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10:30-10:45 
Opening Seminarie  
dr. habil. Grzegorz Kowal – Prodecaan Filologische Faculteit voor Studentenzaken,  
prof. dr. habil. Stefan Kiedroń, dr. habil. Agata Kowalska-Szubert, dr. Jacek Karpiński, 
Karolina Wolska 
 
10:45-11:15 
Moet dat nou zo direct? Over directief taalgebruik in het Pools en in het 
Nederlands 
dr. Katarzyna Wiercińska  (UAM Poznań) 
 
Directieve taalhandelingen kunnen we over het algemeen definiëren als uitspraken waarmee we willen 
bereiken dat iemand iets voor ons doet (cf. Searle 1976). Dat zijn dus o.a. bevelen, opdrachten, verzoeken 
enz. Hun bedoeling is universeel in welke taal dan ook. In elke taal wordt zo’n taalhandeling 
geconstrueerd in overeenstemming met bepaalde communicatiestandaarden die in de gegeven 
samenleving van toepassing zijn. Het komt er dus op neer dat het taal- en cultuurspecifiek is hoe we ons 
verzoek of bevel verwoorden, wat op zijn beurt kan leiden tot misverstanden in de interculturele 
communicatie (Grainger en Mills 2016). 
Wie formuleren hun vraag, verzoek of eis dus directer? Vraag het aan de Nederlanders die contact hebben 
met Polen en dan is het antwoord vermoedelijk: de Polen. Vraag hetzelfde aan de Polen en het antwoord is: 
de Nederlanders. In deze bijdrage wil ik graag de verschillen en overeenkomsten toelichten wat het 
gebruik van directieven in het Pools en in het Nederlands betreft op basis van twee corpora gesproken 
taal: het Corpus Gesproken Nederlands en Spokes (een corpus van spontane gesproken conversaties in 
het Pools). Verder bekijk ik wat de vorming en het gebruik van directieven zeggen over onze perceptie van 
directheid en of er misschien ook bepaalde culturele waarden achter zitten. 
 
11:15-11:35 
Twitter als corpus – in cultuurkunde ja, in taalkunde ook? 
Jan Działyński (UAM Poznań) 
 
Twitter wordt samen met Facebook, qua aantal gebruikers en populariteit, als één van de belangrijkste 
sociale media ter wereld beschouwd. Vanwege de korte vorm van tweets (280 tekens), hun spontaan 
karakter (de meeste tweets ontstaan als een directe reactie op een bepaalde gebeurtenis wat meer kans 
geeft op bv. emotioneel taalgebruik of ‘eerlijke’ standpunten) en makkelijke ‘doorzoekbaarheid’ van 
berichten gebruiken cultuurwetenschappers soms tweets als een corpus. Aan zo’n corpuskeuze zijn er 
echter ook enkele beperkingen verbonden zoals bv. de anonimiteit van de gebruikers: soms weten we niet 
hoe oud zij zijn of wat hun geslacht is. Daar komt nog bij dat men bij zo’n groot aantal berichten dit corpus 
moet beperken en de juiste berichten ‘zeven’. 
In mijn presentatie zou ik eerst graag willen laten zien hoe een Twittercorpus kan worden gebruikt bij een 
‘houdingonderzoek’. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd in mijn BA-scriptie doelde op het beeld van het 
Molukse terrorisme dat tegenwoordig uit de sociale media voortkomt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van een corpus bestaande uit Twitter-berichten die zijn verschenen naar aanleiding van de recente 
gebeurtenissen rond de treinkaping van 1977. In november 2016 zijn de Molukse aanslagen namelijk 
weer in de Nederlandse media verschenen omdat de nabestaanden van twee aanvallers een rechtszaak 
hebben aangespannen tegen de Staat. De meningen die vanaf november 2016 via Twitter worden 
doorgegeven, laten zien hoe complex de standpunten tegenover het Molukse terrorisme in Nederland zijn.  
In het tweede gedeelte van mijn presentatie wil ik op basis van een paar voorbeelden graag even kijken of 
Twitter als corpus ook bij taalkundige onderzoeken kan worden gebruikt. 
 
11:35-11:50  
Koffiepauze 

 
 
 



11:50-12:10 
Manipulatie door de taal – problemen met het vertalen van politieke toespraken 
van het Nederlands naar het Engels 
Magda Serwadczak (Universiteit Wrocław) 
 
Het doel van dit onderzoek is om problemen verbonden met het vertalen van politieke toespraken van het 
Nederlands naar het Engels te bestuderen. Het eerste aspect dat wordt beschreven is de definitie en 
kenmerken van het manipulatieproces. De auteur wil te weten komen welke taalelementen worden 
gebruikt om een bepaald effect te verkrijgen en hoe ze kunnen worden vertaald om hetzelfde resultaat in 
de doeltekst te bereiken. Hierbij wordt er gefocust op de kenmerken van de taal die politici hanteren. De 
auteur tracht een antwoord te geven op de vraag welke constructies typisch zijn voor de taal van politici 
die het Nederlands gebruiken en die van politici die zich in het Engels uiten. Er wordt aandacht besteed 
aan de principes van de taal van het publieke debat en het doel ervan. Toespraken van Koning Willem-
Alexander en Prinses Beatrix vormen de basis van het onderzoeksmateriaal. Ze worden geanalyseerd in 
termen van hun structuur en doel. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten 
tussen de originele versies en hun vertalingen. Uiteindelijk probeert de auteur een antwoord te geven op 
de vraag hoe men via taal manipuleert en hoe men deze manipulatie overbrengt naar een andere taal. 
 
