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Over het functionele karakter van taaltekens 
 
 
Sies de Haan 
 
 
Abstract - In modern linguistics the principle that the linguistic sign is arbitrary, is a neglected, mis-
understood truism. In fact, the arbitrary aspect of the linguistc sign is an epiphenomenon of its conven-
tional character. From the functional point of view of language as a means of expression, the linguistic 
sign is not arbitrary, but an instrument for making meanings available through forms for communication 
and cognition. The arbitrariness principle is one of the factors that underlie the divorce in modern 
linguistics between form and meaning oriented research. A divorce that passes over the principle of the 
unity of form and meaning, an indispensable guiding principle in linguistic research. 
 
Taalteken, De Saussure, arbitrair, conventioneel, functioneel 
 
 
1. De taalgebruiker snapt het niet 
 
De oratie van mijn Groninger leermeester Albert Sassen (1971) begint met wat hij 
een bekend verhaal noemt over een Groninger die na zijn eerste buitenlandse reis 
terugkeert in zijn geboortedorp. Deze Groninger kan er niet over uit dat in het 
buitenland de meest vreemdsoortige woorden gebruikt worden voor de meest 
alledaagse zaken. Bijvoorbeeld een mes, daar zeggen ze in Duitsland Messer tegen – 
dat lijkt er nog een beetje op – in Frankrijk zeggen ze couteau en in Engeland knife, 
en, zegt onze Groninger, dat roast d’r haildaal nait noa; wie zeggen hier gewoon 
van mes, en dat is ’t ook ja. Volgens Sassen is de pointe van dit en soortgelijke ver-
halen1 dat de taalbeschouwende taalgebruiker die erin optreedt, in zijn taalkundige 
onschuld onrecht doet aan een belangrijk grondbeginsel van de moderne taal-
wetenschap dat met name bekend is geworden door Ferdinand de Saussure, het 
beginsel namelijk dat een taalteken arbitrair is, willekeurig. Uit de vorm van het 
woord mes valt niets op te maken over de betekenis die erbij hoort: zie de uiteen-
lopende vormen (mes, Messer, couteau, knife) die in verschillende talen gebruikt 
worden bij die betekenis. Dit is, aldus Sassen, in de taalkunde een vrijwel alge-
meen aanvaard inzicht. De ten tonele gevoerde taalgebruikers menen evenwel ten 

                                                
1 Sassen verwijst hierbij naar Hocket (1958: 144): ‘What is the source of the misunderstanding of 
the nature of language when (a) an Englishman says ‘The French are such funny people. They call 
‘bread’ pain.’ When asked why this is funny, he replies ‘Oh, but it is bread, you know!’ Jakobson 
(1990: 411) voert overigens met een aan die van Sassen tegenovergestelde pointe een Zwitser-
Duitse boerenvrouw ten tonele die naar verluidt vroeg waarom haar Franse landgenoten kaas 
frommage noemen – ‘Käse ist doch viel natürlicher!’ Volgens Jakobson is deze boerenvrouw meer 
Saussuriaan dan De Saussure. 
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onrechte dat de vorm en de betekenis van een woord wel met elkaar verbonden 
zijn door een ‘rapport intérieur’, door een innerlijke samenhang. De vraag die ik 
hier aan de orde wil stellen, is of taalkundigen zich met dit soort anekdotes wel 
terecht enigszins vrolijk maken over dit soort taalbeschouwende taalgebruikers. Het 
perspectief waarbinnen het taalteken arbitrair is, is een heel specifiek perspectief 
waarbinnen taaltekens tamelijk abstract worden bekeken. Binnen een meer con-
creet perspectief waarin het taalteken in zijn functionaliteit wordt bekeken, is het 
helemaal niet arbitrair, maar de uitdrukking van een betekenis door middel van een 
vorm. In dit perspectief is het verband tussen vorm en betekenis een doel-middel-
verband. 

