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RIDDERS EN HEILIGEN IN TIJD EN RUIMTE
MODERNE STYLOMETRISCHE TECHNIEKEN TOEGEPAST OP OUD-FRANSE TEKSTEN

Abstract
This article shows that Old-French literary texts differ systematically in their
relative frequencies of syntactic constructions. These frequencies reﬂect differences in register (poetry versus prose), region (Picardy, Champagne, and
Eastern France), time period (until 1250, 1251 – 1300, 1301 – 1350), and genre
(hagiography, romance of chivalry, or other).
1.

Inleiding

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is in hoeverre er in Oud-Franse
teksten systematische verschillen bestaan in het gebruik van syntactische constructies in twee tekstsoorten (proza versus poëzie), drie tijdperken, drie regio's,
en drie genres (ridderromans versus heiligenlevens versus overige). Eerder
onderzoek (Literaire Atlas: Dees 1987) heeft een aantal Oud-Franse literaire
teksten gelokaliseerd door de schrijfwijze van een groot aantal woorden te
vergelijken met die in Oud-Franse oorkonden, teksten waarin plaats en tijd van
vervaardiging vermeld staan (Oorkondenatlas: Dees 1980).
In dit onderzoek hebben we gekozen voor een stylometrische benadering van de syntactische variatie in het Oud-Frans. Uit de stylometrie is bekend
dat registers, regio's, diachrone ontwikkelingen, en zelfs auteurspeciﬁeke kenmerken al aan de hand van de relatieve frequenties van conceptueel inhoudsloze functiewoorden kunnen worden getraceerd (Binongo 1994; Burrows 1987,
1992a, 1992b). Functiewoorden bieden het stylometrisch onderzoek het grote
voordeel dat ze toegang geven tot de talige gewoontes van de auteur, zonder
gebruik te maken van kenmerken die, zoals eigennamen en sleutelwoorden,
de inhoud van de tekst reﬂecteren. Baayen, Van Halteren en Tweedie (1996)
wijzen erop dat de relatieve frequenties van syntactische constructies mogelijk
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een nog beter onderscheidend vermogen hebben dan de relatieve frequenties
van functiewoorden.
Een eerste doel van ons onderzoek is om na te gaan in hoeverre classiﬁcaties van de teksten in tijd en ruimte, gebaseerd op klassiek-ﬁlologische
criteria en intuïties, ondersteund worden door stylometrische analyses. Een
tweede doel is om te onderzoeken in hoeverre de traditionele genreconventies
die in de Oud-Franse tijd golden, geleid hebben tot systematische verschillen in
de syntax van ridderromans en heiligenlevens.
2.

Materiaal

Wij hebben ons materiaal geput uit het Nieuw Amsterdam Corpus, een verzameling van meer dan 200 Oud-Franse teksten (Künstmann en Stein 2006).
Dit corpus is samengesteld door Anthonij Dees, in samenwerking met Piet van
Reenen, en diende als basis voor de Literaire Atlas (Dees 1987), het vervolg op
de Oorkondenatlas (Dees 1980). De woorden in deze teksten zijn voorzien van
numerieke codes die informatie verschaffen over onder meer woordsoort, ﬂexie,
en syntactische functie. Grosso modo geven de eerste twee cijfers informatie
over de woordsoort en het laatste cijfer over grammaticaal geslacht en getal.
De eerste zes versregels van Chretien de Troyes' Le Chevalier au lion (chret1)
lezen als volgt:
li_101 bons_021 rois_001 artus_011 de_301 bretaigne_016
la_105 qui_600 proece_005 nous_441 ensagne_513
que_600 nous_441 soions_524 prou_023 et_331 courtois_023
tint_553 2cort_006 si_600 rice_026 come_331 rois_001
a_301 une_146 feste_006 qui_600 tant_311 coste_513
2c_600 on_341 doit_513 amer_592 com_331 la_106 pentecoste_006

Zo geeft de code 101 aan dat li een bepaald lidwoord is (eerste twee cijfers) in de
nominatief mannelijk enkelvoud (derde cijfer). Appendix 1 geeft de interpretatie
van de eerste twee cijfers van de in deze studie gebruikte codes.
Uit het corpus hebben we 51 teksten geselecteerd voor verdere analyse.
De geselecteerde teksten omvatten 16 prozateksten en 35 poëtische teksten. De
teksten zijn evenredig verdeeld over drie grofmazig bepaalde regio's (Picardië, Champagne en Oost-Frankrijk) en voor zover mogelijk over drie literaire
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genres (heiligenlevens, ridderromans en overig). Appendix 2 biedt een overzicht van deze selectie.
3.

