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Abstract
In this paper, we present the results of a test we carried out with regard to some widespread

and long-standing stereotypes in Romance historical linguistics. According to these, Sardinian
would be an archaic language, except for those dialects which were in contact with the successive
politically dominant languages during the last ten centuries. We tested the stereopypes against some
recent developments in the phonology of Sardinian and in the Computational Dialectology.
Applying the techniques developed within Computational Dialectology to the Sardinian situation, it
is possible to determine quantitatively how much the original Latin pronunciation had changed as a
result of phonological and/or morphological change and language contact. The approach we chose
was the following: (i) we selected a random sample of 200 words from a corpus of about 260.000
words in contemporary Sardinian texts; (ii) speakers of different dialects and languages translated
and pronounced the sample words in 54 Sardinian dialects, 4 dominant languages (in their
contemporary form), Classical Latin and Dutch; (iii) we measured the phonetic distance between
the sample words in the 60 varieties by means of the Levenshtein algorithm. Our research has
shown that, in contrast to traditional claims, the structural distance between each present-day dialect
group and the various historically dominant languages shows negligible differences. No dialect
group exhibits any significantly larger correspondence with the dominant languages than any other.
Actually, the dialects that are traditionally considered to be most influenced by the dominant
languages turn out to be slightly, but nevertheless systematically, more distant from them than the
dialects traditionally considered to be more “pure”. Moreover, an “ordinary” language like Italian
turns out to resemble Classical Latin more than so-called archaic Sardinian, when subjected to
quantitative comparisons.

0. Inleiding
In dit artikel worden enkele stereotypen uit de Romaanse historische taalkunde getoetst op grond
van de recente ontwikkelingen in de fonologie van het Sardisch (Bolognesi 1998, te verschijnen) en
in de computationele dialectologie (Nerbonne & Heeringa 1998, Heeringa et al. 2000, Heeringa &
Nerbonne 2001).

Uit het uitgebreide onderzoek naar de fonologie van de zuidelijke dialecten van het Sardisch,
verschenen in Bolognesi (1998), is gebleken dat de meeste verschillen tussen de Sardische dialecten
toe te schrijven zijn aan synchrone fonologische mechanismen welke grotendeels identieke lexicale
inputs tot zeer verschillende outputs modificeren. De lexicale inputs in de zuidelijke dialecten
vertonen grote overeenkomsten met de outputs van de centrale dialecten van het Sardisch die
algemeen beschouwd worden als conservatief en “zuiver”. Onder andere bleken de synchrone
mechanismen in de zuidelijke dialecten in geen geval precies samen te vallen met vergelijkbare
mechanismen in talen die in contact waren geweest met het Sardisch.

Deze ontdekkingen zijn moeilijk te rijmen met de heersende visie binnen de Sardische
taalkunde in het bijzonder en binnen de Romanistiek in het algemeen over de verhouding tussen
Sardische dialecten en de verschillende talen die een politiek dominante rol hebben gespeeld op
Sardinië. Volgens deze visie zou het Sardisch een archaïsche taal zijn, met uitzondering van die
variëteiten van de taal die in contact zijn geweest met andere talen. Volgens deze traditionele visie
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zijn ongeveer alle fonologische innovaties in het Sardische taalgebied toe te schrijven aan contact
met de dominante talen (zie Blasco Ferrer 1984 voor een voorbeeld en een overzicht). Als
consequentie daarvan worden de fonologisch minder innovatieve centrale dialecten als “zuiverder”
beschouwd en de zuidelijke dialecten, welke zeer productieve fonologische systemen vertonen, als
minder representatief voor het Sardisch.

Naast deze taalhistorische en fonologische kwesties is op Sardinië intussen een grote
sociolinguïstische discussie ontstaan met betrekking tot de standaardisering van het Sardisch. Het
standaardiseringvoorstel dat door de regionale overheid wordt gesteund houdt alleen rekening met
de centrale en noordelijke dialecten van het Sardisch. De zuidelijke dialecten, die de taalkundige
identiteit vertegenwoordigen van de meerderheid van de sprekers op Sardinië, worden nu officieel
bestempeld als minder representatief voor de Sardische taal omdat ze beïnvloed zouden zijn door de
verschillende dominante talen (voornamelijk het Italiaans). Wat aanvankelijk een vrij onschuldige
academische vraag lijkt, krijgt plotseling maatschappelijke relevantie.

Om dit inmiddels beladen probleem te kunnen aanpakken, hebben we gebruik gemaakt van
methodologische en technologische vernieuwingen die ontwikkeld zijn binnen de computationele
dialectologie. Om te kunnen vaststellen in welke mate de verschillende variëteiten van het Sardisch
wel of niet beïnvloed zijn door de dominante talen, moet een systematische en objectieve
vergelijking plaatsvinden tussen de betrokken taalvariëteiten. Op grond van een statistische
benadering hebben we een aselecte steekproef van woorden uit het Sardische lexicon genomen (de
woorden zijn afkomstig uit verschillende variëteiten, zie §2.1) en vervolgens de vertalingen voor
deze woorden verzameld voor een representatief aantal Sardische dialecten (zie §2.2) en voor de
verschillende dominante talen (zie §2.3). Op basis hiervan hebben we de verhoudingen tussen de
verschillende taalvariëteiten computationeel bepaald en nader geanalyseerd door middel van
speciaal voor dit doel ontwikkelde computerprogrammatuur.

De resultaten van de vergelijkingen en analyses stellen ons in staat om de hierboven
genoemde stereotypen over het Sardisch op empirische gronden te toetsen. Daaruit bleek dat geen
enkel Sardisch dialect zich als beduidend meer conservatief (dwz. meer op het Latijn lijkend)
profileert ten opzichte van de andere Sardische dialecten noch ten opzichte van de onderzochte
dominante Romaanse talen. Tegelijkertijd vertoont geen enkel Sardisch dialect beduidend grotere
overeenkomsten met de verschillende dominante talen. Alle dialecten van het Sardisch verschillen
van de dominante talen aanzienlijk meer dan de gemiddelde afstand die de onderzochte talen ten
opzichte van elkaar vertonen. Interessant genoeg zijn het juist de zuidelijke dialecten die in
bescheiden mate, maar toch wel systematisch een grotere afstand ten opzichte van het nu dominante
Italiaans laten zien.

1. Stereotypen in de Romanistiek en kwantitatieve taalgeschiedenis
In ruim 2000 jaar heeft het Volkslatijn op Sardinië zich ontwikkeld tot verschillende dialectgroepen
die fonologisch sterk van elkaar verschillen (Contini 1987a/b: zie ook Figuur 1).2
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Het doel van ons onderzoek is het vaststellen van de mate waarin de huidige structurele afstand
tussen Sardische dialecten het gevolg is van de afzonderlijke historische factoren die op het eiland
een rol hebben gespeeld. De factoren die tot taalverandering leiden kunnen ingedeeld worden in
twee grote groepen: Taalinterne evoluties en Taalverandering door contact (Thomason & Kaufman
1988).

Vreemd genoeg wordt in de traditionele literatuur over de geschiedenis van het Sardisch
nauwelijks aandacht besteed aan Taalinterne evoluties (zie Blasco Ferrer 1984 voor een standaard
overzicht van de taalgeschiedenis van Sardinië). In traditionele studies ligt de nadruk op de
gevolgen van taalcontact, en met name op het gebrek daaraan, wat tot een buitengewone mate van
conservatisme van het Sardisch zou hebben geleid. Binnen de traditionele historische
taalwetenschap wordt het Sardisch dus als een archaïsche taal beschouwd. In zijn standaardwerk
over de oorsprong van de Romaanse talen, beweert Tagliavini (1982:388) het volgende: “Het
Sardisch heeft een aparte fysionomie en individualiteit die het in zekere zin tot het meest

Figuur 1: De afstanden tussen de
Sardische dialecten. In deze door de
computer gegenereerde kaart is elk
dialect met ieder ander dialect verbonden
door middel van lijnen die de
fonologische afstand tussen dialecten
weergeven. Hoe donkerder de lijn is, hoe
kleiner de fonologische afstand is.
Wanneer de afstand groter is dan een
bepaalde waarde, wordt de lijn tussen
twee dialecten wit, d. w. z. onzichtbaar.
Bijvoorbeeld, de drie afwijkende
dialecten van Tempio, Sedini en Sassari
in het noorden zijn alleen met elkaar
verbonden door zichtbare lijnen, omdat
hun fonologische afstand ten opzichte
van de “echte” Sardische dialecten te
groot is. De donkere lijnen die naast
Tempio lopen verbinden echter het
Sardische taaleilandje van Luras met de
rest van de centrale dialecten.
Aan deze kaart kunnen we zien dat de
Sardische dialecten verdeeld kunnen
worden in drie hoofdgropen: (a) een
noordelijke groep die de (taalkundig)
niet-Sardische Sassarese en Gallurese
dialecten bevat (Sassari, Sedini en
Tempio). Deze zijn alleen met elkaar
door zichtbare lijnen verbonden; (b) een
centrale groep (die ook het taaleilandje
van Luras bevat (in het noordoosten); (c)
een zuidelijke groep. De centrale en de
zuidelijke groepen zijn aan elkaar
verbonden via de donkere lijnen tussen
Seneghe en Abbasanta, Seneghe en Ulà
Tirso, Seneghe en Atzara, naast de
lichtere lijnen die voor een grotere
fonologische afstand staan. De centrale
en zuidelijke dialecten worden algemeen
beschouwd als de (taalkundig) echte
Sardische dialecten (Blasco Ferrer 1984,
Paulis 1996).

Noord



4

karakteristieke Romaanse idioom maakt, en deze speciale individualiteit van het Sardisch als
archaïsche taal met een onmiskenbare fysionomie blijkt al uit de oudste teksten”.

Deze stereotype ontstond in de 19de eeuw, toen nog weinig over het Sardisch bekend was
(zie Paulis 1996). Ondanks het feit dat de kennis van de feiten betreffende het Sardisch inmiddels
sterk verbeterd is, is men het stereotype blijven hanteren, voornamelijk in studies die niet op eigen
veldwerk zijn gebaseerd. Het is dus niet toevallig dat het stereotype de kern vormt van de officiële
visie op het Sardisch die in 1995 door de Italiaanse regering aan de Raad van Europa gepresenteerd
werd: “The Sardinian dialects, which occur throughout the central-southern part of the island,
developed autonomously and more slowly than those referred to above, because of the special
physical circumstances of the island. They constitute something of a language of their own, within
the Indo-European family” (Council of Europe, 1995).

Het stereotype staat echter niet alleen. Het is een onderdeel van het algemene beeld van een
archaïsch Sardinië dat de antropoloog Peter Odermatt (1994:105) als volgt heeft geschetst: “Voor
de Italiaan staat de folklore voor het beeld dat hij heeft van het anachronistische Sardinië. Nog in de
jaren zeventig schetsten de Italiaanse politiek en media een beeld van chaos en achterlijkheid.
Sardinië wordt nog steeds gezien als een land van herders en bandieten”.

In zijn standaardwerk over de geschiedenis van het Sardisch presenteert Blasco Ferrer
(1984:23) een reeks argumenten om het stereotype over deze taal te ondersteunen: “Het Sardisch is
een archaïsche taal vanwege zijn vroegtijdige latinisering (3de eeuw v. Chr.), zijn geïsoleerde positie
en het beperkte toelatingsvermogen ten opzichte van vernieuwingen uit het vasteland. Deze
kenmerken blijken uit de structuur van het Sardisch, dat wil zeggen:

i. Uit het conservativisme van sommige fonetische en morfosyntactische verschijnselen [...] en
uit het behoud van sommige lexemen die onbekend zijn in de rest van de Romaans sprekende
wereld;

ii. Uit het uitgesproken boers of plattelands karakter van het lexicon;
iii. Uit de afwezigheid van Griekse leenwoorden, voornamelijk wat abstracte woorden betreft.”

Niet alleen zijn deze criteria vaag en betwistbaar (o.a. wordt de mogelijkheid tot Taalinterne
evoluties niet eens in beschouwing genomen), maar zodra de argumenten nader gespecificeerd
worden, zijn ze ook niet op alle variëteiten van het Sardisch van toepassing. Het Sardisch is
eigenlijk een grote familie van dialecten die grofweg in twee grote variëteiten gedeeld kunnen
worden: een noordelijke en een zuidelijke (Wagner 1951, Bolognesi 1998 en 1999: zie ook Figuur
1).

Wat de “archaïsche” fonetische verschijnselen betreft noemt Blasco Ferrer (1984:24-25)
expliciet er slechts drie. Twee daarvan zijn alleen in de noordelijke dialecten terug te vinden: het
behoud van de Latijnse klinkerkwaliteit en het behoud van de velaire plosieven voor de
voorklinkers /i/ en /e/ (dit laatste in tegenstelling tot alle andere Romaanse talen waar palatalisatie
van de velaire stops heeft plaatsgevonden: CENTUM > kentu (noordelijk Sardisch), maar > tßentu
(zuidelijk Sardisch)). Merkwaardig genoeg blijkt het bij het derde verschijnsel (sonorisatie van
postvocalische stemloze obstruenten) om een innovatie te gaan (zie Bolognesi, te verschijnen).

Ondanks de tegenevidentie die gevormd wordt door de zuidelijke dialecten, werd het
bovengenoemde stereotype in stand gehouden door een ander cliché te introduceren dat
complementair is aan het eerste: de innovaties in de zuidelijke dialecten zouden het resultaat zijn
van de invloed van de verschillende talen die op Sardinië een politiek dominante rol hebben
gespeeld. De achterliggende redenering is een goed voorbeeld van circulariteit: “Alles wat Sardisch
is, is ook archaïsch, en wat niet archaïsch is, moet dus als niet Sardisch verklaard worden”.