12:10-12:30 
Diminutieven in vertaling. Vertaalstrategieën op basis van het Afrikaanse boek 
Griet skryf ’n sprokie en zijn Nederlandse vertaling 
Natasza Glapka (UAM Poznań) 
 
Het onderzoek behandelt Afrikaanse en de Nederlandse diminutieven vanuit het perspectief van hun 
vertaling op basis van de Afrikaanse roman Griet skryf ’n sprokie van Marita van der Vyver en de door Riet 
de Jong-Goossens gemaakte Nederlandse vertaling Griet schrijft een sprookje. De centrale vraag van dit 
onderzoek is of en in hoeverre verkleinwoorden zogenaamde Culture Specific Items (CSIs) zijn.  
Vanwege de specificiteit en veelzijdige functies die diminutieven vervullen, vormen ze een interessant 
taalverschijnsel niet alleen ten opzichte van hun gebruiksmogelijkheden maar ook als het gaat om 
vertalingen. Op theoretisch vlak bestaat het voorgelegde onderzoek dan ook uit veel delen: de 
gezamenlijke geschiedenis van de Afrikaanse en Nederlandse taal die de kwestie van de Afrikaans-
Nederlandse vertaling zo bijzonder maakt, de verschillende vertaalmethodes en de mogelijkheden tot 
vorming en gebruik van diminutieven. Als gevolg van deze brede omvang gaat het onderzoek dus in feite 
in twee richtingen: aan de ene kant omvat het de brede problematiek van de diminutieven zelf en aan de 
andere richt het zich op de consequenties die het specifieke karakter van Afrikaans-Nederlandse vertaling 
met zich meebrengt. 
De resultaten van de analyse laten zien dat diminutieven weliswaar als een uniek taalverschijnsel 
beschouwd kunnen worden, maar dat ze in Afrikaans-Nederlandse vertalingen moeilijk classificeerbaar 
zijn in de context van CSIs. Kwantitatief is het aantal gevonden Nederlandse verkleinwoorden aanzienlijk 
groter dan de Afrikaanse, wat het tot nu toe uitgevoerde onderzoek tegenspreekt.  
 
12:30-12:50 
De functie van verkleinwoorden in het Nederlands en in het Pools aan de hand 
van gekozen Disneyfilms 
Dorota Kowalczewska (UAM Poznań) 
 
Diminutieven zijn een vaak voorkomend verschijnsel in het dagelijks taalgebruik. Hoewel een diminutief 
in de vakliteratuur wordt gepresenteerd als een taalverschijnsel dat in heel veel talen voorkomt, is 
Schneider (2013: 149) van mening dat het in elke taal in kwalitatief en kwantitatief opzicht anders kan 
worden gebruikt. Daarom lijkt het de moeite waard om daar onderzoek naar te verrichten. Het gebruik 
van verkleinwoorden wordt vaak gedetermineerd door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de 
emotionele houding van de spreker en zijn intenties tegenover zijn gesprekspartner.  
Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van diminutieven in het Pools en in het Nederlands 
kwalitatief en kwantitatief te vergelijken. Als onderzoeksmateriaal worden twee Disneyfilms gebruikt: de 
Poolse en de Nederlandse versies van Frozen en Finding Nemo. Het moet benadrukt worden dat beide 
films voor kinderen bedoeld zijn en dat ze daarom door kindgerelateerd taalgebruik gekenmerkt worden. 
Het kan dus zijn dat er onderzoeksbeperkingen zijn (zoals geringe frequentie of gebrek aan diminutieven 
in bepaalde functies) veroorzaakt door de specificiteit van het onderzoeksmateriaal. Niettemin kan 
worden aangenomen dat de gesprekken die de personages met elkaar voeren het dagelijkse taalgebruik 
weerspiegelen (dan wel in een bepaalde context: kind-gerelateerd taalgebruik). 
In mijn presentatie ga ik eerst kort in op de theoretische basis van mijn onderzoek. Eerst wordt diminutief 
als taalspecifiek verschijnsel voorgesteld en in de volgende stap worden meer details gegeven over 
verkleinwoorden in het Pools en in het Nederlands (verschillen en overeenkomsten in de vorming en 
functies). Daarna wil ik graag de resultaten presenteren van mijn analyse. De criteria voor de analyse zijn 
samengesteld op basis van de geraadpleegde vakliteratuur en omvatten de volgende functies van 



diminutieven die positieve en negatieve emoties uitdrukken of naar een klein formaat verwijzen, met 
kindertaal en kindgeorienteerd taalgebruik verbonden en intensiverende verkleinwoorden. 
 
