van stijgende difton-
gen voor de lange klinkers in het Midden-Engels. De resultaten suggereren
echter ook dat de kwantitatieve instrumenten, zoals toegepast in deze stud-
ies, een aantal belangrijke beperkingen hebben in hun vermogen om bekende
structurele elementen van de traditionele Engelse dialecten te ontdekken.

Toegepast op dialectsprekers in het zuiden van Engeland, dialectsprek-
ers uit twee gebieden van zeer vroege Engelse kolonisatie in Amerika � het
zuidoosten van Massachusetts en de Atlantische kust van Norfolk naar Okra-
coke (Oost Virginia) � en dialectsprekers uit een gebied in de Appalachen
bestaande uit het zuidwesten van de deelstaat Virginia en het zuiden van de
deelstaat West Virginia, helpen de technieken ons om de verschillen in spraak-
variatie tussen de twee landen te kwanti�ceren. Daarnaast geven de technieken
ons inzicht in de ontwikkeling van Amerikaanse dialecten en de regionale En-
gelse oorsprong van sociolinguïstisch relevante Amerikaanse dialectverschillen.
Engelse sprekers uit de buurt van Londen clusteren in een aantal verschillende
groepen in plaats van in één grootstedelijk cluster, hetgeen suggereert dat de
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uitgebreide langdurige historische migratie uit alle hoeken van de Britse ei-
landen naar Londen relatief weinig e�ect heeft gehad op de spraakpatronen
van landelijke sprekers in de omliggende gebieden. De regionale afkomst van
Engelse sprekers is telkens belangrijker dan de afstand van Londen voor het
verklaren van de verwantschap met Amerikaanse sprekers: de verwantschap
van Amerikaanse zuiderlingen met sprekers in Engeland is minder duidelijk
dan die van de Amerikanen uit New England, maar de zuiderlingen tonen con-
sistent een relatief grotere verwantschap met sprekers uit het Britse Zuidwesten
dan sprekers uit het Zuidoosten.

De relatief lage fonetische diversiteit in Amerikaanse dialecten en het re-
latief kleine aantal unieke Amerikaanse varianten duiden aan dat er sprake is
van aanzienlijke nivellering en relatief weinig innovatie in de ontwikkeling van
de Amerikaanse dialecten. In overeenstemming met de historische gegevens van
de zeventiende- en achttiende-eeuwse Britse migraties naar Noord-Amerika li-
jkt de Amerikaanse uitspraak een relatief homogene mix van varianten die voor
het overgrote deel uit het zuiden van Engeland komen. Desalniettemin onder-
scheidt PCA een reeks grotendeels conservatieve varianten (voornamelijk uit
het noordelijke deel van het zuidwesten van Engeland) van een andere reeks
(grotendeels uit het zuidoosten van het Engeland) meer innovatieve kenmerken
� een aantal verschuivingen, fusies en diftongeringen van Midden Engelse fone-
men die ook in eerdere analyses geïdenti�ceerd werden. De componentscores
van de PCA geven aan dat innovaties vanuit het Oosten veel vaker voorkomen
in de Amerikaanse dialecten dan varianten uit het meer conservatieve Westen,
waaruit blijkt dat de Amerikaanse uitspraak vooral uit varianten bestaat die in
het zuidoosten van Engeland in gebruik waren. Een tweede PCA component
onderscheidt ook grotendeels kenmerken uit het zuidwesten van Engeland � in
dit geval rhoticisme, palatalisatie bij met name de lage voor-klinkers, en diverse
ontwikkelingen bij de korte klinkers � van varianten uit het zuidoosten van En-
geland, maar deze componentscores laten onder Amerikanen een ander patroon
zien: sprekers uit Massachusetts volgen Engelse sprekers uit het Zuidoosten,
terwijl sprekers uit het Amerikaanse Zuiden Engelse sprekers uit het zuid-
westen van Engeland volgen. PCA laat dus twee groepen van tegenstellingen
zien met een vrij heldere structurele interpretatie en duidelijke regionale dis-
tributies. Sprekers uit Massachusetts lijken meer verwantschap te hebben met
sprekers uit de oostelijke regio's van Engeland, met name uit de East Midlands.
Dit is consistent met het relatief grote aantal oosterlingen binnen de vroege pu-
riteinse kolonisten. Engelse sprekers uit het Amerikaanse Zuiden daarentegen
hebben over het algemeen meer verwantschap met sprekers uit het zuidwesten
van Engeland, in overeenstemming met de West Country afkomst van veel van
de vroege contractarbeiders die naar Virginia emigreerden.

De door �volks� sprekende Amerikaanse zuiderlingen gebruikte Engelse vari-
anten worden vaker gevonden in het zuidwesten van Engeland dan de vari-
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anten die gebruikt worden door gewone of beschaafd sprekende Amerikanen
uit het Zuiden. Een aanvullende PCA beperkt tot Amerikaanse sprekers uit
het Zuiden laat verschillende groepen van varianten zien die door volkse re-
spectievelijk gecultiveerde sprekers gebruikt worden, consistent met de afzon-
derlijke clustering van deze twee groepen. De varianten die met volkse sprek-
ers geassocieerd worden, zijn grotendeels dezelfde die door de eerder besproken
tweede PCA component gedetecteerd werden en met het zuidwesten van Enge-
land in verband werden gebracht, terwijl de varianten van gecultiveerde sprek-
ers over het algemeen in het Engelse Zuidoosten vookwamen. Deze bevinding
suggereert een regionale Engelse oorsprong voor sommige sociolinguïstische
onderscheidingen die in de twintigste eeuw in het Engels van het Amerikaanse
Zuiden voorkomen.

De patronen van vergelijkbaarheid ondersteunen derhalve een model van
nieuwe dialect formatie in de Amerikaanse kolonies via competitie tussen en
selectie uit een groep varianten die door sprekers uit verschillende Zuid-Engelse
dialectgebieden werden geïntroduceerd. Men kan verder speculeren dat spraak-
kenmerken van de Engelse contractarbeiders uit het Zuidwesten een lager pres-
tige hadden in bepaalde sociale kringen in het Amerikaanse Zuiden, maar dat
dezelfde kenmerken ook als tekens van lokale of regionale identiteit bij an-
deren functioneerden, net als soortgelijke kenmerken nuttig kunnen zijn voor
het signaleren en behouden van de regionale identiteit in sommige vormen van
het huidige Engels in het Amerikaanse Zuiden. Kwantitatieve instrumenten
kunnen het dus mogelijk maken hedendaagse sociolinguïstische onderschei-
dingen terug te voeren op regionale (en wellicht sociaal-economische) dialect
verschillen die vanuit het land van herkomst vervoerd werden naar de kolonies.






