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Een taal kun je zien als een verzameling vormen (woorden, zinnen, klanken, 
regels), die verbonden zijn aan betekenissen. De vormen zijn als het ware een 
code. Uit taalverwervingsonderzoek blijkt dat die code voor kinderen en 
volwassenen het makkelijkst te leren is wanneer de relatie tussen de vormen en 
de betekenissen 1 op 1 is. Die situatie noem ik transparant. In deze dissertatie 
heb ik 22 talen vergeleken op hun transparantie. Het blijkt dat die 1-op-1-relatie 
in de ene taal veel vaker geschonden wordt dan in de andere. Met andere 
woorden: talen verschillen in hun mate van transparantie. 
 
Ten eerste blijkt dat geen enkele taal helemaal transparant is, met andere 
woorden, in iedere taal wordt die 1:1-relatie wel ergens doorbroken. Dit kan op 
vier manieren gebeuren. Ten eerste kunnen talen vormen hebben die geen 
betekenis hebben, bijvoorbeeld ‘het’ in ‘het sneeuwt’. Dat woord verwijst niet 
naar een concrete entiteit – ‘het’ staat er alleen omdat iedere zin een onderwerp 
moet hebben. Zulke betekenisloze elementen heten in dit proefschrift ‘form-
based forms’. Een taal die in een dergelijk geval een transparante constructie 
gebruikt is het Fongbe, een taal uit Benin. Daar zegt men jì jà, letterlijk vertaald 
‘regen valt’, en wordt dus geen betekenisloos element gebruikt. 
 Ten tweede kunnen meerdere betekenissen in een enkele vorm worden 
uitgedrukt, zodat een 2:1-relatie ontstaat. Dit heet fusie en zien we bijvoorbeeld 
in het woord ‘liep’, dat de betekenis ‘lopen’ uitdrukt, maar ook verleden tijd. In 
een vorm als ‘maakte’ zijn die betekenissen in aparte vormen uitgedrukt (maak = 
maak, -te = verleden tijd), maar in ‘liep’ zijn ze als het ware gefuseerd. Ook dit 
doorbreekt een transparante relatie tussen betekenis en vorm. In het Nederlands 
komt veel fusie voor, terwijl andere talen veel meer scheidbare elementen 
gebruiken. Het Turks is een voorbeeld van een taal die wat dit betreft 
transparanter is dan het Nederlands. 
 Vervolgens kunnen betekenissen op meerdere plaatsen in de zin worden 
uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer je zegt ‘zij loopt’. In die zin 
wordt de betekenis ‘derde persoon enkelvoud’ zowel uitgedrukt door het 
persoonlijk voornaamwoord ‘zij’, als door de vorm van het werkwoord (loopt en 
niet loop of lopen). In bijvoorbeeld het Latijn volstaat het werkwoord, en wordt 
de persoonsinformatie precies 1 keer uitgedrukt. In dat opzicht is het Latijn dus 
transparanter dan het Nederlands. Het meerdere keren uitdrukken van 1 
betekenis noem ik redundantie, omdat een van de vormen redundant 
(overbodig) is. 
 Een laatste type non-transparantie heet discontinuïteit en betreft de 
gevallen waar een vorm gesplitst wordt in meerdere onzelfstandige delen. Het 
voltooid deelwoord in het Nederlands wordt bijvoorbeeld gevormd door ge- en  
-t/-d ‘om de werkwoordsstam heen’ te plakken. In een transparante situatie zou 
je verwachten dat het betekeniselement (voltooide tijd) ook als 1 vorm zou 
worden uitgedrukt. Maar in dit geval wordt het uitgedrukt als twee halve 
vormen, die geen geheel vormen. Dat doorbreekt dus weer de 1:1-relatie tussen 
de betekenis en de vorm.  
 
