
Stevige verankering, soepele analogie: via individuele variatie analogie in taalverandering opsporen 
 
Ook al verwierf analogie recent populariteit als mechanisme en/of motivatie achter taalverandering, 
de verklarende kracht van analogie blijft controversieel (Lass 1980; Fischer 2013; De Smet 2016). De 
literatuur kent namelijk weinig testbare voorspellingen om de getheoretiseerde werking van analogie 
te bewijzen. In deze paper willen we de sporen die analogie nalaat tijdens de verandering gebruiken 
om dergelijke voorspellingen te maken en te testen. Een van die sporen is het verschil in 
gebruikspercentage tussen individuele sprekers. We willen onderzoeken of individuele verschillen in 
het gebruik van innovatieve constructies correleren met verschillen in gebruikspatronen van het 
vermoedde analogisch model.  
 
Bij analogisch redeneren worden kenmerken van een source geprojecteerd op een target waardoor de 
target innovatief gedrag vertoont (Gentner 1983), maar analogie rust op meerdere onderliggende 
mechanismen. Gentner & Maravilla (2018: 193–194) beschrijven onder meer het belang van retrieval: 
het ophalen uit het geheugen van een analogisch model. Als retrieval vlotter verloopt, zal ook analogie 
sneller voorkomen. Eén voorwaarde waardoor retrieval soepeler gaat, is de stevige verankering of 
entrenchment van het analogisch model, de source, in het geheugen Een stevig entrenched analogisch 
model zal gemakkelijker uit het geheugen opgehaald worden en dus zullen de kenmerken van het 
model vlotter geprojecteerd worden op de target.  
 
Om dat effect te testen, voerden we een case studie uit op de Engelse adnumerale markeerder over. 
Over, dat van oorsprong een voorzetsel is, kan sinds het begin van de 19de eeuw ook gebruikt worden 
om een getal te benaderen (cf. i). Dat innovatieve gedrag spiegelde over aan about en above die al in 
het Middelengels (1150-1500) de stap naar adnumerale markeerder gezet hebben (cf. ii, iii). 
 

i. The mail consisted of over 3,400 bags (Hansard Corpus, 1911) 
ii. another great fire that consumed about a dozen houses (EEBO, 1672) 
iii. above two hundred people were assembled (EEBO, 1650) 

 
Met behulp van het Hansard Corpus (Alexander & Davies 2015) dat alle debatten en toespraken in het 
Britse parlement tussen 1803 en 2005 omvat, werd onderzocht hoe vaak veelgebruikers van het 
innovatieve over andere deprepositionele adnumerale markeerders gebruiken in vergelijking met 
sprekers die adnumeraal over (nog) niet gebruiken. Met andere woorden, er werd gekeken hoe sterk 
de analogische modellen voor adnumeraal over entrenched zijn, met gebruiksfrequentie als proxy voor 
entrenchment (Schmid & Mantlik 2015: 604). Voorlopige resultaten suggereren dat veelgebruikers van 
adnumeraal over vaker de analogische modellen about en above gebruiken dan sprekers die over niet 
gebruiken om een getal te benaderen. 
 
Door individuele verschillen in het gebruik van innovaties te onderzoeken, trachten we de sporen die 
analogie nalaat in taalverandering bloot te leggen. Verder willen we bijdragen aan het groeiende 
onderzoek naar individuele variatie in taal en meer inzicht krijgen in het samenspel tussen individu en 
taalgemeenschap bij taalverandering.  
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