Hoe belangrijk is in de moderne taalwetenschap het arbitrariteitsbeginsel, dat in 
brede kring door taalkundigen voor kennisgeving wordt aangenomen? In een alge-
mene inleiding in de taalwetenschap als Appel e.a. (2002: 9, 13) wordt de arbitraire 
relatie tussen vorm en betekenis als het ware in het voorbijgaan genoemd als een 
kenmerk van natuurlijke taal. In de rest van het boek speelt dit kenmerk verder 
geen enkele rol. Keller (1995: 11) betreurt het dat beschouwingen over het taal-
teken ‘für die Sprachwissenschaft [...] weitgehend folgenlos waren’. Hij voegt 
daaraan toe dat ‘die Konsequenzlosigkeit der Zeichentheorie [...] für jedes [...] 
linguistische Paradigma in gleicher Weise zuzutreffen [scheint]’.2 Het arbitraire taal-
teken ontmoet dus vrij algemeen naast aanvaarding onverschilligheid. Van de kant 
van de taalkundigen die het arbitrariteitsbeginsel wel serieus nemen, ondervindt 
het beginsel in veel gevallen principiële kritiek: zie bijvoorbeeld Benveniste (1971), 
Bolinger (1965), Jakobson (1990) en Reichling (1966). 
 
 
2. Wat wil dat zeggen, ‘het taalteken is arbitrair’? 
 
Zoals Sassen aangeeft, is het De Saussure die het principe van het arbitraire taal-
teken in de moderne taalwetenschap heeft geïntroduceerd (De Saussure 1960: 97-
102). Hij begint zijn uiteenzettingen over de aard van het taalteken met de om-
schrijving ervan als een vereniging van een begrip en een klankvorm, als een men-
tale eenheid, betrokken in interpretatie en productie van taal: het taalteken als een 
tweeledige mentale eenheid waarin de beide elementen nauw samenhangen, elkaar 
oproepen. ‘Que nous cherchions le sens du mot latin arbor ou le mot par lequel le 
latin désigne le concept ‘arbre’, il est clair que seuls les rapprochements consacrés 
par la langue nous apparaissent conformes à la réalité [...]’ (De Saussure 1960: 99). 

Vervolgens poneert De Saussure het arbitraire verband tussen vorm en be-
tekenis als het eerste principe dat het taalteken beheerst. Het begrip ‘mes’ uit 
Sassens voorbeeld is volgens dit principe niet met de klankvorm [mεs] verbonden 

                                                
2 Je zou kunnen zeggen dat, nadat het (Europees) structuralisme van het taalwetenschappelijke toneel 
is verdwenen, de notie ‘taalteken’ in de taalkundige theorievorming geen richtinggevende rol meer 
speelt. Het behoort niet tot de begrippen die de verschillende onderzoekskaders kenmerken. 
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volgens een inherent verband. In beginsel kan dit begrip even goed door elke 
andere reeks spraakklanken worden weergegeven, zoals blijkt uit de vormen in een 
aantal andere talen: knife, couteau, Messer.3 Jakobson (1990a: 411) wijst erop dat dit 
een taalvergelijkend perspectief in het spel brengt dat strijdig is met De Saussure’s 
definitie van de ‘langue’:  

  
Saussure’s fundamental demand for an intrinsic linguistic analysis of any idiosynchronic 
system obviously invalidates the reference to sound and meaning differences in space 
and time as an argument for the arbitrary connection between the two constituents of 
the verbal sign. 
 

Het tegendeel van het arbitraire taalteken is bij De Saussure het gemotiveerde 
taalteken, waarbij vorm en betekenis volgens een bepaald principe natuurlijk met 
elkaar samenhangen. Het is een vast gebruik in de taalkundige literatuur om dit 
signe motivé te demonstreren aan de hand van het verschijnsel onomatopoësis. De 
(klank)vorm van het woord koekoek is een talige weergave van het geluid dat de 
betreffende vogel maakt. Dit maakt dat er in dit geval een niet-willekeurige samen-
hang is tussen vorm en betekenis. 