Dit stereotype wordt ook in hedendaagse werken in stand gehouden als consequentie van
ongeverifieerde citaten zoals het volgende uit Andre (1997:37): “In feite veroorzaakt de
overheersing door Pisa en Genua de vermenigvuldiging van de variëteiten van het Sardisch. Men
onderscheidt essentieel het “Logudorees-Nuorees” in het midden van het eiland en het Campidanees
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in het zuiden. Dit laatste heeft een fonetische, morfologische en lexicale evolutie gekend die de ene
variëteit van de andere doet verschillen volgens de linguïstische invloed die deze heeft ondergaan.
Daardoor werd het zuiden sterk door Pisa beïnvloed”.

Andres beweringen zijn gebaseerd op Blasco Ferrer (1984), die op zijn beurt op Wagner
(1932) steunt. Wat Wagner betreft moeten we echter toevoegen dat deze invloedrijke romanist zijn
ideeën over de verhouding tussen archaïsche en innovatieve elementen in het Sardisch al
ontwikkeld had na zijn eerste pleziertocht over het eiland in 1908, lang voordat hij de gelegenheid
had om de taal van Sardinië te onderzoeken. Ook was voor Max Leopold Wagner het begrip
“taalzuiverheid” nauw verbonden aan het begrip “raszuiverheid”, zoals blijkt uit het volgende
citaat: “De Sard uit de bergen verschilt totaal van zijn broeder uit de vlaktes. Terwijl deze kort van
stuk en bleek is, een slaafs karakter heeft en duidelijke Spaanse trekken vertoont, is de Sard uit de
bergen lang en zijn bloed stoomt in zijn aderen [van trots]. Hij is gehecht aan zijn vrij en ongetemd
leven in contact met de ongerepte natuur. Hij minacht de Sard uit het Zuiden, de “Maureddu”, zoals
in het Nuorees de inwoners van de vlaktes worden genoemd. Er is geen twijfel aan dat in deze
bergen het oude Sardische ras veel zuiverder bewaard is gebleven dan in de vlaktes, welke
voortdurend overspoeld werden door nieuwe binnenvallers. Ook de taal is de mooiste en de
zuiverste. Een harmonisch en mannelijk dialect met mooie resten Oud-Latijn en een archaïsche
syntaxis overleeft in deze bergen met nuances die verschillen van het ene dorp naar het andere”.

De taal van de vlaktes van Zuid-Sardinië zou dus sterk beïnvloed zijn door het contact met
de politiek dominante talen, terwijl op de bergen van het binnenland het archaïsche, zuivere
Sardisch nog te vinden is. Wagner is zijn hele leven aan deze clichés trouw gebleven, en zijn grote
invloed op de Sardische studies, binnen en buiten Sardinië, heeft voor verspreiding ervan gezorgd.

Ook deze stereotypes vormen een onderdeel van een algemener cliché die door Odermatt
(1994:105) als volgt geformuleerd werd: “De Sard is de Sard uit de Barbagia (het bergachtige
kernland van Sardinië)”. Deze clichés worden verworpen in Bolognesi (te verschijnen). Aan de
hand van een heranalyse van de historische en fonologische feiten laat Bolognesi zien dat de
verschillen tussen de Sardische dialecten niet kunnen zijn ontstaan in de tijd en onder de
omstandigheden die onder anderen door Andre (1997) worden volgehouden. Bijvoorbeeld de
verschijnselen die aan het contact met het Pisaans worden toegeschreven zijn al vastgesteld in
documenten die meer dan anderhalve eeuw ouder zijn dan het eerste taalcontact met het Pisaans (zie
ook Virdis 1978 en 1988). Bovendien heeft de Pisaanse overheersing over Zuid-Sardinië slechts 64
jaar geduurd, wat veel te kort is om de vergaande consequenties te hebben die door Andre
gepostuleerd worden (Casula 1998). Echter de gedachte dat het Sardisch heel archaïsch is, is het
resultaat van de selectieve aandacht voor enkele verschijnselen in een deel van de dialecten.

Hoewel sinds de middeleeuwen een aantal uitheemse talen een politiek dominante rol op het
eiland hebben gespeeld (na het Pisaans: Genuees, Catalaans, Spaans en Italiaans), heeft Sardinië
nauwelijks echte kolonisaties gekend, d.w.z. invasies door grote aantallen sprekers van andere talen
(zie Le Lannou 1982). Deze situatie maakt het zeer onwaarschijnlijk dat het taalcontact in het
verleden veel verder ging dan wat Thomason (2001:70) “casual contact” noemt: het laagste niveau
op een schaal van vier contactniveaus (“only nonbasic vocabulary borrowed”). Thomason (2001:69)
beschrijft “casual contact” als volgt: “You need not be at all fluent in a language in order to borrow
a few of its words; but since you cannot borrow what you don’t know, control of the source
language’s structure is certainly needed before structural features can be borrowed”. Alleen wat
betreft het fonologisch en morfologisch sterk afwijkende Sassarese dialect kan er sprake zijn van
een diepgaand contact tussen het Sardisch en een andere taal (het Genuees, volgens Blasco Ferrer
1984).

Zoals ook Van Coetsem (1988) heeft beweerd, vereist het lenen van structurele kenmerken
(met name fonologische verschijnselen) de aanwezigheid van een tweetaligheidsituatie, terwijl de
inwoners van Sardinië praktisch geen mogelijkheid hadden om de dominante talen te leren. Pas met
de feitelijke introductie van de leerplicht (2de helft van de 20ste eeuw) is deze situatie radicaal
veranderd, namelijk voor de sprekers van de jongste generatie (Pira 1978, Loi Corvetto 1983).
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Uit deze voorwaarden volgt dus dat de huidige structuren van de Sardische dialecten
bovenal het gevolg moeten zijn van taalinterne ontwikkelingen, en dat in het verleden taalcontact
een marginale rol speelde. Gezien het feit dat genetisch gerelateerde talen met de tijd steeds meer
van elkaar gaan verschillen (achtergronddivergentie), moeten de diachrone ontwikkelingen van de
Sardische dialecten tot een structurele divergentie geleid hebben ten opzichte van de dominante
talen. Preciezer gezegd: hoe groter de afstand van het dialect ten opzichte van de
gemeenschappelijke voorouder is (het Latijn) hoe groter deze divergentie moet zijn, omdat beide
Romaanse variëteiten (de dominante taal en het Sardisch dialect) vanuit een gemeenschappelijk
beginpunt zich in twee willekeurige richtingen hebben ontwikkeld. Hoe verder een variëteit zich
ontwikkelt in een willekeurige richting, hoe verder die komt te liggen van alle andere talen met
dezelfde oorsprong. Deze voorspelling houdt dus precies het tegenovergestelde in van wat
traditioneel volgehouden wordt.

Met de verwerping van bovengenoemde stereotypen hebben we echter nog steeds geen
antwoord op de vraag of het Sardisch werkelijk dichter bij het Latijn staat dan andere Romaanse
talen, en ook niet op de vraag of de zuidelijke dialecten van het Sardisch werkelijk dichter bij de
dominante talen staan dan de noordelijke dialecten. Eigenlijk is het bepalen van een goed antwoord
op zulke vragen verre van simpel.

Om de omvang te kunnen bepalen van processen als taalverandering en taalcontact, en
daardoor hun invloed op de voorafgaande situatie, is het van cruciaal belang dat er een perspectief
wordt aangenomen dat meer omvat dan (selectieve) aandacht voor louter kwalitatieve
verschijnselen. Dit vergt een kwantitatieve analyse.

Dergelijke diachrone processen doen vragen rijzen als de volgende: Hoeveel woorden van
de taal werden door taalverandering en taalcontact getroffen? Hoeveel veranderde de structuur van
de getroffen woorden? Hoe groot is de structurele afstand tussen twee historische fasen van deze
taal die ontstaat als gevolg van deze processen? Ondanks het belang van zulke vragen voor de
taalgeschiedenis, ontbrak er tot voor kort praktisch ieder inzicht in de kwantitatieve gevolgen van
diachrone taalprocessen.

Een oorzaak hiervan is de hoeveelheid gegevens die in een dergelijk onderzoek in
beschouwing genomen zouden moeten worden. In principe zou men alle woorden in alle relevante
fasen van alle betrokken talen moeten analyseren, en dan nog in alle morfologisch afgeleide
vormen. Noodgedwongen moet er een selectie van het materiaal plaatsvinden. Een dergelijke
selectie leidt echter tot het subjectief a-priori bepalen van wat relevant zou moeten zijn in het
onderzoek, tenzij een statistisch verantwoorde methode gebruikt wordt (Kessler 2001).

Een andere bron van subjectiviteit is het feit dat de berekening van de structurele afstand
tussen twee talen (of twee fasen van de zelfde taal) een praktisch onuitvoerbare taak is wanneer men
geen gebruik van de computer maakt (Nerbonne & Heeringa 1998). Ieder geselecteerd woord uit
iedere taal (of fase van een taal) moet met ieder corresponderend woord in de andere taal (of fase)
vergeleken worden om de respectievelijke fonetische afstanden te kunnen bepalen. Zonder een
computationele benadering is zo’n omvangrijk rekenwerk onuitvoerbaar. De schatting van de
gevolgen van taalverandering en taalcontact blijft onvermijdelijk beperkt tot een gevoelsmatig
oordeel. Met andere woorden: het ontstaan van subjectieve oordelen en van clichés is een
onvermijdelijke consequentie van de methodologische problemen die gepaard gaan met een niet
kwantitatieve benadering van de taalgeschiedenis en taalverwantschap.

Eén van de doelen van dit onderzoek is om deze methodologische problemen
computationeel op te lossen. Daarbij wordt een aselecte keuze van gegevens door de computer
uitgevoerd. Door gebruik te maken van de technieken die ontwikkeld zijn binnen de computationele
dialectologie (Kessler 1995; Nerbonne & Heeringa 1998) kan bovendien kwantitatief vastgesteld
worden hoeveel een taal verandert als gevolg van fonologische en/of morfologische
ontwikkelingen, of van taalcontact.

In de volgende paragrafen zullen wij laten zien hoe een computationele benadering het
mogelijk maakt om tot kwantitatieve vergelijkingen te komen die de onderlinge structurele
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afstanden tussen de betrokken talen bepalen. Door middel van deze afstanden kan men afleiden wat
de afzonderlijke gevolgen zijn van taalinterne evoluties en taalverandering door contact.

2. De selectie van woorden en variëteiten
Voor dit onderzoek hebben wij gekozen om de structurele afstand te bepalen tussen een groep van
54 hedendaagse Sardische dialecten, het Klassieke Latijn, de hedendaagse vorm van vier talen die
een politieke dominante rol op Sardinië hebben gespeeld (of nog steeds spelen, zoals het Italiaans),
en het standaard Nederlands. In totaal zijn dus 60 taalvariëteiten in ons onderzoek betrokken. Ons
onderzoek is beperkt tot de gevolgen van fonologische, morfologische en lexicale verschillen tussen
deze taalvariëteiten omdat deze gemeten kunnen worden op grond van fonetische afstanden. Het
kwantitatief vaststellen van de afstanden tussen syntactische structuren valt nog buiten het bereik
van de huidige onderzoeksmogelijkheden. Het onderzoek is ook beperkt tot de vergelijking van de
hedendaagse vorm van de Sardische dialecten en van de dominante talen om de verhoudingen
tussen deze taalvariëteiten globaal vast te kunnen stellen: ook de bovengenoemde stereotypen
betreffen de moderne variëteiten van het Sardisch. Meer gedetailleerde vergelijkingen (zoals bijv.
tussen het 15e eeuwse Catalaans en het 16e eeuwse Sardisch), die zeer interessant zouden zijn voor
het bepalen van de invloed van het Catalaans op de Sardische dialecten op het moment van het
contact, vergen een veel breder en veel meer interdisciplinair onderzoek dat niet binnen het bereik
van dit artikel valt. De structurele afstand tussen deze variëteiten wordt bepaald door de
Levenshtein-afstand (zie §3.1) van 200 woorden die aselect gekozen werden uit een corpus, en die
in de verschillende taalvariëteiten werden vertaald. In §2.1 beschrijven we de selectie van woorden,
in §2.2 de selectie van de Sardische dialecten, en in §2.3 de keuze van het Latijn, de vier dominante
talen waarmee het Sardisch in contact is geweest en het Nederlands.

2.1 Aselecte keuze van woorden
Bij vergelijking van twee variëteiten zouden we in feite het complete lexicon van beide variëteiten
moeten betrekken. Omdat dit ondoenlijk is, maken we gebruik van een steekproef. Tot onze
beschikking hebben we een corpus van 257.257 woorden, samengesteld door concatenatie van een
reeks teksten die geschreven zijn in verschillende variëteiten van het hedendaagse Sardisch (een
standaardvorm van het Sardisch ontbreekt nog: zie Bolognesi 1999 en 2001). De teksten bestaan uit
verschillende romans, krantenartikelen en internetpublicaties die allemaal in elektronisch formaat
beschikbaar waren. Deze teksten kunnen als representatief beschouwd worden voor het
hedendaagse geschreven Sardisch. Hieruit trekken we nu een aselecte steekproef van 200 woorden.

Bij de selectie van de 200 woorden speelden ook de woordfrequenties van de woorden in het
corpus een rol. Woorden die vaker in het corpus voorkwamen hadden een grotere kans om
geselecteerd te worden. In feit was dus sprake van kanssteekproeftrekking. Elk woord kon maar één
keer geselecteerd worden, ongeacht de frequentie van het woord in het corpus, zodat we een lijst
van 200 unieke woorden kregen.

Om te komen tot een woordenlijst van 200 unieke woorden, begonnen we met het trekken
van een aselecte steekproef van 400 woorden. De 400 woorden werden niet gesorteerd, maar bleven
staan in de volgorde waarin ze geselecteerd werden. De selectie werd vervolgens gereduceerd tot de
eerste 200 woorden die:

(i) aanwezig waren in het meest uitgebreide woordenboek van het Sardisch (Puddu
2000);

(ii) qua notatie of uitspraak geen variant waren van een reeds geselecteerd woord.