In dit onderzoek heb ik een lijst samengesteld van 22 non-transparante 
eigenschappen die talen kunnen hebben, gegroepeerd volgens de hierboven 



beschreven categorieën (form-based form, fusie, redundantie, discontinuïteit). Ik 
heb vervolgens bestudeerd of deze eigenschappen voorkomen in 22 talen van de 
wereld. Op die manier heb ik die talen kunnen ordenen van relatief transparant 
(bezit weinig non-transparante eigenschappen) tot relatief non-transparant 
(bezit veel non-transparante eigenschappen). Hieruit is gebleken dat het Teiwa, 
een taal die in Indonesië wordt gesproken, het transparantst is, terwijl het 
Nederlands het minst transparant is. Hieronder zal ik ingaan op de vraag 
waarom dat zo is. 
 
In dit onderzoek heb ik geprobeerd  een beter beeld te krijgen van de diversiteit 
die talen ten aanzien van transparantie kunnen vertonen. Ik heb er daarom voor 
gekozen om 22 talen te bestuderen die een zo groot mogelijke genetische 
variatie laten zien. De methode die hier standaard voor gebruikt wordt is dat je 
uit iedere taalfamilie 1 taal kiest, en uit de grotere taalfamilies 2. Hierdoor is in 
het onderzoek 1 Indo-Europese taal opgenomen (Nederlands), 1 Australische 
taal (Kayardild), 2 Afro-Aziatische talen (Egyptisch Arabisch en Sheko), etcetera. 
Het bestuderen van verschillen in transparantie binnen de taalfamilies, 
bijvoorbeeld een vergelijking tussen de transparantie van het Nederlands en het 
Engels, blijft een zaak voor toekomstig onderzoek. 
 Voor het onderzoek hoefde ik niet alle talen zelf te beheersen. Ik heb 
alleen talen geselecteerd waarvan een goede beschrijving, een zogenaamde 
reference grammar beschikbaar is. Bovendien heb ik steeds contact gezocht met 
de auteur van de beschrijving of met een andere expert op het gebied van de 
specifieke taal. Op die manier beschikte ik over gedetailleerde informatie over de 
aanwezigheid van de non-transparante eigenschappen in de talen. Dat betekent 
overigens niet dat dit een literatuuronderzoek is: er is weinig consensus over de 
precieze betekenis van allerlei begrippen in de grammatica’s, zodat ik voor 
iedere eigenschap goed moet argumenteren waarom ik die als aanwezig of 
afwezig classificeer. 
 
De eerste onderzoeksvraag die ik in dit onderzoek stelde, is hoe de verschillende 
non-transparante eigenschappen over de talen verdeeld zijn. Zoals verwacht op 
basis van eerder onderzoek, zit daar een patroon in. Enkele non-transparante 
eigenschappen blijken in alle onderzochte talen voor te komen, sommige 
eigenschappen komen regelmatig maar niet altijd voor, terwijl weer andere 
eigenschappen zeer zeldzaam zijn. Als een taal een van die zeer zeldzame non-
transparante eigenschappen heeft, dan heeft die taal ook de minder zeldzame 
eigenschappen. Zo’n relatie tussen eigenschappen noemen we een implicationele 
hiërarchie: de aanwezigheid van een eigenschap impliceert de aanwezigheid van 
een andere eigenschap. Dat in dit onderzoek zo’n implicationele hiërarchie 
gevonden is, laat zien dat non-transparante eigenschappen inderdaad met elkaar 
te maken hebben – transparantie is een relevante variabele. 
 De tweede vraag in dit onderzoek is hoe de verschillende typen non-
transparantie (form-based form, fusie, redundantie, discontinuïteit) over de 
talen verdeeld zijn. Het blijkt dat de veel voorkomende eigenschappen vrijwel 
allemaal van het type redundantie zijn. De meest zeldzame non-transparante 
eigenschappen zijn form-based forms, oftewel elementen of processen die niet 
uit de betekenis volgen. Fusionele eigenschappen bevinden zich in het midden 
van de hiërarchie. De non-transparante eigenschappen van het type 



discontinuïteit waren diffuus verdeeld over talen en konden daarom niet op deze 
manier  geordend worden.  
 Een derde gevonden patroon is dat non-transparante eigenschappen die 
betrekking hebben op de fonologie van talen, veel vaker voorkomen dan non-
transparante eigenschappen die morfologisch of syntactisch van aard zijn. 
 
