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INLEIDING TOT TAAL- EN TEKSTSTRUCTUREN 

INLEIDING 

-lectuurbundel: 4 bijlagen, zelfstandig doornemen, voorbeeldvragen 

-syllabus 

-oefeningen (Minerva) 

-examen: 25 meerkeuzevragen + 2 open vragen  

-taal: 8 definities 

1. Taal als wezenlijk en universeel kenmerk van de mens 

-relatie tussen taal en handelen: functie van taal = iets doen  performatieve 

werkwoorden 

met taal kan je een handeling bewerkstelligen 

Belang: ook maatschappelijk (vb. eedaflegging Obama)  

-taal en denken: door taal kunnen we nadenken over zaken die niet bestaan: voor taal 

maakt het totaal geen verschil of iets bestaat of niet (vb eenhoorn) 

 + we kunnen nadenken over het verleden/de toekomst 

taal heeft cruciale rol in ons denken 

-taal en macht: werkelijkheid adhv taal verhullen/anders voorstellen (eufemismen)  

 vb. etnische zuivering, collateral damage, extraordinary rendition (=kidnappen) 

*taal kan angst inboeten, men probeert taal te controleren/beperken  

 vb. woorden zoals Einstein die verboden werden in het Nazi-regime 

*vb. ‘huwelijk’: tegenstanders homohuwelijk wezen op de definitie van huwelijk in het 

woordenboek   “we kunnen het woordenboek toch niet veranderen?” 

 vb2: allochtoon (Gent): idee = door taal te veranderen, veranderen we de MY 

-taalwetenschap en literatuurwetenschap: taal speelt cruciale rol in wetenschap 

(discussies gebeuren nog altijd in alledaagse taal, niet in pure wiskunde) 

2. De plaats van taal in de menswetenschappen 

-taalwetenschap speelt rol in geschiedenis: vb bij achterhalen van authenticiteit van een 

bron: klopt het gebruik van een bepaald woord? Stemt het overeen met de betekenis van 

dat woord in een bepaalde periode? (historische semantiek) 

 vb. ‘slecht’: betekende oorspronkelijk ‘effen’, ‘vlak’ 

-archeologie: ontcijfering bepaalde geschriften 

-semiotiek: leer vd tekens: bestudeert verschillende tekensystemen 
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3. De taalwetenschap 

=empirische wetenschap: taal gaat uit van feiten 

=cultuurwetenschap: taal = creatieve, intentionele uiting, komt niet causaal tot stand (itt 

fysica)  men heeft een doel voor ogen bij cultuurwetenschappen 

-verschillende subdisciplines: 

*fonetiek: klank op fysieke manier beschrijven  

*fonologie: leer vh klanksysteem vd taal  

*morfologie: leer vd systematische verandering vd vorm vd taal & vd constructie van 

nieuwe woorden 

*semantiek: leer vd betekenis 

*syntaxis: leer vd wijze waarop woorden met elkaar verbonden worden 

*etymologie: herkomst van woorden 

*historische linguïstiek: leer vd taalverandering, taalfamilies 

*sociolinguïstiek: studie vd relatie tussen taal en MY (vb. wat is de attitude van jonge 

sprekers tegenover dialect/tussentaal/AN) 

*contrastieve linguïstiek: overeenkomsten 

*naamkunde: studie van eigen namen 

*psycholinguïstiek: individuele mentale processen van sprekers (reactietijden: hoe 

verwerkt de spreker 2 gelijkaardige taalconstructies) 

*taaltypologie en universalia-onderzoek: studie van verschillende taaltypen en taalfamilies 

*neurolinguïstiek: relatie tussen taalvermogen en het brein 

*computerlinguïstiek: maatschappelijke rol 

*taalpragmatiek: relatie tussen taalgebruikers en manier waarop ze gebruik maken van taal 

+ hoe ze tot handelingen komen 

*corpuslinguïstiek: soort overkoepeling 

-begrip taal in de taalwetenschap 

aangeboren taalvermogen ligt aan de basis van historisch taalsysteem ligt aan de basis van 

groepstaal ligt aan de basis van individueel taalgebruik 

(linguïstische analyse volgt omgekeerde volgorde)  

-onderscheid synchronie en diachronie: verschil tussen historiek en het moment 

synchroon onderzoek: onderzoek op bepaald moment vd tijd 

diachroon onderzoek: evolutie, langere periode (vb. waarom verandert taal?) 

4. Inhoud en doelstelling van de cursus  

-tip: cursus in zijn geheel bekijken: globaal beeld zoeken 

5. Lectuurbundel 

6.Oefeningen en voorbereiding op het examen via Minerva 
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DEEL 1: TAAL 

 

INLEIDING 

-verschillende definities van taal: bepaalde hiërarchie (belangrijskte invulling eerst) 

1) taalvermogen = basisdefinitie volgens Van Dale 

2) talen die we waarnemen: belangrijke aanvulling op taalvermogen  

3) taalgebruik: wat we werkelijk waarnemen 

4) groepstaal, vaktaal: vb. jongerentaal (turbotaal), verlan, bargoens, Zef 

-verschil vakjargon – historische taal – groepstaal 

-graden van abstracties 

I. TAAL ALS SYSTEEM 

-welke communicatiesystemen bestaan er? 

-waarin verschilt taal van andere systemen? 

-taalvermogen 

-onderscheid taalsysteem en taalgebruik 

1. Taal als een systeem van tekens 

1.1 Het taalteken 

1.1.1 Definitie en classificatie van tekens 

-wat maakt een taalteken uniek? 

-teken = object/vorm dat verwijst naar iets in de buitentalige werkelijkheid (iets wat we 

waarnemen en wat we ons inbeelden)  

-teken = vormelement dat staat voor iets anders/verwijst naar iets anders 

-taal =/= enige tekensysteem, maar taalteken heeft enkele specifieke eigenschappen 

-onderscheid 3 types tekens (semiotiek)  

 *icoon: verwijst naar werkelijkheid op basis van gelijkenis/associatie (niet enkel  

 visueel, vb. herkennen van een geur, horen van een geluid) vb. pictogram 

 *index: verwijst naar object op basis van een causale relatie (vb. wind is object  

 waar luchtzak naar verwijst of stotteren kan op nervositeit wijzen)  

 *symbool: verwijst naar werkelijkheid op basis van een conventie, uit de vorm vh  

 teken kunnen we object waar het naar verwijst niet afleiden (conventie zegt:   

 woord ‘boom’ verwijst naar welbepaald object)  teken = arbitrair 
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  willekeurig verband vorm en betekenis 

  taalteken = symbool 

1.1.2 De indirecte relatie tussen woord en object 

-taalteken: in essentie symbool, maar onderscheid is in werkelijkheid niet zo eenvoudig 

symbool – icoon = continuüm (vb. iconen met symbolische dimensie, je moet de 

conventie kennen om het icoon te ontcijferen) 

-verband taalteken en object =/= associatief of causaal  berust op kennis van een regel 

geen directe relatie tussen teken en object of tussen vorm en betekenis 

1.1.3 Kenmerken van de betekenisrelatie 

-taalteken heeft 2 aspecten 

 *vorm 

 *betekenis 

taalteken verwijst naar de werkelijkheid 

-binnen taalteken (signe): taalvorm (signifiant) moet beantwoorden aan taalbetekenis 

(signifié) om naar iets (chose) te verwijzen 

-vorm-betekenisrelatie (de Saussure: signifié – signifiant)  

 =noodzakelijk: vorm en inhoud/betekenis kan je niet lostrekken van elkaar 

 vorm zonder inhoud = geen taalteken + refereren naar iets buitentaligs = steeds  

 adhv betekenis 

 =willekeurig (vb Shona, NL-SV (mormor, farmor, …), Squamish, …) geen natuurlijk  

 verband/motivatie voor relatie vorm-betekenis, uit vorm is betekenis niet direct af  

 te leiden 

 uitz (ongeveer): iconische lading, vb. onomatopeeën   geen tegenvoorbeeld,  

 want houden sterk verband met taal waarin ze gebruikt worden (dus ook ergens 

 willekeurig)  het symbolische/arbitraire = fundamenteel, het iconische kan een  

 extra karakter geven (symbolen die gedeeltelijk iconisch zijn)  

 =conventioneel: gebaseerd op afspraken 

-soorten iconiciteit 

 *direct:  klanknabootsing 

 *indirect:  associatief, vb. mini – maxi (gesloten vs open klinkers: i vs a/o) 

   klanksymboliek, vb. bouba/kiki-effect (m/l vs t/k, …)  

     ronde vs scherpe/harde medeklinkers 

-historische evolutie in taal: kan ofwel iconische laag versterken of net doen afsterven 

 vb. pigeon (duif) afgeleid uit Latijnse pipire (piepen)  

-iconiciteit op niveau van syntaxis: syntactische iconiciteit: iconische woordvolgorde 

vb. ze huwde en kreeg een kind vs ze kreeg een kind en huwde 
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-“I did not have sexual relations with that woman”  afstand creëren tussen zichzelf en 

Monica Lewinski  

-arbitrariteit en motivatie moeten soms genuanceerd worden 

 -historische evolutie en arbitrariteit: taalverandering werkt arbitrariteit soms in de  

 hand (zie voorbeeld pigeon – pipire) 

 -afgeleide en samengestelde woorden: gedeeltelijk gemotiveerd 

 vb. wandelen: wandel + -aar > wandelaar 

 -telwoordsysteem: sommige talen: woord voor 5 = woord voor hand 

 relatieve motivatie 

 -tendensen tot motivatie: creatief taalgebruik (klanksymboliek)  

LES 2 (19/2) 

1.2 De taaleenheden 

Tekst > zinnen > woordgroepen > woorden > morfemen > fonemen 

Foneem: klankverschil  betekenisverschil (vb. dak – tak) 

MAAR huig-r vs tongpunt-r  geen =/= fonemen! Gewoon klank (geen betekenisverschil)  

(in NL toch)  

-onderscheid reële klanken (vb huig-r vs tongpunt-r)  fonetiek EN ideële klankvormen 

(kleinste betekenisonderscheidende elementen)  fonologie 

Fonemen zijn gebonden aan taal (elke taal heeft bepaalde mogelijke/onmogelijke 

combinaties van fonemen)  

vb. m en b zijn in het NL niet na elkaar mogelijk, maar in andere wel (Mbark Boussoufa)  

fonotaxis = studie vd mogelijke foneemcombinaties in een taal 

-versprekingen = bewijs dat fonemen psychologisch reëel zijn 

vb. Vlamen en Walingen, bij het lodden en lossen… het lagen en lossen… 

Morfemen 

-huis is geen woord maar morfeem in bvb samenstelling huisdier 

-de hond is een geliefd huisdier: samengesteld woord kleinste betekenisdragende 

eenheid = morfeem 

-gelede woorden: meer dan 1 morfeem: onderscheid vrij – gebonden  

-vrij morfeem: huis + dier 

-gebonden morfeem: on (gebonden) + heus (vrij)  gebonden kan niet op zichzelf staan 

-betwistbaar (baar = gebonden), schoonheid (heid = gebonden)  

-Assepoester: Asse + puister (=blazer, om vuur in gang te steken), vrije morfemen zijn niet 

meer doorzichtig, vroeger wel 

 chirurg: cheir (hand) + ergon (werk), lichaam: lika (lijk) + hamam (omhulsel)  

-vb examenvraag: uit hoeveel morfemen bestaat… ? 
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1.3 De economie van het taalsysteem 

-open inventaris: er kunnen woorden bijkomen, vb. morfemen, woorden, woordgroepen, 

zinnen, teksten 

-gesloten inventaris: vb. klankeenheden 

-fonemen meest gesloten/beperkt > … > tekst meest open/oneindig 

-taal = economisch systeem: oneindig aantal tekens opbouwen dmv combinaties van 

beperkt aantal eenheden 

-betekenisloos  betekenisvol 

vb. vorm > teken (vorm/betekenis) > zin (sensus) > tekst 

1.4 Hiërarchie en lineariteit 

-realisatie van taal verloopt in de tijd (opeenvolgende stroom van klanken)  

-taal is gebonden aan lineaire opeenvolging, meer dan muziek (want bij muziek horen 

verschillende klankstromen samen, vb bij 2-stemmigheid)  

-schriftelijk: lineaire opvolging duidelijk door ruimtelijke organisatie 

-opeenvolging =/= los  op elk niveau: bepaalde elementen nauwer verbonden dan andere 

specifieke afhankelijkheidsrelaties tussen eenheden/constituenten 

 hiërarchische constituentenstructuur 

-lineariteit weerspiegelt niet de diepte (vb Ik bel je morgen thuis op) 

-gesproken taal: taaleenheden niet a priori gegeven 

 slechts als we een taal kennen, kunnen we eenheden in klankstroom herkennen 

 taal interpreteren = projecteren van hiërarchische structuur op lineaire opvolging  

 van klanken 

-ambiguïteit: 1 vorm op meer dan 1 manier geïnterpreteerd 

 -structurele ambiguïteit: dezelfde opeenvolging van elementen beantwoordt aan 

 =/= onderliggende hiërarchische organisaties 

 vb. hij bekeek de man met de verrekijker 

 -lexicale ambiguïteit: vorm van bepaald woord kan semantisch op =/= manieren  

 geïnterpreteerd worden 

 vb. het glas is gebroken 

1.5 Fundamentele taalrelaties 

Paradigmatische relatie: relatie tussen elementen die op dezelfde plaats van taaluiting 

staan (grammaticaal en lexicaal) (niveau van de langue), behoren tot 1 klasse/paradigma 