Methode

De 51 teksten variëren in grootte van 900 tot 55.000 woorden. We hebben alle
teksten met meer dan 2000 woorden opgesplitst in fragmenten van 2000 woorden, waarbij het laatste fragment alleen behouden werd als het meer dan 900
woorden bevatte. Dit resulteerde in 310 fragmenten (91%) van 2000 woorden
en 32 fragmenten (9%) kleiner dan 2000 woorden. De appendix vermeldt voor
elke tekst het aantal fragmenten. Deze opsplitsing in fragmenten maakt het
mogelijk om de interne variatie binnen teksten te vergelijken met de variatie
tussen teksten.
Voor elk fragment is vervolgens een frequentielijst gemaakt van de opeenvolging van steeds drie tags, waarbij alleen de eerste twee cijfers van een tag
in beschouwing zijn genomen om dataschaarste te voorkomen. Voor de eerste
regel van het citaat van Chretien de Troyes,
li_101 bons_021 rois_001 artus_011 de_301 bretaigne_016

verkrijgen we zo de tag-trigrammen 10-02-00, 02-00-01, 00-01-30, 01-30-01.
De tag-trigrammen informeren ons over de morfosyntactische gewoontes van
de schrijver dan wel kopiist, zonder dat lexicaal inhoudelijke informatie wordt
meegenomen (aangezien we het derde cijfer van de tags niet hebben meegenomen, bevatten de tag-trigrammen zelfs geen informatie over grammaticaal
geslacht en getal). Deze trigrammen bieden een eerste, grove en ruizige, maar
toch verrassend effectieve benadering van de syntactische eigenschappen van
de onderzochte teksten. Vervolgens zijn van de 35 meest frequente tag-trigrammen (dat zijn de trigrammen die allemaal ten minste 1500 keer in de teksten
voorkomen) de relatieve frequenties in de verschillende tekstfragmenten bepaald.
Het resultaat is een matrix met 342 rijen (tekstfragmenten) en 35 kolommen
(relatieve trigramfrequenties).
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Resultaten

Als eerste stap hebben we de datamatrix van ons materiaal geanalyseerd met
behulp van principale componentenanalyse. Elk tekstfragment wordt gekarakteriseerd door de frequenties van de 35 trigrammen en kan daarom beschouwd
worden als een punt in een 35-dimensionele ruimte. Met behulp van principale
componentenanalyse hebben we de 35-dimensionele ruimte teruggebracht tot
een zeven-dimensionele ruimte (elk van die zeven dimensies verklaart ten minste
5% van de variantie). Vervolgens hebben we met discriminantanalyse nagegaan
in hoeverre deze zeven-dimensionele ruimte afgebeeld kan worden op een plat
vlak, op zo’n manier dat de teksten van een gegeven auteur zo dicht mogelijk bij
elkaar liggen en zo ver mogelijk van de teksten van andere auteurs.
Figuur 1 laat de fragmenten in dit vlak zien. De x- en y-as van dit vlak
worden in discriminantanalyse de eerste twee lineaire discriminanten (LD)
genoemd. Wat we zien is dat het leeuwendeel van de variatie in het vlak op
rekening komt van de eerste discriminant (x-as), die een duidelijk onderscheid
aanbrengt tussen poëtische fragmenten (links) en prozafragmenten (rechts). Op
de y-as is bij nadere inspectie met behulp van kleurcoderingen (hier niet weergegeven) enig verschil traceerbaar tussen de fragmenten die tot eenzelfde tekst
en auteur behoren, maar er is veel overlap tussen de clusters. Deze resultaten
bevestigen eerder onderzoek (e.g., Binongo 1994; Baayen et al. 1996) dat erop
wijst dat verschillen in tekstsoort de verschillen tussen auteurs domineren.

