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1.
Inleiding

1.0 Overzicht en leerdoelen

In dit inleidende hoofdstuk komen vier aspecten aan bod. We beginnen met een situe-
ring van dit boek binnen het ruimere kader van de auditieve en visuele communicatie 
(§ 1.1). We bespreken stap voor stap de verschillende bouwstenen van een communi-
catiemodel (§ 1.1.1) en de praktische toepasbaarheid voor communicatiedeskundigen 
(§ 1.1.2). In een tweede paragraaf definiëren we het vakgebied van de wetenschappelijke 
studie van het spraakgeluid (§ 1.2). We introduceren daarbij het onderscheid tussen 
fonetiek en fonologie (§ 1.2.1) en tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
(§ 1.2.2) en toegepast wetenschappelijk onderzoek (§ 1.2.3). Een derde luik schetst de 
algemene en concrete doelstellingen van het boek (§ 1.3). Een afsluitende vierde para-
graaf biedt een beknopt overzicht van de structuur van het boek (§ 1.4). De leerdoelen 
van dit hoofdstuk kunnen we als volgt omschrijven:
i. Je kent de bouwstenen van het auditieve en visuele communicatiemodel en de toe-

passingsmogelijkheden in de praktijk.
ii. Je kunt binnen de wetenschappelijke studie van het spraakgeluid een onderscheid 

maken tussen de fonetiek en de fonologie, en tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek.

iii. Je kent de algemene en concrete doelstellingen van dit boek, zowel op het domein 
van de fonetiek als op dat van de fonologie.

iv. Je kunt de structuur van dit boek toelichten, zowel de globale tweedeling, als de 
interne structuur van beide delen.



InleIdIng

16

1.1 Auditieve en visuele communicatie

1.1.1 Bouwstenen van een communicatiemodel

In tegenstelling tot ‘formele’ talen – zoals computerprogrammeertalen – is de belang-
rijkste functie van zogenaamde ‘natuurlijke’ talen – zoals het Nederlands, het Engels 
of het Frans – ongetwijfeld het mogelijk maken van communicatie tussen mensen. 
De Grote Van Dale geeft als definitie van het werkwoord ‘communiceren’ onder meer 
‘kennis geven van’, ‘met elkaar in verbinding staan’, en ‘persoonlijk contact hebben’. Al 
deze betekenissen verwijzen terug naar de etymologische kern communis, het ‘mee-
delen’, het ‘gemeenschappelijk’ maken.

Figuur 1.1 op de volgende pagina laat zien dat er bij dat communicatieproces heel 
wat komt kijken. De drie prominente modules in het bovenste stuk van de figuur 
maken duidelijk dat we communicatie kunnen opvatten als een beweging van een 
boodschap van bij een zender (het vertrekpunt) tot bij een ontvanger (het eind-
punt). De zender wil de ontvanger laten delen in zijn ideeën, ervaringen, gevoelens 
enzovoort. Bemerk dat de zender niet per definitie samenvalt met de bron van de 
boodschap, zoals bijvoorbeeld bij een woordvoerder (= zender) van een organisatie 
(= bron). Op een vergelijkbare manier vallen ook ontvanger en doel niet automa-
tisch samen: soms is iemand ontvanger van een boodschap die niet voor hem of haar 
bedoeld was. De boodschap hangt natuurlijk niet zomaar in het luchtledige, maar 
is ingebed in de ruimere context van de concrete communicatiesituatie en van de 
realiteit in het algemeen. Communicatie draait dus in eerste instantie om betekenis 
en is geslaagd wanneer de ontvanger (uiteindelijk) begrijpt wat de zender bedoelt.

De ideeën, ervaringen en gevoelens die opkomen in het hoofd van de zender (en die 
dus de betekenis van zijn boodschap vormen) zijn echter niet rechtstreeks toeganke-
lijk voor de ontvanger. De zender moet deze abstracte en mentale objecten nog in een 
concrete vorm gieten.

Een eerste stap daarbij is het coderen of formuleren van de boodschap (pijl ➀ in 
Figuur 1.1). Dat betekent concreet dat de zender moet kiezen voor een bepaalde code 
(in welke ‘taal’ wil ik communiceren?) of verbaal systeem (met welke woorden en 
in welke zin wil ik mijn boodschap uitdrukken?). Bemerk dat deze stap, het middelste 
stuk van Figuur 1.1, zich nog altijd op het abstracte, mentale niveau situeert. Je bent 
als zender op dit moment eigenlijk nog ‘in jezelf aan het praten’. Cruciaal in deze fase 
is dat de abstracte betekenis wordt gekoppeld aan een concrete vorm. Het taalsys-
teem kun je immers beschouwen als een grote verzameling conventies of afspraken 
over relaties tussen betekenis en vorm die we vastleggen in grammatica’s en woorden-
boeken. Zo weet je als moedertaalspreker van het Nederlands bijvoorbeeld dat je het 

zie opdrachten 
1-3 in § 1.5
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concept ‘vrouwelijk rund’ kunt schrijven met drie letters <k+o+e> en kunt uitspreken 
met twee klanken [k+oe].

