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De lengte van de Chinese zin1
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ABSTRACT

Dit artikel bevat een onderzoek naar de lengte van de Chinese zin in vergelijking 
met de lengte van de Nederlandse zin. Bij twee spreektalige geluidsfragmenten, één 
in het Chinees en één in het Nederlands, wordt door een aantal moedertaalsprekers 
bepaald wat de zinnen precies zijn. De de!nities van ‘zin’ die deze informanten 
aanhouden worden vervolgens vergeleken met wat volgens literatuur een zin is. 
Tenslotte wordt een meting gedaan van de gemiddelde zinslengtes van de zinnen 
die moedertaalsprekers bepaald hebben, en deze worden met elkaar vergeleken om 
te zien of Chinese zinnen daadwerkelijk langer zijn dan Nederlandse zinnen.

TREFWOORDEN: Zinslengte, Chinees, Nederlands. 

INLEIDING

Als derdejaars student Chinastudies viel het me op dat gesproken zinnen in 
het Chinees heel lang lijken. Bij luisteroefeningen zijn er altijd wel een paar 
zinnen die, wanneer ze worden opgeschreven, een hele alinea kunnen vormen. 
Vandaar de onderzoeksvraag: Zijn Chinese zinnen in spreektaal langer dan 
Nederlandse zinnen? 
 Om mijn onderzoek af te bakenen heb ik ervoor gekozen alleen naar 
het Mandarijn te kijken, en alleen spreektaal te onderzoeken. Deze verschilt 
niet alleen in het Nederlands, maar met name in het Mandarijn, heel erg van 
schrijftaal. 
 Tijdens het onderzoek heb ik allereerst gekeken naar wat een ‘zin’ 
1 Dit artikel is een aangepaste versie van mijn BA-eindwerkstuk De lengte van de Chinese zin.
2 Myrthe Kroon is momenteel student aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van haar BA 
Chinastudies is ze van plan een master te gaan volgen in het vakgebied taalwetenschap. E-mail: myrthe.
kroon@gmail.com.effEETbBEB⑧EEEAf

&__-_sE



DE LENGTE VAN DE CHINESE ZIN

37

precies is, en een eenheid gekozen waarin ik de lengte van een zin ga bepalen. 
Om zinslengtes met elkaar te vergelijken moet immers eerst duidelijk zijn wat 
er precies vergeleken gaat worden. Vervolgens heb ik twee geluidsfragmenten 
in spreektaal uitgezocht, één in het Mandarijn en één in het Nederlands. Ik 
heb moedertaalsprekers gevraagd om bij deze geluidsfragmenten te bepalen 
waar de zinnen eindigen en starten. Ik heb hen niet gevraagd wat zij vinden 
dat een zin is, omdat het ten eerste heel moeilijk is om een de)nitie te geven, 
en ten tweede omdat zij hun de)nities onbewust misschien helemaal niet 
toepassen. Hierna heb ik met het programma Audacity (2013) gemeten 
hoe lang de zinnen van mijn informanten waren en met behulp van hun 
zinnen geanalyseerd wat zij precies als zin beschouwen. Hun de)nities heb 
ik vervolgens vergeleken met de de)nities uit mijn literatuur, om te kijken 
welke literatuurde)nities het beste passen bij wat moedertaalsprekers van het 
Nederlands en Mandarijn beschouwen als een zin. Uit de resultaten van de 
metingen heb ik vervolgens een conclusie getrokken. 
  