Figuur 1 Proza versus poëzie
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Gegeven het overduidelijke verschil in het gebruik van de syntax, zoals
gemeten door onze tag-trigrammen, hebben we in wat volgt de proza en de
poëzie apart geanalyseerd. Eerst hebben we de datamatrix voor de prozateksten
(144 fragmenten, 35 tag-trigrammen voor elk fragment) georthogonaliseerd
(van elkaar statistisch onafhankelijk gemaakt; Belsley, Kuy en Welsch 1980).
De eerste zeven principale componenten verklaarden elk meer dan 5 procent
van de variantie en zij dienden als invoer voor drie lineaire discriminantanalyses (respectievelijk voor tijd, regio en genre).
Bij de eerste discriminantanalyse werden de fragmenten geclassiﬁceerd op grond van hun lokalisatie in vier tijdperken (tot en met 1250, 12511300, 1301-1350, en Onbekend). Figuur 2a plaatst de fragmenten in het vlak
gevormd door de eerste twee discriminanten. De horizontale as representeert
de tijdsdimensie, met de jongste teksten links en de oudste teksten rechts. De
verticale as brengt een onderscheid aan tussen de fragmenten waarvan het bekend is in welk tijdvak ze zijn geschreven, en de teksten waarvoor dat niet het
geval is. De ﬁguur suggereert dat de teksten waarvan onbekend is wanneer ze
geschreven zijn vooral overeenkomsten vertonen met de recentere teksten (na
1250). Multilevel modellen (Faraway 2006) met LD1 en LD2 als afhankelijke
variabele en regio, genre en tijd als ﬁxed effects en auteur als random effect
wezen beide op een signiﬁcant effect van tijd (p < 0.0001). De vier tijdscategorieën verschillen dus signiﬁcant in het gebruik van de 35 meest frequente
tag-trigrammen, onafhankelijk van regio, genre, en auteur.
De tweede discriminantanalyse onderzocht de scheidbaarheid van de
drie regio’s. Figuur 2b laat zien dat de teksten uit Picardië meer naar links, en
de teksten uit Oost-Frankrijk en uit Champagne meer naar rechts clusteren.
Dit visuele beeld wordt ondersteund door een multilevel analyse van LD1 (p <
0.01). Tijd en genre hadden geen voorspellende waarden. Voor LD2 bleek tijd
de enige signiﬁcante predictor (p < 0.0001), met een vergelijkbare structuur
als LD1 in Figuur 2a. De allocatie van teksten aan regio's op grond van de methode Dees, die gebaseerd is op orthograﬁsch-fonologische variatie, wordt dus
ondersteund door systematische variatie in de syntax, waarbij opgemerkt moet
worden dat onze classiﬁcatie gebaseerd was op slechts 35 in plaats van enkele
honderden kenmerken.
Met de derde analyse gingen we na of het genre (ridderromans versus heiligenlevens versus overige) de syntax bepaalt. Figuur 2c laat zien dat
deze drie genres verrassend goed gescheiden kunnen worden op grond van de
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Figuur 2 Proza per tijdvak, regio en genre
relatieve frequenties van tag-trigrammen. Multilevel analyses ondersteunen verschillen in het gemiddelde tussen de clusters op beide dimensies (p's
< 0.001).
Voor de poëzieteksten hebben we soortgelijke analyses uitgevoerd:
We hebben de datamatrix voor de poëzieteksten (198 fragmenten, 35 tag-trigrammen voor elk fragment) georthogonaliseerd met behulp van principale
componentenanalyse en weer de eerste zeven principale componenten (die elk
ten minste 5% van de variantie verklaren) ingevoerd in drie lineaire discriminantanalyses. De eerste analyse onderzocht het effect van tijdperk. Multilevel
modellen van LD1 en LD2 lieten voor geen van onze predictoren signiﬁcante
effecten zien.
In de tweede analyse onderzochten we de rol van regio. Figuur 3a laat
zien dat de teksten uit Champagne zich wat meer naar rechts bevinden ten
opzichte van de teksten uit Picardië en Oost-Frankrijk. Dit beeld wordt ondersteund door een multilevel analyse van LD1 (p < 0.0001). Andere predictoren
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waren niet signiﬁcant. Op LD2 was geen structuur te traceren.
Ten slotte bekeken we of het genre van de tekst gereﬂecteerd werd in
de relatieve frequenties van de tag-trigrammen. Uit Figuur 3b blijkt een duidelijke clustering, die ondersteund wordt door signiﬁcante effecten van genre in
multilevel analyses van beide discriminantscores (p's < 0.01). Opnieuw blijkt
elk genre een eigen grammaticale voorkeur te hebben.

Figuur 3 Poëzie per regio en genre
5.

Discussie

In het voorafgaande hebben we laten zien dat tag-trigrammen verschillend gebruikt worden afhankelijk van tekstsoort, genre, regio en tijd, zonder aandacht
aan de interpretatie van de tag-trigrammen te schenken. Een techniek die het
eenvoudig maakt om deze interpretatie op te sporen is correspondentie-analyse,
waarmee we net als met principale componenten-analyse de verhoudingen tussen de teksten en de tag-trigrammen in het platte vlak in kaart kunnen brengen.
Figuur 4 laat zien dat het onderscheid tussen proza (met name rechts van de
verticale as) en poëzie (voornamelijk links van de verticale as) met name gedragen wordt door tag-trigrammen als 00.31.51 (nomen - adverbium - présent),
51.10.00 (présent - bepaald lidwoord - nomen), en 00.30.01 (nomen - prepositie
- eigennaam) (In Figuur 4 zijn alleen de meest onderscheidende trigrammen
weergegeven). Het tag-trigram 00.31.51 vinden we bijvoorbeeld in de Perceval
van Chretien de Troyes in het volgende vers:
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la_105 pucele_005 tenrement_311 pleure_513
de maagd tederlijk huilde
het jonge meisje huilde deerniswekkend