 De 200 woorden die het vergelijkingmateriaal vormen worden weergegeven in Appendix 3. Alle
woorden zijn in alle hedendaagse taalvariëteiten vertaald, wat soms tot het gebruik van een perifrase
heeft geleid. Alleen wat het Latijn betreft werd een totaal van zeven onvertaalbare woorden
weggelaten. Het betreft lidwoorden, voorzetsels en woorden die verwijzen naar hedendaagse
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begrippen, zoals internet. Uiteraard betreft de aanwezigheid vs. afwezigheid van lidwoorden en
voorzetsels een morfosyntactisch verschil dat fonetisch niet gemeten kan worden en daardoor buiten
beschouwing moet worden gelaten. Een aantal van zeven woorden op een totaal van 200 is
bovendien dusdanig klein dat de meetresultaten niet significant zouden veranderen indien deze
woorden wel in de beschouwing betrokken zouden worden.

In enkele gevallen zijn de geselecteerde woorden waarschijnlijk alleen grafische woorden
(bijv. apporrindeli ‘aan hem/haar overhandigend’; apprettandelos ‘hen vervolgend’) die uit een
geflecteerd werkwoord en een clitisch pronomen bestaan. Hun status als fonologische en/of
morfologische woorden verschilt per taal, maar we hebben gekozen om ze als eenheden te
beschouwen omdat alle onderzochte taalvariëteiten dezelfde grafische conventies delen ten aanzien
van dit soort constructies. Wij hebben er ook voor gekozen om verschillende vormen van dezelfde
werkwoorden in de steekproef te houden (bijv. tenner/tenes/tentu ‘hebben-INF/3 SG/PP’) om de
verschillen in de verbale morfologie mee te laten tellen in het bepalen van de totale structurele
afstand.3

2.2 De Sardische dialecten
De 200 geselecteerde woorden werden aan representatieve sprekers van 54 Sardische dialecten
voorgelegd. De informanten werd gevraagd om de woorden in hun dialect te vertalen en uit te
spreken. De resulterende uitspraken werden vervolgens getranscribeerd in X-SAMPA (een systeem
waarin IPA-symbolen door ASCII-tekens worden vastgelegd). Verschillen in de grafische
conventies tussen variëteiten hebben dus geen rol gespeeld. De keuze van de dialecten werd deels
gestuurd door de behoefte om de belangrijkste variëteiten van het Sardisch vertegenwoordigd te
hebben, deels door toeval: binnen bepaalde variëteiten was de beschikbaarheid van informanten
doorslaggevend voor de keuze van het dialect. De afzonderlijke variëteiten werden bepaald aan de
hand van het dialectologische Atlas van Sardinië (Contini 1987a/b) en van Bolognesi (1998). De
dialecten van centraal Sardinië zijn ruim vertegenwoordigd om de overgang tussen noordelijke en
zuidelijke dialecten zo goed mogelijk te kunnen bestuderen. De lijst van dialecten is verre van
uitputtend, ook wat sub-varieteïten betreft, maar is breed genoeg voor het soort onderzoek dat hier
wordt uitgevoerd. De kenmerken van en de contrasten tussen dialectgroepen zijn goed
vertegenwoordigd, evenals hun geografische distributie. Volkomen afwezig zijn alleen de dialecten
aan de zuidoostkust, die zich vrij scherp profileren ten opzichte van de rest van de zuidelijke
dialecten, maar niet ten opzichte van de andere dialectgroepen (zie Virdis 1978, Blasco Ferrer 1988
en Bolognesi 1998). Afwezig zijn ook de taaleilanden van Alghero (Catalaans) en
Carloforte/Calasetta (Tabarchino) die zo goed als geen invloed hebben gehad op het Sardisch.

De 54 dialecten worden gegeven in de volgende tabel, terwijl op de kaart de geografische
distributie van de dialecten wordt aangegeven:
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De informanten werd verzocht om alle vormen van een woord aan te geven waarvan zij zich bewust
waren dat die ook daadwerkelijk in hun dialectgemeenschap gebruikt worden. De uitspraken van
deze representatieve informanten betreffen dus niet uitsluitend hun eigen competentie. Als in een
dialect een woord uit de lijst in meer vormen aanwezig was (bijv. als oorspronkelijk Sardisch woord
en als leenwoord uit het Italiaans), of met meer woorden met verschillende betekenissen
correspondeerde, werden alle aanwezige vormen weergegeven.4

2.3 De andere talen
2.3.1 Het Latijn
Eén van de doelen van dit onderzoek betreft het vaststellen van de mate waarin de Sardische
dialecten en de dominante talen archaïsch zijn. Hiermee gaat een groot probleem gepaard: de
Romaanse talen stammen uit het Volkslatijn, en het Volkslatijn is niet één taal, maar een continuüm
dat verschillende diachrone en diatopische variëteiten bevat. Dit houdt in dat het “Volkslatijn”
waaruit de Sardische dialecten afstammen, niet hetzelfde is als de verschillende variëteiten
“Volkslatijn” waaruit de dominante talen afstammen. Met andere woorden, deze verschillende
Romaanse talen hebben strikt gesproken eigenlijk geen gemeenschappelijke voorouder ten opzichte
waarvan bepaald zou kunnen worden hoe archaïsch ze zijn.

Abbasanta Orune

Aritzo Oschiri

Atzara Ottana

Bauladu Ozieri

Bitti Pattada

Budduso Portoscuso

Burcei Romana

Desulo S. Antioco

Escolca S. Giovanni Suergiu

Fonni Sassari

Ghilarza Scano Montiferru

Gonnosfanadiga Sedilo

Guspini Sedini

Iglesias Seneghe

Illorai Sestu

Luras Setzu

Mara Calagonis Siamaggiore

Musei Siniscola

Narcao Solarussa

Nughedu S. Nicolo Suni

Nule Tempio

Nurachi Teulada

Nurri Torpe

Ollolai Ula Tirso

Olmedo Villamassargia

Orani Villan. Monteleone

Oristano Villaurbana

Figuur 2: de geografische locaties van de
geselecteerde Sardische plaatsen.
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Daarom bepaalden we de mate waarin variëteiten archaïsch zijn steeds aan de hand van het
Klassieke Latijn. Het Klassieke Latijn, hoewel vrij verschillend ten opzichte van de verzameling
verschillende “Volkslatijnen” waaruit de Romaanse talen afstammen, beschikt over een voldoende
mate van conservatisme en stabiliteit om er de mate waarin variëteiten archaïsch zijn aan te kunnen
afmeten. Dit houdt in dat de door ons verrichte metingen de mate waarin de verschillende
Romaanse variëteiten archaïsch zijn, niet rechtstreeks representeren door middel van een
vergelijking met de taalkundige voorouder, maar slechts indirect, door middel van een vergelijking
met een taal die zeer nauw verwant is aan de verschillende voorouders van de betrokken talen.

De (relatieve) stabiliteit van het te vergelijken materiaal is een noodzakelijk vereiste, omdat
datgene wat wij met elkaar vergelijken eigenlijk twee synchronische fasen van de betrokken talen
zijn, die als geheel in beschouwing genomen worden op een bepaald moment van hun ontwikkeling.
Anders dan in traditionele diachrone studies wordt in onze analyse niet gekeken naar de etymologie
van woorden, omdat de geschiedenis van individuele woorden niet dezelfde hoeft te zijn als de
geschiedenis van de hele taalstructuur. Een enkel woord kan radicaal veranderen (bijv. door
semantische verschuiving), terwijl de rest van de taal stabiel blijft. Wat hier dus telt, is de
segmentele samenstelling van het woord. Dat woord moet in minstens één van zijn betekenissen
synoniem zijn met het woord uit de vragenlijst. Alleen woorden die in één of meer betekenissen
synomiem zijn, worden met elkaar vergeleken, ongeacht hun oorsprong.

De methodologische aanpak waar wij voor gekozen hebben, neemt dus alleen de eerste van
de twee variabelen Vorm en Betekenis die een rol spelen in taalverandering in beschouwing.
Betekenis wordt constant gehouden door altijd te refereren naar de betekenis van het hedendaagse
Sardische woord. Dit procedé is de enige mogelijkheid om kwantitatieve en objectieve
vergelijkingen te maken, die alleen uitvoerbaar zijn op grond van fonetisch meetbare
vormverschillen. Veranderingen in de betekenis van woorden zijn heel moeilijk meetbaar.

Als gevolg van deze benadering werd bijvoorbeeld het zuidelijk-sardische woord castiàδa
(hij/zij keek) met de klassieke vorm ASPICIEBAT vergeleken, en niet met CASTIGABAT (de
oorspronkelijke vorm van het woord die alleen in het Volkslatijn van Zuid-Sardinië die betekenis
heeft gekregen). Met andere woorden: in onze metingen telt de tot Zuid-Sardinië beperkte
semantische evolutie van het klassieke werkwoord CASTIGARE (“op het vee letten/wachten”) als de
introductie van een totaal nieuw woord. Semantisch gezien is deze keuze verder gerechtvaardigd
door het feit dat CASTIGARE in andere Romaanse talen semantisch geëvolueerd is tot de betekenis
‘educatief straffen’. De drie betekenissen van het oorspronkelijke CASTIGARE staan duidelijk te ver
uit elkaar om een voor ons doel geschikte vergelijking nog mogelijk te maken. Daardoor wordt de
fonetische afstand tussen het zuidelijk Sardisch en het Klassieke Latijn natuurlijk aanzienlijk groter
dan dat het geval zou zijn met een analyse die het primaat legt bij etymologieën. Maar synchronisch
bekeken, zijn het Latijnse CASTIGARE (‘op het vee letten’) in de klassieke fase, het huidige
Italiaanse kasti©are (‘educatief straffen’) en het huidige zuidelijk Sardische kastjai (‘kijken’) drie
verschillende woorden, ondanks hun gemeenschappelijk oorsprong. Zouden we ze comprimeren tot
één en hetzelfde woord vanwege hun etymologie, dan zouden we meer onrecht doen aan de
taalkundige werkelijkheid.

Wat de uitspraak van de Latijnse woorden betreft, hebben wij gebruik gemaakt van de meest
waarschijnlijke reconstructies daarvan (zie Vineis 1994).

2.3.2 De dominante talen
Wat de dominante talen betreft hebben wij ervoor gekozen om het onderzoek te beperken tot de
structurele (fonologische, morfologische en lexicale) afstand tussen de huidige Sardische dialecten
en de huidige structuren van deze contacttalen. Hoewel het ook zeer interessant zou zijn om te
bepalen hoe de situatie was na de eerste periode van taalcontact, vergt dit een uitgebreid onderzoek
op zich.

Ons doel is hier dus beperkt tot het vaststellen van de mate waarin de Sardische dialecten
zich onderscheiden ten opzichte van het Latijn aan de ene kant, en de hedendaagse vormen van
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verschillende talen die in de traditionele literatuur als contacttalen aangewezen worden (Pisaans,
Genuees, Catalaans, Spaans en Italiaans) aan de andere kant. Deze dialecten hebben, ook dankzij de
bijdragen van de verschillende contacttalen, in een periode van meer dan 2000 jaar een eigen vorm
gekregen. Wat ons hier nu interesseert, is in hoeverre de Sardische dialecten zich als zelfstandige
taalkundige systemen profileren ten opzichte van de bovengenoemde reeks talen waarmee ze een
deel van hun geschiedenis gemeen hebben.

Om deze reden is het van belang om ook de ontwikkelingen in beschouwing te nemen die
hebben plaatsgehad nadat het contact tussen deze talen en het Sardisch verbroken werd. Daarom
vergeleken we de Sardische dialecten met de huidige (standaard)vormen van de verschillende
dominante talen, en niet met de vormen die talen hadden op het moment van het contact. Wat het
Pisaans betreft hebben wij het standaard Italiaans in beschouwing genomen, omdat dit Toscaans
dialect heel dicht bij het Florentijns ligt, en het Florentijns de basis van het standaard Italiaans
vormt.

Net als in het geval van het Volkslatijn ten opzichte van het Klassieke Latijn gaan op deze
manier enkele aspecten van taalcontact verloren. Het is zeker interessant om te weten dat het
noordelijk Sardisch abbaidare (‘kijken’) uit het middeleeuws Toscaans agguaitare komt, maar deze
vorm is ook volkomen verdwenen uit het huidige Italiaans. Dus vanwege het feit dat wij willen
weten hoeveel het huidige Italiaans van de Sardische dialecten verschilt, hebben wij bij het meten
van de afstand het hedendaagse Italiaanse woord guardare met het noordelijke Sardisch abbaidare
vergeleken. Ook in dit geval leidt onze keuze tot een grotere structurele afstand tussen de twee talen
dan het geval zou zijn geweest als we een etymologisch pad hadden gevolgd. Desondanks is deze
keuze gerechtvaardigd door de algemene methodologische keuze om dezelfde fases in de
verschillende talen met elkaar te vergelijken.

2.3.3 Het Nederlands
De bepaling van de invloed van dominante talen op dialecten door middel van computationele
kwantitatieve methoden werd voor het eerst beschreven in Heeringa & Nerbonne (2000). Zij
vergelijken dialectteksten uit 1874 met vergelijkbare teksten van dezelfde dialecten in 1996 en laten
zien dat op basis van deze bronnen de meeste dialecten in Nederland vernederlandst zijn.

In Heeringa et al. (2000) wordt een kleine groep dialecten aan weerskanten van de
Nederlandse/Duitse grens vergeleken ten opzichte van het standaard Nederlands en het standaard
Duits. Het betreft dialecten in of vlakbij het graafschap Bentheim. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van materiaal uit 1974/1975 en door de onderzoekers zelf opgenomen materiaal uit 1999. Het bleek
dat in enkele gevallen de Nederlandse dialecten convergeerden naar het standaard Nederlands, en de
Duitse dialecten sterk convergeerden naar het standaard Duits.