-tussen elementen in absentia (niet expliciet in taaluiting)  

het bestaan bepaalt waarde vh geselecteerde element mee (rapports associatifs) 

=verticale as 

! =/= associatieve relatie 
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Syntagmatische relatie: relatie tussen elementen die met elkaar gecombineerd kunnen 

worden (grammaticaal en qua betekenis) (niveau van de parole)  

-tussen elementen in praesentia (expliciet aanwezig in taaluiting) 

=horizontale as 

-selectie en combinatie = 2 hoofdprincipes van taalstructuur 

Niet alle syntagmatische relaties zijn in praesentia (ellips: Paul drinkt bier en Jan <drinkt> 

wijn)  

Ellips =/= weglaten van contextuele elementen 

enkel als ontbrekende woorden 

Niet alle paradigmatische relaties zijn in absentia (vb opsommingen, zoeken naar woorden) 

-literaire/poëtische functie: puur formeel vlak: projectie van selectie-as op 

combinatorische as  hoe iets wordt meegedeeld belangrijker dan wat wordt meegedeeld 

vb. I like Ike 

Vb. Onderwijs 

1. Associatieve relatie: saai, studenten, leerkracht, leerlingen 

2. Vorm: onderwijzer, onderwijzen 

3. Paradigmatisch: onderricht, les, opvoeding 

-Onderwijs: onderricht, les, opvoeding  semantisch nauw verwant (paradigmatisch)  

2. Taalsysteem en taalgebruik 

2.1 Het begrip “relatie” 

-2 fundamentele analyseniveaus: vorm en inhoud 

2.2 Foneem en klank 

=niveau van taalvorm 

-onderscheid concrete taalrealisatie (verscheiden + individueel karakter) en onderliggend 

taalsysteem (bepaald door relaties van elementen)  

-concrete uitspraak kan sterk verschillen (vb. /r/ in NL)  enkel verschillen die gepaard 

gaan met betekenisverschil = belangrijk 

-terminologie: verschil foneem en klank 

 -klank = concrete materiële klankrealisatie 

 -foneem heeft een distinctieve functie (betekenisonderscheidend element)  

 functie = bepaald door onderlinge opposities van elementen 

 onderscheidingen zijn taalgebonden 
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2.3 Betekenis en referentie 

-niveau van taalinhoud 

-betekenis van woord (lexicaal) en syntactische vormen (grammaticaal) = bepaald door 

relatie met andere woorden en vormen binnen taalsysteem 

taalbetekenis obv relaties tussen elementen binnen een paradigma 

-relatie tussen taal en werkelijkheid = referentie 

-betekenis =/= referentie! 

vb. sheep/mutton – mouton: betekenisverschil tussen sheep en mouton 

-betekenis (niveau van taalsysteem) = impliciet en abstract 

-referentie (niveau van taalgebruik) = expliciet en concreet 

Semasiologisch onderzoek: vanuit taal(teken) vertrekken, uitzoeken naar welke begrippen 

etc bepaald teken verwijst 

vertrekt vd taal (wat betekent … in het NL?) 

Onomasiologisch onderzoek: vanuit werkelijkheid (begrippen, denkinhouden etc) uitzoeken 

welke taaltekens worden gebruikt om die begrippen uit te drukken (hoe komt men op een 

woord)  

vertrekt vd werkelijkheid (hoe benoemt deze groep deze objecten)  

3. Natuurlijke taal vs andere communicatiesystemen 

3.1 “Natuurlijke taal” 

-natuurlijke taal vd mens: 3 pijlers 

 -beperkt aantal fonemen 

 -woordenschat (mentale lexicon) 

 -aantal combinatieregels (mentale grammatica) 

voor groot stuk spontaan verworven (onderdeel van algemene cognitieve ontwikkeling) 

-taalverwervingsperiode 

-taal: essentiële en universele eigenschappen 

 -taal = vorm/betekenis-systeem: aan vorm van teken beantwoordt bep betekenis 

 arbitrariteit in =/= opzichten 

 -taal = historisch gegeven: heeft gesch + verandert constant 

 taalverandering = wezenlijk kenmerk van alle talen (obv interne + externe  

 factoren)  

 -taal = intersubjectief gegeven: we spreken altijd dialogisch (private language =/=  

 natuurlijke taal, taal = taalhandeling tussen minstens 2 subjecten)  

 verklaart functionele diversiteit van taal 

 -taalgebruik = creatief (=/= reproductie van reeds gebruikte taal): oneindig gebruik 
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 van eindige middelen, onbeperkt combineren v beperkt aantal discrete elementen 

 recursiviteitsprincipe: bepaalde regels kunnen meerdere malen na elkaar worden 

 toegepast 

3.2 Communicatiesystemen bij dieren 

-communicatie bij lichtgevende bacteriën: laten stoffen vrij en merken het als er andere 

bacteriën in de buurt zijn  geven licht => causale communicatie (instinctief) 

-dansende bijen: er is een relatie tussen dans en referent is willekeurig (ze hadden ook 

andere dansjes kunnen placeren)  arbitrariteit 

-vervetaapjes hebben verschillende kreten voor verschillende roofdieren 

anderen reageren dan op die kreten  

=>niet creatief: ze doen dat niet zomaar 

-dolfijnen: wel creatief taalgebruik (bij gebruiken van bepaalde geluiden) 

-verschillen mensentaal-dierentaal groter dan overeenkomsten 

-specifiek voor mensentaal: 

 -creativiteit en spontaneïteit van taalgebruik 

 -interactionele karakter van taalhandeling 

 -grote diversiteit vd taalfuncties 

 -vrijheid van taalgebruik: onafhankelijk van het hier en nu 

3.3 Gebarentaal 

2e bijdrage lectuurbundel 

Vb. examenvraag: parameters; is gebarentaal natuurlijke taal; … 

-ook volwaardige talen 

-grote verschil = verschijningsvorm 

 -gebarentaal = manueel-visueel, gesproken taal = oraal-auditief 

-simultaneïteit: talige info kan tegelijkertijd via handen en andere delen van lichaam 

worden overgebracht 

-ruimtegebruik: ruimte speelt belangrijke rol in grammatica 

-gebarentalen: ook spontaan ontstaan (niet uitgevonden of gereconstrueerd)  

geen universele gebarentaal 

-gebaren = conventioneel & arbitrair (~woorden) + opdeelbaar in fonemen 

-veel gebruik van iconische elementen (meer dan gesproken taal)  

iconische gebaren vaak taalgebonden + cultuurgebonden + niet altijd transparant voor 

horenden/niet-gebaarders 
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4. Het biologische “taalvermogen” en de taalverwerving 

-psychisch taalvermogen: deels aangeboren, deels verworven 

kan dus ook deels verloren gaan 

4.1 Aspecten van de neurolinguïstiek 

Neurolinguïstiek: hersenen en taal 

taalpsychologie: cognitief aspect van taal 

-cortex cerebri (hersenschors) = zetel vd taal 

cerebrale cortex ligt over beide hemisferen 

-elke hemisfeer: 4 grote delen 

 -frontaalkwab 

 -pariëtaalkwab 

 -occipitaalkwab 

 -temporaalkwab 

vermogens vh brein = gelateraliseerd (dominante hemisfeer voor bepaalde functies)  

 taalvermogen bij meeste mensen in linkerhemisfeer 

-Broca-centrum (frontaalkwab): anterieur taalcentrum 

-Wernicke-centrum (scheiding temporaal- en pariëtaalkwab): posterieur taalcentrum 

=centrale arealen van taalvermogen 

-gematigd lokalisme met klemtoon op grote soepelheid (plasticiteit vd cortex) 

tussenpositie tussen extreem lokalisme (precieze plaats toewijzen aan psychische 

vermogens) en holistische visie (=/= delen van cortex hebben soortgelijke functie)  

LES 3 27/2 

Overzicht vorige lessen 

Taal bestaat uit tekens, bestaan uit vorm & betekenis 

Manifestatie van taaltekens: tekst 

Vrij morfeem (onafhankelijk) vs gebonden morfeem (betekenis pas gerealiseerd in 

samenspel met vrij morfeem) 

bestaan uit fonemen 

Binnen bepaald paradigma krijgt morfeem zijn waarde 

Gebarentaal = vorm van natuurlijke taal (modaliteit is wel anders) 

Met beperkt aantal morfemen kunnen we onbeperkt aantal … …??? 
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Split-brain: verbinding tss hersenhelften = gesplitst  taal verloopt anders (moeite om wat 

ze links voelen te benoemen, want wordt waargenomen met rechterhelft en door 

ontbreken verbinding kan het niet verwerkt worden door linkerhelft waar taalvermogen 

zit)  

Natuurlijke taal heeft 4 kenmerken 

1. Vorm-betekenis 

2. Subjectief 

3. Historiciteit 

4. Creativiteit  

zorgen voor variatie binnen taal/aan talen in de wereld/regio/ 

4.2 Aspecten van de patholinguïstiek 

Afasie = probleem met taalvermogen 

neurolinguïstiek 

Onderscheid neurolinguïstiek (houdt zich bezig met taal en hersenen in strikte zin van het 

woord) en taalpsychologie (houdt zich bezig met cognitieve verwerking vd taal, niet 

specifiek naar hersenstructuren kijken)  

Ongeveer 85% van de afatische problemen gaan terug op hersenbloeding en beroerte 

schade ontstaat zeer snel (2 min na niet-doorbloeding) 

Afasie: voordien normale taalontwikkeling bij patiënten 

Afasie = niet zo zeldzaam (prevalentie = 0,6 % of 1/200) 

-van afasie kan men genezen: ¼ geneest in eerste 3 maanden, na 6 maanden wordt kans 

op volledige genezing onwaarschijnlijk 

zo snel mogelijk starten met revalidatie = belangrijk 

Afasie gaat terug op problemen in de linkerhersenhelft 

4 meest voorkomende types van afasie  

1. Broca-afasie: Broca-gebied ontdekt door Franse arts Paul Broca: patiënt die niet in staat 

was te spreken, verstaan wel mogelijk en soms uitbarstingen van bvb scheldwoorden 

Broca probeerde na te gaan wat er gebeurd was: ontdekte dat patiënt niet zijn hele 

leven afasie had. Na dood patiënt autopsie: ontdekking dat er in die zone een probleem 

was.  

Kenmerken Broca-afasie: agrammatisme, problemen met creëren van taal (storing is vooral 

te vinden op syntagmatische as), patiënt is er zich vaak ook van bewust dat er een 

probleem is  motorische/expressieve afasie 

-vaak ontbreekt verband tussen woorden, combinatie raakt in de problemen (lexicale 

elementen apart worden vaak wel gevonden)  
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2. Wernicke-afasie: Duitse arts Karl Wernicke stelt vast dat patiënt v Broca taal wel 

begreep en leidde daaruit af dat er nog een ander aspect in taalvermogen moet zijn dat te 

maken heeft met taalbegrip 

Kenmerken: paragrammatisme (heeft te maken met de paradigmatische as), vaak 

verlies/problemen in gezichtsvermogen (vooral rechteroog), patiënt slaagt er niet in de 

juiste selectie te maken uit het fonologisch systeem 

Resultaat: semantische brij, patiënt creëert nonsens-zinnen die moeilijk te interpreteren 

zijn en nergens op slaan (MAAR creëert wel zinnen itt 1), patiënt is zich niet bewust van 

probleem (want interpretatie is verstoord, heeft dus niet van zichzelf door dat er iets 

scheelt), woordkeuze is verstoord, wel normale zinsbouw  sensorische of receptieve 

afasie 

vaak = stoornis een combinatie van 1 en 2, zelden puur het ene 

3. Globale afasie: ergste vorm, spraaksysteem = volledig lam gelegd, vaak gepaard met 

blindheid (rechts) of verlamming v rechterdeel vh lichaam, typisch verschijnsel bij CO-

vergiftiging 

4. Conductie-afasie: probleem met fasciculus arcuatus (boogbundel): patiënt is niet meer 

in staat om woorden te herhalen, komt het minst voor 

hieruit mag men niet afleiden dat enkel linkerhemisfeer rol speelt in taalvermogen (ook 

bij storingen aan rechterhelft kunnen taalproblemen ontstaan)  

Afasie = afwijking – organisch (we vinden er plaats voor in hersenen) – centraal 

(zenuwstelsel) - taalvermogen 

Niet-organisch: men kan niet heel specifiek een plaats in de hersenen aanduiden (vb 

problemen bij articulatie zoals stotteren, problemen bij algemene taalontwikkelingen 

zoals leesproblemen (dyslexie), geestesziekten kunnen ook problemen leveren bij taal) 

Organisch: wel duidelijke plek/oorzaak aan te wijzen 

 perifeer (verwijst naar uitlopers v zenuwbanen): pathologie van de spraakorganen  

 (mondholte, tandkassen, stembanden) vb door ongeval/ziekte, gespleten lip of  

 pathologie vd zintuigen (vb gehoorverlies)  

 centraal: geestesvermogen vb dementie, zwakzinnigheid  

   taalvermogen vb afasie 

Dyslexie 

-heeft niets te maken met IQ 

-2 soorten: acquired dyslexia (na een ongeval bijvoorbeeld) vs developmental dyslexia 

(komt voor bij kinderen, oorzaken zijn onbekend)  

-prevalentie: dyslexie zou meer voorkomen bij jongens dan bij meisjes, maar daar worden 

soms vraagtekens bij gezet 
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-acquired dyslexia: surface dyslexia (vorm van taal, enkel vorm wordt aangetast) vs deep 

dyslexia (ook problemen bij betekenis, patiënt = moeilijk in staat om nonsense words te 

lezen, want semantische analogie raakt verstoord, vb. woord broer lezen maar woord zus 

uitspreken)  