Bij de overstap naar het onderste niveau in Figuur 1.1 (pijlen ➁) moet de zender dus de 
fundamentele keuze maken tussen een visuele strategie en een auditieve strategie 
om zijn boodschap te formuleren. Hij moet dus een (auditief en/of visueel) medium 
kiezen (een communicatiemiddel of kanaal) om in contact te treden met de ontvan-
ger. Op dit moment wordt de boodschap concreet fysisch tastbaar als beelden of als 
geluiden die de ontvanger respectievelijk kan zien of horen (pijlen ➂)). Wanneer 
we, in het ‘klassieke’ geval van communicatie, kiezen voor het verbale systeem als 
code, gaat het om een keuze tussen een geschreven vorm of een gesproken vorm 
van talig formuleren, waarbij de ontvanger respectievelijk schrifttekens kan lezen 
of spraakgeluid kan horen.

Figuur 1.1. Het communicatiemodel.

Deze figuur is een integratie en verdere uitwerking van onder meer het model van taal-
productie van de psycholinguïst W.J.M. Levelt en het klassieke communicatiemodel 
van de linguïst Roman Jakobson (Jakobson 1960; Levelt 1989). We maken een visueel 
onderscheid tussen vakken met scherpe hoeken, in het centrale grijze T-stuk van de 
figuur, en vakken met afgeronde hoeken aan de buitenkant van de figuur. Het eerste 
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type gebruiken we om ‘statische’ informatie – entiteiten – weer te geven, terwijl het 
tweede type ‘dynamische’ informatie – handelingen – aanduidt. Dit onderscheid komt 
overeen met de modellen van respectievelijk Jakobsen en Levelt. Met een computerme-
tafoor zou je de eerste kunnen opvatten als gegevensstructuren of databanken, terwijl je 
de tweede zou kunnen zien als (computer)programma’s die iets doen met die gegevens. 
De cijfers bij de verschillende pijlen wijzen op vertalings- of omzettingsoperaties van de 
ene soort handeling naar de andere.

Het gaat hier echter niet noodzakelijk om een keuze tussen ofwel omzetten in beeld, 
ofwel omzetten in klank. De overlapping links onderaan in Figuur 1.1 weerspiegelt 
precies de mogelijke gelijktijdigheid en samenwerking van beide strategieën, zoals 
wanneer iemand zijn gesproken woorden ondersteunt met gebaren(taal). Aan de kant 
van de ontvanger krijgen we dan een analoge overlapping (rechts onderaan in Figuur 
1.1) tussen zien/lezen en horen. Zo zijn we constant aan het liplezen als we iemand 
horen (en zien) praten. Of denk maar aan een situatie waarbij je op televisie iemand in 
een vreemde taal hoort (en ziet) praten en tegelijkertijd de ondertitels met de Neder-
landse vertaling aan het lezen bent.

Na dit waarnemen van de concrete beelden en/of geluiden door de ontvanger krijgen 
we, ten slotte, de overgang naar dezelfde twee abstracte niveaus als bij de zender, maar 
nu in omgekeerde volgorde. Op het tussenliggende niveau gebeurt de koppeling van 
de concrete vorm aan de abstracte betekenis. Het is immers niet automatisch zo dat 
je – wanneer je schrifttekens leest of een spraakgeluid hoort – de boodschap ver-
staat. Dat laatste veronderstelt immers dat je de code of het taalsysteem kent waarin 
de zender de boodschap heeft gecodeerd om die vervolgens als ontvanger te kunnen 
decoderen (pijlen ➃ in Figuur 1.1). Je moet met andere woorden in staat zijn om de 
woorden en de woordgroepen te identificeren, om die te koppelen aan hun conventio-
nele betekenis en om ze te integreren tot een betekenisvol geheel. Precies dezelfde con-
ventionele koppeling van vorm aan betekenis gebeurt trouwens bij het verstaan van 
niet-talige geluiden op het ‘paraverbale’ vlak en van niet-talige beelden op het ‘extra-
verbale’ vlak. Op het hoogste niveau komt dan de uiteindelijke interpretatie, namelijk 
de overgang van het verstaan naar het begrijpen van de onderliggende bedoeling van 
de zender (pijl ➄ in Figuur 1.1).

