
Taalstudie  
 

Handboek : 1. De evolutie van het Nederlands (p248)  
 
( ⇒ werkboek p 158)  
 

 
 
2. Nederlands veranderde op vlak van uitspraak, grammatica en woordenschat  
⇒ Door taalcontact (bv volksverhuizingen, handel en reizen) ontstonden er nieuwe 
woorden in onze taal => andere uitspraak van woorden.  
 
3. Webquest (ZIE HIERONDER)  
 
 
 
 



4. WestEuropese talen hebben zelfde wortels  
A. er kwamen talen bij : oorspronkelijk hadden we gemeenschappelijke oertaal. Maar 

door volksverhuizing gingen mensen verder van elkaar wonen => geen contact 
meer met oertaal. Dus ontstaan nieuwe talen (met = en =/ van oertaal)  

B. Vandaag nog nieuwe talen? : NEE Door engels = niet nodig. Wel nog nieuwe talen 
ontdekt maar niet ontwikkelt. + veel talen sterven uit  
JA Taalvarianten; smstaal, chattaal, straattaal, jongerentaal ... 

C. Verschil, vroeger & nu : Vroeger = taal ontstond heel langzaam, vanuit gem. 
oertaal.  
Nu = nieuwe taal als hype. socioculturele fenomenen. ‘taaltje’ ontwikkelt zich snel, 

en   verdwijnt snel  
 

Webquest  
  

A. Eerste Germaanse klankverschuiving : Germanen gingen IE  medeklinkers 1

(=consonanten) anders uitspreken. nl. pof & wrijfklanken  

● Pater => vader ‘onverschoven p’  
● labium => lib ‘onverschoven b’  
● decem => tien ‘onverschoven d’ 
● plaats gevonden voor het uitvallen als afzonderlijke taal.  

1 IndoEuropese 



B. Oudste zin: Hebban olla uagola nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu 
uuat unibidan uue nu (1000)  

hebban : hebben  olla : alle  uagola : vogels nestas : nesten  
(a)nda : en thu : u  nu : nu  
 

● de meervoudsvorm is met an, niet met en 
● TIJD: 1000 
● Het oudnederlands was vooral spreektaal. Heel weinig teksten. Die waren vooral in 

latijn.  
 
C. Val van West-Romeinse rijk : 476 

Leidde tot grote volksverhuizingen bij Germanen. => nieuwe taalcontacten => nieuwe 
taalvarianten => ontstaan west / Noord en OostGermaans.  
 
 

D. Zin = niet oudste tekst  

 

PSALM LIV PSALM LIV 

Vs. 2. Gehori got gebet min ia ne furuuir bida 

mina. thenke te mi in gehori mi. 

Vs. 2. Hoor, God! mijn gebed, en verwerp niet 

mijne bede! denk tot (aan) mij en hoor mij! 

3. Gidruouit bin an tilogon in intro in mistrot 

bin fan stimmon fiundes in fan arbeide 

sundiges. 

3. Ontroerd ben ik in mijne bezigheden en 

mistroostig ben ik van de stem des vijands en 

van het leed (mij) van den zondigen 

(aangedaan). 

4. Uuanda geneigedon an mi unreht. in an 

abulge unsuoti uuaron mi. 

4. Want zij neigden op mij het onregt , en in 

verbolgenheid waren zij mij onzoet. 

5. Herta min gidruouit ist an mi. in forta 

duodis fiel ouir mi. 

5. Mijn hart is ontroerd in mij en de vrees des 

doods overviel mij. 

6. Forthta in biuonga quamon ouer mi. in 

bethecoda mi thuisternussi. 

6. Vrees en beving kwamen over mij en 

duisternis bedekte mij. 

7. In ic quad uuie sal geuan mi fetheron also 

duuon. in ic fliugon sal in raston sal. 

7. En ik zeide, wie zal mij geven vederen als van 

eene duif; en ik zal vliegen en zal rusten. 

 
● woordvolgorde : Vrijwel gelijk; vaste woordvolgorde en bepaalde woorden aan 

begin vd zin. Leunt dichter aan bij latijn dan hedendaags nederlands  
 

● vorming bevel : Ook aan begin vd zin, behalve als er bijwoord voor staat. Vorm is 
meestal de stam + klinker (i / e)  

 



● Hoe wist men naar welke persoon het ww vervoegd was : Door vorm van ww 
● Vergelijk tss ww in meervoudsvorm en zn in meervoudsvorm : gevormd door stam 

+ on of stam + an 
 

● hoe werden bezitsvormen gevormd : Die staat achter het woord waar het bij zit en 
wordt vervoegd volgens naamvallen.  

