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Wat zie je in deze afbeelding van Sandro Del-

Prete?

http://www.fotolog.com/honeyonetwone/18728057/
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Communicatie 

Communicatie verloopt effectiever naarmate de 

interpretatie die de ontvanger aan de boodschap geeft, 

meer lijkt op de bedoeling die de zender met die 

boodschap had.



Het filter van je eigen cultuur: de 

communicatieve  conventie van handen 

schudden



President Hollande realiseert zich niet dat de Franse 

communicatieve conventie van wanneer je handen 

schudt nogal uniek is in de wereld 



• Overweeg om te beginnen met zelfde woord niet overlappend ebetekenis

al in Nederland, maar met VT nog erger, dus eerst 3 en 4 en dan 1 en 2. 

• Sapir whorf



Het filter van je eigen taal en cultuur: 

betekenis van woorden

1. Betekenisonderscheidingen
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Wat zijn de primaire kleuren en hoe noem je 

ze?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=_MEO6WlqBvmcuM&tbnid=BPs5b5Az4udOQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.evaoptic.nl%2Ftechniek%2Flichtabsorptie%2F&ei=5QpTUci5GcKl0AXTiICACg&bvm=bv.44342787,d.d2k&psig=AFQjCNGafzfS_6-4jE2HBuKUP6F7Zycbgg&ust=1364483022853041


Indeling kleurspectrum Ziftish (Polynesische 

taal



Verkeerslichten op groen (!) in Japan en in 

Nederland



.
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De klassieke voorbeelden van verschillen tussen 

talen in betekenisonderscheidingen Benjamin Lee 

Whorf



Termen voor to fry, to bake en to grill in het 

Japans

To fry To bake To grill

Met veel

Vet

Yaku

Met weinig

Vet

Itameru

Zonder vet Iru



Jamie Olivier in de leer bij Isao Yamada: “Ik 

ben toch net als jij aan het fryen? Wat zeur je 

nou over vet?”



Het filter van je eigen taal en cultuur: 

betekenis van woorden

1. Betekenisonderscheidingen

2. Associaties bij hetzelfde woord

Op betekenis niveau
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Associaties bij woorden

Stoel

Huis

Werk
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Associaties bij het woord werk

Nederlanders

1. Geld

2. Leuk

Vlamingen

1. Geld

2. Moe, vervelend
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Associaties bij het woord huwelijk



19

Associaties bij woord huwelijk

Nederlanders
Trouw, kinderen, liefde

Amerikanen
Liefde, begrip, partner

Japanners
Eindde van het leven, verplichtingen, 
vertrouwen

Fransen
Liefde, passie, sex
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Woordassociaties van  Nederlands- en 

Franstalige Belgische managers bij 

Nederlandse woorden

Woord Nederlands-

taligen 

 

Franstaligen Similarity 

Gesprek Communicatie 

Contact 

Conversatie 

Luisteren 

 

Onderhoud 

Bespreking 

Discussie 

Onderhandeling 

0.26 

Initiatief Actie Idee 0.29 
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Gedeeltelijke betekenisoverlapping bij hetzelfde 

woord



Het filter van je eigen taal en cultuur: 

betekenis van woorden

1. Betekenisonderscheidingen

2. Associaties bij hetzelfde woord

Op betekenis niveau

Op affectieve waarde niveau
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Welke verdieping ontbreekt? 
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Affectieve waarde bij getallen in 

China



Affectieve

waarde 

afhankelijk 

van klimaat
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Gezin op de burgwal in Delft 

(foto Roel Visser)



Geen idee wat het F-woord precies voor 

affectieve waarde heeft in de 

Angelsaksische wereld



Implicit Association test Harvard University

https://implicit.harvard.edu/implicit/



Het filter van je eigen taal en cultuur: 

betekenis van woorden

1. Betekenisonderscheidingen

2. Associaties bij hetzelfde woord

Op betekenis niveau

Op affectieve waarde niveau

3. Woordbetekenis
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Zelfde woord, andere betekenis
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Sexual relationship
http://www.youtube.com/watch?v=KiIP_KDQmXs

Participatiemaatschappij

Visite

Lopen (Vlaanderen sportland “Ik vertel je wanneer
je moet lopen en wanneer je moet wandelen”)

Kamer





Het filter van je eigen taal en cultuur: betekenis 

van woorden

1. Betekenisonderscheidingen

2. Associaties bij hetzelfde woord

Op betekenis niveau

Op affectieve waarde niveau

3. Woordbetekenis

4. Verschillende woorden voor gelijke begrippen binnen één taal



Woorden voor voeding in Nederland en 

Vlaanderen



albert-heijn.be



Wat zie je in deze afbeelding van Sandro Del-

Prete?

http://www.fotolog.com/honeyonetwone/18728057/


Hoge en lage context (Edward T. Hall)

In hoge context maatschappijen gebruikt men context en situatie 

voor de interpretatie van de boodschap

In lage context maatschappijen interpreteert men een boodschap 

voornamelijk op basis van de woorden die geuit worden 
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Cognitieve verschillen tussen Oosterse en Westerse culturen 

(Nisbett 2003, p. 44-45)

Oosterse culturen Westerse culturen

Waar ze op letten

en wat ze

percipiëren

Omgeving

Relaties

Objecten

Gebeurtenissen

Basisveronder-

stellingen over de

samenstelling van

de wereld

Een geheel Objecten
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Uit Nisbett (2003, p. 91)



Hoge context in Nederland
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Hoge contextculturen zien meer



42



43



44

Informatierijkheid, kanaal en context
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Communiceren door middel van eendjes. 

Wat betekent deze stand?
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Communiceren door middel van eendjes. Wat 

betekent deze stand?
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Communiceren door middel van deksels van 

potten-1
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Communiceren door middel van deksels van 

potten-2



Summaryy voor onderwijs



ShukranMerci de votre 

attentionHvala Mulþumesc