Andere problemen 

-hyperlexie: kinderen die zeer goed kunnen lezen, maar niet goed snappen wat ze nu 

eigenlijk zeggen (vaak bij kinderen met autisme)  

-dysartrie: problemen met articulatie van taalklanken (vb onderscheid r-l)  

-stotteren 

-dysfasie: algemene term voor taalontwikkelingsstoornis met organische … in de hersenen 

-dyspraxie: problemen met motoriek, geeft aanleiding tot taalgedragsstoornissen 

-echolalie: afwijking waarbij men dwangmatig woorden van anderen herhaalt 

-sigmatisme: lispelen (probleem articulatie) 

-rhotacisme: problemen bij uitspreken van r (articulatie) 

-broddelen: zodanig snel spreken dat je over je woorden struikelt etc (articulatie) 

 

4.3 De moedertaalverwerving (MTV) 

4.3.1 Enkele empirische gegevens van de moedertaalverwerving 

Zie bijlage 1 

Ontwikkeling/ontplooiing eigen taal = spontaan 

2e taalverwerving doorgaans niet spontaan, moet aangeleerd worden 

Relatief geringe taalaanbod dat kinderen krijgen en toch op basis van beperkt taalaanbod 

is kind in staat volledige taal te leren 

Verwerven van taal gaat hand in hand met groeien van intelligentie/algemene cognitieve 

competenties 

Belang stimulus (er is interactie nodig): wanneer dit niet gebeurt voor bepaalde kritische 

periode (7/8 jaar, zeker voor puberteit) zijn kinderen niet meer in staat om taal te leren 

(vb wolfskinderen)  

ook gevolgen voor algemene mentale ontwikkelingen 

vb. Genie: kan niet spreken, maar kan zich wel uitdrukken via gebarentaal; volledige 

ontwikkeling van taal niet mogelijk, wel basisontwikkeling + zekere mentale ontwikkeling 

Ook gebarentalen kunnen zich volgens fasering spontaan ontwikkelen 

-taalverwervingsproces = ca 5 jaar durend proces 
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Periodes in taalverwerving  

(2;6 jaar = 2 jaar en 6 maanden) 

Onderscheid brabbelperiode en linguale periode  

A. Brabbelperiode: 1. Prelinguale fase (talige fonemen worden reeds ontwikkeld)  

B. Linguale periode: 2. Vroeglinguale fase: 1-woordfase, fonologische ontwikkeling,  

   2-woordfase  stelselmatig meer-woordzinnen; ontstaan 

   taalspel (spontaan, zoals bedtime-monologues) 

   3. Differentiatiefase: taal wordt verder uitgebouwd, fonologie verder 

   ontwikkeld, semantiek, morfologie (congruentie, verbuiging),  

   syntactische ontwikkeling (vb onderscheid mededelende en vraagzin) 

   4. Voltooiingsfase: hierin zit kritische periode (7-8 jaar, zeker voor 

   de puberteit)  

taalontwikkeling in 5-7 jaar 

4.3.2 Algemene visies op moedertaalverwerving 

2 grote tendensen: 

1. behaviorisme: gaat ervan uit dat mens (en dieren) cognitief een wit blad/tabula rasa is 

bij geboorte  taal ontstaat door interactie (obv input, interactie), door op te groeien in 

talige omgeving, door stimuli vanuit taalaanbod vd omgeving 

MTV als vrij passief en taalspecifiek proces (omgevingstaal cruciale rol)  

2. generatieve linguïstiek: (N. Chomsky) praktisch niet mogelijk om van wit blad te 

starten, er moet een basis/gave zijn op basis waarvan kinderen taalvermogen kunnen 

ontwikkelen  kinderen worden geboren met LAD (languange acquisition device = 

universele raamgrammatica), basissemantiek is aanwezig en door op te groeien in bepaalde 

omgeving moet het kind gewoon een verfijning teweeg brengen van het systeem 

actieve, generatieve rol vd taalverwerver (omgevingstaal secundaire rol)  

 vanaf jaren 60: stricte tweedeling weg 

Geïntegreerde visie (cognitieve benadering): taalontwikkeling vh kind gaat samen met 

cognitieve (en sociale) ontwikkeling 

-voorloper: J. Piaget (genetische epistemologie)  

rol van taalontwikkeling in totale ontwikkeling vh kind  

belang omgevingstaal weer hoger dan in nativistische visie/generatieve linguïstiek 

-joint attention: kind beseft dat (ik weet dat jij weet dat we samen onze aandacht richten 

op iets)  belangrijk bij spreken want besef dat je samen in communicatieve situatie zit 

(itt dieren), door joint attention ontstaat spel (aandacht op spel puur omwille vh spel, niet 
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om iets te krijgen/doen/iets gedaan te krijgen), het gaat om het spelen zelf; 

intersubjectiviteit in de vorm van joint attention (M. Tomasello)  

-trial-and-error: kinderen maken fouten (vb congruentiefouten, betekenisfouten, 

hypercorrecties, …) 

-scaffolding: input die kinderen krijgen speelt een rol bij de ontwikkeling, aanbod kan goed 

of slecht zijn en met scaffolding bedoelt men dat je je aanpast en kind een stap vooruit 

helpt (het niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk maken  veilige en leerrijke 

omgeving creëren, vb. beginnen bij iets wat bekend is om aan te leren)  

4.3.3 Motherese 

Child directed speech: hoe wordt tegen kinderen gesproken, wat zijn kenmerken van CDS? 

1. prosodische kenmerken (=ritme, klemtoon, intonatie): laag spreektempo, variatie in 

toonhoogte, veel pauzes (niet voortdurend spreken bvb) 

2. kenmerken van complexiteit: korte/eenvoudige uitingen, tegenwoordige tijd, 

imperatief, vragen 

3. kenmerken van redundantie: teveel aan informatie (meer info geven dan wat nodig is), 

(delen van) zinnen worden herhaald, telkens dezelfde vorm herhalen  veel herhaling, 

weinig woorden 

4. aanpassingen aan het niveau van het kind: morfologische aanpassingen (vb 

verkleinwoorden), afwijkend gebruik van voornaamwoorden 
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II. TAAL EN VARIATIE 

-taal = vorm/betekenissysteem 

-taal = historisch (variabel) 

-taal = intersubjectief (variabel) 

-taal = creatief (variabel) 

Universaliënonderzoek vs onderzoek in variabiliteit (vb sociolinguïsten) 

Variabiliteit uit zich op 4 manieren 

1. er zijn verschillende talen in de wereld (no shit)  

2. Variatie binnen 1 taal 

3. Meertaligheid 

4. Historische taalvariatie (taal evolueert voortdurend) 

5. Variatie binnen één taal 

Taal als diasysteem 

-variatie in uitspraak, woordenschat, …  keuze tussen varianten afhankelijk van 

geografische herkomst vd taalgebruiker, sociale positie, communicatieve situatie 

(=synchroon), hoe in bepaald taalgebied een tandaardtaal tot stand komt (=diachroon) 

Diafasische variatie: heeft te maken met leeftijd vd spreker 

diatopische: plaats 

diastratisch: sociale klasse/groep waarin de spreker zich bevindt  

op basis van deze systemen enorme variabiliteit binnen 1 taal 

Artificiële talen: zelfs in die talen zijn er varianten ontstaan (zelfs al doet men poging om 

1 (kunst)taal te ontwikkelen)   

ook bij fantasietalen variabiliteit 

Diachronie: verandering doorheen de tijd 

diasituatief: wat zijn normen voor taalgebruik in bepaalde situaties 

5.1 Geografisch bepaalde variatie 

-pluricentrische talen: talen met meer dan 1 standaardtaal 

 vb. Engels (Brits-Engels, Amerikaans-Engels, …), Frans (Frankrijk, Canada, Wallonië) 

Verschillen vooral op vlak van 

-uitspraak: vb secretary (verschil Brits-Amerikaans) ; Engelse /r/: rhotic /hard/ vs non-

rhotic /ha:d/ accent 

-woordenschat: vb lift vs elevator, septante vs soixante-dix 

-zinsbouw: vb. dative-alternation (Mary gives John a book vs Mary gives a book to John): in 

NZ-Engels gebruikt men vaker de to-dative, in Am-En de andere 
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-dialect: regiolect (West-Vlaams, Oost-Vlaams, Gents, …) of sociolect (hangt samen met 

sociale klassen/groepen) 

regiolect vaak ook gebruikt om te verwijzen naar dialect van bepaalde regio (als in 

variëteit tussen dialect en standaardtaal) 

5.2 Sociaal bepaalde variatie 

Leeftijd 

-jongerentaal 

vb. typische melioratieve woorden: kei-, mega-, cool 

introductie nieuwe, modieuze woorden of gebruik bepaald woord in nieuwe betekenis 

Gender 

-geen variabiliteit die samenhangt met biologische verschillen (vb toonhoogte)  

-genderverschillen in sommige talen geconventionaliseerd (vb Japans: ore/boku vs watashi)  

-tendenzen: maatschappij waar grote verschillen bestaan in maatschappelijke rol vd vrouw 

bestaat 

-=/= taalattitudes: vb. attitudeverschillen tov dialect: vrouwen staan over het algemeen 

iets afwijzender tov gebruik van dialect 

voorkeur voor specifieke taalvormen 

Onderzoek Chambers & Trudgill: /n/ vs /ng/ (bij bvb shooting)  

-working class maakt vaker gebruik van /n/-variant 

-mannen maken vaker gebruik van /n/-variant dan vrouwen (effect vooral zichtbaar bij 

lower middle class: vooral vrouwen uit die klasse zijn zich bewust van variabiliteit) 

Etniciteit/afkomst 

-AAVE (African-American vernacular English), “Black English”, “ghettoese” 

*dubbele negatie (he ain’t got no money) 

*wegvallen van to be: he fast in everything he do 

*omdraaien v betekenissen: bad (good)  

*vertoont eigenschappen van Zuid-VS-staten (Bible Belt), Creools 

eigen, autonome taal of minderwaardige taal? 

Deficit-hypothese 

 -restricted code (“low” variety): beperkt, niet enkel formeel maar ook cognitief 

 -elaborated code (“high” variety) 

kinderen die opgevoed worden in AAVE (restricted code) zouden later problemen kunnen 

krijgen in het onderwijs waar elaborated code gebruikt wordt  

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door momz bubz (aimohaha@hotmail.com)

lOMoARcPSD|400439

https://www.studocu.com/nl-be?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=college-aantekeningen-inleiding-tot-taal-en-tekststructuren-colleges-1-tm-12


is die restricted code de oorzaak dat Afrikaans-Amerikaanse meer problemen hebben op 

school en ook later in hun leven? (well that or racism)  

Differentie-hypothese  

-meervoudige negatie is niet minderwaardig, zie je ook terugkeren in andere naturlijke 

talen 

-in essentie zijn AAVE en Standaard-Engels beide functioneel evenwaardig en beide 

natuurlijke talen (geen hoge en lage variant) 

maar dat betekent niet dat je in elke situatie dezelfde variant kunt gebruiken (kennen 

van meerdere variëteiten levert voordelen op): situationele en socio-culturele parameters 

(etnografie vd communicatie is nodig) 

Maatschappelijke klasse 

-taalvarianten kunnen gezien worden als belemmering of als profilering 

-mensen willen bij een groep horen of er net in uitspringen (profilering als lid van groep of 

net als individu) 

-vb M. Thatcher: standaardtaal geprofileerd 

Onderzoek Labov: rhotic vs non-rhotic /r/ (NY) 

-fourth floor: vaststelling dat er toch bepaalde groepen in NY waren die /r/ wel gebruikten 

(normaal in NY non-rhotic gebruik) 

variatie in sociale klasse, leeftijd, aandacht ah gebruik ergvan 

-hypotheses: 

*rhotic minder bij ouderen (maar vaker bij ouderen uit middenklasse, want zijn zich 

bewust van bestaan van prestige-variant en gaan zich daarnaar richten)  

*rhotic minder bij lagere sociale klassen 

*rhotic vaker bij aandachtig taalgebruik 

-methodologie was bijzonder: geen aselecte steekproef, want probleem: the observer’s 

paradox: proefpersoon weet dat hij aan onderzoek meedoet en daardoor ook taal zal 

aanpassen  maakte dus gebruik van grootwarenhuizen (die gelieerd waren aan sociale 

klassen)  ging zelf naar grootwarenhuizen, deed zich voor als klant en sprak 

medewerkers vh grootwarenhuis aan (elicitatie) (“waar bevindt zich product X?” –“fourth 

floor” –“wablief?” –“herhaling op bewustere manier, articulatie”)   noteerde variabelen 

5.3 Situationeel bepaalde variatie 

-informeel vs formeel taalgebruik: gesprek thuis vs sollicitatiegesprek 

-stijlen die samenhangen met bepaalde situaties 

-medium speelt ook rol: schrijftaal vs spreektaal 
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Gelijkaardig onderzoek Labov: Martha’s Vineyard  

-/au/ en /ai/ centralisatie door oa (vooral) vissers (/eu/ /eui/) 

redenering: vissers zetten zich af tegen taalgebruik van alle toeristen die jaarlijks komen  