We willen echter benadrukken dat de centrale component op het tussenliggende 
niveau van het communicatiemodel in Figuur 1.1 zich niet beperkt tot het verbaal 
systeem in de strikte zin – met zijn traditionele onderscheid in taalkundige modules 
in (1) – maar ook het paraverbaal systeem in (2) en het extraverbaal of non-
verbaal systeem in (3) bevat:
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(1) verbaal communicatiesysteem:
   fonologie (klankleer), morfologie (woordleer), syntaxis (zinsleer), seman-

tiek (woord- en zinsbetekenis) en pragmatiek (taalgebruik).
(2) paraverbaal communicatiesysteem:
   fonologie: prosodische kenmerken (toonhoogte, luidheid, duur, pauze) en 

prosodische componenten (intonatie, klemtoon, tempo, ritme)
(3) extraverbaal of non-verbaal communicatiesysteem:
   houding, bewegingen, gebaren, blik, mimiek, afstand, aanraking, toewen-

ding

Terwijl we de regels van het verbale communicatiesysteem in (1) relatief strikt moe-
ten toepassen om begrijpelijk te communiceren, beschikken we bij de systemen in (2) 
en (3) over meer keuzevrijheid. Hoe luid, hoe snel of hoog je spreekt, waar je klem-
tonen legt, en of je met veel of weinig intonatie spreekt, dat kun je als spreker auto-
noom beslissen. Omdat de verbale kenmerken van de uiting uit (1) deze keuze op het 
vlak van de prosodie in (2) slechts ten dele bepalen, spreken we van para-verbale 
communicatie, dit wil zeggen ‘naast het verbale’. In hoofdstukken 8 en 12 zullen we 
uitvoerig bespreken hoe je de prosodische componenten van intonatie, klemtoon, 
tempo en ritme – de ‘melodie en de ritmiek’ van de taal – kunt realiseren met een 
combinatie van toonhoogte, luidheid, duur en pauze. Bovendien kunnen we deze 
prosodische componenten met elk van de modules uit het verbale systeem in (1) laten 
interageren.

De visuele factoren in (3) kunnen we samenbrengen onder de algemene noemer van 
lichaamstaal. Bij uitbreiding kunnen we ook het type kleren, kleurgebruik, sie-
raden, accessoires, make-up, kapsel of verzorging die een spreker gebruikt tot het 
domein van de lichaamstaal rekenen. Hoewel de lichaamstaal in meer of mindere mate 
kan samenhangen met wat de spreker zegt, kunnen we die onafhankelijk van de talige 
uiting observeren en beschrijven. Daarom spreken we bij deze visuele factoren over 
non-verbale of extra-verbale communicatie. Ook gebarentaal of systemen van picto-
grammen behoren daartoe.

Net als bij het verbale systeem gaat het ook bij het para- en extra-verbale systeem om 
een code, dus een verzameling van afspraken of conventies die betrekking hebben 
op de relatie tussen een bepaalde vorm en een bepaalde betekenis. Voor het onderste 
niveau van de concrete fysische vorm impliceert dit dat het omzetten in beeld niet 
beperkt blijft tot schrijven, maar ook bijvoorbeeld gebaren omvat (al dan niet gesys-
tematiseerd in een volwaardige gebarentaal) en dat het bij het omzetten in klank 
niet alleen om spreken gaat, maar ook bijvoorbeeld om intonatiepatronen op basis van 
niet-talige klanken. We kunnen de samenhang tussen de verschillende deelsystemen 
binnen de centrale codemodule uit Figuur 1.1 ook als volgt visualiseren:
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Figuur 1.2. De module CODE binnen het communicatiemodel.

Het verbale systeem van de taal, bovenaan in Figuur 1.2, maakt noodzakelijkerwijze 
ofwel gebruik van spraak, ofwel van schrift. Niet alle gebruik van spraak of schrift is 
echter automatisch ook taal. Bij expressieve uitroepen zoals ‘waw’ of ‘oei’, of bij non-
sense-woorden kun je immers spraak gebruiken (gebied 1 op het middelste niveau van 
Figuur 1.2) of lettertekens hanteren (gebied 2) zonder dat het om taal gaat. Een ver-
gelijkbaar verband is er tussen het middelste en het onderste niveau in Figuur 1.2: het 
gebruik van spraak vereist het gebruik van stem of andere klanken, en het gebruik van 
schrifttekens vereist het gebruik van beelden. Andersom echter kunnen we met onze 
stem klanken produceren die niet tot de spraak behoren, zoals bij het neuriën, lachen 
of hoesten (gebied 3), en zijn lang niet alle visuele tekens die we hanteren automatisch 
schrifttekens – denk maar aan gebarentaal of pictogrammen (gebied 4).

Het hele proces vanaf de bedoeling van de zender tot het begrijpen door de ontvan-
ger – waarbij de gesprekspartners beurtelings de rol van zender en ontvanger op zich 
nemen – noemen we de communicatielus. In het verloop van deze communicatielus 
kunnen zich op elk niveau twee fenomenen voordoen: ruis en feedback.