Onomatopeeën figureren zo bij de uiteenzetting van het arbitrariteitsprincipe 
als uitzondering op dat principe. Sassen (1971: 3) kiest hier een voorzichtige 
formulering: bij onomatopeeën zou het volgens hem zo kúnnen zijn dat uit de 
vorm iets valt op te maken over de betekenis die ermee samenhangt. Interessant 
genoeg ziet De Saussure (1960: 101-102) onomatopeeën niet als tegenvoorbeeld 
voor het arbitraire karakter van het taalteken. Zeker bij zuivere klanknabootsende 
woorden als miauw, woefwoef, boem en tiktak4 hebben we volgens hem niet te maken 
met organische elementen van het taalsysteem. Bovendien zijn ze als benaderende 
en min of meer conventionele nabootsingen van bepaalde geluiden in zekere mate 
arbitrair. Ze verschillen dan ook van taal tot taal: vergelijk ons kukeleku bijvoor-
beeld met het Engelse cock-a-doodle-do of het Franse cocorico. 

Met name dit laatste punt is van belang. Als grondslag van een teken zijn 
arbitrariteit en gemotiveerdheid aan elkaar tegengesteld. Maar arbitrariteit en 
gemotiveerdheid zijn geen absolute eigenschappen zoals blijkt uit De Saussure’s ka-
rakterisering van onomatopeeën: de klanknabootsingen zijn benaderend, en zijn 
min of meer conventioneel; en daarmee zijn ze in zekere mate arbitrair. We zien 
hier dat De Saussure een verband legt tussen arbitrariteit en conventionaliteit.5 Het 
conventionele karakter van het taalteken is de keerzijde van zijn arbitrariteit. 

                                                
3 Vergelijk de volgende passage bij De Saussure (1960: 100): ‘à preuve les differences entre les 
langues et l’existence même de langues differentes: le signifié ‘bœuf’ a pour signifiant b-ö-f d’un 
côté de la frontière, et o-k-s (Ochs) de l’autre’. 
4 Een vogelnaam als koekoek is in afgeleide zin een klanknabootsing. Tussen de vogelnaam en de 
vormelijk identieke klanknabootsing bestaat feitelijk een metonymisch verband.  
5 Zie hierover Keller (1995: 146-159), die overigens zijn hand overspeelt als hij conventie koppelt aan 
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3. Semiologie en semiotiek: twee versies van de algemene tekenleer 
 

3.1. Semiologie 
 
Met deze beschouwingen van De Saussure over het signe arbitraire en het signe 
motivé bevinden we ons op het terrein van de door hem nodig geachte sémiologie, 
een algemene tekentheorie waarin het taalteken een modelfunctie kan vervullen. 
Het onderwerp van de Saussuriaanse semiologie wordt gevormd door systemen 
van arbitraire tekens. Feitelijk is, aldus De Saussure (1960: 100-101), elk expressie-
middel dat in een gemeenschap wordt gebruikt, in beginsel gebaseerd op traditie, 
of – wat op hetzelfde neerkomt – op conventie. Neem bijvoorbeeld beleefdheids-
vormen, die vaak een bepaalde natuurlijke expressiviteit hebben, maar niettemin 
door regels zijn vastgelegd. Het zijn deze regels, niet de intrinsieke expressieve 
waarde, die hun gebruik een verplicht karakter geeft. 
 

On peut donc dire que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres 
l’déal du procédé sémiologique; c’est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus 
répandu des systèmes d’expression, est aussi le plus caractéristique de tous; en ce sens la 
linguistique peut devenir le patron général de toute semiologie [...]. (De Saussure 1960: 
101) 

 
We zien hier een analogie met de opmerkingen van De Saussure over onomato-
peeën: deze mogen tot op zekere hoogte een klanknabootsende waarde hebben, 
ze worden feitelijk vastgelegd door regels, en aan die regels ontlenen ze hun 
tekenkarakter. Het arbitraire karakter van het taalteken hangt dus samen met het 
conventionele karakter ervan. Tussen vorm en betekenis bestaat geen natuurlijk 
verband, maar een door conventies, regels bepaald verband. 
 