 
E. Tweede Germaanse klankverschuiving (500-1000)  

● creëerde splitsing in germaanse talen  
● verschuiving in bepaalde regio’s waar er germaans werd gesproken 
● stemlozen occlusieven ⇒ stemloze affricaten (pf, ts) en fricatieven (f, ss, ch)  
● bv verschil tss nederlands en duits : kopen = kaufen // tien = zehn // koken = 

kochen 
 
F. Kaartje + interpretaties  

● De verschuiving stopte aan de 
Bernratherlinie en maakt zo een 
verschil tss hoogduits en nederduits. 
(rond A’pen  
= nederduits / zuiden = hoogduits)  
 
 

● Isoglosse : een denkbeelige 
taalgrens => hier : Bernratherlinie 
 
 
 
 
 
 

 
 
G. Sint-Servaaslegende van Hendrik Van Veldeke  

● oudste MIDDELNederlandse tekst.  
● 11701181 

 
H. Delftse Bijbel  

Fragment uit de Delftse Bijbel (1477) Here ghedencke wat ons geuallen is: 
aenscouwe besich onsen lachter. Onse erueachticheit is gekeert ten vreemden 
luden: onse huyse ten luyde van buyten. Wi sijn weesen geworden sonder vader: 
onse moederen sijn als weduwen. Onse water droncken wi mit ghelde: ende onse 
houten cochten wi om ghelt. Wi worden mitten necken ghedreuen: den moeden en 
gafmen gheen ruste. Egipten gauen wi di hant ende die van assyrien: dat wi van 



brode ghesaedt worden souden. Onse vaderen sondichden ende si en sijn niet: 
ende wi hebben hare quaetheden ghedragen Dienstknechten hebben heerscappie 
bouen ons: nyemant en was die ons verloste van haren handen In onsen handen 
brochten wi broet mit ons: van des zwaerts aensichte inder wildernissen. Onse vel 
is verbrant als enen ouen vanden aensichte der tempeest vanden hongher. 

 
● Naamvallen : den moeden, onse moederen  
● Dubbele ontkenning : ende si en sijn niet 
● Clisis: pro en enclisis : pro = geen / enclisis = gafmen, vanden  

 
I. Verschil tss oud- en middelnederlands (periode met overgang = 1200 - 1500)  

Woordvolgorde van middel lijkt op dat van oud. de V is in oudnederlands een U 
● Gelijkenis = naamvallen  

 
J. Nieuwnederlands (periode met overgang = 1500 - 2000)  

Overgang van Middel naar Nieuw  
● Er kwamen tweeklanken  
● Naamvallen vallen weg  
● Nieuwe aanspreekvormen  
● Zinsconstructie is belangrijker  
● Dubbele negatie valt weg  

 
K. Gelijkenissen en verschillen tss nieuw en huidig  

= ⇒ Vocabulaire 
⇒ Zinsconstructie  

 
≠ ⇒ Nog steeds samengenomen klanken : ende  

⇒ Nog niet alle tweeklanken zijn er : hy  
⇒ uitgangen op d en t 

Alleen verschillen op gebied van spelling en ww  
 

Handboek : 2. Standaardtaal in de maak (p249)  
 
1. Lees tekst p 249  
 
A. Welke factoren zijn belangrijk voor de ontwikkelingen  
⇒ Boekdrukkunst : uitgevers wouden grote afzetmarkt daarom niet te dialectisch gekleurd 
⇒ Krant : massamedium moest voor iedereen toegankelijk zijn  
⇒ Onderwijs : schoolboeken hadden uniforme spelling, overal gebruikt  
 
B. Verschil in Nederlands tussen Vlaams en Hollands  
⇒ toen er keuzes moesten gemaakt worden ivm de taal lag het zwaartepunt in de 
provincie Holland. Daarom dat onze taal daardoor geinspireerd is. Door de Spaanse 



bezetting langs onze kanten kregen wij geen kans om een eigen taal te ontwikkelen. In de 
beregelde Nederlanse taal zitten dus elementen die niet eigen zijn aan het Vlaams.  
 

Werkboek p 160 - 161 (Herhaling van Webquest)  
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