Elke stap in de communicatielus van zender naar ontvanger – aangeduid met de cij-
fers ➀ tot en met ➄ op de pijlen in Figuur 1.1 – kan onzuiverheden bevatten. Verhin-
deren deze onzuiverheden een vlotte doorstroom van de informatie naar een volgende 
component, dan spreken we van ruis. Ruis kan veel verschillende vormen aannemen. 
Het kan daarbij zowel gaan om een schaal van lichte tot ernstige storingen, als om een 
schaal van tijdelijke tot permanente storingen, en dat binnen één of meerdere compo-
nenten, en al dan niet afhankelijk van elkaar.

Met lichte, voorbijgaande vormen van ruis krijgt iedereen wel eens te maken in de 
dagelijkse communicatie. In (4) geven we enkele voorbeelden ter illustratie:

(4) a. Een kind vraagt je: ‘Wat is dat, oorlog?’ Je weet precies wat je wil zeggen, 
maar het is moeilijk je ideeën te verwoorden in een taal die begrijpelijk is 
voor het kind. Je hapert en zoekt de goede woorden omdat de moeilijke 
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omzetting van abstracte ideeën in concrete taal (koppeling vorm+betekenis) 
niet vlot verloopt. Er is een probleem bij de omzetting van de bedoeling van 
de zender naar de codering van zijn gedachten (stap ➀ op Figuur 1.1).

 b. Je fietst door de vrieskou, je komt ergens aan, je wilt spreken, maar de lip-
pen voelen stijf en bewegen stug. Je krijgt de klanken niet uitgesproken. De 
kou heeft voor tijdelijke ruis gezorgd in de omzetting van de code naar de 
uitspraak van de klanken (stap ➁).

 c. Je hebt moeite om een slecht gevormd handschrift te lezen, je moet spreken 
in omgevingslawaai. Hier treedt de ruis op in de overdracht van de vorm 
die de spreker of schrijver geeft aan zijn boodschap naar de vorm die de 
toehoorder of lezer ontvangt (stap ➂).

 d. Je avondje uit heb je besteed in een discotheek met een hoog decibelniveau. 
Je merkt tot enkele uren na je bezoek dat je je gesprekspartner minder goed 
begrijpt. De tijdelijke beschadiging van het binnenoor zorgt ervoor dat je 
over minder informatie beschikt om alle klanken op te vangen en te ver-
staan (stap ➃).

 e. Je hebt je best gedaan om enkele uitdrukkingen te leren in de taal van het 
land waarheen je op reis gaat. In een gesprek kun je wel alle klanken waar-
nemen, maar door de beperkte talenkennis begrijp je niet alles. Dit zorgt 
voor ruis in de omzetting van verstaan naar begrijpen (stap ➄).

In de context van ruis onderscheiden we drie dimensies, namelijk plaats, duur 
en graad, die we elk met hun eigen begrippenpaar beschrijven. Bij duur en graad 
betreft het een gradueel onderscheid, terwijl het bij plaats om een binair contrast 
gaat:

(5) a. plaats: interne ruis versus externe ruis:
   Interne ruis bevat de problemen die zich voordoen op het mentale niveau 

van de zender of de ontvanger (stappen ➀ en ➄). De externe ruis gaat over 
de omzetting van de formulering of codering in spraak, de overdracht van de 
boodschap van spreker naar ontvanger via spraakgeluid en de omzetting van 
opgevangen klanken naar het verstaan ervan (stappen ➁, ➂ en ➃). Interne 
ruis heeft dus betrekking op de abstracte betekenis, terwijl externe ruis slaat 
op de concrete vorm.

 b. duur:  inherente (permanente) ruis versus situationele (tijdelijke) 
ruis:

   Inherente ruis, soms ook permanente ruis genoemd, bevat storingen die niet 
tijd- of situatiegebonden zijn. Ze zijn een vast kenmerk van de spreker, de 
ontvanger of het medium. Daartegenover staat situationele ruis, soms ook 
tijdelijke of toevallige ruis genoemd, die ofwel snel opgelost raakt, ofwel op 
andere momenten niet voorkomt, ofwel situatiegebonden is.
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 c. graad: lichte ruis versus ernstige ruis:
   We bestempelen een ruis als licht of ernstig naargelang de graad waarin de 

ruis de mondelinge communicatie stoort.