3.2. Semiotiek 
 
Er is een groot verschil tussen de Saussuriaanse semiologie, waarin het taalteken 
centraal staat, en de door de Amerikaanse filosoof Peirce geïnspireerde semiotiek, 
waarin een algemene tekennotie centraal staat, waaronder een reeks uiteenlopende 
gevallen van tekens moeten worden gerangschikt,6 en waarbinnen woorden en 
andere taaleenheden gezien kunnen worden als een afzonderlijke categorie van 
taaltekens. Een ander verschil betreft het tekenbegrip. Het Saussuriaanse teken is 
tweedimensionaal: zijn taalteken is een twee-eenheid van een begrip en een 
(klank)vorm. Het semiotische teken is eendimensionaal; het omvat uitsluitend de 

                                                                                                                 
de filosofische explicatie die David Lewis van deze notie geeft: de taalkundige relevantie ervan is niet 
duidelijk, en zij is voorwerp van veel filosofische discussie (zie Rescorla 2011). 
6 Alston (1964: 50) geeft 14 voorbeelden als illustratie van dit punt. De volgende drie voorbeelden 
geven daarvan een indruk: (i) ‘Potscherven zijn een teken van menselijke bewoning’, (ii) ’Dit is een 
schema van een hogedrukmotor’, (iii) ‘Schaken is de naam van een spel’. 
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materiële, waarneembare vorm, samenhangend met enerzijds een begrip en ander-
zijds een ding in de werkelijkheid. De semiotische driehoek vormt een model van 
deze tekennotie. Peirce’ meest toegankelijke7 definitie van die algemene tekennotie 
luidt: ‘Een teken is iets dat voor iemand staat voor iets anders in een bepaald 
opzicht of hoedanigheid’. 

Alston (1964: 50-61)8 geeft een kritische analyse van deze abstracte tekennotie, 
waarop de semiotische benadering gebaseerd is, een notie die buiten de taalweten-
schap opgeld doet in diverse cultuur- en sociale wetenschappen. Alston bespreekt 
verschillende pogingen om de kenmerken te expliciteren waarmee de algemene 
tekennotie over de verschillende gevallen zou moeten generaliseren. Zijn conclu-
sie is dat deze pogingen weinig vruchtbaar zijn.  
 

If there is a point in classing them9 together, it is not because of any feature common to 
them all, but because of a ‘family resemblance’ between them in respect to several 
different features, none of which is shared by all. (Alston 1964: 53) 

 
Binnen het perspectief van ‘familiegelijkenissen’ zijn anders dan bij een unifice-
rende benadering verschillen tussen diverse gevallen van ‘tekens’ even belangrijk als 
overeenkomsten. 

Alston brengt de verdeling van uiteenlopende teken-gevallen over subcatego-
rieën in verband met de bekende drievoudige categorisering van Peirce in termen 
van index, icoon en symbool. Gevallen van het type (i) in noot 5 vallen onder de 
noemer index, door Peirce omschreven als een teken dat naar zijn object verwijst 
krachtens het feit dat het werkelijk door dat object beïnvloed is, door Alston 
(1964: 55) geherformuleerd als gebaseerd op een feitelijke correlatie tussen teken 
en object. Kenmerkend voor indices is dat zij eventueel voor communicatieve 
doelen gebruikt kunnen worden, maar dat hun tekenstatus daar niet op gebaseerd 
is. Potscherven kunnen redelijkerwijs en volkomen terecht worden opgevat als aan-
wijzing voor vroegere menselijke bewoning omdat er tussen beide een feitelijke 
correlatie bestaat, maar tegelijkertijd ligt het niet voor de hand dat die potscher-
ven geproduceerd zijn om het idee van menselijke bewoning kenbaar te maken. 