-taalaccomodatie: men past zich aan aan persoon tegen wie men spreekt  

 convergentie: samenwerking, zelfde variant 

 divergentie: zich afzetten tegen bepaalde variant 

LES 4 6/3 

5.4 Standaardisering 

-standaardtaal = een dialect als een andere, maar geïnstitutionaliseerd (a dialect with an 

army and a navy)  

ontstaan v standaardtaal heeft niets te maken met intrinsieke kwaliteiten van dat 

dialect, maar met historische en sociale feiten: dialecten = communicatief gelijkwaardig, 

even complex, maar 1 bepaald dialect wordt overheersend voor bepaalde regio en 

bevolkingsgroep (wordt standaardtaal)  standaardisering = socio-politieke 

aangelegenheid 

Latijn 

-ontstaan als dialect van kleine bevolkingsgroep (streek van Latium)  

-eerste schriftelijke overblijfselen: 6e-5e E vC 

-standaardisering hangt samen met politieke ontwikkeling 

-vanaf 400 vC breken Romeinen heerschappij vd Etrusken 

-uitbreiding vanuit Rome naar hele Middellandse Zeegebied 

dialect wordt wereldtaal rond MZ (door expansiedrang vd Romeinen)  

-standaardisering = geen taalkundige gelegenheid, maar socio-politieke (met talige 

gevolgen) 

-Gevolgen:  -(geografische, situationele en sociale) bruikbaarheid neemt toe  

  -dialecten worden sociaal minder gewaardeerd (en verdwijnen soms)  

  vb. Frans, Vlaanderen ook stilaan (tussentaal blijft eerder over) 

  -verrijking woordenschat, ontwikkeling cultuur- en wetenschapstaal, … 

Algemeen Nederlands 

-16e E: toenemende behoefte aan eenheidstaal/taaleenheid 

-factoren die hier rol in speelden: boekdrukkunt, reformatie (wens om godsdienst in 

volkstaal te kunnen volgen), meer handel/wetenschap (regionaal contact), 

Renaissance/humanisme, nationalisme 

-Antwerpen lijkt voorbestemd om leverancier te worden van standaardtaal (vanwege 

politieke/economische/sociale macht)  

-migratie van handelaars/wetenschappers/politici naar het Noorden (80-jarige oorlog + val 

van Antwerpen) gevolgen op standaardtaal: Hollandse basis, maar sterke Brabantse 

invloed (dus dialect met invloeden van andere dialecten)  

-verheerlijking standaardtaal: woordenboeken, grammatica 
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vb. werk van Hendrik Laurens… Spiegel: Twee-Spraek (werk geschreven als dialoog, gaat 

over Nederlandse grammatica: geschreven voor stadsbestuur van Amsterdam)  

-Cornelius Kiliaan: woordenboek Latijn- NL 

codificering 

-Simon Stevin: bijdrage tot codificering in woordenschat: purismen ter vervanging van 

bestaande Latijnse woorden (vb scheikunde, wijsbegeerte) 

Frans 

-Ile de France: dialect dat gestandaardiseerd werd (socio-politieke redenen)  

 

6. De talen van de wereld 

6.1 Enkele kwantitatieve gegevens 

-aantal talen: ca 6500 (slechts ca 160 met meer dan 1 miljoen sprekers)  

Grote talen: meer dan 1 miljoen sprekers (150-tal) 

Middelgrote talen: tussen 1000 en 1 miljoen sprekers 

Kleine talen: minder dan 1000 sprekers (1/4 van de talen) 

betekent dat heel wat talen nog niet gekend/beschreven zijn 

Ongeveer 90% van de wereldbevolking spreekt 2,5% van het aantal talen in de wereld (de 

meest gesproken talen dus)  

Tabel p. 22 

12 van de 20 meest gesproken talen zitten in de Indo-Europese taalfamilie 

Engels: 4 keer zoveel sprekers van officiële taal als moedertaalsprekers  

( Chinees: ongeveer gelijk)  

Hindi: 1 vd 2 officiële talen in Noorden van India (heeft Deva Nagari schrift dat teruggaat 

op Sanskriet) 

Urdu: Pakistan 

beide talen hebben dezelfde oorsprong 

Aantal talen van linkerkolom zijn niet terug te vinden in lijst van officiële talen  

(vb. Javaans) of andersom (vb. Maleis)  

Talen in Europa (tabel p. 22) 

Grote talen in linkerkolom, kleinere in rechterkolom 

Catalaans: Romaanse taal 

Sardisch: Sardinië 

Bretons: Keltische taal (Bretagne) 
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Baskisch: Z-W v Fr, N-W v Sp: geïsoleerde taal (niet terug te voeren tot bekende 

taalfamilie) 

Letzeburgs: Luxemburgs, Germaans 

Gaelisch: Keltisch 

Faröers: Germaanse taal 

Ladinisch: Romaanse taal (Zuid-Tirol)  

Opmerkingen/problemen bij precieze bepaling van aantal talen: 

1. onderscheid dialect – taal: geen waterdichte (talige) criteria  heeft vooral met socio-

politieke eigenschappen te maken 

graad van verstaanbaarheid = soms ook criterium (Scandinavische talen lijken erg op elkaar 

en zijn onderling verstaanbaar 1 taal? Worden toch als verschillende talen gezien. 

Omgekeerd: 5 grote dialectgroepen in Chinees zijn niet onderling verstaanbaar  toch 1 

taal? Ja, overkoepelend schrift)  

2. Praktische problemen: talen tellen houdt in dat je weet welke talen er zijn  is niet 

het geval, bepaalde regio’s waarvan me nog niet weet welke talen/volkeren daar leven 

(vb. Amazonebekken): we kennen niet alle talen, niet alle talen hebben standaardtaal, … 

(niet voldoende linguïstisch beschreven) 

hoe talen tellen? Hoe beslis je of er 1 taal is binnen bepaalde regio (met verschillende 

dialecten), of 10 of 30? 

+talen verdwijnen ook voortdurend (laatste 100 jaar uitsterven van 100en Indianentalen) 

statuut van de taal 

geeft veeleer tendenzen weer dan correcte cijfers 

-Volgens Ethnologue heeft België 11 talen (oa Limburgs = aparte taal) 

6.2 Taaltypen 

Wat verbindt verschillende talen? Wat is eenheid binnen verscheidenheid? 

2 manieren: historisch/genealogisch of typologisch (wat zijn typische kenmerken op 

fonologisch/morfologisch/syntactisch vlak?) 

Alle talen zijn even complex, maar complexiteit kan zich in verschillende domeinen 

bevinden (vb. fonologie, morfologie, syntaxis, …) 

-Alle talen worden spontaan verworven (=aanwijzing dat er geen moeilijke/complexe talen 

ontstaan)  

-Sprekers van het Nederlands zouden geneigd zijn talen met een rijke morfologie als 

moeilijk te beschouwen (oa Duits, Tabassaraans)  

-Engels is morfologische redelijk gemakkelijk, maar sterk geïdiomatiseerde taal waarbij je 

schijnbaar/bijna synonieme woorden op dezelfde plaats kunt zetten, maar die een native 

speaker toch niet met elkaar zou verwisselen  collocaties kennen (woorden die vaak 

samen gebruikt worden) ( =/= semantische prosodie) 

-in het Engels is het ook niet altijd duidelijk met welke woordsoort men te maken heeft 
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(vb. fire: zn of ww) 

-Complexe morfologie en eenvoudige syntaxis – eenvoudige morfologie en complexe 

combinaties/syntaxis 

-Chinees: andere vorm van complexiteit: toon (toonhoogte creëert betekenisverschillen)  

Chinees = qua morfologie/syntaxis redelijk beperkt (compenseert complexiteit vd toon)  

DUS: Alle talen zijn even complex/eenvoudig 

Taaltypologie 

Fonologische typologie 

Rotokas: 14 fonemen (relatief beperkt)  !Xu: 140 fonemen (waaronder een groot aantal 

clicks)  

-labiaal (lippen), dentaal (tanden), alveolair (tandkassen), palataal (hard verhemelte), 

velair en uvulair (zacht verhemelte en huig)  

a) volgens aard van gebruikte spraakklanken 

VOCALEN 

 talen met 3 vocalen, of met 20 

eenvoudigst systeem: i – a – u (vooraan – achteraan- open klinker)  

 wordt aangevuld met klanken die ertussen liggen (e – o)  

= basisvocalen die meeste talen hebben 

CONSONANTEN 

-aparte groep van consonanten = clicks (kliktalen)  

 

b) volgens functionaliteit van intonatie/toon 

-zinsniveau: intonatie in bijna alle talen functioneel 

-woordniveau: intonatie functioneel in ong 55% van talen (=toontalen) 

-aantal =/= intonaties kan sterk variëren (2-6) 

Morfologische typologie 

4 types op basis of morfemen al dan niet aan elkaar gebonden worden 

1. isolerende talen: geen uitgangen/flexie  geïsoleerde morfemen 

 -grammaticale relaties uitgedrukt door woordvolgorde (soms intonatie/lexicon) 

 vb. Chinees, Vietnamees 

2. flecterende talen/fusietalen: wel flexie 

 -gramm relaties uitgedrukt door veranderingen in interne woordstructuur  

 vnl buigingsuitgangen 
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 -relatief losse woordvolgorde 

 vb. Latijn, Grieks, Arabisch, Duits, Russisch 

3. agglutinerende talen: vormen worden aan elkaar gelijmd tot (grotere) woorden  lange 

verbindingen van morfemen die elk een specifieke grammaticale functie hebben (worden 

gelijmd aan grondwoord)  

Swahili: morfemen die klassen uitdrukken 

 -affixen hebben bepaalde volgorde 

 vb. Turks, Hongaars 

4. polysynthetische of incorporerende talen: woordzinnen (1 woord dat verschillende 

morfemen verbindt) 1 zin wordt uitgedrukt als 1 groot woord 

 -mengeling agglutinerende + flecterende aspecten 

 -morfemen in bepaalde volgorde 

 vb. Eskimo, Mohawk, Australische talen (oa Tiwi)  

wordt niet altijd als aparte groep beschouwd maar als vergevorderd stadium van 

agglutinatie 

Syntactische typologie 

-volgorde van de grote constituënten (ww – object – subject)  

-algemene regel: hoe sterker paradigmatiek qua vervoegingen/verbuigingen (flexie), hoe 

losser regels van syntagmatiek (woordvolgorde) (zie Latijn vs Engels)  

Criteria 

-bepaling van woordvolgorde in zin  

*VO: ongeveer 60% van talen (vb Engels SVO, Arabisch VSO, Malagasy VOS) 

*OV: minder frequent (vb Japans SOV) 

*95% vd talen: S voor O 

-plaatsing van bepalingen bij het nomen (genitiefbepaling, attributieve adjectieven, …) 

-relatiefzinnen en verbale modificatoren tov het ww en object (vraagelement, negatie) 

6.3 Taalfamilies 

Stamboom: oertaal  dochtertaal – zustertaal 

-comparatieve methode om genealogische relaties tussen talen te onderzoeken 

einddoel: oertalen/grondtalen reconstrueren 

Geen schriftelijke overleveringen van bron: beperking van comparatieve onderzoek, men 

kan moeilijk oertaal reconstrueren 

Romaanse – Germaanse talen: zustertalen, hebben zelfde moedertaal 

Hoeveel taalfamilies zijn er?  

moeilijke schatting, afhankelijk van reconstructie 
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(taalfamilie: wat zijn de diepste/oudste vormen waartoe men taal kan terugbrengen?) 

-Ethnologue onderscheidt 141 taalfamilies 

daarnaast ook andere groeperingen (niet terug te brengen tot taalfamilie, maar wel 

verbonden zijn met elkaar)  

 -creooltaal: pidgintaal die geëvolueerd is naar moedertaal  

 -pidgins: verbastering van business  

 -geïsoleerde talen  

-creolen & pidgins: komen tot stand op handelplaatsen  

7. Meertaligheid 

7.1 Meertaligheid als maatschappelijk fenomeen 

7.1.1 Meertaligheid in de wereld 

-meertaligheid op individueel vlak of op maatschappelijk vlak (=andere vorm van variatie)  

puur 1-talige landen vormen minderheid (maatschappelijke meertaligheid)  

vaak neigen staten ertoe meertaligheid niet als zodanig te erkennen: aantal staten dat 

meer dan 2 officiële talen erkent = minderheid (vb. België, Zwitserland)  

oorzaken meertaligheid: samenleving verschillende taalgroepen naast elkaar, migratie, 

koloniaal verleden (waarbij oorspronkelijke talen zijn weggeduwd ten voordele van 

officiële taal), … 

Hoe gaat men om met veelvoud van talen? 