Tabel 1.1 vat de begrippenparen uit (5) samen en illustreert ze met enkele voorbeelden: 
de kolommen bevatten voorbeelden van interne versus externe ruis, de rijen stellen de 
inherente en de situationele ruis tegenover elkaar, en voor elk van beide de lichte graad 
tegenover de ernstige graad:

Tabel 1.1 De drie dimensies van ruis.
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taal begrijpen

Verhoogde gehoordrempels 
door middenoorontstekingen

We bestempelen een ruis als inherent versus situationeel of licht versus ernstig bin-
nen een bepaalde context. Een taal bijvoorbeeld kun je leren en dan is de ruis, ont-
staan door de beperkte beheersing, tijdelijk geweest. Of je leert de taal niet en dan 
wordt de ruis permanent. Een middenoorontsteking kan snel genezen, maar duurt ze 
te lang zonder behandeling, dan kan het gehoorverlies zelfs zorgen voor problemen 
in de taalontwikkeling. Communicatiedeskundigen zoals bijvoorbeeld de logopedist-
audioloog zijn op al deze domeinen actief. Daarbij is de methodologie steeds speci-
fieker naarmate het probleem permanent en ernstig is. Denk maar aan de communi-
catie door en met personen met een mentale handicap, kinderen met een gespleten 
gehemelte, doofgeborenen, stotteraars, kinderen met taalontwikkelingsstoornissen...

Bij mondelinge communicatie verloopt het zender- en ontvangergedeelte paral-
lel. Zodra er een communicatieve intentie is tussen spreker en toehoorder, geven zij 
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voortdurend informatie aan de communicatiepartner en aan zichzelf als zender of 
ontvanger of de communicatie naar wens verloopt. Deze terugkoppelende informatie 
met signalen over de noodzaak om de communicatie bij te sturen noemen we feed-
back. De zender oordeelt of hij zijn ideeën goed heeft geordend, hoort zichzelf spre-
ken, beslist daarbij of zijn woordkeuze, zinsbouw, stemklank en articulatie aangepast 
zijn aan de luisteraar (begripsniveau, leeftijd...) en de context (afstand, ruimte, omge-
vingslawaai), en kan onmiddellijk bijsturen. De ontvanger volgt dit proces op de voet. 
Soms wacht hij om te reageren tot de zender uitgesproken is, soms doet hij dit terwijl 
de zender gedachten omzet naar gesproken taal. Deze feedback van de ontvanger kan 
verbaal zijn, paraverbaal of extraverbaal. De ontvanger geeft ook zichzelf feedback: 
kan hij de uiting goed horen, verstaat hij de verschillende klanken, past wat hij begrijpt 
binnen de context, behoort wat hij ontvangt tot zijn talige bagage, is het nieuwe of 
oude info...? De inhoud van de feedback bepaalt het verdere verloop van de communi-
catie. De attente zender zal de gefronste wenkbrauwen van de ontvanger opmerken en 
zijn boodschap bijsturen. Knikt de ontvanger instemmend en laat hij een bevestigende 
‘hm’ horen, dan gaat de zender gewoon door. De feedback kan dus betrekking heb-
ben op elk niveau van het communicatiemodel (betekenis, vorm+betekenis, vorm) en 
omvat de terugkoppeling van communicatiepartners naar zichzelf en naar elkaar toe.

Schriftelijke communicatie verloopt eerder serieel. De zender heeft namelijk de bood-
schap al afgewerkt tot op het niveau van de vorm vooraleer de ontvanger die te lezen 
krijgt. Toch kan elke communicatiepartner op elk niveau feedback geven aan zichzelf 
of aan de partner, ook al gaat het dan om opeenvolgende stappen in het communica-
tieproces.

feedback en ruis zijn sterk aan elkaar gekoppeld. Hoe meer ruis er binnen de commu-
nicatie is, hoe groter de noodzaak aan duidelijke feedback. De afwezigheid van visueel 
contact tijdens een telefoongesprek bijvoorbeeld vraagt van beide partners een grotere 
alertheid om de boodschap goed te verwoorden en te begrijpen. Helemaal complex 
wordt de communicatie als ook de feedback ruis vertoont. De luisteraar drukt bijvoor-
beeld mimisch – dus met (gelaats)mimiek – uit dat hij niet kan volgen, maar de spreker 
heeft dit niet opgemerkt. De aard van de feedback en van de ruis is steeds gedifferen-
tieerder naarmate de communicatie van de zender of de ontvanger een fijnere taalbe-
heersing vereist. Een voorbeeld bij uitstek hiervan is het gebruik van humor of ironie.

1.1.2 Het communicatiemodel in de praktijk

Voor wie zich in één of ander domein van de mondelinge communicatie wil verdie-
pen, biedt een inzicht in het communicanotiemodel (zoals we dat in Figuur 1.1 hebben 
beschreven) veel voordelen. De belangrijkste voordelen geven we in (6):
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(6) a. Ten eerste helpt het communicatiemodel om het verband te begrijpen tus-
sen de verschillende onderdelen van de mondelinge communicatie.