12:50-13:05 
Koffiepauze 

 
 
13:05-13:25 
Emotieoverdracht in krantenkoppen: een vergelijking tussen Nederlandse en 
Poolse krantenkoppen 
Ewa Bogusławska (UAM Poznań) 
 
In deze scriptie wordt een poging ondernomen om het emotionele niveau van Nederlandse en Poolse 
krantenkoppen te analyseren aan de hand van een corpusstudie van 200 krantenkoppen waarin 
informatie over drie vliegrampen wordt meegedeeld. Er wordt getracht om te bepalen of emoties in die 
krantenkoppen tot uiting komen en, zo ja, op welke manier de emotieoverdracht tot stand wordt gebracht. 
De aandacht wordt hierbij gevestigd op de invloed die de betrokkenheid van burgers van het gegeven land 
kan hebben op het emotionele karakter van reacties van de nationale media op rampzalige gebeurtenissen. 
Het onderwerp van deze paper omvat dus twee aspecten van de taal die tot één aandachtspunt herleid 
kunnen worden, namelijk: de overdracht van de houding van de spreker die op het niveau van 
krantenkoppentaal plaatsvindt Aan de ene kant wordt de taal van krantenkoppen onder de loep genomen. 
Volgens Isani (2011: 2) is deze uitgegroeid tot een specifieke vorm van communicatie met zijn 
karakteristieke eigenschappen die duidelijk afsteken tegen wetenschappelijke, literaire, zakelijke en 
informele spraakstijl. De vakliteratuur wijst bijvoorbeeld op de omissie van lidwoorden (zie Oosterhof en 
Rawoens 2016: 1) en verba alsook op een opmerkelijke bijwoordelijke formulering van berichten. Aan de 
andere kant worden verschijningsvormen van het affect bestudeerd om na te gaan in hoeverre de 
emotieoverdracht in een krantenkop zichtbaar is, rekening houdend met zijn hoofdfunctie om het nieuws 
op te nemen waartegen een duidelijke uiting van emoties kan indruisen. Ochs en Schieffelin (1989: 10) 
benadrukken echter wel dat het affect aanwezig is op alle niveaus van de communicatieve wisselwerking. 
De uitgevoerde analyse toont met name een veelvuldig gebruik van citaten en de overtreffende trap 
alsook de aanwezigheid van expliciete waarde-beoordeling die in nieuwsmedia van beide landen terug te 
vinden zijn. De affectieve zinsinhoud van krantenkoppen komt dus in beide gevallen naar voren, ook al 
komt het op verschillende manieren en in verschillende mate tot stand, waarover meer tijdens de 
presentatie.  
 
13:25-13:45 
Morfologische en semantische analyse van de Nederlandse werkwoorden met het 
voorvoegsel onder- en hun Poolse vertalingen 
Paweł Dobrzyński (Universiteit Wrocław) 
 
Prefigering (of prefixatie) is een proces dat tot het ontstaan van nieuwe woorden leidt. Met gebruik van 
dit woordvormingsprocédé (d.w.z. door de toevoeging van een prefix aan een al bestaande term) kunnen 
bv. zulke werkwoorden als bedenken en herdenken worden gecreeërd. In deze presentatie zullen de 
resultaten van het bachelorscriptieonderzoek worden gepresenteerd dat gericht was op een bepaalde 
groep van de geprefigeerde woorden – Nederlandse verba met het voorvoegsel onder-. Deze werden ook 
met hun Poolse vertalingen vergeleken en samen vanuit morfologische en semantische ooghoek 
geanalyseerd. In het eerste deel van de presentatie zal aandacht worden besteed aan de morfologische 
overeenkomsten en verschillen tussen de bovengenoemde Nederlandse werkwoorden en hun Poolse 
vertalingen (er zal o.a. worden aangetoond dat er geen structurele equivalentie ertussen bestaat). Het 
tweede deel zal daarentegen aan de semantische analyse van de Poolse tegenhangers worden gewijd 
omdat veel Nederlandse werkwoorden met het prefix onder- meer dan één vertaling hebben. In dit 
onderzoek zullen deze tegenhangers verdeeld worden in de bepaalde categorieën verbonden met hun 
betekenis. 
 
13:45-14:15  
Casus orangutan. Over het ontlenen van exotismen en ander indirect ontlenen 
dr. habil. Agata Kowalska-Szubert (Universiteit Wrocław) 
 
Wat zijn exotismen? Wat houdt ‘ontlenen’ in? Wanneer ontleen je direct, en wanneer indirect? Is dit een 
bewuste keuze? Waarom noemen we batik batik? Is orangutan een geleend woord? Zo ja, uit welke taal? 
Zijn orkan en huragan etymologisch verwant? Dit soort problemen komen aan bod in mijn verhaal over 
hoe woorden wandelen en wat het Nederlands ermee te maken heeft. 
 
14:15 
Afsluiting Seminarie 

 