Gevallen van het type (iii) in noot 5 vallen onder de noemer symbool, door 
Peirce omschreven als een teken dat teken is door het feit dat het als teken gebruikt 
wordt. Een uitspraak als (iii) kan gerechtvaardigd worden door te laten zien dat 
schaken op een zodanige manier gebruikt wordt dat het als naam dient voor een 
bepaald spel. Er is niets buiten de regels van de Nederlandse taal dat maakt dat 
schaken de naam is van dat spel (Alston 1964: 54). Het is duidelijk dat voor uit-
spraken van het type (i) een heel ander soort rechtvaardiging geldt als voor die 
van type (iii). 

                                                
7 Alston (1968: 438). 
8 Zie ook Alston (1967). 
9 them = ‘de uitlopende gevallen die onder de noemer teken worden geschaard’. 
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Het symbool in de zin van Peirce komt overeen met het arbitrair-conventionele 
teken van De Saussure. Volgens Alston (1964: 56-58) kan dit symbool gekarakteri-
seerd worden als conventioneel, mits we oppassen voor allerlei onjuiste associaties 
die de term conventioneel met zich meedraagt, als zou een conventie een overeen-
komst inhouden, in dit geval tussen taalgebruikers, en welbewuste afspraken en 
collectieve beslissingen. Voor Alston geldt net als voor De Saussure dat ‘conven-
tioneel’ gelijk staat aan ‘gebaseerd op regels, op traditie’. Een symbool ontleent zijn 
betekenis aan regels die in de betreffende gemeenschap gelden en die het gebruik 
van het symbool bepalen. Het conventionele karakter van taal heeft niets van doen 
met een overeenkomst tussen taalgebruikers om bepaalde vormen voor bepaalde 
betekenissen te gebruiken of iets dergelijks.10 Het gaat veeleer om “current prac-
tices” om bepaalde vormen in combinatie met bepaalde betekenissen te gebruiken 
(Alston 1967: 440). ‘Conventioneel’ wil in verband met taal zeggen ‘voortkomend 
uit een taaltraditie’. Het gaat om stilzwijgend aanvaarde regels. 

Gevallen van het type (ii) uit noot 5 vallen onder de noemer icoon, door Peirce 
omschreven als een teken dat naar zijn object verwijst louter krachtens zijn in-
trinsieke kenmerken in plaats van een causaal of een conventioneel verband. Het 
is duidelijk dat een teken alleen krachtens zijn eigen kenmerken naar een object 
kan verwijzen als teken en object met betrekking tot deze kenmerken overeen-
komst vertonen (Alston 1964: 58). Dus het schema en de hogedrukmotor moeten 
bepaalde overeenkomsten vertonen, wil er een iconisch verband tussen beide 
bestaan, met name een structurele overeenkomst in termen van onderdelen van 
de motor en ruimtelijke relaties tussen die onderdelen. 

Het zal duidelijk zijn dat in zo’n geval ook conventies in het geding zijn (Alston 
1964: 58). Deze betreffen hier de wijze waarop onderdelen van de motor en ver-
bindingen tussen die onderdelen in het schema worden weergegeven. Om het 
schema goed te kunnen lezen, kan het nodig zijn om deze conventies in een 
legenda te expliciteren. Alston (1964:59) komt tot de conclusie dat er geen zuivere 
iconische tekens zijn, maar alleen combinaties van iconische met symbolische 
elementen. Om het iconische van een teken te kunnen interpreteren als naar iets 
verwijzend middels overeenkomsten, is het nodig om te weten wat als overeen-
komstig moet worden opgevat, of in welk opzicht als overeenkomstig. We zien 
hier een overeenkomst met De Saussures beschouwing over beleefdheidsvormen 
en onomatopeeën. Ook in Alstons analyse kan een icoon alleen als teken func-
tioneren krachtens een conventioneel element. 
 