    Je kunt bijvoorbeeld de relatie bestuderen tussen gesproken en 
geschreven taalgebruik en vaststellen dat dit verband anders is naar-
gelang het schriftsysteem (letters, symbolen, pictogrammen, iconen) 
of de taal die je bestudeert (Nederlands, Engels...).

 b. Als je de eigen mondelinge communicatie wilt verbeteren, dan biedt het 
communicatiemodel een goed overzicht van de domeinen waaraan je kunt 
werken.

    Pleiters bijvoorbeeld moeten in heel specifieke woorden en zinnen 
hun ideeën kunnen formuleren. Acteurs, woordkunstenaars en zan-
gers werken hard aan een goede stem- en spraakvorming. Wie in een 
callcenter werkt, moet vertrouwd geraken met veel regionale vari-
aties op eenzelfde taal bij de klanten die hen opbellen. Leer je een 
nieuwe taal, dan ervaar je snel welke minimale geluidsverschillen 
betekenisvol zijn en welke niet.

 c. Het communicatiemodel helpt om problemen in de communicatie op te 
sporen en om de juiste beslissingen te nemen omtrent interventie of reme-
diëring.

    Het communicatiemodel helpt ons om hierbij geen enkel domein 
tussen ‘bedoelen’ en ‘begrijpen’ over het hoofd te zien. Begrijpt een-
zelfde luisteraar vaak je boodschap niet, dan is de ‘cognitieve ver-
werking’ door die luisteraar niet de enige mogelijke oorzaak. Denk 
ook aan gehoorscherpte, omgevingslawaai, duidelijke articulatie en 
verwoording, een klare gedachtegang...

 d. Elk onderdeel van het communicatiemodel is inhoudelijk zo uitgebreid dat 
het telkens is uitgegroeid tot een specialisatiedomein. Hoe breed of diep-
gaand de inzichten op deze domeinen ook zijn, door de inhoud telkens weer 
terug te plaatsen in de context van het communicatiemodel, vergroot de 
relevantie van deze specialisaties.

    Voorbeelden van specialisatiedomeinen zijn het neurologisch aspect 
van de taal en de spraak of de studie van het detecteren, discrimine-
ren en identificeren van spraakgeluiden (met de onderdelen fonetiek 
en fonologie, zie verder). Een ander uitgebreid studiedomein is dat 
van het taalsysteem: de analyse van de structuur van woorden (mor-
fologie) en van zinnen (syntaxis), hun betekenis (semantiek) en hun 
gebruik in een concrete context (pragmatiek).
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 e. Het communicatiemodel zet deskundigen van verschillende specialisatie-
domeinen ertoe aan om samen domeinoverschrijdend onderzoek op te 
starten waardoor het communicatiemodel nog kan verfijnen.

    Dergelijk onderzoek kan zich toespitsen op bepaalde doelgroepen, 
situaties, taalvariëteiten... Enkele voorbeelden: wat zijn de akoesti-
sche eigenschappen van het spraakgeluid bij mensen met een gesple-
ten verhemelte? Hoe pas je uitspraak optimaal aan als je moet spre-
ken met veel omgevingslawaai? Hoe formuleer je het best je ideeën in 
gesprek met mensen die de taal onvoldoende beheersen?

 f. Door steeds eenzelfde omvattend communicatiemodel te hanteren bij 
onderzoek, onderwijs en klinische praktijk, kunnen we resultaten en inzich-
ten met elkaar vergelijken, over verschillende talen heen en tussen verschil-
lende teams, doelgroepen en centra. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende 
leeftijdsgroepen met elkaar vergelijken, maar ook verschillende beroeps-
groepen, communicatieproblemen, talen, situaties, enzovoort.

1.2 De wetenschappelijke studie van het spraakgeluid

1.2.1 Fonetiek versus Fonologie

Zoals hierboven reeds aangegeven vormen de onderste schakels uit Figuur 1.1, name-
lijk ‘het zenden en ontvangen van spraakgeluid’, een centrale bekommernis van het 
eerste luik van dit boek. Het betrokken vakgebied van de fonetiek kunnen we defi-
niëren als de ‘wetenschappelijke studie van de productie, transmissie en perceptie 
van spraakgeluid’.