1. dominerende taal slorpt andere op (glottofagie) 

vb. migranten  sociale prestige van dominerende taal vh gastland 

2. Talen blijven bestaan, maar er moet wel veel moeite voor worden gedaan, want taal 

wordt gezien als deel van culturele identiteit (strijd voor behoud minderheidstaal) 

 Bestaan van taal is altijd sociaal-economisch gemotiveerd (wordt gezien als symbool van 

culturele autonomie)  externe factoren 

7.1.2 Vormen van meertaligheid 

1. geografische verdeling: verschillende talen bestaan in 1 staat   

2. wereldtaal vs nationale talen: 1 of meerdere grote communicatietalen voor sprekers van 

=/=  bevolkingsgroepen (veel Afrikaanse/Aziatische landen)  

3. diglossie: 2 of meer talen worden complementair gebruikt: voor elke taal is er een 

bepaalde functie (afh van context) + 1 taal meestal superieur statuut (vb FR en Creools in 

Haïti) 

typisch = relatie tussen standaardtaal en dialect 
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7.1.3 Taalplanning 

Willen sleutelen aan taal is vaak heel moeilijk 

Om meertaligheid te laten erkennen, worden vaak instellingen gecreëerd (vb. Canada) die 

voor bescherming moeten zorgen 

7.1.4 Taalcontact 

Belangrijk aspect van meertaligheid/variabiliteit 

Beïnvloeding 

-diglossie: complementariteit (functionele specialiteit van beide talen)  

-verdwijnen van talen 

-wederzijdse beïnvloeding: ontstaan mengtalen (vb. Brussels dialect) 

-ontstaan pidgintalen en creooltalen 

 pidgin: ontstaan wanneer sprekers van verschillende moedertalen met elkaar in  

 contact komen (vb. slaven uit verschillende gebieden samen op plantages,  

 samenkomst in handelsgebieden)  beperkt gebruik binnen handel (havens, …)  

 maar mogelijk dat pidgins in volgende generatie moedertaal worden  

 creolentaal: volwaardige moedertalen (=pidgintaal die moedertaal werd)  

 kenmerken: vereenvoudiging, wegvallen van flexie (vervoeging), mengeling in  

 woordenschat (van bvb verschillende talen)  

LES 5 13/3 

7.2 Individuele meertaligheid 

Factoren 

1. leeftijd waarop 2 talen verworven worden 

 -vroegtijdig: beide talen voor 10/11 jaar verworven 

 -adolescentie-tweetaligheid: tussen 10/11 - 16/17 jaar (beheersing vaak nog goed) 

 -volwassentweetaligheid: na 16/17 jaar (beheersing meestal veel minder goed)  

2. Socio-culturele statuut van beide talen 

 -hangt samen met culturele identiteit vd spreker 

 -verschil: enkel taal leren of via taal ook cultuur leren kennen 

3. Belangrijk = volledige competentie in minstens 1 taal (bij meertalige spreker) 

 anders: gevaar op halftaligheid (semilinguïsme)  

 oplossing = meertalig onderwijs 

Code-switching: typisch taalgebruik dat men onder oa Erasmus-studenten aantreft 

er wordt geswitcht tussen matrixtaal (taal die vaakst gebruikt wordt) en ingebedde taal 

(woorden uit andere taal die in tekst ingebed worden)  

-individuele meertaligheid – maatschappelijke meertaligheid vallen niet per se samen 

(vb. in België /Zwitserland kent niet elke inwoner alle officiële talen)  
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Taalproces/verwerving BIJDRAGE 3 

-tweedetaalverwerving kan samen gebeuren met verwerven van eerste taal 

-1 van talen kan verloren gaan 

-waardering (sociocultureel) = belangrijk: beide talen moeten gevaloriseerd worden (ook 

moedertaal, vb. migranten, want gevaar dat 1 vd talen of beide talen maar half 

gevaloriseerd en aangeleerd worden  semilinguïsme)  

Neurolinguïstiek: meertaligheid en afasie 

-mensen die meertalig zijn, herstellen sneller van afasie 

-zijn meertalige mensen intelligenter? Onduidelijk. Creatiever? Onduidelijk. 

wel vaststelling dat er een grote metatalige gevoeligheid is 

8. Taalverandering 

8.1 Synchrone en diachrone taalstudie 

-synchrone beschrijving = voorwaarde voor diachrone taalstudie 

-hoe verder diachroon onderzoek terug gaat, hoe minder zeker de resultaten 

-historische reconstructie om zo tot oertalen te komen 

Bij diachrone beschrijving van taal: rekening houden met ontleningen 

Historische reconstructie enkel mogelijk bij talen waar men geschrift van kent  

Comparatieve methode (bij reconstructie): vb. op basis van telwoord 10 (zie p. 27)  

belangrijk om ontleningen na te gaan (om reconstructie te maken moet je weten of er al 

dan niet ontleningen in het spel zijn)  

Oergermaans: gereconstrueerd op basis van talen die we al kennen 

8.2 Factoren van taalverandering 

-geen causaal proces maar noodzakelijk door feit dat taalproductie intentioneel en 

creatief is  motieven steeds via parole 

Externe factoren/motieven (politiek, sociaal, cultureel + veranderingen in buitentalige 

werkelijkheid):  

-nieuwe zaken vragen ook nieuwe woorden (auto, internet, e-mail, bikini)  

-ontlening + aanpassing (invloed wereldtalen) speciale vorm = leenvertaling 

-barbarismen 

-nieuwe objecten ontstaan en geven daardoor aanleiding tot nieuwe namen voor oude 

objecten (vb. zwartwitfoto: in het begin alle foto’s zwartwit, bij komst kleurenfoto nieuw 

woord nodig voor oude foto’s; stomme film; akoestische gitaar)  = retroniemen 
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Interne factoren/motieven (hebben te maken met taalsysteem zelf):  

-economie, vorm van efficiëntie, transparantie 

-transparantie en volksetymologie (hangmat < hamaca) 

*woordinfecties: het meer transparanter maken door het spreken van taal (vb 

burgermeester, gloedheet) 

-transparantie en economie: vb wegvallen van naamvallen  

*economie is niet noodzakelijk oorzaak van verandering (vb. Zweeds: den stora mannen ipv 

den stora man)  

verkleinen vd vorm = vorm van erosie, maar keuze van de spreker, is niet noodzakelijk 

wat niet meer transparant is wordt ingekort (vb. Frans, eerst hang naar transparantie, 

dan drang naar economie)  

*assimilatie: articulatoren smelten samen, vb. pot-lepel  pollepel 

-transparantie en analogie (deux, second  deuxième) 

maximale doeltreffendheid 

-dialectische relatie economie van taal – behoefte van grammaticale structuren 

Externe en interne motieven gaan samen 

vb. ontlening en aanpassing aan taalsysteem (vb abrikoos)  

Woordenschat 

-nieuwe creaties = zeldzaam (smurf) 

-woordvorming: -samenstelling (ramptoerisme, zwerfvuil) 

   -afleiding (schoonheid, schrijver) 

-letterwoorden (aids) 

Vormverandering (klank) 

-epenthesis: klank binnen woord plaatsen (diener  diender) 

-syncope: klank weglaten (weder  weer) 

-apocope: klank op einde v woord weglaten (tonge  tong) 

-paragoge: klank op einde van woord toevoegen (nieman  niemand) 

8.3 Betekenisverandering 

-betekenisverandering zonder vormverandering 

 vb. slim: scheef, schuin, doortrapt  slim: verstandig 

-met vormverandering 

 vb. necare (doden)  noyer (doden door onderdompelen)  

1. betekenisverenging (betekenisspecialisatie) 

vaak 2 tendensen: positieve (meliorisatie - vb. slim) of negatieve (pejorisatie – vb. wijf) 

tendens 

 vb. LAT potio (drank)  FR poison (gif) 

2. betekenisverruiming (betekenisveralgemening) 

 vb. LAT panarium (broodmand)  FR panier (mand, korf) 
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3. betekenisoverdracht (betekenisovergang) 

 vb. NL blad (deel van plant)  blad (stuk papier)  

8.4 De socio-culturele dimensie van taalverandering 

-prestigevariant: socioculturele situatie = motivatie om taal te veranderen/verandering 

over te nemen 

-innovatie  overname  verspreiding (diffusie) 

 vb. hulpww ‘do’ in Engels of uitspraak /r/ in FR (17e E) 

-soms: uitbreiding van woordenschat gepaard met poging taalzuivering (purismen) 

 vb. Simon Stevin, Fins voor computer = tietokone (kennismachine), Chinees  

 voor computer = dian-nao (elektrische hersenen) 

9. Het schrift 

9.1 Verscheidenheid in de relatie tussen taal en schrift 

Verschil letter – klank  

schriftelijke ambiguïteit (bedelen  bede:len vs be:delen) 

-relatie letter – klank verschilt van taal tot taal 

Engels: niet fonetisch transparant: voor 40 klanken heeft het Engels 1100 combinaties 

nodig (itt Turks, Italiaans)  

-binnen lineaire spellingssystemen: 3 typen 

 -logografisch: 1 symbool per woord/morfeem (vb Chinees) 

 -syllabair: 1 symbool per lettergreep (vb Brahmi) 

 -alfabetisch: 1 symbool per klank (=fonetisch) 

 Japans = mengeling 

-medeklinkerschriften = type fonetisch schrift 

Schrijfrichtingen 

1. Rechts naar links (Arabisch) 

2. Links naar rechts (NL)  

3. Boven naar onder, rechts naar links 

4. Boustrophedon: Schrijven van l – r en terugkeren in spiegelbeeld 

5. Boustrophedon: Schrijfrichting wordt gedraaid (+ ondersteboven, blad moet worden 

gedraaid) 

6. Boven naar onder, links naar rechts 

-vermogen om te schrijven/lezen kan verstoord zijn (ontwikkelingsstoornis of hersenletsel)  
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9.2 Evolutie en verschillende typen schrift 

Stijgende economie 

-logografisch schrift (vb Chinees): kan beperkend zijn (1000en tekens nodig)  

-syllabair: wordt vaak bij logografisch toegevoegd om nieuwe woorden te creëren 

-fonografisch: voordeel: je kan tekens tot oneindig aantal combineren 

-pictogrammen (=/= schrifttekens)  logogrammen (woorden)  syllabogrammen 

(lettergrepen)  fonogrammen (klanken) 

-ideogram =/= pictogram =/= logogram, maar tekens die niet iconisch zijn en niet aan taal 

gebonden zijn (vb. 1,2,3, … =, &, …)  

Stijgende arbitrariteit 

-pictografische oorsprong gaat verloren 

pictogrammen =/= schrifttekens 

Pictogrammen = verschillend, logogrammen = geconventioneerd 

-minstens 4 oorsprongsgebieden schrift 

 1. Soemerië (oorsprong pictografisch, dan logografisch + syllabair) 

 2. Egypte (oorsprong picto, dan logografisch + syllabair, gedeeltelijk fonetisch) 

 3. China (oorsprong picto, dan logo en syll) 

 4. Midden-Amerika (oorsprong picto, dan logo en syll) 

-oorsprong van ons alfabet = Fenicisch 

 -telde 22 letters (consonanten) 

 -overgenomen door Grieken + vocalen toegevoegd 

 eerste volledig fonetisch schrift 

-relatie gesproken – geschreven taal: geschreven altijd secundair 

Het schrift en neurolinguïstiek 

-kunnen lezen: niet genetisch 

-leescentrum dicht bij deel dat instaat voor herkennen van objecten en gezichten 

Schrijven en afasie 

-globale afasie: probleem bij begrijpen en produceren 

-broca-afasie: probleem bij produceren 

-Wernicke-afasie: probleem bij begrijpen (en zo dus verkeerd produceren)  
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III. TAAL EN DENKEN 

 

10. De rol van de taal ter discussie 

Zelfstudie 

-discussie relatie taal-denken: 2 extreme standpunten 

 -(moeder)taal = voor denken van zeer groot belang 

 -taal =/= zo belangrijk 

-universalisme vs. Relativisme (en determinisme)  

-linguïstisch determinisme: taal die je spreekt bepaalt manier waarop je denkt 

nuances: -talen =/= volledig autonome, zuivere structuren (vb meertaligheid) 

  -culturen =/= autonome, monolithische structuren (vb migratie) 

  -relatie taal-cultuur moet op dynamische wijze worden benaderd  

  (want = proces met wederzijdse beïnvloeding) 

  -natuurlijke, levende talen = steeds veranderende producten van 

  intentionaliteit en handelen van mensen (talen beperken mensen niet 

  in handelen)  

11. Denken wij in taal? 

11.1 De “cognitieve” waarde van taal 

Determinisme: afhankelijk van de taal die je spreekt ga je anders denken 

mensen die andere taal spreken zijn verplicht om op een andere manier te denken 

=zeer radicaal 

Gematigdere visie: taal heeft invloed op denken, maar determineert het niet 

-Elke historische taal deelt de wereld/universum van ervaring op een eigen manier in 

vb. sneeuw in Groenlands Eskimo: enorm veel verschillende woorden voor verschillende 

types sneeuw  verschillende culturen in verschillende omgevingen maken andere 

indelingen (in woestijn is het bijvoorbeeld niet de moeite een onderscheid te maken tussen 

regen en motregen)  

vb. uitdrukking van notie ‘tijd’ bij Hopi-Indianen 

*Tangconstructies: heeft te maken met andere manier van denken 

vb. NL, DU hebben synthetische manier van denken (door tangconstructies nemen ze zaken 

samen), FR eerder analytisch (brengt werkwoordsgroepen samen)  

*Familierelaties: talen kunnen op heel verschillende manieren te werk gaan 

kan soms gemotiveerd zijn (enige doorzichtigheid): vb Zweeds: morbror, moster, faster, 
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farbror, … (= in andere talen minder doorzichtig)  namen hangen samen met culturele 

achtergrond 

Onderscheid tussen categorisering binnen bepaald historisch taalsysteem en categorieën 

voor menselijke perceptie: 

-Relatie taal – perceptie: kleuren 

*in principe kunnen we enorm veel kleuren zien/onderscheiden, maar talen = beperkend 

onderscheid groen en blauw wordt bvb in Welsh niet gemaakt  

perceptie en taal lijken los van elkaar te staan, maar perceptie geeft invloed op taal 

*basiskleuren: talen maken niet zomaar keuze, er zit bepaalde richting in 

11.2 Taal en (ap)perceptie 

Apperceptie: Hebben van een taal zorgt ervoor dat we wereld kunnen indelen 

-taal in relatie tot concrete werkelijkheid 

 -natuurwetenschappen: behoefte aan gedifferentieerde wetenschappelijke 

 terminologie 

-taal in relatie tot abstracte werkelijkheid 

 -vermogen tot classificatie = belangrijk aspect van menselijk vermogen om met 

 ervaringen om te gaan (obv woordcategorieën)  