ZIN EN ZINSLENGTE

Zinslengte kan op verschillende manieren gemeten worden. Bijvoorbeeld 
in een eenheid van tijd, zoals milliseconden. Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden om zinslengte te meten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal 
woorden, of het aantal morfemen (de kleinste betekenishebbende eenheden 
in een taal) of fonemen (klanken met een betekenisonderscheidende functie 
in een taal) in de zin. Vanwege ruimtegebrek heb ik voor een eenheid van tijd 
gekozen om de lengte van de zin uit te drukken. Dit paste ook goed bij mijn 
initiële gevoel dat zinnen langer duren in termen van tijd.
 Wat betekent de term ‘zin’ precies? Er bleek onder auteurs weinig 
overeenstemming te zijn over de vorm en betekenis. Voor een lijst met 
gevonden de)nities van een zin, zie Kroon (2014: 9-15). Sommige auteurs 
geven alleen een de)nitie voor schrijftaal, anderen alleen voor spreektaal, en 
weer anderen allebei. Daarnaast beschrijven veel auteurs de zin als eenheid 
van woorden, maar wat een ‘woord’ dan precies is zeiden ze er niet altijd 
duidelijk bij. Verder beweerde Chao (1968: 57) dat zinnen allemaal een pauze 
aan het begin en eind hebben. Hier kom ik later op terug. Het is opmerkelijk 
dat iedereen de term zin gebruikt, maar dat niemand het eens lijkt te zijn over 
de vorm en betekenis ervan.
 Na het bekijken van relevante literatuur ben ik op zoek gegaan naar 
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twee geluidsfragmenten. Bij het selecteren heb ik erop gelet dat er maar één 
persoon aan het woord is, dat die niets voorleest, een moedertaalspreker van 
die taal is, en dat hij zich niet bewust is van de taal die hij gebruikt terwijl 
hij spreekt. Ik heb het Chinese fragment getranscribeerd en de Nederlandse 
tekst uitgeschreven, zonder daarbij  hoofdletters en punten te gebruiken, 
want dan zou ik alsnog zelf aan het bepalen zijn waar de zinnen begonnen en 
eindigden.
 Het Nederlands gesproken fragment heb ik uit het praatprogramma 
De wereld draait door gehaald, waarin de internationaal bekende DJ Armin 
van Buuren antwoordt op de vraag waaom er zo veel goede DJ’s uit Nederland 
komen. Bij het uitschrijven van het fragment heb ik alles wat de spreker 
gezegd heeft zo waarheidsgetrouw mogelijk opgeschreven. Op de cijfers en 
letters in de uitgeschreven stukken kom ik later terug.

nee het ehh ik denk dat het gewoon iets te maken heeft [3][4] ik denk 
[A] ik ben opgegroeid in de tijd dat al mijn vrienden draaitafels 
hadden [1][4] en we [A] we gingen [4] we hadden een wedstrijdje 
wie het eerste de twelve inch bij de bij de platenwinkel had [1][2]
[3][4] ik denk als ik tien jaar eerder was eh [A] geboren had ik een 
gitaar ehhh leren spelen of zo had ik in een bandje gezeten [1][2]
[3][4][A] maar ik denk gewoon in Nederland heb je gewoon een 
hele gezonde cultuur [1][2][3][4] ik bedoel ik zit hier nu wel maar 
[A] ’r zijn ontzettend veel DJ’s eh in eh in Nederland die ’t gewoon 
heel erg goed doen [2][3][4] ik reis over de hele wereld en ik kom 
al die koppen weer tegen [1][2][3][4][A] z’n-eh Fedde le Grand 
heeft ’t heel goed gedaan [3] Sander van Doorn [2][A] ook allemaal 
Nederlandse namen die dan misschien niet aan de top staan [3][4]
[A] maar die draaien-ehhh ja die draaien ook gewoon heel goed mee 
[1][2][4] en er komt in Nederland ook bijvoorbeeld ook heel goede 
hardstyle [4] dat gaat ook hartstikke goed over de grenzen [2][3][4]
[A] eh drum ’n base techno allerlei soorten dansmuziek die worden 
gewoon hier in Nederland gemaakt [1][2][3][4] ik durf zelfs te 
beweren dat [A] eh dat ‘t het wel een van de grootste exportproducten 
van van Nederland is
(Bron: Armin van Buuren (2007) 0’48” - 1’34”) 
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Het fragment in het Mandarijn komt uit het praatprogramma Xingfu lai 
qiao men (幸福來敲門), waarin gepraat wordt over daten via het internet 
(Internetdaten: 2011). In het fragment dat ik heb geselecteerd praat een 
expert over de reden hiervoor.
 Bij het transcriberen van dit fragment heb ik alleen geluisterd naar 
de tonen zoals ze in dit fragment uitgesproken werden, niet zoals ze idealiter 
uitgesproken horen te worden, en ik heb ze zo goed mogelijk getranscribeerd 
met de vier tonen en de neutrale toon die het Mandarijn heeft. Verder heb ik 
tussenwoordjes zoals eh en ah die gebruikt worden ook erin gezet, en die qua 
lengte zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven, net als bij het Nederlands.