Daarnaast willen we ook bestuderen hoe dat spraakgeluid kan bijdragen tot het bete-
kenisverschil tussen woorden in een concrete taal. Daarmee komen we terug op het 
tussenliggende niveau van het taalsysteem waar de koppeling gebeurt tussen de con-
crete fysische vorm en de abstracte mentale betekenis. Dit onderzoeksgebied, dat we 
de fonologie noemen, heeft niet alleen betrekking op de betekenisbijdrage van 
aparte klanken, maar ook op de interpretatieve effecten van fenomenen zoals ritme, 
klemtoon en intonatie die de individuele klanksegmenten overstijgen. Voor het eer-
ste type gebruiken we de term segmentale fonologie, terwijl het tweede tot het 
domein van de suprasegmentale fonologie behoort. In de centrale module van de 
code in Figuur 1.1. hoort de segmentale fonologie thuis binnen het verbale systeem 
en (het prosodische deel van) de suprasegmentale fonologie binnen het paraverbale 
systeem.
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1.2.2 Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De definitie van de fonetiek als de ‘studie van productie, transmissie en percep-
tie van spraakgeluid’ impliceert dat we spraakklanken vanuit drie perspectieven kun-
nen bestuderen. Elk van die drie visies op klank correspondeert meteen ook met een 
aparte deeltak van de fonetiek:

(7) a. productie van spraakgeluid: articulatorische fonetiek
 b. transmissie van spraakgeluid: akoestische fonetiek
 c. perceptie van spraakgeluid: auditorische fonetiek

In de articulatorische fonetiek staat de studie van de spraakorganen centraal. De 
vraag is welke anatomische en fysiologische mechanismen betrokken zijn bij de pro-
ductie van spraakklanken. Naast de analyse van de spieractiviteit van de verschil-
lende articulatieorganen onderzoeken specialisten ook de (neurofysiologische) bestu-
ring van die organen door de hersenen en het zenuwstelsel.

Centraal in de akoestische fonetiek staan het meten en analyseren van de fysisch-
akoestische eigenschappen van de geluidsgolven die zorgen voor de transmissie van 
spraakgeluid van spreker naar toehoorder. We zoeken daarbij onder meer naar ver-
banden tussen de articulatorische en de akoestische eigenschappen van klanken.

In de auditorische fonetiek ten slotte, gaat de aandacht naar de studie van de gehoor-
organen. De perceptie van het spraakgeluid impliceert een omzetting van een mecha-
nisch signaal naar signalen in het zenuwstelsel en de neurofysiologische verwerking 
ervan door de hersenen.

Uit deze korte schets blijkt duidelijk dat elk van de drie deeldisciplines van de fone-
tiek – articulatorisch, akoestisch en auditorisch – een volwaardig studiedomein op zich 
vormt. Voor het perspectief van dit boek zullen we ons beperken tot die aspecten van 
de fonetiek die noodzakelijk zijn als basis voor de fonologie. Voor een grondigere studie 
van de meer technische aspecten verwijzen we door naar experten uit de Biomedische 
Wetenschappen (bijvoorbeeld voor de anatomie van de spraak- en gehoororganen of de 
neurofysiologie van spraak en gehoor), de Exacte Wetenschappen (de fysica van golven 
en geluid), en de Humane Wetenschappen (bijvoorbeeld voor de psycho-akoestiek).

1.2.3 Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Bij het fundamentele onderzoek in de verschillende deeldisciplines van de fonetiek 
beschreven in de vorige paragraaf, draait alles rond het verwerven van inzicht in de 



InleIdIng

27

onderliggende mechanismen en processen die de productie, transmissie en percep-
tie van spraakgeluid beregelen. Omdat dat spraakgeluid een heel concreet en materi-
eel studieobject is, hanteren fonetici een onderzoeksmethode gebaseerd op concreet 
meten en experimenteren.

De fundamenteel-wetenschappelijke zoektocht naar inzicht heeft echter ook de aanzet 
gevormd tot een hele waaier van toegepast onderzoek. Daarbij verschuift de aandacht 
naar de ontwikkeling van concrete producten en procedures die een onmiddellijke 
impact hebben op het dagelijks leven van verschillende doelgroepen in verschillende 
toepassingsdomeinen. De onderstaande lijst geeft ter illustratie een aantal voorbeel-
den van de Toegepaste Fonetiek:

(8) a. medisch: diagnose en therapie voor spraak- en gehoorgestoorden
 b. onderwijs: aanleren van vreemde talen
 c. theater: stem- en spraaktraining
 d. taaltechnologie:  automatische spraakherkenning (van klank naar schrift) 

& spraaksynthese (van schrift naar klank)

1.3 Doelstellingen van het boek

Heel in het algemeen kunnen we de doelstelling van dit boek als volgt omschrijven:

(9)  Je verwerft inzicht in de theoretische concepten en terminologie van het klanksys-
teem van gesproken Nederlands, zowel op het vlak van de productie, de akoestiek, 
als de perceptie, en zijn bijdrage tot betekenisstructuur.

Bij de vertaling naar een aantal concrete doelstellingen kunnen we een onderscheid 
maken tussen de drie doelstellingen op het domein van de Fonetiek in (10), correspon-
derend met elk van de drie deelcomponenten uit (7), en de drie doelstellingen op het 
domein van de Fonologie in (11):

(10) a. Je leert klanken beschrijven in termen van hun articulatorische eigenschap-
pen.

 b. Je leert (combinaties van) klanken van gesproken Nederlands herkennen en 
beschrijven na akoestische analyse.

 c. Je leert perceptieve kenmerken beschrijven en processen die het spraakbe-
grip beïnvloeden.