Concept ‘leven’:  op basis van taal kunnen we zo’n concept maken (+categoriseren: zij 

leeft, het leven, een levendige persoon)  

-universalisten vs relativisten: al dan niet bestaan universele concepten (vb vz) 

Taal en ruimtelijke oriëntatie: 

-relatieve oriëntatie: vb links van, rechts van: afhankelijk van standpunt dat je inneemt 

(vb NL) 

-absolute oriëntatie: vb ten noorden/zuiden van (vb Tzeltal) 

Taal kan invloed hebben op cognitie (ruimtelijke oriëntatie) 

11.3 Taal en maatschappij 

-taal biedt toegang tot MY 

-maatschappelijke werkelijkheid wordt ten dele in taal weerspiegeld 

vb. Japans: honorifieke register (respectwoorden, neerbuigende, beleefde woorden)  

11.4 Metaforen 

-in taal zijn verbanden die niet of nauwelijks met onmiddellijke kennis vd wereld overeen 

stemmen (vb schildpad  verband met pad)  

Metaforisch taalgebruik bevat bepaalde structuren (grondpatroon = systematisch en 

samenhangend)  
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Manier waarop iets weergegeven wordt, heeft invloed op manier van denken 

vormen van beeldspraak beheersen dagdagelijks taalgebruik en manier waarop we met 

dingen/toestanden omgaan 

-metaforiek =/= zomaar literair/stilistisch curiosum 

Politiek taalgebruik: vaak via metaforen dualisering creëren 
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LES 6 (27/3) 

DEEL 2: TEKST 

INLEIDING 

-Wat/hoe  opbouw 

-Hoe wordt tekst geïnterpreteerd 

-omgang (met teksten & binnen taal zelf)  

De tekstfuncties volgens K. Bühler & R. Jakobson 

-communicatiemodel (organon-model van Bühler) CURSUS p. 41 

taalteken = communicatiemiddel tussen spreker en hoorder 

-niet onderbroken lijnen wijst op causaal verband (tussen spreker en uiting)  

-spreker uit gevoelens/innerlijkheid/idee 

-uiting = symptoom voor wat er in de spreker omgaat 

-causaal verband tussen klank en gehoor (effect vh appèl): spreker wil iets 

bewerkstelligen, wil dat taalteken iets doet  zender wil ontvanger beïnvloeden 

-uiting = signaal voor ontvanger 

-taalteken verwijst naar buitentalige werkelijkheid 

-lijn tussen teken en werkelijkheid = onderbroken: relatie tussen taalteken en 

werkelijkheid is niet causaal  

-tekening ppt (driehoek en cirkel): cirkel = concreet taalfenomeen (spreken en horen van 

klanken), maar vanuit die klanken abstraheren we en voegen we dingen toe (driehoek)  

abstractieve relevantie: we abstraheren wat relevant is  

    -focus op taalteken T 

    -medium (mondeling, schriftelijk, …) 

-associaties kunnen toegevoegd worden aan de boodschap (tongval, heesheid)  

appercetieve aanvulling (focus op communicatieve functie)  

inferentie: het zien van verbanden die niet expliciet worden weergegeven (met oog op 

functie vd boodschap)  

-ontvanger maakt abstractie uit boodschap + voegt er nog iets aan toe 

-interferentie (=toepassing van regels van een taal op een andere taal)  

positieve transfer: moedertaal interfereert op positieve/dezelfde wijze als andere taal 

negatieve transfer: omgekeerd 

-communicatiemodel (van Jakobson) CURSUS p. 41 

-contact & code = nieuw (was niet expliciet bij Bühler)  

-spreeksituatie: er is een spreker1 en toehoorder2 + boodschappen3 die uitgewisseld worden 

*spreker + toehoorder gebruiken code4 (=taalsysteem) & hebben contact5 met elkaar 

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door momz bubz (aimohaha@hotmail.com)

lOMoARcPSD|400439

https://www.studocu.com/nl-be?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=college-aantekeningen-inleiding-tot-taal-en-tekststructuren-colleges-1-tm-12


uitwisselen van boodschappen gebeurt in bepaalde context6 

-Jakobson verbindt functies met verschillende elementen (=/= functies vinden we op 

zekere hoogte allemaal in boodschap) 

emotieve functie: vertrekt vanuit spreker1 (uiting/boodschap die spreker over zichzelf 

naar buiten brengt)  taal als middel om zijn identiteit uit te drukken, zich te profileren, … 

fatische functie: gericht op contact5 (contact maken, houden met toehoorder): niet per 

se geschreven taal, kan ook beeld zijn (aandacht trekken) 

conatieve functie: handeling als doelstelling (vb zorgen dat mensen stoppen met roken) 

= gericht op toehoorder2 (via taal instructies geven, overtuigen, indruk maken, …)   

referentiële functie: gericht op context6, wereld waarnaar verwezen wordt 

metatalige functie: code4, taal zelf (vb. woordinfectie aambij)  

poëtische functie: aandacht op boodschap3 zelf, boodschap wordt doel op zich door 

opbouw 

PPT OEFENINGEN: bepaal functies 

Prent reclamefolder ‘Egypte’  

-emotief, metatalig (spel met taal, hiërogliefen), conatief (spelen met iconische tekens, 

met wat ontvanger denkt dat hij weet en wat hij zou moeten ontdekken), referentieel, 

Reclame King & Kong 

-emotief, conatief (“eindelijk”, vraag + imperatiefvorm), metatalig (iconiciteit wordt 

gebruikt: ‘o’ in kong), referentieel (verwijst naar buitentalige werkelijkheid: tariefplannen 

bestaan), fatisch (contact)  

Reclame verzekeraar AG Insurance 

-emotief (Supporters van jouw leven, zender stelt zichzelf voor als supporter), conatief 

(Ontdek, aanzetten tot ontdekking),  (wat in het leven echt telt: inferentie: kinderen), 

fatisch (contact door foto: verzekeraar richt zich tot gezinnen) 

EXAMEN: functies kunnen toepassen (+ eventueel verwijzen naar andere hoofdstukken)  
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IV. DE OPBOUW VAN DE TEKST 

12. Wat is een tekst? 

-=/= niveau’s: tekst – zin – woordgroep – woord – minimale eenheden (morfemen)  

Niveau’s komen op 2 manieren tot stand: ofwel maken we gebruik van regels/normen om 

taal te creëren, ofwel gebruiken we bestaande taaleenheden 

12.1 Creatieve toepassing van regels en “herhaling” 

1. niveau van morfeem: quasi uitsluitend herhalen  

2. Woord: herhalen van bestaande woorden, maar soms worden nieuwe woorden gecreëerd 

(op basis van afleiding, samenstelling, …)  

lexicalisering: conventionaliseren van nieuwe woorden (soms moeilijke kwestie)  

3. Woordgroepen: opgebouwd op basis van regels 

Bij het spreken herhalen we stukken tekst + hergebruiken die ( creatieve daad)  

12.1.1 De verschillende taalniveaus in de tekst 

-niveau van woord, woordgroep, zin, tekst: naast toepassing van regels ook opnieuw 

aanwenden van reeds bestaand taalgebruik 

12.1.2 Het woord 

-herhalen van bestaande woorden, maar soms worden nieuwe woorden gecreëerd (op basis 

van afleiding, samenstelling, …)  

-belang van analogie (vb –vriendelijk: milieuvriendelijk, diervriendelijk)  

-lexicalisering: conventionaliseren van nieuwe woorden (soms moeilijke kwestie) van zodra 

geleed woord wordt opgenomen in woordenschat, krijgt het meestal bijkomende 

betekeniselementen 

-woordenschat voortdurend uitgebreid (+andere woorden verouderen en verdwijnen)  

-relatief open inventaris 

-productieve woordvormingsregels: vb. –aar/-er na ww dat handeling uitdrukt, 

samenstellingen, … 

-afleidingen/samenstellingen die reeds plaats hebben in mentale lexicon 

12.1.3 De woordgroep 

-productief niveau: creatieve aanwending van bepaalde regels 

-ook bestaande woordgroepen: vb. het Witte Huis, in orde brengen, de handen vol hebben 
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12.1.4 De zin 

-analogie  

-zin wordt gecreëerd op basis van regels (analogisch principe) 

-zinnen kunnen hergebruikt worden  

12.1.5 De tekst 

-onderscheid nieuwe constructie – herhaling 

beroep doen op bestaande teksten (bvb micro-teksten) 

-micro-teksten: zinnen die door de herhaling teksten op zich worden binnen context (heeft 

eigen tekstwaarde) = gecodificeerde vormen van taalgebruik (vormen van spreken op wijze 

die min of meer vastligt)  

 specifieke tekstuele functies duidelijk bij contrastieve vergelijking met  

 gecodificeerde tegenhangers in andere talen 

-spreekwoorden & zegswijzen = tekst? (ruime interpretatie)  

CONSTITUTIEVE PRINCIPES 

12.2 Coherentie  

WAARSCHIJNLIJK EXAMENVRAAG OVER CONSTITUTIEVE PRINCIPES 

-verwijst naar semantische eenheid van een tekst 

semantische logica in tekst + expliciete vormen die wijzen op bepaalde relatie (vb 

causale relaties)  

1. thematische eenheid 

2. Berust op zinsverbanden (chronologisch, causaal, hypothetisch, …)  niet altijd 

expliciet aangeduid 

-relaties tussen zinnen kunnen ook van argumentatieve aard zijn, vaak ingewikkeld en 

gedeeltelijk impliciet 

vb. Het is mooi weer, maar ik ben moe  tegenstelling zoeken tussen onderliggende 

gevolgtrekkingen (het is mooi weer, dus ik ga wandelen vs ik ben moe, dus ik ga niet 

wandelen)  

coherentie overstijgt tekst + hangt samen met cognitieve processen van spreker en 

toehoorder 

-isotopie: bepaald (hetzelfde) onderwerp/thematiek in teksten die semantisch coherent 

zijn 

vb. commissie: commissie heeft leden, werkt met getuigenissen, getuigen leggen 

verklaringen af 

semantische lexicale eenheden in de tekst vormen een semantisch geheel 

-belang van goede woordkeuze (die aansluit bij doelpubliek)  
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Vb. Op weg naar de receptie kregen we motorpecht. We kwamen te laat op het feestje 

causaal verband (coherentie)  

-inferentie: uit taalaanbod info afleiden die niet expliciet wordt meegedeeld 

12.3 Cohesie 

-formele samenhang/eenheid (grammaticaal)  

binnen (door syntaxis) en tussen zinnen (door coreferentie vb proforms) 

=/= garantie voor semantisch samenhangende tekst 

-co-indexicatie 

vb. Toen Jan1 binnenkwam, struikelde hij1 over de blokken = co-indexatie coreferentie 

MAAR toen Jan1 binnenkwam, stuikelde hij2  over … =/= co-indexatie  geen coreferentie 

-co-referentie: Jan heeft referent in buitentalige werkelijkheid, verwijst naar persoon; hij 

verwijst niet onmiddellijk naar Jan, maar moet je interpreteren als verwijzing naar Jan en 

Jan verwijst naar werkelijkheid (ander vb op p.46) 

hij = co-referentiële uitdrukking, Jan = referentieel 

teken verwijst eerst naar ander teken in co(n)text, dan pas naar werkelijkheid 

co-referentiële verwijst naar referentiële uitdrukking (die naar referent in werkelijkheid 

verwijst) 

-pro-forms zorgen voor co-referentie (formele samenhang in de tekst)  

pro-forms: kleine (verwijzende) woorden = economisch 

dubbelzinnigheden in tekst vaak door incoherent gebruik van pro-forms 

-anafoor: coreferentiële uitdrukking NA referentiële uitdrukking 

-katafoor: coreferentiële uitdrukking VOOR referentiële uitdrukking 

-lexicale vervanging: woord vervangen door andere uitdrukking/omschrijving of wordt 

herhaald  

vb. p.47:  Hij = pro-form + anaforische verwijzing naar René Magritte 

  hijzelf = anafoor met beklemtoning 

  zijn = dubbelzinnig, anaforisch (Magritte) cataforisch (beelden) 

  Magritte = lexicale vervanging (vervangt volledige naam) 

  de schilder (+ rest onderlijnde woorden) = lexicale vervanging 

-cohesie en coherentie komen vaak samen voor 

-telegramstijl, SMS-berichten: geen formele samenhang/formele uitdrukking van cohesie  

OEFENING PPT: MESSI VERDIENT DRIE KEER MEER DAN HAZARD 

Cohesie: 

Lionel Messi = coreferentiële uitdrukking: lexicale vervanging (zie titel)  

De Argentijnse sterspeler = coreferentieel: lexicale vervanging (anaforisch) 

Messi = coreferentieel: lexicale vervanging (anaforisch)  
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zijn (eeuwige rivaal …) = pro-form (anafoor OF katafoor) 

de draaischijf van Chelsea = coreferentieel: lexicale vervanging van Eden Hazard 

(anaforisch)  

de top drie = anaforische verwijzing naar cijfers van France Football : lexicale vervanging 

(ongeveer)  

de lijst met grootverdieners = lexicale vervanging (anaforisch)  

de eerste landgenoot op de… = kataforische verwijzing naar Eden Hazard 

Coherentie:  

het loon van de best verdienende voetbalspelers  

12.4 Informativiteit 

-tekst = drager van informatie 

-binnen zin vooral = informatie gestructureerd  

evenwicht gekende – nieuwe informatie 

-Otto Behaghel: stelde vast dat woordvolgorde samen hing met informatiewaarde (niet in 

elke taal, is dus niet universele waarde in taal, wel voor Germaanse talen) 

-thema (gekend) – rhema (nieuw) 