De gevonden volgorde van typen non-transparantie kan verklaard worden aan 
de hand van taalcontact. De ‘form-based form’ eigenschappen zijn typisch 
eigenschappen die erg moeilijk zijn voor tweedetaalleerders. Wanneer een taal 
veel in contact is met andere talen, dan wordt die taal door veel mensen als 
tweede taal verworven, zoals bijvoorbeeld bij het Engels het geval is. Juist de 
form-based form eigenschappen komen in zulke talen onder druk te staan, met 
op termijn tot gevolg dat ze uit de taal verdwijnen. Talen met veel taalcontact 
zullen dus relatief weinig van dergelijke eigenschappen hebben, en relatief 
transparant zijn. Dit verklaart dat form-based forms zeer zeldzaam zijn: ze 
kunnen alleen bestaan in talen die niet te veel taalcontact ondergaan.  
 Toch kan dit principe niet alles verklaren – het Nederlands staat 
bijvoorbeeld wel degelijk in contact met andere talen, en is toch bijzonder non-
transparant. De verklaring hiervoor is dat de non-transparante eigenschappen 
die het bezit ooit als transparante eigenschappen ontstaan zijn, maar 
langzamerhand hun betekenis hebben verloren. Ze blijven echter in de taal 
bestaan omdat ze, hoewel moeilijk, nog wel leerbaar zijn.  
 Een voorbeeld hiervan is grammaticaal geslacht in het Nederlands, 
oftewel het verschil tussen ‘de’ en ‘het’. Dit is non-transparant, omdat de 
verschillende vormen geen betekenis coderen: je zegt ‘de tafel’ en ‘het huis’, 
maar dat heeft niets met de betekenis van tafels en huizen te maken. Zo’n non-
transparante eigenschap staat onder druk in het geval van taalcontact, maar 
omdat de en het zo vaak voorkomen in het dagelijks gebruik van het Nederlands, 
kunnen kinderen het nog wel leren. Uit verwervingsonderzoek blijkt dat ze hier 
lang over doen, maar het lukt uiteindelijk wel. De non-transparante eigenschap 
wordt dus, ondanks taalcontact, behouden, in dit geval waarschijnlijk vanwege 
de hoge frequentie. 
 
De gevonden resultaten kunnen verder verklaard worden aan de hand van een 
relatie met het morfologisch type van talen. Zoals eerder gezegd hebben 
sommige talen de neiging om veel woorden te fuseren (fusionele talen), terwijl 
andere talen meer scheidbare elementen gebruiken. Dit laatste type talen wordt 
verder opgedeeld in agglutinerende talen, die veel morfemen oftewel 
woorddelen gebruiken, en isolerende talen, die veel losse woorden gebruiken. De 
meest transparante talen blijken allemaal van het isolerende type te zijn. 
 Ik vermoed dat in isolerende talen minder sprake is van fonologische 
processen, omdat die zich vaak binnen woorden  afspelen en niet over 
woordgrenzen heen kunnen. Fonologische processen zijn vaak het startpunt 
voor taalverandering, en daarom zou het zo kunnen zijn dat isolerende talen 
minder snel veranderen, en dus ook minder snel non-transparante 
eigenschappen ontwikkelen. Of deze verklaring standhoudt is wederom een 
onderwerp voor nieuw onderzoek. 
 
 



Meer lezen? 
 
Zie hier voor een korte samenvatting van mijn hand, evenals reacties op 
misverstanden die ontstaan zijn door recente berichtgeving in de media. 
 
Zie hier voor een samenvatting door prof. dr. Marc van Oostendorp, die in een 
videoblog uitlegt waar het proefschrift over gaat. 
 

http://milfje.blogspot.de/2015/01/door-sterre-leufkens-een-korte.html
http://nederl.blogspot.nl/2015/01/mannentepels-van-de-taal.html

