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De snelheid van verandering: de rol van analogie in taalverandering 
 

Ook al verwierf analogie recent populariteit als mechanisme en/of motivatie achter taalverandering, 
de verklarende kracht van analogie blijft controversieel (Lass 1980; De Smet 2016; Fischer 2013). Met 
deze paper hopen we aan te tonen dat de snelheid van verandering als bewijs aangevoerd kan worden 
voor de werking van analogie. 

Een verandering zou sneller gaan als een analogisch model bestaat, waaraan de veranderende 
constructie zich kan spiegelen. Onderzoek van Aaron (2016) naar Spaanse bijwoorden toont een 
dergelijk effect aan. De eerste bijwoorden die hun gebruik uitbreiden, volgen een duidelijk pad van 
verandering, met (syntactische) tussenstappen en een aanwijsbare bridging context. De bijwoorden 
die pas later veranderen volgen niet zo’n afgelijnd pad. Aaron laat zien hoe die latere bijwoorden 
stappen overslaan en meteen op de innovatiefste wijze gebruikt worden. Hoffmann (2004) observeert 
een gelijkaardig effect voor Engelse complexe voorzetsels. Brems (2007) daarentegen waarschuwt 
voor een ongenuanceerde kijk op de rol van analogie in taalverandering. Bovendien wijst Plank (2004) 
erop dat gelijkaardige taalveranderingen steeds met een gelijkaardige snelheid verlopen.  

Om de hypothese dat taalverandering sneller verloopt als er een analogisch model is te testen, werd 
een corpusonderzoek uitgevoerd naar twee adnumerale markeerders in het Engels: about en over. 
About en over zijn van oorsprong voorzetsels, maar kunnen ook in onvoorzetsel-achtige constructies 
opduiken, zoals in onderwerpspositie (1), of na een voorzetsel (2). 

(1) About 151 causes were standing for trial (1851, Hansard Corpus)  
(2) The mail consisted of over 3,400 bags (1911, Hansard Corpus)  

About ontwikkelde, net als above, adnumeraal gedrag in het Middelengels (1150-1500). Over 
ontwikkelde zich pas als adnumerale markeerder in de 19de eeuw, toen er een uitgebreid paradigma 
bestond van adnumerale markeerders die afgeleid zijn uit voorzetsels. Volgens de hypothese zou over 
dus sneller die verandering hebben doorlopen dan about.  

Het veranderingsproces van about werd nagegaan in verschillende corpora, met in totaal 4475 
geannoteerde attestaties. Het gros van de data komt uit de Penn Parsed Corpora of Historical English. 
Voor de middeleeuwen werd dat aangevuld met het Innsbruck Prose Sampler corpus en voor de 
(vroeg)moderne periode met het Early English Books Online-corpus en CLMET3.0. Slechts één corpus 
werd gebruikt voor over: het Hansard Corpus (N = 2424), dat alle speeches en debatten van het Britse 
parlement tussen 1803 en 2005 bevat.  

About vertoont een duidelijk pad van verandering, met een langgerekte periode waarin bridging 
contexts frequenter zijn dan ondubbelzinnig gebruik als adnumerale markeerder. Over lijkt ongeveer 
hetzelfde pad te doorlopen en de volgorde van de syntactische posities waarin over voor kan komen 
is identiek aan de volgorde van about. Daartegenover staat dat over slechts een heel korte periode 
kent waarin bridging contexts de boventoon voeren. Bovendien is de snelheid van verandering 
zichtbaar anders. Waar er enkele eeuwen zitten tussen het eerste voorkomen van adnumeraal about 
en een merkbare stijging in frequentie, zitten er slechts drie decennia tussen de eerste attestatie van 
over als adnumerale markeerder en de frequentiestijging.  
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