-topic en comment structuur (topic = thema = gekend, comment = rhema = nieuw)  

-Indo-Eur talen: neiging om gekende info (thema) vooraan in zin te plaatsen 

-wat semantisch/conceptueel bij elkaar hoort, wordt vaak ook bij elkaar geschreven 

kan doorbroken worden  (hyperbaton)  

-lange zinsdelen hebben neiging om achteraan te worden geplaatst (end-weight, heeft te 

maken met taalverwerking)  

-oude informatie wordt doorgaans voor nieuwe vermeld 

vb. Het Journaal: nieuws wordt pas aan het einde vermeld (opbouwen van spanning), 

nieuwsfeit wordt eerst met introductie aangekondigd 

typisch voor Germaanse talen (=/= universeel)  

-gebruik van bepaalde lidwoorden voor gekende info, onbepaald voor nieuwe info 

LES 7 (3/4) 

12.5 Situationaliteit 

-verwijst naar de cotext/context  

-context: 3 zaken 

1. Talige context (cotext): op basis van cotext krijgen we een desambiguëring van bvb het 

woord bord (zie vb ppt): bord om op te schrijven vs bord om uit te eten 

2. Uitingssituatie (onmiddellijke context): vb gisteren in een zin: interpretatie van gisteren 

is anders als zin vandaag wordt uitgesproken dan als zin vorige week werd uitgesproken 

wie/wat/waar/wanneer/… = elementen die rechtstreeks verwijzen naar directe 
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context/uitingssituatie (deïktische elementen)  

deïktische vs anaforische verwijzing: vb ppt: vorig jaar rond die tijd = deïktisch; drie 

maanden later = anaforisch (verwijst niet rechtstreeks naar de werkelijkheid, maar naar 

periode die al vernoemd is)  

3. Socio-politieke, culturele context (ruim) 

12.6 Intertekstualiteit 

-tekst is inhoudelijk en formeel afhankelijk van reeds geproduceerde/gerecipieerde 

teksten 

Tekst = opgebouwd uit netwerk  

Verband dat tekst houdt met andere teksten (netwerkvormen met andere teksten) 

-macro-tekst: tekst als zijnde een nieuwsartikel, reclameboodschap, agenda, …  

 tekstsoorten (die gebruikt worden voor het interpreteren/klasseren van teksten)  

-micro-tekst: citaten 

-vooral oiv postmodernisme in literatuurwetenschap bestudeerd 

-multimodaliteit: niet puur teksten, ook visuele boodschappen zorgen voor 

intertekstualiteit 

13. Gesproken en geschreven taalgebruik 

-belangrijkste verschillen 

1. Auditieve klankenreeks (intonatie, klemtoon) vs visueel schrift (spelling, leestekens, 

titels, paragrafen) 

2. Spontaan en vluchtig karakter vs berekend en permanent karakter 

 gesproken: alles op moment zelf, later verduidelijking vragen/geven 

 geschreven: alles op voorhand voorzien (ook mogelijkheid tot revisie) 

 bijsturingsproces in gesproken tekst: aarzelingen, tussenwerpsels,  

 spreektaalwoordjes, versprekingen, valse starts, woordvindingsproblemen, 

 grammaticale constructies, onregelmatige woordschikkingen, niet afgemaakte  

 zinnen, … 

3. Grammaticale vloeibaarheid + lexicale eenvoud vs grammaticale eenduidigheid in 

duidelijk afgebakende zinnen en lexicale densiteit 

4. Beurtwisseling vs communicatie op afstand 

5. Deiktische gerichtheid vs 3e-persoonsgerichtheid 

6. Belang paralinguïstische communicatievormen vs beperking tot ‘visuele tekst’ 

taalgebruik vaak niet zomaar indelen in ofwel gesproken ofwel geschreven taal 

-geschreven taal had lange tijd de bovenhand 
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-dialectologen brachten hier als eersten verandering in 

-Dell Hymes: kritiek op werk van Chomsky die vooral oog had voor taalsysteem/geschreven 

pure taal  niet enkel taalsysteem, maar ook ruimere kader moet onderzocht worden, wat 

zijn communicatieve strategieën die spreker heeft?  

-1 minuut gesproken taal = ong. 30 min analyse  

-er moet ook nog een abstractie gemaakt worden 

-spontaan vluchtig karakter van spreken, berekend beheerst karakter van schrijven 

-stopwoorden: vaak om ruimte te vullen  

=cultureel bepaald (vb Engelse cultuur heeft het moeilijker dan wij om stiltes te laten)  

-anakoloet: foutieve koppeling van zinnen: 2 mogelijke complexe zinnen die 

samengebouwd worden tot 1 foutieve zin  

-versprekingen (=/= categorieën op basis van wat het effect is)  

1. Formele anticipatie: spreker denkt na over wat hij gaat zeggen en dat komt tot uiting in 

verspreking (rul te spelen in Brussel  rol) (verspreking formeel en semantisch)  

2. Semantische anticipatie: vb I drive my tears and move on  dry (anticipatie naar move) 

3. Contaminatie (vb vlam fatale)  

4. Verwisseling (vb Kroushuitem ipv Kruishoutem)  

5. Perseveratie (itt anticipatie): retentie, reïteratie: doorwerken van bvb meervoudsvorm 

TYPISCHE EXAMENVRAAG (aantal zinnen + versprekingen herkennen) 

-speciaal soort verspreking: spoonerisme (beperkt tot verwisseling in uiting zelf) 

=verspreking met grappig effect 

-grammaticale vloeibaarheid: slangconstructie: korte zinnen aan elkaar plakken met 

voegworoden zoals ‘en’ 

-vormen van geschreven taalgebruik die gesproken taalgebruik benaderen (chat, e-mail, …)  

-deixie: deiktische gerichtheid naar situatie 

verwijzen naar situatie waarin we spreken  

gesproken taal vertoont grotere deiktische gerichtheid (geschreven taal eerder 

derderpersoonsgerichtheid en kan dus op zich staan), gesproken taal kan moeilijker op zich 

staan 

-belang paralinguïstische communicatievormen: gebaren, gelaatsuitdrukkingen, … 
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14. Conversatie 

14.1 Beurtwisseling 

-intuïtieve afspraken (=aangeleerd + cultureel bepaald)  normaal geen onderbreking  

-afgaan op signalen die aanduiden dat beurt ten einde komt (klank, betekenis, 

zinkenmerken, paralinguïstische signalen)  

-bepaling volgende spreker: 

 -huidige spreker selecteert volgende 

 -1 van gesprekpartners selecteert zichzelf 

 -huidige spreker neemt ook volgende beurt 

regels moeten worden aangepast voor gesprekken waar deelnemers geen gelijken zijn 

-technieken om aan het woord te blijven (vb adempauzes verleggen, 2 uitingen 

aaneenlassen, …) 

Dialoog als 1 tekst/structuur analyseren  discourse analysis 

-adjacency pairs: functionele koppels (behoort tot taalverwerving)  

 klacht-ontkenning, uitnodiging-aanvaarding/weigering, groet-wedergroet 

-ingebedde functionele koppels 

 op vraag komt antwoord in vorm van vraag en op die vraag komt eerst een  

 antwoord (pas daarna uiteindelijke antwoord op 1e vraag)  

-rol van stilte binnen adjacency pair 

 

14.2 Informatie-uitwisseling 

-hoe worden boodschappen uitgewisseld: wat wordt letterlijk gezeg, wat wordt impliciet 

bedoeld, wat wordt door ontvanger afgeleid, wat wordt verzwegen?  

uitwisseling van info = gedeeltelijk asymmetrisch 

14.2.1Het samenwerkingsprincipe en de conversationele maximen 

-cooperative principle: samenwerking tussen spreker-ontvanger, we verwachten 

samenwerking bij spreken (want vaak meer meegedeeld dan eigenlijk gezegd) 

 sprekers houden zich aan bepaalde regels (conversationele maximes)  

 stuur communicatie in richting die voor beide goed doel is 

MOGELIJKE EXAMENVRAAG 

1. maxime van kwantiteit: zeg genoeg, maar zeg ook niet te veel 

2. Maxime van kwaliteit: zorg ervoor dat je bijdrage waar is, zeg niet iets waarvan je 

gelooft dat het niet waar is, zeg 

 niet iets waarvoor je onvoldoende bewijs hebt 

hedging: haagstructuur: spreker plaatst haag tussen zichzelf en bewering om ervoor te 

zorgen dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor gedrag van de andere (“ik kan verkeerd 

zijn”)  
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3. Maxime van relevantie: zorg dat wat je zegt relevant is  

4. Maxime van wijze: wees correct en draai niet rond de pot, formuleer niet dubbelzinnig 

 -vermijd onduidelijke formuleringen 

 -wees kort en bondig 

 -wees ordelijk 

Drietal manieren waarop deze regels doorbroken kunnen worden 

 -gesprek afbreken 

 -verdoken overtreden van maxime (vb. bewust leugen vertellen zonder te laten  

 blijken) 

 -zichtbaar overtreden van maxime met bedoeling iets indirect mee te delen 

14.2.2 Het gedeeltelijk “verborgen” karakter van het communicatieverloop 

-impliciete inhouden meegedeeld door zichtbare & slechts schijnbare overtreden van 1 of 

meerdere maximen 

taak van toehoorder = nagaan hoe uiting afwijkt 

14.2.3 Het SPEAKING-model 

-wat is appropiate (niet enkel correct, maar ook correct in de context), wat zijn de socio-

culturele normen die belangrijk zijn 

-SPEAKING-model = heuristisch middel om communicatieve situatie te analyseren  

niet enkel wat participanten zeggen (ook wie ze zijn, wat het doel is enz…) 

1. Setting & scene: waar vindt de communicatie plaats? (tijd en ruimte + cultureel en 

psychologisch kader) =  concrete en abstracte situatie 

2. Participants: Wie zijn participanten? Hoeveel zijn er? Wat is de relatie tussen 

participanten? 

3. Ends: doel? Resultaat? Vb. informeren, argumenteren, verhalen (combinatie)  

praktische, intellectuele, emotionele … doeleinden 

4. Act Sequence: wat is vorm en inhoud vd interactie? Vorm en structuur? (vele dialogen 

niet over 1 bepaald onderwerp, niet beperkt tot 1 vorm, wel dominant onderwerp/vorm) 

 wie is het meest ah woord, wat is dominant onderwerp/vorm? 

5. Key: wat is de sleutel/toonsoort vd dialoog? Vb. intellectueel (debat), emotioneel, 

kritiek, ironie, sarcasme, spot, ernstig, humoristisch, diepzinnig, oppervlakkig, vb.weten 

dat het bvb een sarcastisch gesprek is = sleutel om gesprek te begrijpen bepalen aard en 

geest van taalhandeling 

6. Instrumentalities: wat zijn de middelen (taal/taalsoorten)? Wijze? vb. natuurlijke taal, 

standaardtaal, tussentaal, dialect, formeel-informeel, traditioneel-hip, jongerentaal 

7. Norms: wat zijn sociale conventies/gewoonten? Avoidance speech? Taboes? Sociale 

hiërarchie? Asymmetrie? Bewuste vs onbewuste toepassing van normen 

8. Genre: over welk soort communicatie gaat het? Vb gesprek onder 4 ogen, dialoog, 

lezing, voorlezen, verhaal vertellen, preek, speech, oproep tot verzet, … 
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Belang van het volledige beeld te krijgen van communicatieve strategieën van spreker, 

niet enkel talige competentie 

 

Les 8 (23/4) 

15. Geschreven teksten 

15.1 Inhoudelijk-functionele tekstclassificatie: basisvormen 

-3 abstracte basisvormen 

1. Informerend (descriptief) vb nieuwsbericht, wetensch artikel 

2. Verhalend (narratief) vb proza 

3. Argumenterend (argumentatief) vb opiniestuk 

zelden zuivere vorm, vnl mengvormen 

15.2 Herkenningscriteria voor tekstsoorten 

1. formele criteria  

 -externe vormelementen: typografie, bladschikking, … 

 -interne vormelementen: grammaticale elementen, woordenschat, … 

2. Pragmatische criteria (context en doel)  

 -relatie met uitingssituatie: gebonden of vrijheid tov uitingssituatie 

 te zien aan hoeveelheid deiktische elementen 

 -pragmatische factoren als de bedoeling van een tekst 

3. Graad van institutionalisering (normen) 

 -bepaalde relaties met geïnstitutionaliseerde tekstsoorten 

 -gepastheidsoordelen 

 

16. Van het woord naar de tekst – van betekenis naar “sensus” 

16.1 Woordbetekenis 

16.1.1 Structurele betekenisanalyse 

-focust op abstract taalsysteem (puur talig)  

-woord ontleent zijn betekenis aan plaats binnen woordparadigma waar het toe behoort 

woorden bestaan niet afzonderlijk: precieze betekenis kennen we pas in relatie met 

andere woorden 

-onderscheid betekenis-referent 

-onderscheid historische taal – buitentalige werkelijkheid 

-indeling van betekenissen is specifiek voor elke taal  geen universele taalbetekenissen 
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-componentiële analyse: semen (=distinctieve semantische kenmerken)  

=eenvoudige betekeniscomponenten die samen complexere betekenis vormen 

-het woordveld (lexicaal paradigma) 

*vb. betekenis knap (NL): dmv omschrijving (andere woorden gebruiken uit hetzelfde 

woordveld) 

verschillen nagaan tussen vb knap en woorden uit hetzelfde woordveld/met gelijkaardige 

betekenis (vaak gradaties, tegenovergestelden, nuances (connotaties), … = contrasten) 

*een woord kan in meerdere woordvelden zitten (vb: knap: verstandelijk vermogen – 

uiterlijk  2 assen)  

*antoniemen =/= zomaar 2 polen van elkaar (vb laat kan ook als vroeg gebruikt worden in 

Hoe laat is het?)  