Ons onderzoek is dus het derde in zijn soort. Het verschil is echter dat we ons baseren op
één bron, namelijk materiaal dat verzameld is in 2001. We kunnen de mate van verwantschap van
de Sardische dialecten met Romaanse dominante talen bepalen, maar op basis van alleen dit
materiaal kunnen we niet bepalen of bijvoorbeeld de mate van verwantschap van Sardische
dialecten met het Catalaans altijd al zo groot geweest is, of pas later na taalcontact zo groot
geworden is.

Om een indicatie te hebben of de afstand tussen een Sardisch dialect en een Romaanse
dominante taal als groot of klein beschouwd moet worden, hebben we ook het standaard Nederlands
als extern referentiepunt toegevoegd. Als Indo-europese taal is het Nederlands een ver verwante taal
van de Romaanse talen, zij het dat later wel een aantal Franse woorden in de Nederlandse
woordenschat als leenwoorden opgenomen werden. Het standaard Nederlands deelt echter een
aantal neologismen met hen en met alle officiële talen van Europa. Als gevolg hiervan is er een
zekere mate van overeenkomst tussen het Nederlands en de andere talen die hier in beschouwing
zijn genomen. Deze blijkt rond de 60% te liggen, op het eerste gezicht een verbazingwekkend hoog
percentage. In de volgende paragrafen zullen we uitleggen hoe dit percentage bepaald is.
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3 De meting van fonetische afstanden tussen taalvariëteiten
Voor het meten van afstanden tussen dialecten op basis van transcripties bestaan meerdere
algoritmen. In Hoppenbrouwers & Hoppenbrouwers (2001) wordt de Featurefrequentiemethode
(FFM) gepresenteerd en toegepast op Nederlandse dialecten. Per dialect worden voor een gegeven
transcriptie de frequenties van distinctieve klankkenmerken (features) bepaald. De afstand tussen
twee dialecten wordt bepaald door de featurefrequenties te vergelijken.

Een andere aanpak wordt toegepast door Kessler (1995) op Ierse dialecten. Dialecten
worden vergeleken door de afstand tussen woorden te meten met behulp van het Levenshtein-
algoritme. Een beschrijving van de toepassing van dit algoritme op Nederlandse dialecten vinden
we in Nerbonne en Heeringa (1998).

Voor ons artikel kozen we voor de laatste aanpak. De laatste aanpak heeft twee voordelen
ten opzichte van de eerste, namelijk dat een woord als een taalkundige eenheid wordt beschouwd,
en dat rekening wordt gehouden met de (volg)orde van klanken binnen een woord. Hieronder
beschrijven we het gebruik van de Levenshtein-afstand (§3.1), en de verfijning van het algoritme,
gerealiseerd door rekening te houden met graduele klankafstanden (§3.2).

3.1 De Levenshtein-afstand
Bij gebruik van de Levenshtein-afstand worden talen vergeleken door een woord uit de ene taal te
vergelijken met het corresponderende woord in de andere taal. Het vergelijken gebeurt door te
bepalen hoe zo eenvoudig mogelijk het ene woord kan worden veranderd in het andere woord door
klanken toe te voegen, te verwijderen of te vervangen. Aan de operaties worden gewichten
toegekend. In de eenvoudigste vorm van het algoritme hebben de operaties toevoegen, verwijderen
en vervangen alle drie hetzelfde gewicht, bijvoorbeeld 1.

Stel het woord korst wordt in de ene taal uitgesproken als [kœstû] en in de andere taal als
[kørst]. Het veranderen van de ene variant in de andere gaat als volgt:

[kœstû] verwijder [û] 1
[kœst] vervang [œ] door [ø] 1
[køst] voeg toe [r] 1
[kørst]


3

Voor de bepaling van deze afstand door het Levenshtein-algoritme, worden beide woorden onder
elkaar gezet, waarbij een keuze gemaakt wordt welke klanken uit het ene woord corresponderen
met welke klanken uit het andere woord. Het resultaat hiervan noemen we een alignment. De kracht
van het Levenshtein-algoritme is nu dat dit algoritme altijd die woordafstand vindt die berekend is
op basis van een alignment waarin de klankcorrespondenties zodanig zijn gekozen, dat de som van
de operaties minimaal is. In ons voorbeeld ziet de alignment er als volgt uit:

k œ φ s t û

k ø r s t φ

0  + 1  + 1  + 0  +  0  + 1 = 3

Wanneer op deze manier twee woorden met elkaar vergeleken worden, zal de afstand tussen langere
woorden gemiddeld genomen groter zijn dan de afstand tussen kortere woorden. Hoe langer een
woord is, hoe groter de kans is dat er verschillen zijn ten opzichte van het corresponderende woord
in een ander dialect. Omdat dit niet overeenstemt met het idee dat een woord een taalkundige
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eenheid is, ongeacht het aantal elementen waaruit het bestaat, wordt de Levenshtein-afstand gedeeld
door de lengte van de alignment (de gecombineerde woordlengte). In ons voorbeeld is deze gelijk
aan 6. De woordafstand, genormaliseerd over de lengte, is nu gelijk aan 3/6 = 0.5.

Vaak zijn meerdere alignments mogelijk, die niet alle even lang zijn, maar waarbij de som
van de gewichten van de gebruikte operaties wel steeds hetzelfde is. In dat geval delen we altijd
door de lengte van de langste alignment, omdat de langste alignment het grootste aantal
klankcorrespondenties bevat waarvoor geldt dat de klanken van die correspondentie aan elkaar
gelijk zijn. Wanneer twee met elkaar corresponderende klanken (één uit het ene, en één uit het
andere woord) aan elkaar gelijk zijn, spreken we van een match. We veronderstellen dat de langste
alignment de beste benadering is van hoe mensen perceptief het verschil tussen twee woorden
waarnemen. Wanneer klanken in het ene woord in dezelfde volgorde voorkomen in een ander
woord, zal de luisteraar (onbewust) veronderstellen dat de betreffende klanken in het ene woord
corresponderen met de klanken in het andere woord.

Wanneer we de lengte van de langste alignment bepaald hebben, is het ook goed mogelijk
de afstand tussen twee woorden uit te drukken in een percentage. In dat geval moeten we de som
van de gewichten van de operaties delen door het product van de lengte van de langste alignment en
het hoogst mogelijke gewicht, en dat quotiënt vermenigvuldigen met 100. In dit voorbeeld hebben
de gewichten de waarde 0 (klanken zijn gelijk) of 1 (klanken zijn ongelijk, een klank wordt
toegevoegd, of een klank wordt verwijderd), dus is ook de waarde van het hoogst mogelijke
gewicht gelijk aan 1. In percentages uitgedrukt wordt de afstand nu gelijk aan [3/(6*1)]*100 = 50%.

Omdat vergeleken wordt op basis van 200 woorden, krijgen we bij vergelijking van twee
dialecten 200 procentuele Levenshtein-afstanden. De procentuele dialectafstand is nu gelijk aan de
gemiddelde procentuele Levenshtein-afstand.

We zien dat bij toepassing van de Levenshtein-afstand niet alleen woordgrenzen in acht
genomen worden, maar bovendien ook de volgorde van klanken in een woord in de beschouwing
betrokken wordt. Deze methode vormt het uitgangspunt voor de rest van dit artikel.

Omdat 200 woordparen worden vergeleken in alle paren die gevormd kunnen worden uit de
60 taalvariëteiten (54 Sardische dialecten, het Latijn, vier dominante talen en het Nederlands),
worden in totaal [((60*60)-60)/2] * 200 =354000 woordafstanden bepaald.

Omdat dit artikel de inzet van de Levenshtein-afstand in de studie van taalcontact bepleit,
willen we ook duidelijk zijn over de beperkingen die er aan vastzitten. Ten eerste meet de methode
de afstand op basis van de segmentele representatie van woorduitspraken. Suprasegmentele
eigenschappen zoals intonatie en klemtoon worden systematisch buiten beschouwing gelaten. Ons
pleidooi voor het gebruik van de Levenshtein-afstand mag niet worden geïnterpreteerd als
minachting van taalverschillen die hierdoor niet goed geanalyseerd kunnen worden. Daarvoor zijn
andere methoden nodig. Ten tweede zijn fonetische transcripties nodig van de uitspraken van
dezelfde woorden op veel verschillende plaatsen. Het is uiteraard een voordeel dat de methode met
veel materiaal uit de voeten kan, maar veel materiaal is ook nodig om goede resultaten te
verkrijgen. Ten derde houdt de vergelijking niet speciaal rekening met fonologische processen,
zoals final devoicing (verscherping) in gevallen zoals [le.v\] vs. [le.f] in het Nederlands. In dit soort
gevallen wordt de afstand vergroot, zowel door de \-deletie alsook door het verschil tussen [v] en
[f], hoewel dat laatste het automatische gevolg is van het eerste, gegeven de final devoicing. Zoals
we hieronder laten zien, zal het verschil [v/f] echter wel minimaal zijn wanneer we de Levenshtein-
metriek verfijnen door het gebruik van fonetische kenmerken.

3.2 Graduele klankafstanden
Bij het vergelijken van talen op basis van fonetische symbolen wordt geen rekening gehouden met
het feit dat sommige klanken heel verwant, en andere heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld het paar
[b,p] is meer verwant dan het paar [a,p]. Verder worden bij vergelijking op basis van symbolen de
diakritische tekens niet in de beschouwing meegenomen. Wanneer we bijvoorbeeld een [a] met een
[a~] vergelijken dan is het moeilijk te zeggen wat de mate van verschil precies is. We moeten dus een
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keuze maken: of de klanken als gelijk beschouwen, of als compleet verschillend. Omdat de mate
van overeenkomst tussen een klank zonder, en een klank met één of meer diakritische tekens
meestal groter zal zijn dan de mate van verschil, kozen we ervoor om verschil in diakritische tekens
niet te verwerken. Een [a] en een [a ~] worden dus als identieke klanken beschouwd. Tenslotte wordt
geen rekening gehouden met het feit dat bijvoorbeeld de toevoeging of verwijdering van een lage
vocaal zwaarder moet wegen dan de toevoeging of verwijdering van de glottisslag.

Genoemde problemen worden opgelost door elke klank te vervangen door een reeks van
featurewaarden: een featurevector. Elk feature kan worden beschouwd als een fonetische
eigenschap die kan worden gebruikt voor het classificeren van klanken. Een featurevector bevat
voor elke feature een waarde die aangeeft in welke mate de eigenschap geldt. Bij representatie van
klanken door featurevectoren kan de invloed van diakritische tekens nu te gelde gemaakt worden
door de featurewaarden dienovereenkomstig aan te passen. Bijvoorbeeld de feature lengte heeft per
default de waarde 0. Wordt voor een klank echter aangegeven dat deze half lang is, dan krijgt de
feature lengte de waarde 1, en wordt voor een klank aangegeven dat deze lang is, dan krijgt de
feature lengte de waarde 2. Het gewicht voor de vervanging van de ene klank door de andere in de
Levenshtein-afstand is nu gelijk aan de afstand tussen de twee featurevectoren die corresponderen
met die beide klanken. De afstand kan berekend worden als de wortel uit de som van de
gekwadrateerde verschillen van de corresponderende featurewaarden (Euclidische afstand).

 Om ook het graduele gewicht voor de toevoeging of verwijdering van een klank te kunnen
bepalen, moet ook ‘stilte’ in termen van features gedefinieerd worden. Wanneer een vocaal
vergeleken wordt met ‘stilte’, is ‘stilte’ gedefinieerd als de sjwa, maar dan met [-vocaal]. Wanneer
een consonant vergeleken wordt met ‘stilte’, is ‘stilte’ gedefinieerd als de glottisslag, maar dan met
[-consonant], en is de stop gedefinieerd als afwezig (afhankelijk van de wijze waarop in het
betreffende featuresysteem de aanwezigheid van een stop wordt gedefinieerd). Het gewicht voor
toevoegen of verwijderen wordt nu berekend als de vervanging van 'stilte' door de betreffende
klank, of als vervanging van de klank door 'stilte'.

Hoewel deze aanpak tot vrij goede resultaten kan leiden bij dialectvergelijkingen, zijn
featuresystemen niet, of slechts indirect gebaseerd op daadwerkelijke metingen. Bovendien blijft de
definitie van ‘stilte’ kunstmatig. De resultaten in dit artikel zijn daarom gegenereerd met behulp van
een aanpak waarbij klanken vergeleken worden op basis van hun spectrogrammen. ‘Stilte’ is dan
gedefinieerd als de afwezigheid van intensiteit voor alle frequenties in alle spectra. Bij de
vergelijking van spectrogrammen gebruikten we het Bark-filter. Dit filter geeft een min op meer
logaritmische frequentieschaal (zie Traunmüller 1990), waardoor rekening wordt gehouden met het
feit dat de afstand tussen lage tonen als groter wordt ervaren dan de afstand tussen hoge tonen.
Verder gebruikten we voor wat betreft de amplitudes (de intensiteiten van de frequenties) de
Decibel-schaal. In deze schaal worden de logaritmische waarden genomen, waardoor rekening
wordt gehouden met het feit dat lage tonen niet als luider worden ervaren dan hoge tonen, hoewel
dat wel het geval is. Wanneer we de afstand tussen twee klanken willen meten door de
corresponderende spectrogrammen te vergelijken, kan het zijn dat het aantal spectra per
spectrogram verschillend is. In dat geval maken we de lengtes als volgt gelijk: stel het spectrogram
van de ene klank heeft n spectra, en die van de andere klank m spectra, dan dupliceren we elk van
de n spectra m keer, en elk van de m spectra n keer. De afstand tussen twee spectra is nu gelijk aan
het gemiddelde van de Euclidische spectrum-afstanden.

Om een woordafstand in percentages te kunnen uitdrukken, is het nodig om de waarde van
het hoogst mogelijke gewicht bepaald te hebben (zie §3.1). De grootste afstand maten we tussen het
spectrogram van de [a] en van ‘stilte’. In de berekeningen beschouwen we daarom het verschil
tussen [a] en ‘stilte’ als 100%, waardoor alle andere klankafstanden daar ergens tussenin komen te
liggen.