Wat hieraan opvalt is de bijzondere plek van het bijwoord, ingeklemd tussen
het onderwerp en de persoonsvorm. Deze woordvolgorde, die uit onze analyse
tevoorschijn komt als karakteristiek voor poëzie, ligt inderdaad meer voor de
hand in poëtische teksten dan in proza. Om een goed beeld te vormen van de
interpretatie van onze gegevens zijn uitvoerige gedetailleerde analyses nodig
van de voorkomens van de tagopeenvolgingen in de verschillende teksten. Zulke
analyses gaan het bestek van deze bijdrage te buiten.
Het is verbazingwekkend dat met simpele tag-trigrammen duidelijke
verschillen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Veel dialectonderzoek is gebaseerd op de vorm van woorden, en op het gebruik van speciﬁeke collocaties en
syntactische constructies. Ons onderzoek laat zien dat zelfs bij de hoogst frequente gemeenschappelijke tag-trigrammen al systematische verschillen aan
het licht gebracht kunnen worden.

Figuur 4 Correspondentie analyse, proza versus poëzie.
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Appendix 1 Gebruikte trigrammen. Elk trigram wordt tussen haakjes gevolgd
door de eerste twee cijfers van de corresponderende codes in het corpus Nieuw
Amsterdam.
Prepositie-Nomen-Voegwoord (30-00-60), Prepositie-Nomen-"Et" (30-00-33),
Bepaald lidwoord-Nomen-"Et" (10-00-33), Bepaald lidwoord-Nomen-Voegwoord (10-00-60), Prepositie-Bepaald lidwoord-Nomen (30-10-00), Prepositie-Demonstrativum-Nomen (30-15-00), Nomen-Prepositie-Possessivum
(00-30-16), Adjectief-Nomen-Prepositie (02-00-30), Nomen-"Et"-Bepaald
lidwoord (00-33-10), Nomen-Adverbium-Présent (00-31-51), Bepaald lidwoordAdjectief-Nomen (10-02-00), Passé déﬁni-Bepaald lidwoord-Nomen (55-10-00),
Adverbium-Bepaald lidwoord-Nomen (31-10-00), "Et"-Bepaald lidwoordNomen (33-10-00), Nomen-Voegwoord-Adverbium (00-60-31), Nomen-"Et"Prepositie (00-33-30), Prepositie-Possessivum-Nomen (30-16-00), Bepaald
lidwoord-Nomen-Passé déﬁni (10-00-55), Nomen-"Et"-Adverbium (00-33-31),
Adjectief-Nomen-"Et" (02-00-33), Nomen-Bepaald lidwoord-Nomen (00-1000), Adjectief-Nomen-Voegwoord (02-00-60), Possessivum-Nomen-Adverbium
(16-00-31), Nomen-Voegwoord-Pronomen derde persoon enkelvoud (00-60-43),
Nomen-Prepositie-Nomen (00-30-00), Nomen-Prepositie-Eigennaam (00-3001), Possessivum-Nomen-Voegwoord (16-00-60), Nomen-Prepositie-Bepaald
lidwoord (00-30-10), Possessivum-Nomen-"Et" (16-00-33), Voegwoord-Bepaald
lidwoord-Nomen (60-10-00), Adverbium-Présent-Adverbium (31-51-31), Bepaald
lidwoord-Nomen-Prepositie (10-00-30), Présent-Bepaald lidwoord-Nomen
(51-10-00), Prepositie-Adjectief-Nomen (30-02-00), Bepaald lidwoord-NomenAdverbium (10-00-31).
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Appendix 2 Geanalyseerde teksten

proza
poëzie
proza
proza
proza
proza

proza

Champagne
Oost
Oost
Oost
Picardië
Oost

Picardië

Picardië

Oost
Picardië
Champagne
Champagne
Champagne

Picardië
Picardië

Regio

ridderroman
heiligenleven
ridderroman
heiligenleven
heiligenleven
heiligenleven

overig

overig

overig
overig
overig
overig
overig

overig
overig

Genre

Aantal
Frag

1250
1350
1250
onbekend
onbekend
onbekend

1300

1290

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
1325

6
1
8
7
5
7

17

26

2
8
4
5
8

onbekend 3
onbekend 2

Jaar

VAN

proza

poëzie
poëzie
poëzie
poëzie
proza

poëzie
poëzie

Tekstsoort

MIRJAM ERNESTUS, M ARGOT
MULKEN, HARALD BAAYEN

poëzie
poëzie
proza
poëzie
poëzie

La vie de sainte Catherine d'Alexandrie La Clayette
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Le chevalier au lion de Chrétien de
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Troyes v. 1-1000 (H) et Perceval(A)
v.1-2000
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Martin, v.1-2000
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p.29,1-102,43

Merlin de Robert de Boron, par.1-28
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siècle, p.1-29 (ms. Huth)
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Perceval de Chrétien de Troyes, v.12000
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