dànshi j"b#nshàng lai jiǎng de huà ne eh [6][7][9][A] wǎnglù qíshi 
xiànzài zh" suóyı̌ dàji$ huì q% zh" ruòwu [5][6][7][9] d$ngran d" 
y" ge jiù shi shu& [6][9] t$ b#nsh'n t$ kéyı̌ jiésh#ng dàji$ de shíji$n 
shàngmiàn de yí ge [9] suǒwèi de yi ge tànsuǒ [9] m&suǒ de zheyàng 
de yí ge shíjiànxìng [6][9][A] ehhh [5][7][8][9][11] jiù shìxiǎng yí 
xià jiù shi shu& [9] d$ji$ g&ngzuò yi zh#ng ti$n d&u f'icháng lèi de 
shihou [5][6][7][9] qíshí huí dào ji$lı̌ [9] ní k#néng méi yǒu du&yú 
de j"nglì hái xiǎng yào wǎng wài pào [6][7][9][A] huòshi c$nji$ yi 
xie p$di [5][6][7][8][9][11] k#shì nı̌ kéyı̌ f'ichang f$ngbiàn de jiù 
zhíji' tòuguò wǎnglù [6][9] jiù kéyı̌ zài qù [A] g'n h#n du& eh [6]
[9][A] yéxǔ shì nı̌ shóux" huòshi shènzhi shi nı̌ mòsh'ng de [A] ah 
[9] hái bu rènshì de rén [6][9] qù jìnxíng yì xi' duìhuà g&utong [6]
[9] xiǎngshòu x"nlíng shàng de hǎo j"ngshén céngmiàn de yi zhǒng 
mǎnzú [5][6][7][8][9][11][A] suóyı̌ t$ qíshí wǒ juéde d$ji$ [9] qíshi 
zài zhège jiǎodù shàng lai jiang huà [6][9] d&u [A] rèntóng jiù shi 
shuo [6][9] qíshí wǎnglù t$ b#nsh'n t$ kéyı̌ b$ng nı̌ h#n kuàisù de 
jiànlì [6][9] hái yǒu b$ng nı̌ wéixì hǎo [A] eh [9] nı̌ de rén jì gu$nxi 
[5][6][7][8][9][11] suóyı̌ d$ji$ qíshi zài zhèyàng lai jiǎng huà [5]
[6][9] qíshi t$ jiù shi shu& zài shíyòngxìng lái jiǎng de huà [9] t$ 
qíshi shì duì xiàndàiren lai jiang shì hén yǒu b$ngzhù de
(Bron: Internetdaten (2011) 4’15” – 5’10”)

Waar vinden moedertaalsprekers dat de zinnen lopen? Ik heb enkele 
Nederlandse en Chinese informanten gevraagd om naar het fragment van 
hun moedertaal dat ik gekozen heb te luisteren en op papier te zetten waar 
zij dachten dat de zinnen begonnen en eindigden. Het Chinese woord 
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voor de term ‘zin’ dat ik gebruikt heb is juzi (句子), dat het dichtst bij de 
Nederlandse betekenis van ‘zin’ komt. Bij onzekerheid over zinsgrenzen 
konden informanten dit aangeven. Voor een schematisch overzicht van de 
volledige resultaten, zie Kroon (2014: 23-33). 
 Om de resultaten van mijn informanten goed met elkaar te kunnen 
vergelijken heb ik deze ook in de uitgeschreven teksten verwerkt. Elke 
informant heeft zijn eigen nummer. Op elke plaats waar in de uitgeschreven 
teksten hierboven een nummer staat, zou de desbetre*ende informant het 
eind van de zin aanduiden. Op plaatsen waar de spreker in het geluidsfragment 
inademt staat een [A].
 Nadat ik alle resultaten binnen had heb ik de kenmerken van de 
zinnen van mijn informanten samengebracht in schema’s om ze te vergelijken 
met mijn literatuurde)nities. De kenmerken waar ik naar gekeken heb zijn:

-Is de zin een grammaticaal geheel?
-Is de zin een mededeling, vraag, gebod, gedachte of concept?
-Is de zin een eenheid van ademhaling, in één ademhaling uitgesproken?
-Bevat de zin een gezegde?

Voor een volledig overzicht van de alle resultaten, zie Kroon (2014: 35-41).