Uit de resultaten werd duidelijk dat de liquidae en nasalen akoestisch sterk verwant zijn met
de vocalen. Om wel rekening te houden met syllabificatie was een kleine aanpassing in het
Levenshtein-algoritme nodig. Het algoritime is zodanig aangepast dat in de alignment een vocaal
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alleen tegenover een vocaal mag komen te staan, en een consonant tegenover een consonant
(vergelijk het voorbeeld onder §3.1). Hierbij vallen de [i], de [u] en de sjwa zowel onder de vocalen
als de consonanten, en de [j] en de [w] vallen zowel onder de consonanten als de vocalen. Ook mag
de sjwa tegenover een sonorant komen te staan.

Binnen de Levenshtein-afstand verwerken we als suprasegmentele tekens: extra kort, half
lang en lang. Deze lengtewaarden verwerken we door de transcriptie vooraf aan te passen. In de
transcriptie worden klanken zonder lengte-aanduiding verdubbeld, halflange klanken worden
verdrievoudigd, en lange klanken worden verviervoudigd.

Als diakritische tekens verwerken we: klinkernasaliteit en apicaliteit. Het mooiste zou zijn
als we van alle klanken ook een genasaliseerd sample hadden, en van de [s] en de [z] een apicaal
sample. Deze samples waren echter binnen de tijdsspanne van dit onderzoek niet beschikbaar. Om
klinkernasaliteit toch te kunnen verwerken, berekenen we de afstand van een niet nasale klinker 1
en een nasale klinker 2 door het gemiddelde te nemen van de afstand tussen klinker 1 en de niet-
nasale versie van klinker 2, en de afstand van klinker 1 tot de [n]. Apicaliteit komt alleen voor bij de
[s] en de [z]. Het gaat dus om de [s fi] en de [zfi]. Om apicaliteit te kunnen verwerken, berekenen we de
afstand van een klank tot de [sfi] door het gemiddelde te nemen van de afstand van die klank tot [s]
en de afstand van die klank tot [ß]. De afstand van een klank tot de [zfi] bepalen we door het
gemiddelde te nemen van de afstand van die klank tot [z] en de afstand van die klank tot [Ω].

Bij vergelijking van resultaten op basis van features met de resultaten op basis van
spectrogrammen blijkt dat de laatste resultaten meer in overeenstemming zijn met wat men
enerzijds op basis van de geografie, en anderzijds op basis van resultaten uit de traditionele
Sardische dialectologie verwacht. De keuze voor het gebruik van spectrogrammen is dus niet alleen
te rechtvaardigen op grond van de beter verantwoorde methodologie, maar ook op grond van betere
resultaten. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de klankvergelijking op basis van hun
spectrogrammen zie Bolognesi, Frías Conde & Heeringa (te verschijnen).

4 De classificatie van taalvariëteiten
Wanneer alle 60 taalvariëteiten (54 Sardische dialecten, het Latijn, vier dominante talen en het
Nederlands) met elkaar vergeleken zijn, kunnen de Levenshtein-afstanden gerangschikt worden in
een matrix die bestaat uit 60 rijen en 60 kolommen. De tabel is vergelijkbaar met een kilometertabel
tussen grote steden, zoals we die soms in zakagenda's kunnen aantreffen. Onze tabel vormt de basis
om te komen tot een classificatie van de taalvariëteiten. Daardoor worden structuren die als het
ware verborgen zitten in de afstanden, zichtbaar. We gebruikten twee verschillende
classificatiemethoden die elkaar goed aanvullen, namelijk cluster-analyse (§4.1) en
multidimensional scaling (§4.2). Het resultaat van cluster-analyse is een scherpe indeling in
groepen, terwijl het resultaat van multidimensional scaling goed laat zien hoe de variëteiten zich tot
elkaar verhouden, ook wanneer variëteiten tot (heel) verschillende groepen behoren.

4.1 Hiërarchische cluster-analyse
Het doel van cluster-analyse is om belangrijke groepen in complexe data te identificeren. De
groepen worden ook wel clusters genoemd, en de bepaling van de clusters wordt daarom aangeduid
als cluster-analyse. Wanneer bovendien een cluster deel uitmaakt van een supercluster (en een
supercluster van supersupercluster enz.), wordt daarmee een hiërarchie gegeven en spreekt men van
hiërarchische cluster-analyse. Het algoritme wordt uitvoerig beschreven door Jain en Dubes
(1988). We geven hier een korte uitleg aan de hand van een voorbeeld. Stel we hebben de volgende
matrix:
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Italiaans Spaans Catalaans Iglesias Scanu
Italiaans 0 17.6 20.0 17.9 18.3
Spaans 0 15.2 20.0 19.8
Catalaans 0 20.6 21.0
Iglesias 0 12.1
Scanu 0

In deze matrix geven de getallen de onderlinge afstanden van vijf variëteiten weer. De waarde van
iedere cel (i,i) is uiteraard gelijk aan 0 (de afstand van een variëteit tot zichzelf). Omdat de matrix
symmetrisch is, hebben we de gegevens in de linker onderhelft niet nodig.

De bepaling van clusters verloopt iteratief. In elke stap van de procedure zoeken we in de
matrix de variëteiten met de kleinste afstand op, en combineren die tot één cluster. Met het oog op
de iteraties die op de huidige iteratie volgen bepalen we de afstand van het nieuw gevormde cluster
tot alle overige variëteiten. De afstand van k tot een nieuw gevormd cluster [ij] wordt nu gelijk aan
het gemiddelde van de afstand tussen i en k en de afstand tussen j en k. Voor elke k berekenen we
dus:

Het proces waarbij we in elke iteratie een reductie uitvoeren herhalen we tot er geen elementen
meer zijn overgebleven die tot een nieuw cluster kunnen worden gecombineerd. Het resultaat is een
complete hiërarchische groepering van de variëteiten. Dit kan worden gevisualiseerd in de vorm van
een dendrogram, een boom waarin de bladeren overeenkomen met de variëteiten en de lengtes van
de takken corresponderen met de fonetische afstanden. Het resultaat op basis van alle 60 variëteiten
(54 Sardische dialecten, het Latijn, 4 dominante talen en het Nederlands) is te vinden in Appendix
1.

4.2 Multidimensional scaling
Op basis van de geografische coördinaten van plaatsen kan men de onderlinge afstanden bepalen.
Het omgekeerde is ook mogelijk: op basis van de onderlinge afstanden kan men een optimaal
coördinatensysteem bepalen met de coördinaten van plaatsen daarin. Dit laatste wordt gerealiseerd
met een techniek die bekend staat als ‘multidimensional scaling’. Multidimensional scaling is een
techniek die vergelijkbaar is met factoranalyse (Kruskal & Wish 1984). Op een multidimensional
scaling-plot zijn sterk verwante talen dicht bij elkaar geplaatst, terwijl sterk verschillende talen juist
ver uit elkaar geplaatst zijn. Er wordt duidelijk weergegeven hoe de variëteiten zich tot elkaar
verhouden, ook wanneer ze totaal verschillende groepen behoren. Hierbij wordt het aan het oog van
de kijker overgelaten om daarin groepen te ontdekken.

In onze experimenten hebben we gebruik gemaakt van de Multidimensional Scaling-
routines in het statistisch pakket R, versie 1.3.0 en pasten die toe op de tabel die de onderlinge
afstanden van de 54 Sardische dialecten bevat. Bij gebruik van Kruskal's Non-Metric
Multidimensional Scaling bleek de correlatie tussen de oorspronkelijke Levenshtein-afstanden in de
tabel en de Euclidische afstanden die we maten tussen de punten op de 2-dimensionale
multidimensional scaling-plot het grootst te zijn, namelijk 0.99. Het resultaat op basis van de 54
Sardische dialecten is te vinden in Appendix 2. De drie zuid Corsicaanse dialecten zijn weggelaten,
omdat dit drietal een sterk afwijkende groep vormt ten opzichte van de 'echte' Sardische dialecten
en de punten van de 'echte' Sardische dialecten daardoor erg dicht bij elkaar zouden komen te liggen
in de plot, wat tot een minder duidelijk beeld zou leiden.

Om meer zicht te krijgen op de betekenis van de beide dimensies in de plot hebben we voor
elk van de beide dimensies afzonderlijk de Euclidische afstanden tussen de variëteiten bepaald zoals

dk(ij) = dki + dkj

      2
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ze gegeven worden in de plot. Deze afstanden correleerden we met de Levenshtein-afstanden van
elk van de 200 woorden afzonderlijk. Daaruit bleek dat de eerste dimensie (de y-as in de plot) het
sterkst correleert met de Levenshein-afstanden van het woord 'bandai' (gaan): r=0.93. De
belangrijkste vormen zijn: [a¯Îa‰´] (noord), [anda‰´] (midden) en [andai] (zuid). De tweede
dimensie (de x-as in de plot) bleek het sterkst te correleren met de Levenshtein-afstanden van het
woord 'cosa' (ding): r=0.43. De belangrijkste vormen zijn: [køza] (noord, west en zuid) en [køzfia]
(midden oost).

5. De resultaten van de metingen
De metingen van de fonetische afstanden tussen de Sardische dialecten en de verschillende
contacttalen, inclusief het Latijn, hebben resultaten opgeleverd die afwijken van wat men zou
verwachten op grond van de traditionele opvattingen. De resultaten worden hieronder per taal
gepresenteerd.

5.1 Latijn
Wat de verhouding tussen het Latijn en de Sardische dialecten betreft, kunnen we aan de hand van
onze metingen concluderen dat het stereotype dat bestaat uit de gedachte dat de Sardische dialecten
heel archaïsch zijn, volkomen ongegrond blijkt te zijn. Eigenlijk blijken alle onderzochte talen een
grote fonetische afstand te hebben ten opzichte van het Klassieke Latijn. Dit valt des te meer op als
we die met de afstand tussen het Nederlands en het Latijn vergelijken. In Tabel 1 worden de
verschilpercentages van de verschillende Romaanse hoofdvariëteiten ten opzichte van het Latijn
gegeven. Daarbij is de afstand tussen “het Sardisch” en het Latijn berekend als de gemiddelde
afstand van alle dialecten.

Tabel 1: Verschilpercentages ten opzichte van het Latijn
Italiaans Spaans Tempio Sassari Sardische dialecten Catalaans Genuees

28.3 30.6 31.0 31.1  gem. 32.0
 min.  30.2 (Siniscola)
 max. 33.5 (Guspini)
 s.d.     0.9

32.7 33.7

 achtergronddivergentie: 31.3; s.d.: 1.7 Nederlands: 41.0

We nemen nu het gemiddelde van de verschilpercentages voor het Italiaans, Spaans, Tempio,
Sassari, Sardisch, Catalaans en Genuees, en noemen dit de achtergronddivergentie van deze groep
talen ten opzichte van het Latijn. Deze blijkt 31.3% te zijn. In vergelijking is de fonetische afstand
tussen het Latijn en het ver gerelateerde Nederlands niet veel groter (41.0%). De
achtergronddivergentie van deze Romaanse talen ten opzichte van het Latijn is ook groter dan de
gemiddelde divergentie die deze talen ten opzichte van elkaar vertonen (algemene
achtergronddivergentie). Deze is 26.5% en is dus 4.8% kleiner dan de achtergronddivergentie ten
opzichte van het Latijn.5

Dit betekent dat ondanks het feit dat de Romaanse talen uit elkaar, en steeds verder van het
Latijn zijn afgegroeid, er ook een merkbare convergentie heeft plaatsgevonden welke deels te
maken heeft met het aantal neologismen die vele Europese talen met elkaar delen (17 woorden:
8.5% van de steekproef) en met het feit dat het “Volkslatijn”, waarvan zij eigenlijk afstammen, in
belangrijke mate van het Klassieke Latijn verschilde al voor het zich in de verschillende Romaanse
variëteiten afsplitste.6

De Sardische dialecten wijken niet af van dit algemene patroon. De mate waarin een
doorsnee Sardisch dialect archaïsch is, valt ongeveer samen met de achtergronddivergentie van de
betrokken talen. Het meest “archaïsche” dialect (Siniscola) vertoont een kleinere fonetische afstand
dan de achtergronddivergentie (1.1%), maar deze is minder dan de helft van het verschil tussen de
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afstand van het Italiaans en de achtergronddivergentie (3.0). Bovendien verschilt de afstand van
Siniscola slechts 0.4% van die van het Spaans.

Het “minst zuivere” dialect van Guspini vertoont een afstand die slechts 3.3% meer verschilt
van het Latijn dan die van Siniscola. De gemiddelde afstand van alle Sardische dialecten ten
opzichte van het Latijn is 32.0%, met een standaarddeviatie (sd) van 0.9%. Als we de
achtergronddivergentie (31.3%) als maatstaf nemen voor de mate waarin een variëteit als archaïsch
beschouwd moet worden (een afstand die kleiner is dan de achtergronddivergentie betekent dat de
taal weinig innovatief is, een afstand die groter is betekent dat de taal sterk innovatief is), komt een
doorsnee Sardisch dialect in de groep van de meer innovatieve Romaanse talen terecht.

Het Italiaans met “slechts” 28.3% afstand ten opzichte van het Latijn is aanzienlijk meer
“archaïsch” dan zelfs de meest conservatieve dialecten van het Sardisch. Het verschil van 5.2% ten
opzichte van de afstand tussen het Latijn en het dialect van Guspini is groot wanneer men bedenkt
dat het verschil tussen de afstanden Latijn-Guspini en Latijn-Nederlands gelijk is aan 7.5%. De
relatief sterke mate waarin het Italiaans archaïsch blijkt te zijn, is te verklaren uit het feit dat, in
tegenstelling tot de Sardische dialecten, het Italiaans enkele eeuwen lang alleen een schrijftaal is
geweest die nauwelijks fonologische ontwikkelingen kende.

Zie verder Appendix 4 voor de fonetische afstand tussen het Latijn en de rest van de
Sardische dialecten.

