
 

 

 University of Groningen

Mutual intelligibility in the Slavic language area
Golubovic, Jelena

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Golubovic, J. (2016). Mutual intelligibility in the Slavic language area. [Thesis fully internal (DIV), University
of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/19c19b5b-a43e-47bf-af6e-f68c0713342b


232

Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift geeft een overzicht van zowel de wederzijdse verstaanbaarheid tussen zes Slavische 
talen, als de factoren die dit beïnvloeden. De studies die in het eerste gedeelte van het proefschrift 
worden beschreven waren deel van een groter project dat Duitse, Romaanse en Slavische talenfam-
ilies betrof (het MICReLa project). We maten lexicale, orthografische, fonologische, morfologische 
en syntactische afstanden tussen drie West-Slavische talen (Kroatisch, Sloveens en Bulgaars). De 
resultaten tonen dat er op alle linguïstische niveaus een duidelijk genealogische onderscheid is in 
West- en Zuid-Slavische talen, met uitzondering van morfologie en syntaxis, waar het Bulgaars, 
met zijn gebrek aan naamvallen en onbepaalde wijs, een uitzondering is vergeleken met zowel de 
West-Slavische als de Zuid-Slavische groep. De linguïstische afstandsresultaten kunnen grofweg 
gereduceerd worden tot twee dimensies; een dimensie van syntactische afstanden en een combi-
natie van alle andere factoren. De lexicale, fonetische, orthografische en morfologische afstanden 
correleren significant met zowel de genealogische relaties tussen de zes Slavische talen, als met de 
afstanden die in eerder onderzoek zijn vastgelegd.

We maten ook het niveau van verstaanbaarheid tussen de zes Slavische talen. Het experiment in 
de MICReLa webapplicatie bestond uit zes verstaanbaarheidstesten: een schriftelijke of gesproken 
vertaalopdracht waar de participanten werd gevraagd om woorden te vertalen die ze zouden zien 
of horen; een schriftelijke of gesproken cloze-test waarin de participanten de taak kregen om twaalf 
gegeven woorden op lege plekken in de tekst te plaatsen, elk gemarkeerd door een lege ruimte in 
de geschreven versie van de tekst of met een piep in de gesproken versie, vervolgens kozen zij een 
afbeelding uit een set van vier die het best de tekst beschreef. Het experiment is met meer dan 
40.000 mensen uitgevoerd, van wie 12.000 een Slavische taal als moedertaal spreekt (Tsjechisch, 
Slowaaks, Pools, Bulgaars, Kroatisch of Sloveens). Elke deelnemer deed één van de zes opdrachten, 
vulde daarnaast een vragenlijst in met achtergrondvragen en deed een attitudetest.

De resultaten van de afbeeldingen opdracht bleken onbetrouwbaar te zijn, maar de cloze-test en 
de woordvertaling opdracht gaven hetzelfde resultatenpatroon. Onze resultaten laten zien dat het 
verstaanbaarheidsniveau tussen de onderzochte talen varieerden van zeer laag (Kroatische sprekers 
scoorden slechts 9,52% op de in het Pools gesproken cloze-test) tot bijna als een moedertaalspreker 
(Slowaakse sprekers scoorden 95,04% op dezelfde opdracht in het Tsjechisch). De verstaanbaarheid 
van woorden was, niet verwonderlijk, hoger dan de verstaanbaarheid van teksten, maar over het 
geheel genomen waren het Tsjechisch en het Slowaaks in alle methoden de meest verstaanbare 
talencombinatie. Op de tweede plaats staan het Kroatisch-Sloveens, deze combinatie onthulde 
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een relatief hoog niveau van asymmetrie – Sloveense sprekers waren beter in het begrijpen van 
Kroatische dan andersom in zowel de schriftelijke als de gesproken vorm. Deze asymmetrie en de 
redenen erachter zouden een interessant onderwerp zijn voor toekomstig onderzoek. Wij geloven 
dat de resultaten stabiel en repliceerbaar zijn en dat de vertaalopdracht en de cloze-test bruikbare 
middelen zijn om verstaanbaarheid vast te stellen van grote groepen participanten.

Als we ons richten op de resultaten van de cloze-test, dan zien we dat 24 van de dertig talencombinaties 
een verstaanbaarheidsniveau toonden van minder dan 45% op de schriftelijke wijze, terwijl achttien 
uit die dertig combinaties een verstaanbaarheidsniveau van lager dan 20% toonden. Dit niveau van 
wederzijdse verstaanbaarheid is waarschijnlijk niet voldoende voor succesvolle communicatie bij het 
gebruik van receptieve meertaligheid, met uitzondering van de meest basale communicatie.

Daarnaast bekeken we onze data in termen van groepen sprekers van één taal die lezen of luisteren 
in een andere taal, met het doel om de volgende vraag te beantwoorden: hoe goed kunnen we de 
prestaties voorspellen van bijvoorbeeld een groep Kroatische moedertaalsprekers die leest of luistert in 
het Slowaaks? In dit geval gebruikten we alleen linguïstische factoren als voorspellers in een regressiea-
nalyse en toonden aan dat deze manier tot 82% de variatie in verstaanbaarheidsresultaten verklaart. 