*hyperoniemen, hyponiemen 

*oppositie en “neutrale term”/neutrale constructie bij zog labiele wwn (transitief vs 

intransitief) 

*verschillende referenten (vb elke verschillende boom in de werkelijkheid) hebben 

dezelfde betekenis (nl boom) 

*alle woordvelden samen = woordenschat van een taal 

-niet aangewezen bij psychologisch taalonderzoek 

16.1.2 Prototype-analyse 

-concepten (psychologisch-referentieel ipv puur taalkundig) 

-realisaties van bepaald concept in meerdere of mindere mate prototypisch 

-1 betekenis = kern, andere betekenissen = uitwaaiervorm (concentrische cirkels)  

geen strikte betekenisgrenzen tussen woorden 

-familiegelijkenis 

-onderscheid taalbetekenis – referent weg samen in ruim begrip: cognitief concept 

-manier waarop we kleuren categoriseren ~ manier waarop we betekenissen moeten 

analyseren (volgens Rosch)  werken met kernen  

-men gaat ervan uit dat je woorden en concepten hebt (onderscheid vorm-referent-

betekenis vervalt) 

-voor linguïstische analyse van abstracte woorden minder geschikt 

16.2 De zinsbetekenis 

-cotext draagt bij tot interpreteren van betekenis 

-vb. passiefconstructie: handelende persoon/instantie vaak weggelaten om dingen te 

verzwijgen (cotext)  

 

16.2.1 Betekenis en cotext 
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-semantische beschrijving 

-monosemie: 1 algemene betekenis, veel gebruiken 

-polysemie: meerdere verwante betekenissen 

-synonymie (en bijna-synonymie): zelfde betekenis 

-homonymie (homofonie): =/= woorden, =/= betekenissen, zelfde vorm 

-collocaties (idiomatische verbinding van meerdere woorden)  

=gelexicaliseerde syntagmatische combinatie waarbij aan cotextuele eenheden een 

specifieke betekenis beantwoordt  

-anaforische taalelementen sterk op cotext aangewezen 

-grammatica: impact van =/= syntactische structuren op zinsbetekenis 

-woordvolgorde: belangrijk om bepaalde elementen te accentueren 

16.2.2 Betekenis en context (uitingssituatie)  

16.2.2.1 Deixis 

Vb Pieter De Crem (tekst ppt) 

 hij = anaforisch (deictisch element) 

 dat = tekstdeixis 

 de legerchef = lexicale vervanging 

 de in 1948 geboren generaal = lexicale vervanging 

 de minister van Defensie = lexicale vervanging 

 het volgende = cataforisch, tekstdeixis 

 dat = anaforische verwijzing 

 de beide heren = lexicale vervanging 

1. persoonsdeixis: verwijzing naar personen  meestal volgens welbepaalde, vaste vorm 

2. Tijdsdeixis: adhv woorden als vandaag, gisteren; tijden van wwn 

3. Ruimtedeixis: hier, daar, hiervandaan, … bepaalde vormen gelexicaliseerd 

 focaal en disfocaal perspectief 

4. Tekstdeixis: verwijzing naar delen vd tekst zelf (vaak vorm pro-forms, maar andere 

functie) adhv tekstdeiktische taalelementen verwijst men naar intralinguïstische referent 

(taal zelf) (itt anaforen en kataforen die naar een extralinguïstische referent verwijzen) 

5. Sociale deixis: weerspiegelt sociale en maatsch relaties (vb beleefdheid, 

formaliteit/informaliteit) aanspreken van elkaar corrigeren (volgens relatie/sociale status)  

 

 

 

16.2.3 De eigennaam 
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-endoniem  exoniem (vertaling van eigennaam) 

-geen lexicale betekenis (meestal): tendens: geslacht (namen gelinkt aan jongens-meisjes) 

normbetekenis 

-eigennamen kunnen lexicale eigenschap krijgen (karaktervorming)  

-hypokoristische namen = koosnaam 

-eigenschappen eigennamen 

 -functie niet afhankelijk van lexicale betekenis (vb. A. De Backer)  

 kunnen wel bep normbetekenissen hebben + vaak emotionele/andere  

 bijbetekenissen 

 -betrekking op entiteiten als individuele eenheden  

 verlies eigennaamskarakter indien generisch gebruikt 

-vele soortnamen als basis voor eigennamen (en vice versa) 

vb. zeppelin, sandwich, praline, … 

-eponiemen: soortnamen afgeleid van persoonsnamen 

-geoniemen: soortnamen afgeleid van plaatsnamen 

16.2.3 Betekenis en context (socio-culturele situatie) 

-betekenis = sterk afh van ruimere maatsch factoren 

-vb: bourgeois: 18e E nog geen negatieve connotatie 

16.3 De tekstbetekenis (of “sensus”) 

-How do you do? 

 -letterlijke functie/vraag 

 -aanspreking 

sensus van uiting =/= letterlijke vraag  

-=/= woorden met individuele betekenissen (+refereren naar =/= zaken) kunnen gebruikt 

worden maar wat bedoeld wordt blijft hetzelfde 

-verschil betekenis en sensus (wat wordt letterlijk gezegd vs wat wordt daarmee bedoeld?) 

-sensus kan pas correct geïnterpreteerd worden op grond vd uitingssituatie 

16.3.1 Het onderscheid tussen betekenis en “sensus” 

16.3.2 Zinfunctie vs tekstfunctie 

-zinsbetekenis niet per se samen met specifieke inhoud op niveau van tekst 

vb interrogatieve structuur van zin =/= gebonden aan tekstfunctie vraag (vb how do you 

do?) 

17. Impliciete inhouden: presupposities en implicaturen 
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17.1 De presuppositie 

-veronderstelling die uit taalstructuren van de tekst zelf blijkt 

-impliciet, maar conventioneel 

-Ook dit hotel…: implicatie dat er andere hotels zijn 

-ben je weer genezen: presupponeert periode van ziekte – genezing (eventueel herval) 

1. tekstpresuppositie 

2. existentiële presuppositie: we moeten veronderstellen dat bepaalde identiteiten 

bestaan om een tekst goed te kunnen interpreteren (niet gebonden aan tekst maar aan 

algemene kennis vd wereld, hebben betrekking op taalgebruik in het algemeen)  

-bepaalde tekstelementen zijn gelexicaliseerd/verbonden met impliciete tekstinhoud 

-in vele talen zijn presupposities gelexicaliseerd/gegrammaticaliseerd 

-maken vaak deel uit van sub-tekst (impliciete inhouden) 

-vb. Cha-Cha (ppt): impliciete activering van maar niet moet correct geïnterpreteerd 

worden  

- vb. abortus: mijn mama  er zijn nog andere mama’s (die andere beslissing namen)  

  blijft: gaat ervan uit dat het vroeger zo was en nog altijd zo is 

17.2 De implicatuur 

-veronderstelling die niet uit woorden van tekst zelf blijkt 

-niet-conventioneel (kunnen niet onmiddellijk afgeleid worden) 

komen vooral tot stand obv conversationele maximen (functioneel binnen ruimere 

context van conversationele achtergrondkennis 

-datgene wat een uiting in bepaald verband (context) nog meer kan inhouden dan wat de 

toegesprokene er op grond vd betekenis vd gebruikte taalelementen uit zou kunnen 

afleiden 

-alles wat geïmpliceerd wordt, maar wat niet letterlijk uit tekst voortkomt 

-relatie tussen wat letterlijk gezegd wordt en bedoelde inhoud ligt ver uit elkaar + elke 

interpretatie kan ontkend worden 
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LES 9 (8/5) 

VI. DE OMGANG MET TEKSTEN 

Intersemiotisch: tussen 2 systemen 

intrasemiotisch: binnen 1 systeem 

 -intralinguaal: binnen 1 taal 

 -interlinguaal: tussen 2 talen 

18. De intersemiotische transfer van teksten 

18.1 Plastische kunsten 

-vertaling tekst naar beeld (vb schilderij, beeldhouwwerk) 

18.2 Verfilming 

-voorwaarde: tekst qua inhoud complex genoeg om als basis voor film te dienen 

-te letterlijke verfilming: miskent feit dat verhaalstructuur van film anders is dan 

geschreven tekst  

filmtekst heeft eigen wetten 

18.3 Stripverhaal 

-hybride medium 

18.4 Toonzetting 

-tekst op muziek zetten 

-gebruikelijk in klassieke muziek  

19. De intralinguale transfer van teksten 

-onderscheid systeemlinguïstiek – tekstlinguïstiek 

-systeemlinguïstiek: parafrase vd betekenis van een woord, woordgroep, zin 

-tekstlinguïstiek: tekst anders verwoorden (doelstelling = inhoud verhelderen/versieren) 

19.1 Parafrase 

-tekstsoort/genre verandert niet 

-tekst met andere woorden weergeven (inhoud zo trouw mogelijk reconstrueren) 

kan uitvoeriger zijn dan brontekst (itt samenvatting) 

19.2 Transcriptie 

-geschreven weergave van gesproken teksten 

-verlies van aantal typische spreektaal-factoren = onvermijdelijk 

-gebruikt voor interviews, verslagen van debatten, …  
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-van belang in vertooganalyse (discourse analysis, studie van gesproken taalgebruik) 

 - 2 moeilijkheden: paradox vd onderzoeker + bijkomende complexiteit 

 vd transcriptie zelf 

-systeemlinguïstisch gebruik (fonetische transcriptie) 

-tekslinguïstiek (vertooganalyse)  

19.3 Aanpassing en adaptatie 

-aanpassing: bewerking waarbij tekstsoort/genre behouden blijft 

-adaptatie: tekstsoort/genre verandert (vb prozatekst herwerkt tot toneelstuk)  

-intralinguale aanpassing van een tekst beperkt tot: aanpassing van verouderd taalgebruik, 

stijl, actualisering vd inhoud, bewerking van delen met oog op ander doelpubliek, formele 

aanpassingen … 

19.4 Imitatie 

-nabootsing van stijl/structuur/inhoud/ ... van bestaande teksten 

-vorm van ene tekst wordt gekopieerd (vb imitatie dichtvorm zoals sonnet) 

19. 5 Pastische 

- ook vorm van imitatie, maar humor wordt nagestreefd 

 -parodie & persiflage: onderscheid niet duidelijk 

 -parodie: uiterlijke vorm overnemen en verbinden met inhoud die er niet bij past 

 steeds komisch bedoeld 

  -door discrepantie tussen vorm – inhoud 

  -door feit dat men model moet kennen om parodie te begrijpen 

 -persiflage: bepaalde stilistische/inhoudelijke eigenschappen van tekst (of manier 

 van schrijven/spreken van iemand) in sterk overdreven mate nagebootst met  

 bedoeling spot te drijven/iemand belachelijk te maken 

20. De interlinguale transfer van teksten 

-elke taal kan dezelfde boodschap overbrengen, maar moet gebruik maken van de 

middelen die de taal specifiek voor mogelijk stelt 

-vertaalproblematiek 

-vertaalwetenschap: nieuwe impuls: automatisch vertalen (computers)  

20.1 De vertaling 

20.1.1 Wat is vertalen? 

-teksten worden vertaald (NOOIT talen)  

uitgaan van brontekst, resultaat = doeltekst 

-veeleer sensus vertalen (niet betekenissen van individuele woorden) 
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-vertaalwoordenboeken =/= vertalingen 

-letterlijk vertalen: glossen, echt vertalen = op tekstniveau 

20.1.2 Vertaling en interlinguale bewerking 

-wat is een goede vertaling? 

geen eenduidig antwoord (doel? Doelpubliek?) 

vertaling als talige equivalentie vs interculturele communicatie 

20.2 Is vertalen mogelijk? 

-universalisme vs relativisme 

-elke taal structureert buitentalige werkelijkheid op eigen manier 

-elke tekst heeft specifieke vorm die men niet zomaar kan vervangen door andere 

ook al zijn betekenissen van woorden & grammaticale structuren zeer taalspecifiek, de 

boodschap van teksten =/= aan 1 taal gebonden 

-gemakkelijk te vertalen teksten: zakelijke teksten 

-moeilijk te vertalen: poëtische teksten (waarin taal-esthetische, ludieke, ritmische 

aspecten grote rol spelen)  

-speciale moeilijkheid = valse vrienden (vb NL fabriek – EN fabric) 

20.3 Automatisch vertalen  

=hulpmiddel 

-kwaliteit verbetert elke dag (artificial intelligence)  

-kwaliteit afhankelijk van tekstsoort 

-woord-voor-woordvertaling: eenvoudigst, maar ontoerijkend 

-parsing: zo grondig mogelijke syntactische analyse van zinnen maken 

= moeilijk + analyse gaat maar tot zinsgrens (cohesie en coherentie nog buiten bereik)  

-homoniemen/lexicale ambiguïteit, syntaxis (volgorde), idiomen = groot probleem 

-tav sensus: concept van abstracte tussentaal: taalonafh structuren gegenereerd die in 

gelijk welke historische taal kunnen worden weergegeven 

-specifieke domeinen dmv gespecialiseerde woordenboeken afbakenen 

-algemene volledige machinale vertaling in toekomst ook wss niet mogelijk 

compensatietechnieken: samenwerking tussen mens en machine optimaliseren 

Full Automatic Understandable Translation: vertaling produceert min of meer leesbare 

tekst met veel inhoudelijke taalfouten  genoeg vertaald voor oppervlakkig begrijpen 
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