5.2 Genuees
Tijdens de Middeleeuwen heeft de handelsrepubliek van Genua een belangrijke rol op Sardinië
gespeeld, voornamelijk in het noorden van het eiland. Daar hebben zich ook verschillende leden van
de machtige familie Doria gevestigd als feodale heren. De heerschappij van de Dorias op grote
delen van Noord-Sardinië duurde nog een eeuw na de Aragonese bezetting (Casula 1998). In die
tijd kreeg Sassari stadsrechten en het wordt algemeen aangenomen dat een redelijk groot aantal
handelaren en vaklieden uit Genua zich daar vestigden.

Om deze historische redenen wordt in het algemeen ook aangenomen dat het sterk
afwijkende dialect van Sassari ook sterk beïnvloed werd door het Middeleeuwse Genuees (Blasco
Ferrer 1984). Het Sassarees wordt dus beschouwd als het resultaat van het contact tussen het
Noordelijke Sardisch en het Genuees, met ook enkele Italiaanse (Pisaanse) invloeden. Desondanks
blijkt uit onze metingen dat de fonetische afstand tussen het Genuees en het Sassarees ongeveer
samenvalt met de achtergronddivergentie. Zie Tabel 2.

Tabel 2: Verschilpercentages ten opzichte van het Genuees
Italiaans Tempio Sassari Spaans Catalaans Sardische dialecten

21.2 25.4 27.2 29.6 30.7  gem. 31.1
 min. 30.2 (Villamassargia)
 max. 32.2 (Ollolai)
 s.d.     0.5

 Achtergronddivergentie: 27.5; s.d.: 3.8 Nederlands: 41.9

De afstand tussen het Sassarees en het Genuees verschilt weinig van de afstand Genuees-Spaans
(2.4%), terwijl tussen deze twee talen nooit contact is geweest. In Tabel 3 kunnen we echter zien dat
het Sassarees een afstand ten opzichte van het Italiaans en het Sardisch (beide contacttalen in het
heden)7 vertoont die weinig verschilt van de achtergronddivergentie, terwijl er sterke
overeenkomsten zijn tussen het Sassarees en het aangrenzende (en van oorsprong Zuid-
Corsicaanse) dialect van Tempio:
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Tabel 3: Verschilpercentages ten opzichte van het dialect van Sassari
Tempio Italiaans Sardische dialecten Genuees Spaans Catalaans

11.3 22.5  gem. 22.9
 min. 21.5 (Villamassargia)
 max. 24.2 (Aritzo)
 s.d.   0.7

27.2 27.6 28.5

 Achtergronddivergentie: 23.3; s.d.: 6.4 Nederlands: 42.0

De afstand tussen Tempio en Sassari is slechts 11.3%, tegen een achtergronddivergentie van 23.3%
en een afstand Sassarees-Genuees van 27.2%. Het Gallurese dialect van Tempio is dus de meest
waarschijnlijke kandidaat als contacttaal die naast het Sardisch aan de oorsprong van het Sassarees
ligt. Het verschil tussen de afstand Tempio-Sassari en de achtergronddivergentie is 12%, d.w.z. nog
groter dan de afstand Tempio-Sassari zelf. Dit is des te opvallender omdat de twee dialecten,
hoewel ze nu aan elkaar grenzen, oorspronkelijk uit twee duidelijk verschillende taalgebieden
afkomstig zijn, namelijk Noord-Sardinië en Zuid-Corsica.

Terwijl de stadsstatuten van Sassari nog in de 14de eeuw in een Noordelijk Sardisch dialect
werden geschreven (Blasco Ferrer 1984), werd het dialect van Tempio naar een vrijwel onbevolkte
regio van Sardinië (Gallura) overgebracht door Corsicaanse migranten vanaf het einde van de 17de

eeuw (Mossa 1994). Voor de ontvolking van Gallura (door pestilenties en hongersnood
veroorzaakt) werd daar ook Noordelijk Sardisch gesproken, zoals het nog steeds gebeurt in het
taaleilandje van Luras (zie Figuur 2).

In dit geval kan men dus niet over twee divergerende ‘zustertalen’ spreken die gedeeltelijk
uit elkaar zouden zijn gegroeid. Men moet eerder van convergentie spreken, welke alleen het gevolg
kan zijn van een vrij recent en tot nu toe onbesproken geval van taalcontact. Deze gedeeltelijke
convergentie kunnen we berekenen door de afstand Tempio-Sassari af te trekken van de waarde
voor de achtergronddivergentie die we krijgen uit een berekening waarin we de afstand tussen
Tempio en Sassari weglaten. Deze is gelijk aan 25.7%, en vertegenwoordigt de gemiddelde
divergentie die ontstaan is tussen die talen uit deze groep die niet in een situatie van (intens) contact
hebben verkeerd. De convergentie tussen de dialecten van Tempio en Sassari blijkt gelijk te zijn aan
14.4%.

Deze ontdekking sluit natuurlijk niet uit dat in de Middeleeuwen ook contact is geweest
tussen het Sardisch en het Genuees, maar aan de hand van onze metingen is geen spoor meer van
dat contact te vinden.

5.3 Catalaans
Met de Aragonese verovering van Sardinië werd het Catalaans de politiek dominante taal op
Sardinië en heeft die positie over een periode van 151 jaar gehouden (1324-1475). Het Catalaans
heeft ongetwijfeld een aantal lexicale leningen geleverd aan alle dialecten van het Sardisch (Blasco
Ferrer 1984). Enkele van deze leenwoorden zijn ook in onze sample terug te vinden (bijv.
irmurzados ‘als ontbijt gegeten’, uit het Catalaans esmurtzar ‘ontbijten’). Desondanks blijken van
alle Romaanse hoofdvariëteiten de Sardische dialecten het minst verwant te zijn aan het Catalaans.
We zien dit in Tabel 4.
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Tabel 4: Verschilpercentages ten opzichte van het Catalaans
Spaans Sassari Tempio Italiaans Genuees Sardische dialecten

22.5 28.4 28.6 29.9 30.7  Gem. 31.3
 Min.  30.5 (Nurri)
 Max.  32.0 (Nughedu S.Nicolò)
 s.d.      0.3

 Achtergronddivergentie: 28.6; s.d.: 3.2 Nederlands: 39.8

Kwantitatief gezien is de invloed van het Catalaans op de hedendaagse Sardische dialecten dus niet
waarneembaar. Dit is deels te verklaren uit het feit dat pas in 1410 sprake was van volledige
overheersing van Sardinië door de Catalaans sprekende Aragonesen. Dit houdt natuurlijk in dat de
werkelijke invloed van hun taal op het openbare leven van Sardinië veel korter is geweest dan het
op het eerste gezicht lijkt.

Van alle taalvariëteiten die op Sardinië gesproken worden zijn juist het afwijkende Sassarees
en het van oorsprong Zuid-Corsicaanse dialect van Tempio het meest verwant aan het Catalaans.
Het dialect van Tempio is echter met absolute zekerheid nooit in contact geweest met het Catalaans.
Wat het Italiaans en het Genuees betreft, deze zijn evenmin in contact geweest met deze Iberische
taal.

Van de “echte” Sardische dialecten is het zuidelijk dialect van Nurri het sterkst verwant aan
het Catalaans (30.5%), maar het minst verwante dialect, namelijk het dialect van Nughedu S.Nicolò,
laat een afstand zien van 32.0%, d.w.z. een verschil van slechts 1.5%. De gemiddelde afstand is
31.3%, met een standaarddeviatie van 0.3%. Gegeven de minimale onderlinge verschillen, laten de
andere dialecten een afstand van het Catalaans zien die geen duidelijk patroon vertoont, hoewel een
zekere meerderheid van zuidelijke dialecten is te vinden die minder afstand vertoont dan de
noordelijke (zie Appendix 4).

5.4 Spaans
Het Spaans heeft nog langer dan het Catalaans een politiek dominante rol gespeeld op Sardinië. Het
werd officieel geïntroduceerd in 1475 met de fusie van de koninkrijken van Castilië en Aragon en
het bleef de officiële taal van het eiland tot 1718. Ondanks het feit dat het gebruik van het Italiaans
sinds 1760 verplicht werd in het openbare leven van Sardinië, werd het Spaans nog in 1806 in
officiële documenten gebruikt (Zirottu 1999).8 Het Sardisch heeft ongetwijfeld een reeks woorden
aan het Spaans ontleend, waarvan ook enkele in onze sample aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld
apposenteddu (‘kamertje’, Spaans: aposento ‘kamer’). Desondanks blijkt het Spaans ook geen
meetbare invloed te hebben gehad op de Sardische dialecten. Ook hier blijkt van alle Romaanse
hoofdvariëteiten de Sardische variëteit het minst verwant te zijn aan de dominante taal in kwestie, in
dit geval dus het Spaans. Zie Tabel 5.

Tabel 5: Verschilpercentages ten opzichte van het Spaans
Catalaans Italiaans Sassari Tempio Sardische dialecten Genuees

22.5 26.6 27.6 28.6  Gem. 29.0
 min.  27.7 (Oschiri)
 max. 30.4 (Seneghe)
 s.d.    0.8

29.6

 Achtergronddivergentie: 27.3; s.d.: 1.6 Nederlands: 41.7

Ook deze keer liggen de verwante en afwijkende dialecten van Sassari en Tempio het dichtste bij de
dominante taal, met fonetische afstanden ten opzichte van het Spaans die net hoger liggen dan de
achtergronddivergentie (respectievelijk 27.6% en 28.6% vs. 27.3%). Van de Sardische dialecten
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ligt het noordelijke dialect van Oschiri het dichtste bij het Spaans, met een afstand die nauwelijks
verschilt van de achtergronddivergentie. In dit geval is een patroon te zien, omdat de meest
innovatieve zuidelijke dialecten (samen met het grensdialect van Seneghe) allemaal het minst
verwant zijn aan het Spaans. Bezien in het licht dat de afstand tussen Spaans en Catalaans (twee
contacttalen) en het Italiaans en het Spaans slechts met 4.1% verschilt is het verschil tussen de
afstand Oschiri-Spaans en de afstand Seneghe-Spaans met 2.7%, vrij groot. Met andere woorden,
binnen een algemene verwijdering van de Sardische dialecten ten opzichte van deze dominante taal
hebben de zuidelijke dialecten zich aanzienlijk meer verwijderd.

Aan deze gegevens kunnen we ook zien dat het contact tussen het Catalaans en het Spaans
(met de laatste als dominante taal) een relatief grote invloed heeft gehad op hun fonetische afstand.
Het verschil tussen deze afstand en de achtergronddivergentie is 4.8%. In dit geval kunnen we ook
van een gedeeltelijk convergentie spreken: binnen het algemene divergentiepatroon dat bestaat
tussen alle Romaanse talen zijn de twee contacttalen gedeeltelijk naar elkaar toe gegroeid. Dit wordt
nog duidelijker als we achtergronddivergentie berekenen zonder het Catalaans in de beschouwing
te betrekken, en daardoor alleen de afstanden in beschouwing nemen tussen het Spaans en de talen
die niet evident in contact zijn geweest met het Spaans. Deze nieuwe achtergronddivergentie komt
op 28.3% neer. Dat betekent dat de afstand tussen twee Iberische talen ongeveer gelijk zou moeten
zijn aan 28.3% zonder het contact Catalaans-Spaans (zie de afstanden tussen het Catalaans en de
andere Romaanse talen in Appendix 4). Het verschil tussen deze achtergronddivergentie en de
afstand Spaans-Catalaans is 5.8%. Dit getal staat voor de gedeeltelijk convergentie die het gevolg is
van het contact tussen Catalaans en Spaans.

Noch ten opzichte van het Spaans, noch ten opzichte van het Catalaans kan een dergelijke
convergentie van de Sardische dialecten gemeten worden.

5.5 Italiaans
Zoals eerder gezegd, betreft de structurele afstand tussen het Italiaans en de Sardische dialecten ook
de mogelijke gevolgen van het contact met het Middeleeuwse Pisaans (zie § 1). Als we rekening
houden met het feit dat het Italiaans twee keer een dominante rol op Sardinië heeft gespeeld en dat
minstens sinds een halve eeuw het Italiaans en de Sardische dialecten in een situatie verkeren van
intens contact (Loi Corvetto 1983), zijn deze resultaten verbluffend. Aan de hand van onze
gegevens zien we dat de afstand tussen de betrokken talen zeer groot is, hoewel gevolgen van het
taalcontact in zekere mate toch zichtbaar zijn. Zie Tabel 6.

Tabel 6: Verschilpercentages ten opzichte van het Italiaans
Tempio Genuees Sassari Spaans Sardische dialecten Catalaans

20.6 21.2 22.5 25.7  gem. 26.7
 min.  25.4 (Siniscola)
 max. 28.4 (Guspini)
 s.d.     0.9

29.9

 Achtergronddivergentie: 24.4; s.d.: 3.6 Nederlands: 40.5

De achtergronddivergentie van de betrokken talen ten opzichte van het Italiaans is betrekkelijk
laag, onder andere omdat vier van de zes talen (Genuees, Tempio, Sassarees en Sardisch) in contact
zijn met het Italiaans. Desalniettemin is de achtergronddivergentie niet veel lager dan de afstand
Italiaans-Spaans (1.3%). Dit is deels te verklaren uit het feit dat beide talen vrij conservatief zijn en
betrekkelijk minder verschillen van het Latijn dan de andere. Hetzelfde geldt voor het centrale
Sardische dialect van Siniscola, dat ook het meest conservatieve dialect van het Sardisch is, met een
afstand van 30.2% ten opzichte van het Latijn.

Dit lijkt de fundamentele oorzaak te zijn voor de relatief korte afstand tussen Siniscola en
het Italiaans, eerder dan het contact met het Italiaans. In feite is het aantal woorden (16: 8% van de



22

steekproef) die dit dialect uit het Italiaans heeft geleend (allemaal neologismen) niet bijzonder hoog
te noemen. Het zuidelijke dialect van Gonnosfanadiga dat het minst verwant is, toont 15
leenwoorden. Onder andere worden de Italiaanse leenwoorden praktisch zonder uitzondering
aangepast aan de fonologie en de morfologie van de Sardische dialecten. (bijv. politsjot…o ⇒
polit fisfiotÚu ‘agent’, in het dialect van Siniscola).