De in hoofdstuk 4 gebruikte linguïstische factoren om verstaanbaarheid te voorspellen variëren 
alleen op het taalniveau, zo is de lexicale afstand in onze dataset bijvoorbeeld dezelfde voor alle 
sprekers van Tsjechisch en Pools. Maar extra-linguïstische factoren, taalattitude, blootstelling aan 
de taal en natuurlijk onze criteriumvariabele verstaanbaarheid, werden voor elke spreker apart 
gemeten. Daarom voerden we, zoals weergegeven in hoofdstuk 5, een regressieanalyse uit op 
participantenniveau met het model van verstaanbaarheid met zowel linguïstische als extra-lin-
guïstische factoren. Dit resulteerde in een kleiner percentage van verklaarde variatie, maar toch 
kon ons model tot 66% van de totale variatie verklaren.

Op basis van de verstaanbaarheidsresultaten kunnen we concluderen dat het potentieel voor 
gebruik van receptieve meertaligheid in het Slavische talengebied is gelimiteerd tot enkele talen-
combinaties. Om deze reden besloten we te testen of het verstaanbaarheidsniveau kan worden 
verhoogd met behulp van een heel kleine onderwijs interventie. De resultaten toonden aan dat na 
deze onderwijsinterventie de prestatie van de experimentgroep op de verstaanbaarheidsopdracht 
met ongeveer 105% is verhoogd, terwijl de prestatie controlegroep met ongeveer 27% verbeterde. 
Wij kwantificeren het succes van de communicatie als het aantal gevonden verschillen in een 
spot-the-difference opdracht, maar een meer kwalitatieve benadering zou wellicht meer kunnen 
onthullen over de aard van receptieve meertalige communicatie.
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nederlAndse sAmenvAtting

In hoofdstuk 7 demonstreerden we dat sprekers van het Servisch en Kroatisch negatief tegeno-
ver elkaars talen staan, wat daadwerkelijk ook wordt uitgesproken door Servische jonge tieners. 
Tegenwoordig koesteren jongere Servische sprekers negatievere gevoelens tegenover het Kroatisch 
dan hun ouders, op basis van hun antwoorden op de open vragen kunnen we zeggen dat zij het 
Kroatisch als een vreemde versie van het Servisch zien dat is verheven tot een zelfstandige taal. 
Als deze bevindingen een trend aanduiden, bijvoorbeeld dat jongere generaties negatiever staan 
tegenover de buurtaal dan de oudere generaties, dan zou dat op de langere termijn van invloed 
kunnen zijn op de verstaanbaarheid van het Servisch en Kroatisch. Op dit moment zijn communi-
catieproblemen moeilijk voor te stellen aangezien de twee talen zo gelijkwaardig zijn. Echter worden 
de woorden voor nieuwe concepten afzonderlijk bedacht, wat resulteert in een groter aantal van 
niet-cognaten. Als we dat combineren met de negatieve houdingen die de motivatie om elkaar te 
begrijpen kan beïnvloeden, dan lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de verstaanbaarheid tussen het 
Servisch en het Kroatisch de komende jaren zal verminderen.

Dit proefschrift bouwt op verschillende belangrijke manieren voort op het voltooide werk in 
het West- en Zuid-Slavische talengebied. Het niveau van verstaanbaarheid tussen het Tsjechisch, 
Slowaaks, Pools, Kroatisch, Sloveens en Bulgaars is voor de eerste keer op een vergelijkbare en 
systematische wijze gemeten. De afstanden tussen deze zes Slavische talen zijn vastgesteld op vijf 
niveaus: lexicon, spelling, fonologie, morfologie en syntaxis. Het regressiemodel, dat linguïstische 
en extra-linguïstische factoren als voorspellers gebruikt, kan tot 66% van de variatie in individuele 
verstaanbaarheidsscores verklaren. Een onderwijsinterventie beoogd op sprekers van gerelateerde 
Slavische talen is ontwikkeld en bewezen succesvol bevonden in het geval van Tsjechische sprekers 
die leren om het Kroatisch beter te verstaan. Complexe taalhoudingen tussen sprekers van het 
Servisch en Kroatisch zijn geanalyseerd, wat een effect kan hebben op de verstaanbaarheid van 
de twee talen in de toekomst. 

Wij zien receptieve meertaligheid als een manier om de rijke linguïstische diversiteit in dezelfde 
talenfamilies te behouden, terwijl het niet ten koste gaat van de effectiviteit van de communicatie. 
Natuurlijk is dit niet voor alle talencombinaties even goed mogelijk, maar zoals we hebben laten 
zien, kunnen enkele instructies een hoop verschil maken. Het grootste probleem van het gebruik 
van receptieve meertaligheid is waarschijnlijk het algemene gebrek aan bewustzijn. Behalve de 
talencombinaties als het Tsjechisch en het Slowaaks waar het al sinds decennia wordt gebruikt, 
gebruiken Slavische sprekers over het algemeen geen receptieve meertaligheid en zijn wat dat betreft 
niet voldoende blootgesteld aan sprekers van andere Slavische talen. Hopelijk kan het vergroten 
van het bewustzijn van receptieve meertaligheid bijdragen aan de ontwikkeling van een beter 
verbonden Slavisch talengebied.