RESULTATEN BIJ HET NEDERLANDS GESPROKEN FRAGMENT

Aan de Nederlandse schema’s met kenmerken vielen meteen enkele dingen 
op. Het eerste is dat bijna elke zin wel een mededeling, vraag, gebod, gedachte 
of concept uitdrukt. Alleen van de zinnen die grammaticaal incorrect waren, 
was dit niet te bepalen. Er is dus een direct verband tussen deze twee 
kenmerken.
 Daarnaast valt op dat zinnen bijna nooit een eenheid van ademhaling 
zijn. Van de 43 zinnen waren er slechts 2 die uit één ademhaling bestonden, 
en 1 die uit exact twee ademhalingen bestond. Zo’n klein aantal duidt 
waarschijnlijk op toeval. Er waren wel 29 zinnen die alleen begonnen of juist 
alleen eindigden met een nieuwe ademhaling. Dit is meer dan 2/3 van het 
totaal aantal zinnen. Slechts 11 zinnen hadden niets met ademhaling van 
doen. Ademhaling heeft dus wel iets te maken met zinsgrenzen, maar het 
werd door mijn informanten niet als criterium genomen om te beoordelen of 
iets een zin is of niet.
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 Ten slotte valt het op dat elke zin van mijn informanten een 
persoonsvorm heeft. Eén informant vertelde mij ook dat hij expliciet naar de 
aanwezigheid van een persoonsvorm keek bij het aangeven van zinsgrenzen. 
Hieruit kan ik concluderen dat de aanwezigheid van een persoonsvorm voor 
mijn informanten zo niet verplicht, dan wel uiterst belangrijk is.

RESULTATEN BIJ HET CHINEES GESPROKEN FRAGMENT

Aan de resultaten van de Chinese informanten viel ook een aantal dingen op. 
Ten eerste dat er veel verschillen tussen Mandarijnsprekers onderling zijn. 
Een informant heeft bijvoorbeeld 5 juzi opgeschreven, terwijl een andere 
informant er maar liefst 28 heeft. Dat leidt me tot de conclusie dat de term 
juzi op meerdere manieren opgevat kan worden.
 Bij veel informanten waren niet alle juzi een volledige gedachte, 
mededeling, vraag gebod of concept. Bij twee informanten was dit wel het 
geval. Dit zou ook een verklaring kunnen geven voor de grote onderlinge 
verschillen. Enkele informanten hebben heel kleine groepen woorden 
geselecteerd als juzi. Een van hen gaf aan dat ze die geselecteerd heeft op 
basis van de pauzes in de zinnen. Ik kon van veel van die groepen niet zeggen 
dat het een mededeling, gedachte of concept was.
 Er lijkt ook geen direct verband tussen ademhaling en juzi te 
zijn. Van de 69 juzi waren er 4 precies één ademhaling, en 2 precies twee 
ademhalingen. Er waren 44 juzi die wel begonnen of eindigden met een 
nieuwe ademhaling. 19 juzi bevatten geen ademhaling aan begin en eind. Er 
is dus net als bij het Nederlands wel een verband tussen ademhaling en juzi, 
maar mijn informanten hebben ademhaling niet als criterium genomen.
 De grote verschillen tussen de antwoorden van mijn Chinese 
informanten kan wellicht aan de grote geogra)sche verscheidenheid liggen. 
Drie van mijn informanten komen uit Taiwan, en drie komen uit het vasteland 
van China. Binnen Taiwan en China wonen deze informanten ook nog eens 
ver uit elkaar.