In tegenstelling tot alle andere gevallen is Tabel 6 opvallend in de zin dat deze keer niet zo is
dat een van de Sardische dialecten de minst verwante taalvarëteit is ten opzichte van de dominante
taal. Het Catalaans ligt in dit geval iets verder weg van het Italiaans dan Guspini (1.5%). Deze
situatie suggereert dat we hier te maken hebben met een kleine gedeeltelijke convergentie, welke te
wijten zou kunnen worden aan het (nog beperkte) aantal leenwoorden uit het Italiaans. Deze
bescheiden convergentie lijkt voldoende om de Sardische dialecten meer op het Italiaans te laten
lijken dan (vermoedelijk) het geval was in het verleden, maar is niet voldoende om tot de conclusie
te leiden dat hier sprake is van Intense Contact.

Wat Intense Contact betreft, geeft Thomason (2001:70) de volgende definitie: “very
extensive bilingualism among borrowing-language speakers, social factors strongly favoring
borrowing: continuing heavy lexical borrowing in all sections of the lexicon, heavy structural
borrowing”. Deze definitie is zonder meer toepasbaar op de Sardische sociolinguïstische situatie,
maar de voorspelde gevolgen daarvan zijn niet te zien in onze gegevens. Aan de hand van onze
metingen zou men moeten concluderen dat tussen de Sardische dialecten en het Italiaans alleen
casual contact plaatsvindt, de laagste trede op de door Thomason voorgestelde schaal van vier.
Hoewel Thomason (2001:11) zelf een voorbeeld noemt van een dergelijke contactsituatie die niet
tot heavy borrowing leidt, is het Sardische geval misschien deels te verklaren uit het feit dat onze
gegevens niet uit de productie van spontane spraak voortkomen.

Een systematisch onderzoek naar de invloed van het Italiaans in de spontaan gesproken
Sardische dialecten ontbreekt nog. Op basis van een reeks incidentele observaties die wij op
Sardinië hebben gedaan, zijn we geneigd om te concluderen dat het aantal leenwoorden uit het
Italiaans hoger moet zijn dan wat in onze gegevens blijkt. In Mongili (te verschijnen) waar een
onderzoek naar de invloed van het Italiaans op het lexicon van het dialect van Sedilo wordt
gepresenteerd, wordt ook vermeld dat een opmerkelijk aantal leenwoorden in de spontane spraak
van de betrokken informanten voorkwam. In een aantal gevallen kwamen de leningen voor in de
spontane spraak van informanten die deze weer vermeden in de antwoorden op de gerichte vragen
waarover zij nagedacht hadden. Deze informanten kenden ongetwijfeld de Sardische woorden die
met de leenwoorden corresponderen.

Zowel deze door Mongili vermelde discrepantie als het relatief kleine aantal leenwoorden in
onze gegevens kunnen misschien worden toegeschreven aan het scherp verschil tussen Competence
en Performance in een sociolinguïstische situatie van tweetaligheid met diglossie, zoals de
Sardische. De sprekers van het Sardisch zijn praktisch allemaal tweetalig en gewend aan een bijna
verplichte code-switching die van het onderwerp en het soort taalkundige interactie afhangt:
Sardisch en Italiaans worden als een soort macro-systeem gebruikt (Bolognesi 1998). In de
Performance kan deze situatie tot een zekere 'nonchalance' in de woordkeuze leiden, welke echter
niets verandert aan het feit dat in de Competentie van de sprekers het Sardische en het Italiaanse
lexicon nog in hoge mate gescheiden worden gehouden. Onze geëliciteerde gegevens zouden dus
een dergelijke situatie weerspiegelen.

Wat de afstand van de verschillende Sardische dialecten tot het Italiaans betreft zien we dat
in tegenstelling tot de traditionele opvattingen juist de zuidelijke dialecten systematisch de grootste
afstand hebben ten opzichte van de dominante taal. De laagste 12 posities in de rangschikking zijn
bezet door de 12 dialecten die het zeer innovatieve verschijnsel nasalisatie vertonen (zie Appendix
4). Dit bestaat uit de deletie van de nasale consonant [n] wanneer deze voorafgegaan wordt door een
beklemtoonde klinker. Tegelijkertijd wordt de klinker sterk genasaliseerd. Samen met de reductie
van woordfinale midklinkers tot hoge klinkers (e ⇒  i; o ⇒  u) levert nasalisatie een zowel grote als
systematische fonetische afstand tussen de zuidelijke dialecten en de talen die de zelfde structuren
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als het Latijn bewaren. We illustreren dit aan de hand van het woord «pane (‘brood’), dat hetzelfde
is in het Latijn, het Italiaans en de noordelijke dialecten. In de meest innovatieve zuidelijke
dialecten wordt dat als «pãi uitgesproken. Vergelijkbare verschijnselen, hoewel niet identiek, zijn
binnen de Romaanse taalvariëteiten van het Braziliaanse Portugees ook te vinden, welke nooit in
contact zijn geweest met het Sardisch.

Onze metingen stellen ons ook in staat om met 95% zekerheid te stellen dat het gemiddelde
van de onderlinge afstanden van een willekeurige steekproef van Sardische dialecten zal liggen
tussen 12.5% en 13.1%. De kleinste afstand tussen één Sardisch dialect en een van de dominante
talen is de afstand tussen het Italiaans en het dialect van Siniscola (25.4%), terwijl de grootste
afstand tussen twee “echt” Sardische dialecten kleiner is (22.9%) en vast gesteld is tussen de
dialecten van Orune en S.Antioco.

De relatief grote afstand tussen deze twee dialecten is te wijten aan de afwijkende
kenmerken van het Orunees. Dit verschilt gemiddeld 15.9% van de rest van de Sardische dialecten
(standaarddeviatie 5.7%), 5.7% van het dichtst in de buurt gelegen dialect van Orani en 6.2% van
het tweede dichtst in de buurt gelegen dialect, dat van het naburige dorp van Bitti. Het dialect van
Gonnosfanadiga, dat ongeveer evenveel verschilt van het Orunees als dat van S. Antioco (22.4%),
verschilt in tegenstelling daarmee gemiddeld 13.1% van de andere Sardische dialecten
(standaarddeviatie 6.3%) en slechts 0.9% van het dichtst in de buurt gelegen dialect (Guspini).
Aangezien de afstand van het Orunees ten opzichte van het Italiaans (26.3%) weinig verschilt van
de gemiddelde afstand van alle Sardische dialecten (26.7%) kunnen wij ook concluderen dat de
kenmerken van het Orunees niet aan de verwantschap met het Italiaans te wijten zijn.

6. Conclusies
De metingen van de fonetische afstanden tussen een aantal Sardische dialecten en de verschillende
talen die een dominante rol op Sardinië hebben gespeeld maken het mogelijk om op empirische
gronden enkele aan elkaar gerelateerde stereotypen te verwerpen. Volgens deze clichés zou een deel
van de Sardische dialecten (de centrale dialecten) bijzonder conservatief zijn, terwijl het andere deel
(de zuidelijke dialecten) sterk beïnvloed zou zijn door de dominante talen.

Om duidelijkheid in deze intussen sociologisch beladen zaak te verkrijgen pakten we het
taalhistorische probleem aan door middel van de methodologische en technologische vernieuwingen
die ontwikkeld zijn binnen de computationele dialectologie. Op grond van een statistische
benadering werd een aselecte keuze gemaakt uit de woordenschat van verschillende variëteiten van
het literaire Sardisch, waarna semantische equivalente woorden werden verzameld uit een
representatief aantal Sardische dialecten en uit de dominante talen. Vervolgens werden de gegevens
uit de verschillende taalvariëteiten computationeel met elkaar vergeleken en werden de
vergelijkingsresultaten nader geanalyseerd.

De resultaten van de verrichte metingen hebben aangetoond dat geen enkel Sardisch dialect
zich profileert als beduidend meer conservatief dan de andere dialecten of zelfs dan de andere
onderzochte Romaanse talen. Het Italiaans is bijvoorbeeld aanzienlijk conservatiever dan de meeste
conservatieve Sardische dialecten.

Tegelijkertijd vertoont geen enkel dialect van het Sardisch duidelijk grotere overeenkomsten
met de verschillende dominante talen. Interessant genoeg zijn het juist de zuidelijke dialecten (die
het meest contact hebben gehad) die in bescheiden mate, maar toch wel systematisch, een grotere
afstand ten opzichte van het Spaans en van het nu dominante Italiaans laten zien.

Samenvattend kunnen we aan de hand van onze metingen concluderen dat het contact tussen
de Sardische dialecten en de verschillende dominante talen nauwelijks consequenties heeft gehad op
de competentie van sprekers van het Sardisch wat de fonologische structuren van dit laatste betreft.
De verschillen tussen de Sardische dialecten onderling en tussen deze en het Latijn blijken bijna
uitsluitend het resultaat te zijn van taalinterne evoluties.
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De enige belangrijke uitzondering bestaat uit het dialect van Sassari dat een hoge mate van
convergentie vertoont ten opzichte van het Gallurese (zuid Corsicaanse) dialect van Tempio. Deze
convergentie kan ons inziens alleen op grond van taalcontact tussen de twee dialecten verklaard
worden.

Noten

1 We zijn verschillende mensen dankbaar. Alle afbeeldingen in dit artikel zijn vervaardigd met behulp van
programmatuur van Peter Kleiweg. We danken hem voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van zijn grafische
programma’s. We danken Martin de Vries voor zijn suggestie om klanken te vergelijken d. m. v. spectrogrammen. Deze
suggestie bleek een schot in de roos. We danken Dickie Gilbers, Tjeerd de Graaf en Wouter Jansen voor ondersteuning
op fonologisch/fonetisch gebied. We danken Xavier Frías Conde en Lucia Molinu voor het vertalen en transcriberen
van het vergelijkingsmateriaal in het Latijn, het Spaans, het Catalaans en het dialect van Buddusò. We danken Tanja
Gaustad, Tjeerd de Graaf, Simon van de Kerke, John Nerbonne, Menno van Zaanen en drie anonieme recensenten van
Gramma/TTT voor de waardevolle opmerkingen en suggesties die zij gaven na het doorlezen van het manuscript. Alle
fouten in dit artikel nemen we elkaar kwalijk.
2 Wat onder “Volkslatijn” wordt verstaan is uiteraard de bepaalde variëteit van het Latijn die op Sardinië geïntroduceerd
werd ten tijde van de Romeinse verovering (± 238 v. Chr. ). Zie verder § 2. 3. 1 voor een uitleg.
3 De keuze om verschillende vormen van hetzelfde werkwoord te gebruiken heeft uiteraard ook een beperkte
redundantie van onze steekproef veroorzaakt. De volgende werkwoorden zijn meerdere malen vertegenwoordigd in
verschillende vormen: andai ‘gaan’(3X), ponni ‘zetten, plaatsen’ (3X); tenni ‘hebben’ (3X), domandai ‘vragen’ (2X), ai
‘hebben’-AUX (2X), fai ‘doen’ (2X), perdi ‘verliezen’ (2X), essi ‘zijn’ (2X), biri ‘zien’ (2X). Zeven van de negen
werkwoorden zijn echter onregelmatig en vertonen een grote variatie die per taal tot verschillende vormen leidt.
4 De vergelijking tussen meerdere vormen van een woord in verschillende dialecten vindt als volgt plaats. Stel we
bepalen voor een woord de woordafstand tussen twee dialecten, en in één of beide dialecten zijn voor dat woord twee of
meer vormen gegeven, dan worden tussen de vormen van het ene dialect en de vormen van het andere dialect paren
gevormd, zodanig dat het gemiddelde van de met die paren corresponderende woordafstanden minimaal is.
5 Het zou uiteraard interessant zijn om op grond van een representatief aantal talen de achtergronddivergentie vast te
stellen van de hedendaagse Romaanse talen ten opzichte van het Latijn en van elkaar. Op die manier zou ook de mate
waarin de Sardische dialecten archaïsch zijn, in min of meer absolute termen vastgesteld kunnen worden.
6 Alle Romaanse talen vertonen een reeks vergelijkbare grammaticale innovaties ten opzichte van het Klassieke Latijn.
De vereenvoudiging van de complexe morfologie van het Klassieke Latijn ging gepaard met het ontstaan van
syntactische structuren die casus toekennen en met het ontstaan in de Romaanse talen van een reeks vergelijkbare
functiewoorden (lidwoorden, voorzetzels, voegwoorden, enz. ). De overgang van het Volkslatijn van een syntetische
naar een analytische morfosyntactische structuur heeft dus tot een meetbare fonologische afstand geleid. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat deze de belangrijkste oorzaak is van de huidige afstand tussen het Klassieke Latijn en de
hedendaagse Romaanse talen.
7 Hoewel het Sassarees in contact is met de Noordelijke dialecten van het Sardisch, vertoont het zuidelijke dialect van
Villamassargia de kortste fonologische afstand vanwege de onafhankelijk ontstane fonologische overeenkomsten tussen
de twee dialecten. De overeenkomsten tussen het Sassarees en de noordelijke dialecten zijn voornamelijk van lexicale
aard.
8 Uit documenten die gepubliceerd zijn in Zirottu (1999) blijkt dat nog in het begin van de 19de eeuw zelfs notarissen het
Italiaans nog steeds in onvoldoende mate beheersten en daardoor gedwongen waren het Spaans in hun akten te
gebruiken.
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Appendix 1
Dendrogram van 54 Sardische dialecten, het Latijn, vier dominante talen en het Nederlands. De 54
dialecten op het eiland Sardinië zijn in dit dendrogram verdeeld in drie groepen: het noordelijk
Sardisch (boven), het zuidelijk Sardisch (middenonder), en het zuid Corsicaans (onder). Dit komt
overeen met resultaten uit de traditionele dialectologie. De lengte van de takken visualiseert de
afstand tussen de variëteiten, waarvoor onderaan het dendrogram de schaal in verschilpercentages
gegeven wordt.
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Appendix 2
Multdimensional scaling-plot op basis van 51 Sardische dialecten. De drie zuid Corsicaanse
dialecten zijn hier dus buiten beschouwing gelaten. De y-as representeert de eerste dimensie en de
x-as de tweede dimensie. Let op de overeenkomst met de geografische kaart. De plot toont een
duidelijke verdeling in een noord Sardische groep en een zuid Sardische groep.
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Appendix 3