(11) a. Je leert de fonologische processen beschrijven waarmee klanksegmenten 
zich aanpassen aan de klanken in hun onmiddellijke omgeving.
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 b. Je leert de fonologische regels beschrijven waarmee klanksegmenten com-
bineren tot grotere gehelen (zoals lettergrepen of woorden).

 c. Je leert uitingen beschrijven in termen van prosodische kenmerken en com-
ponenten.

Daarnaast onderscheiden we de doelstelling in (12) die als basisvaardigheid betrek-
king heeft op zowel het niveau van de concrete fonetische representatie, als op het 
niveau van de abstracte fonologische representatie:

(12) Je leert het International Phonetic Alphabet (IPA) gebruiken voor de transcriptie 
van gesproken Nederlands.

1.4 Structuur van het boek

Dit boek valt uiteen in twee grote luiken die corresponderen met de twee niveaus waarop 
we het spraakgeluid kunnen bestuderen, met name het concrete niveau van de Fone-
tiek, waarbij de (taalonafhankelijke) analyse van de materiële vorm op zich centraal 
staat (deel 1), en het abstracte niveau van de Fonologie, waar we de bijdrage bestude-
ren van die klankmatige vorm tot de betekeniscode van een concrete taal (deel 2).

In deel 1 over Fonetiek reiken we eerst de basisbegrippen van de anatomie, de fysica 
en het IPA aan die nodig zijn voor de analyse van de drie perspectieven op het spraak-
geluid (hoofdstuk 2). Daarna bestuderen we achtereenvolgens de articulatie, zowel 
van vocalen (hoofdstuk 3) als van consonanten (hoofdstuk 4), de akoestiek van voca-
len (hoofdstuk 5) en consonanten (hoofdstuk 6) en de perceptie van spraakgeluid 
(hoofdstuk 7).

Ook in deel 2 over Fonologie beginnen we met de introductie van de nodige basis-
begrippen (hoofdstuk 8). Op het domein van de segmentale fonologie bespreken we 
zowel de fonologische regels op woordniveau (hoofdstuk 9) als de zogenaamde Con-
nected Speech op het niveau van het woord of de woordgroep (hoofdstuk 10). Op het 
gebied van de suprasegmentale fonologie behandelen we enerzijds de fonotaxis en 
de syllabestructuur (hoofdstuk 11) en anderzijds de prosodie (hoofdstuk 12).

(13) DEEL 1  FONETIEK
 Hoofdstuk 2 Basisbegrippen Fonetiek
 Hoofdstuk 3 De articulatie van vocalen
 Hoofdstuk 4 De articulatie van consonanten
 Hoofdstuk 5 De akoestiek van vocalen
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 Hoofdstuk 6 De akoestiek van consonanten
 Hoofdstuk 7 De perceptie van spraakgeluid

 DEEL 2  FONOLOGIE
 Hoofdstuk 8 Basisbegrippen Fonologie
 Hoofdstuk 9 Segmentale fonologie: fonologische regels
 Hoofdstuk 10 Segmentale fonologie: Connected Speech
 Hoofdstuk 11 Suprasegmentale fonologie: fonotaxis en syllabestructuur
 Hoofdstuk 12 Suprasegmentale fonologie: prosodie

1.5 Opdrachten

Bij het communicatiemodel (§ 1.1.1)

1. Bij boekjes voor beginnende lezers die opgebouwd zijn uit eenvoudige woorden, 
vervangt men in de tekst een moeilijk woord vaak door een tekening. Aan welk 
aspect van het communicatiemodel wil men hiermee tegemoet komen?

2. Bij een bepaald woord imiteert een spreker met beide wijsvingers het dubbele 
aanhalingsteken om aan te duiden dat hij het woord ironisch bedoelt. Op welke 
andere manier(en) zou hij die ironie ook kunnen uitdrukken. Waar situeert zich 
deze manier in het communicatiemodel?

3. “Als er gebellt wordt, blaffen de honden” is de titel van een boek (Jan Lanneau, 
ACCO, 2006). Staat er een spellingsfout in de titel? Onze twijfel valt weg als we de 
ondertitel lezen: “Dwaalduiders en aanverwante woorden in het Duits”. Op welk 
niveau van het communicatiemodel situeert zich onze aanvankelijke twijfel?

1.6 Verwijzingen

Dit hoofdstuk is gebaseerd op Rietveld & Van Heuven (2001:1-17). Het communica-
tiemodel is gebaseerd op Jakobson (1960) en Levelt (1989).