PAUZES 
Naast zinslengte heb ik ook de lengte van de pauzes tussen de zinnen gemeten, 
om te bepalen of het waar is wat Chao (1968: 57) over zinnen zegt, namelijk 
dat er tussen zinnen altijd pauzes zitten. Voor de tabellen met de volledige 
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resultaten, zie Kroon (2014: 44-45).
 Pauzes van 0,0 s t/m 0,2 s zijn bijna verwaarloosbare pauzes. Bij het 
terugluisteren van de fragmenten kon ik zelf de pauzes op deze punten niet 
horen. De spreker praat op deze punten eigenlijk gewoon door zonder te 
stoppen, net zoals je dat midden in een zin zou meten. Pas bij een pauze van 
0,3 s of langer nam ik echt een pauze waar. Ik beschouw een pauze van 0,3 s 
of langer daarom als een pauze, en korter dan dat beschouw ik als het zonder 
pauze doorpraten van de spreker.
 Van de 14 pauzes tussen zinnen van mijn Nederlandse informanten 
waren er slechts 4 die langer waren dan 0,1 s; 71,4 % van de zinnen bevat 
dus vrijwel geen pauze. Dat verbaasde me erg. Ik had voorheen het idee dat 
er tussen zinnen altijd een pauze zit, hoe klein dan ook. Kennelijk is dat 
helemaal niet zo.
 Van de 26 pauzes tussen de Chinese zinnen in totaal waren er 13 die 
0,0 s of 0,1 s duurden, en daarnaast nog 6 pauzes die 0,2 s duurden. Dit is 
in totaal 73,1 %. Het blijkt dus dat ook het overgrote deel van de Chinese 
zinnen geen pauzes bevat.3 Echter geeft Chao als criterium voor zinnen dat 
ze voorafgegaan en gevolgd worden door een pauze. Hoe kan het dat men 
pauzes hoort die er in werkelijkheid niet of nauwelijks zijn?
 De reden dat we pauzes denken in zinnen is misschien dat zinnen 
in onze hersenen afzonderlijk ervaren worden als eenheden van betekenis. 
Ons brein zorgt ervoor dat we tussen de zinnen korte pauzes denken waar te 
nemen, ook al zijn die er in werkelijkheid niet. Het brein maakt van een lange 
gesproken tekst hapklare stukjes die dan één voor één verwerkt worden. Dit 
is echter een hypothese; ik kon hier geen literatuur over vinden.
 Voor het feit dat de spreker vaak niet ademhaalt tussen zinnen 
in, maar wel midden in de zin, heb ik ook een verklaring. Gesproken taal 
tussen mensen verloopt met een beurtwisselingssysteem. Wanneer spreker 
A uitgesproken is kan spreker B iets zeggen, dan mag spreker A weer, etc. 
Zo ontstaat een gesprek. Aan het eind van een beurtopbouweenheid bevindt 
zich een PRO, ofwel een Plaats Relevant voor Overgang. Op deze plaats kan 
een andere spreker eventueel de beurt overnemen in het gesprek. Een PRO 
bevindt zich op plaatsen waar de uiting prosodisch, syntactisch en pragmatisch 
bijna tot helemaal compleet is (Huisman 2013: 164-165). In allebei mijn 
fragmenten was er maar één spreker aan het woord, maar deze bevond zich 
wel in een gesprek met anderen. Stel dat de spreker één van zijn zinnen had 
laten volgen door een lange pauze, dan zou de beurt misschien overgenomen 
3 Zie voor meer informatie en tabellen Kroon (2014: 44-45).
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kunnen worden door een andere spreker, terwijl de eerste spreker eigenlijk 
nog meer had willen zeggen. Dit kan het gebrek aan pauzes en de vreemde 
plaatsen van ademhaling verklaren.
 Na het vergelijken van de zinskenmerken met de literatuurde)nities 
heb ik de gemiddeldes, en minima en maxima gemeten. De minima zijn de 
kortst gemeten zinnen, maxima zijn de langst gemeten zinnen. Voor het 
meten van de gemiddeldes heb ik de totale spreektijd gedeeld door het aantal 
zinnen volgens mijn informanten. Dit betekent dat pauzes tussen zinnen daar 
ook in verwerkt zitten. Wat betreft de minima en maxima: deze tijden zijn 
gemeten vanaf dat de spreker begint met praten totdat hij stopt met praten. 
De pauze voor en na de zin zit hier dus niet bij. Ik heb ervoor gekozen dit niet 
te doen zodat maxima en minima exact af te lezen zijn uit mijn resultaten. 
Hetzelfde geldt voor de Chinese resultaten. De resultaten waren als volgt:

Resultaten  Nederlands Mandarijn
Minimum gemiddeld 1,9 s  2,8 s
Maximum gemiddeld 7,6 s  10,5 s
Zinslengte gemiddeld 4,4 s  6,5 s

Op basis van bovenstaande tabel kan ik concluderen dat Chinese juzi langer 
zijn dan Nederlandse zinnen. Een Chinese zin is volgens bovenstaande 
resultaten namelijk gemiddeld 2,1 seconde langer dan een Nederlandse zin. 
Chinese zinnen zijn op drie manieren langer dan Nederlandse zinnen: de 
minima, maxima en de gemiddelde lengte in seconden zijn allemaal langer.
 Er kunnen natuurlijk vraagtekens gezet worden bij deze resultaten. Ik 
heb slechts onderzoek gedaan naar één luisterfragment in het Nederlands en 
Chinees, en ik heb in totaal maar 10 informanten gebruikt. Mijn resultaten 
zouden vanwege die kleine hoeveelheid ook op toeval kunnen berusten. 
De methodologie van dit onderzoek zou echter niet veranderd zijn als het 
onderzoek grootschaliger uitgevoerd was.
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