tandu ‘dan’ girai* ‘draaien/omdraaien’
oi ‘vandaag’ Persighiri ‘vervolgen’/volgen’
cantus ‘hoeveel’ Non ‘niet’
gana* ‘lust/zin’ depu ‘ik moet’
Bandai ‘gaan’ is ‘de-MV’
Torrau ‘terug gekomen’ iat ‘hij/zij had’
Foras ‘buiten’ becciu* ‘oud-M’
Una ‘Een-V’ costau ‘zij’
Soli ‘zon’ essi ‘zijn’
Si ‘als/of’ speru ‘hoop’
E ‘en’ biri ‘zien’
Muntoni ‘stapel/hoop’ bettiri ‘dragen/brengen’
Oras ‘uren’ como ‘nu’
Sa ‘de-V’ agguantare ‘vasthouden/dragen
Suzzedint* ‘ze gebeuren’ nachi ‘ze zeggen’
Tanti ‘zo veel/hoeveelheid’ postu ‘geplaatst/gestopt’
Mellus ‘beter/best’ nois ‘wij’
Domandànt ‘ze vragen’ de ‘van’
Aqua ‘water’ nos ‘ons’
Movida ‘beweging irmurzados* ‘als ontbijt gegeten’
Spacciada ‘op/op gemaakt-V’ manos ‘handen’
Appu ‘ik heb’ che ‘als’
Lestru ‘snel’ podiat ‘hij kon’
Celu ‘hemel’ li ‘hem/haar’
Candu ‘wanneer’ istoja ‘rietenmat’
Deo ‘ik’ bèni ‘goed’
Mi ‘mij’ cumpenzai* ‘compenseren’
Veranu ‘lente’ Dormiu ‘geslapen-M’
Lada ‘breed-V’ currera ‘loop/tocht’
Poita ‘waarom/omdat’ fa ‘tuinboon’
domandau ‘gevraagd-M’ duus ‘twee-M’
aposenteddu* ‘kamertje’ derettu ‘recht’
mexinas ‘medicijnen’ fiant ‘zij waren’
avatu ‘achterna’ ogus ‘ogen’
pressi ‘haast’ stogumu ‘maag’
parti ‘deel/kant’ agatai ‘vinden’
poliziottu* ‘politieman’ po ‘voor’
passillai ‘wandelen’ marigosa ‘bitter-V’
pariat ‘hij/zij leek’ passendi ‘voorbij gaande/passerende’
coa ‘staart’ sighiat ‘hij/zij volgde’
arruiri ‘vallen’ pipius ‘kinderen-M’
aintru ‘binnen’ pustis ‘daarna/later’
scéti ‘alleen/slechts’ mannu ‘groot-M’
narri ‘zeggen’ prangìat ‘hij/zij huilde’
cun ‘met’ nudda ‘niets’
babbu* ‘vader’ mericeddu ‘laat in de middag’
est ‘hij/zij is’ perou* ‘echter’
fai ‘doen’ omini ‘man’
contras ‘tegen’ cumbìdat* ‘hij/zij trakteert’
prus ‘meer’ pèrdiri ‘verliezen’
bi ‘er’ bae ‘ga!’
a ‘aan/op’ ponner ‘stoppen/doen/zetten’
fit ‘hij/zij was’ ateru ‘ander-M’
mama ‘mamma’ mastru ‘meester’
ndhe ‘er/d’r’ cussu ‘dat-M’
peráula ‘woord’ famiglia* ‘familie’
istare ‘blijven’ nostra ‘onze-V’
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comporare ‘kopen’ tenner ‘hebben/houden’
amus ‘wij hebben’ die ‘dag’
chi ‘als/dat’ zughian ‘zij hadden/droegen’
tenes ‘jij hebt’ triballare ‘werken’
istudiare* ‘studeren’ paschian ‘zij graasden’
ponzo ‘ik doe/stop/zet’ pasadi ‘rust!’
tentu ‘gehad/gehouden-M’ puru ‘ook’
trubbadu ‘gestturd/gedreven-M’ dadu ‘gegeven-M’
fatu ‘gedaan-M’ intrare ‘in gaan/naar binnen gaan’
ite ‘wat’ abberu ‘echt’
bidiat ‘hij/zij zag’ o ‘of’
daghi ‘sinds’ los ‘de-M-MV’
linna ‘hout’ etotu ‘zelfde’
chircaiat ‘hij/zij zocht’ rimediu* ‘remedie’
ariopranu* ‘vliegtuig’ iscusa ‘some/excuse’s
dannu ‘schade’ aprovadu* ‘goed gekeurd’
in ‘in’ ma ‘maar’
totu ‘alles’ perdidu ‘verloren-M’
acabau* ‘klaar/beëindigd’ incras ‘de dag daarna’
chini ‘wie’ luego* ‘gauw/met een’
navi* ‘schip’ cherias ‘jij wou’
stesiai ‘verwijden/afwenden’ fine ‘eind’
bixinu ‘buur’ abbaidaiat* ‘hij/zij keek’
studau ‘uit gedooft’ momentu ‘moment/ogenblik’
stittai ‘ontwennen’ apprettandelos ‘hen vervolgend’
calaus ‘naar beneden gekomen-MV’ azudu ‘hulp’
abertu ‘open’ inoghe ‘hier’
assuttadu ‘gedoroogd’ affacca ‘dicht bij/vlak bij’
seguru ‘zeker-M’ ca ‘dat/omdat’
ischiat ‘hij/zij wist’ domo ‘huis’
iscummito ‘ik wed’ mai ‘nooit’
caffè* ‘koffie’ resessidu ‘gelukt’
balla ‘kogel’ issa ‘zij’
internet* ‘Internet’ sinnalai* ‘signaneler/melden’
appretziadu* ‘opprijs gesteld’ fillas ‘dochters’
gai ‘zo’ comunu* ‘gemeente’
andandesinde ‘weg gaande’ cursus* ‘kursussen’
apporrindeli ‘aan hem/haar overhandigend’ manera* ‘manier’
aturada ‘gebleven-V’ diventan* ‘zij worden’
parandesi ‘zich tonend’ zinnu ‘knik’m
custu ‘dit/deze-M’ piaghere* ‘plezier’
tiu ‘oom’ populos* ‘volkeren’
detzisu* ‘besloten-M’ cosa ‘ding’
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Appendix 4: fonetische afstand tussen dominante talen en Sardische dialecten in percentages

Latijn
 1 28.3 Italiaans
 2 30.2 Siniscola
 3 30.3 Bitti
 4 30.6 Spaans
 5 30.7 Orani
 6 30.8 Orune
 7 30.9 Torpe
 8 30.9 Sedini
 9 30.9 Atzara
10 31.0 Oschiri
11 31.0 Tempio
12 31.1 Nule
13 31.1 Sassari
14 31.1 Ottana
15 31.1 Luras
16 31.1 Budduso
17 31.2 Scano Montif
18 31.2 Pattada
19 31.3 Illorai
20 31.4 Ula Tirso
21 31.5 Ozieri
22 31.5 Suni
23 31.5 Ollolai
24 31.5 Romana
25 31.5 Ghilarza
26 31.5 Nug S Nicolo
27 31.6 Olmedo
28 31.7 Fonni
29 31.9 Burcei
30 31.9 Abbasanta
31 31.9 Vil Monteleone
32 32.0 Iglesias
33 32.0 Sedilo
34 32.1 Villamassargia
35 32.2 Desulo
36 32.3 Nurri
37 32.4 Mara Calagonis
38 32.4 Teulada
39 32.5 Aritzo
40 32.6 Escolca
41 32.6 S Antioco
42 32.6 Portoscuso
43 32.7 S Gio Suergiu
44 32.7 Catalaans
45 32.7 Seneghe
46 32.7 Musei
47 32.8 Bauladu
48 32.8 Narcao
49 32.9 Siamaggiore
50 33.1 Sestu
51 33.1 Solarussa
52 33.1 Oristano
53 33.1 Setzu
54 33.2 Nurachi
55 33.4 Villaurbana
56 33.5 Gonnosfanadiga
57 33.5 Guspini
58 33.7 Genovese
59 41.0 Nederlands

Catalaans
 1 22.5 Spaans
 2 28.5 Sassari
 3 28.7 Tempio
 4 29.1 Sedini
 5 29.9 Italiaans
 6 30.6 Nurri
 7 30.7 Iglesias
 8 30.8 Genovese
 9 30.9 Burcei
10 30.9 Villamassargia
11 30.9 Mara Calagonis
12 30.9 Oristano
13 31.0 Siniscola
14 31.0 Setzu
15 31.0 Guspini
16 31.1 Musei
17 31.1 Gonnosfanadiga
18 31.1 Escolca
19 31.1 Portoscuso
20 31.2 Teulada
21 31.2 Solarussa
22 31.2 Orani
23 31.2 Ollolai
24 31.2 Bauladu
25 31.2 Narcao
26 31.2 Siamaggiore
27 31.2 Atzara
28 31.3 Vil Monteleone
29 31.3 Sestu
30 31.3 Suni
31 31.3 Budduso
32 31.3 Nurachi
33 31.4 Ghilarza
34 31.4 Torpe
35 31.4 Oschiri
36 31.4 Fonni
37 31.4 Bitti
38 31.4 Scano Montif
39 31.4 S Antioco
40 31.4 Olmedo
41 31.4 Luras
42 31.5 Abbasanta
43 31.5 Villaurbana
44 31.5 Romana
45 31.5 S Gio Suergiu
46 31.5 Pattada
47 31.5 Nule
48 31.6 Orune
49 31.6 Ottana
50 31.6 Ozieri
51 31.7 Sedilo
52 31.7 Ula Tirso
53 31.7 Seneghe
54 31.8 Illorai
55 31.8 Desulo
56 31.9 Aritzo
57 32.0 Nugh S Nicolo
58 32.7 Latijn
59 39.8 Nederlands

Spaans
 1 22.5 Catalaans
 2 26.6 Italiaans
 3 27.6 Sassari
 4 27.7 Oschiri
 5 27.7 Romana
 6 27.8 Olmedo
 7 27.8 Budduso
 8 27.8 Pattada
 9 27.8 Nule
10 27.9 Luras
11 28.0 Ozieri
12 28.1 Orani
13 28.2 Orune
14 28.2 Illorai
15 28.3 Suni
16 28.3 Scano Montif
17 28.3 Nugh S Nicolo
18 28.5 Sedini
19 28.5 Torpe
20 28.5 Ollolai
21 28.6 Tempio
22 28.6 Siniscola
23 28.7 Atzara
24 28.7 Fonni
25 28.7 Ottana
26 28.9 Ula Tirso
27 29.0 Bitti
28 29.0 Vil Monteleone
29 29.0 Ghilarza
30 29.1 Villamassargia
31 29.1 Teulada
32 29.1 Iglesias
33 29.3 Abbasanta
34 29.3 Nurri
35 29.3 Burcei
36 29.4 Sedilo
37 29.4 Portoscuso
38 29.5 Mara Calagonis
39 29.6 Narcao
40 29.6 Genovese
41 29.6 Desulo
42 29.6 Bauladu
43 29.6 Musei
44 29.6 Aritzo
45 29.7 Solarussa
46 29.7 S Antioco
47 29.8 S Gio Suergiu
48 29.9 Escolca
49 29.9 Oristano
50 30.0 Nurachi
51 30.1 Siamaggiore
52 30.1 Setzu
53 30.2 Guspini
54 30.2 Gonnosfanadiga
55 30.2 Villaurbana
56 30.3 Sestu
57 30.4 Seneghe
58 30.6 Latijn
59 41.7 Nederlands

Italiaans
 1 20.6 Tempio
 2 21.2 Genovese
 3 22.2 Sedini
 4 22.5 Sassari
 5 25.4 Siniscola
 6 25.5 Oschiri
 7 25.5 Atzara
 8 25.6 Bitti
 9 25.7 Romana
10 25.7 Orani
11 25.8 Luras
12 25.8 Pattada
13 25.8 Budduso
14 25.9 Olmedo
15 25.9 Nule
16 26.0 Torpe
17 26.1 Abbasanta
18 26.1 Ghilarza
19 26.1 Ozieri
20 26.1 Scano Montif
21 26.1 Ula Tirso
22 26.1 Illorai
23 26.1 Suni
24 26.3 Vil Monteleone
25 26.4 Orune
26 26.4 Sedilo
27 26.4 Desulo
28 26.4 Nugh S Nicolo
29 26.4 Aritzo
30 26.5 Ottana
31 26.6 Villamassargia
32 26.6 Spaans
33 26.7 Ollolai
34 26.8 Burcei
35 26.8 Fonni
36 26.9 Iglesias
37 27.1 Nurri
38 27.1 Musei
39 27.1 Mara Calagonis
40 27.2 Portoscuso
41 27.3 Teulada
42 27.3 Narcao
43 27.4 Seneghe
44 27.5 S Antioco
45 27.7 Escolca
46 27.8 S Gio Suergiu
47 27.8 Oristano
48 27.8 Siamaggiore
49 27.8 Solarussa
50 27.9 Setzu
51 28.0 Bauladu
52 28.2 Sestu
53 28.2 Nurachi
54 28.3 Villaurbana
55 28.3 Latijn
56 28.4 Gonnosfanadiga
57 28.4 Guspini
58 29.9 Catalaans
59 40.5 Nederlands