Uit het voorgaande wordt duidelijk waarom de Peirciaanse semiotiek juist binnen 
de taalwetenschap geen rol van betekenis speelt. De algemene tekennotie die 
daarin opgeld doet, lijkt weinig vruchtbaar, zoals ook Alstons analyse laat zien. 

                                                
10 Zie hoe De Saussure (1960: 101) benadrukt dat arbitrair niet als strekking heeft dat de vorm van een 
teken afhangt van de vrije keuze van de taalgebruiker. Integendeel, het ligt niet in de macht van de 
taalgebruiker om ook maar iets te veranderen aan een binnen een taalgemeenschap gevestigd teken. 
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Als we de semiotische tekentypologie opvatten als een verzameling van catego-
rieën zonder een overkoepelend categorie, dan is alleen de categorie van de taal-
tekens van belang voor de taalwetenschap. Deze categorie staat centraal in de 
Saussuriaanse semiologie. Zoals reeds opgemerkt (zie par. 2 en noot 2) heeft echter 
ook deze tekentheorie geen noemenswaardige invloed binnen de hedendaagse 
onderzoekskaders in de taalwetenschap. Daarmee blijven belangrijke inzichten 
onbenut bij het zoeken naar meer inzicht in taal en talen. 
 
 
4. Het functionele karakter van het taalteken 
 

4.1. Taal als institutie 
 
We zijn erop uitgekomen dat arbitrair de negatieve keerzijde is van conventioneel. 
‘Conventioneel’ biedt een positieve karakterisering van de band tussen vorm en 
betekenis, namelijk als ‘vastgelegd door regels’. Deze regels berusten op ‘current 
practices’ van taalgebruik, voortgekomen uit een bepaalde taaltraditie. Taal als 
een systeem van tekens kunnen we dienovereenkomstig zien als een stelsel van 
conventies, regels, die taalgedrag mogelijk maken en sturen. Zo bekeken is taal 
wat in de sociologie heet een institutie, een structuur of mechanisme dat mede 
vorm geeft aan de sociale ordening. Instituties worden gekenmerkt door een 
sociaal doel, waarvoor de institutie gedragsregels verschaft. 

Taal kan, in al haar aspecten, alleen begrepen worden binnen dit institutionele 
perspectief (vergelijk Searle 1969: 50-53). Binnen dit perspectief spreekt het vanzelf 
dat taal niet een materieel verschijnsel is, al maakt taal gebruik van geluid als pri-
mair uitdrukkingsmiddel. Dat materiële aspect bestaat uitsluitend als middel voor 
het overbrengen van betekenis. Taal, in al haar aspecten, kan, aldus Jakobson 
(Waugh 1976: 17), alleen begrepen worden binnen een functioneel perspectief: taal 
vervult, in Jakobsons formulering, de functie van een inter- en intra-individueel 
middel voor communicatie en cognitie Daarop berusten de intrinsieke eigenschap-
pen ervan. 

Meer in het bijzonder betekent dit dat elk element van taal een rol speelt samen-
hangende met die communicatieve functie; geen enkel element is, aldus Jakobson, 
arbitrair in die zin dat het geen bijdrage levert een het communicatieve functioneren 
van taal. Het bestaan van bepaalde vormen in taal is niet te herleiden tot iets anders 
dan het dragen van een betekenis. Vanuit een intern linguïstisch gezichtspunt is het 
verband tussen vorm en betekenis niet arbitrair, maar binnen het taalsysteem 
noodzakelijk.11 Alleen vanuit een extern gezichtspunt kan het taalteken als arbitrair 
worden gekwalificeerd. Vergelijk in dit verband het ‘arbitraire’ aspect van de regels 
voor verplaatsen van een pion bij het schaakspel. Voor een schaker zijn die regels 
de enige werkelijkheid. De bewering dat die regels ook anders hadden kunnen zijn, 

                                                
11 Waugh (1976: 46-47).  



 Sies de Haan              

 

110 

heeft een hoog academisch gehalte. Op vergelijkbare wijze is er voor de taalge-
bruiker niets arbitrairs aan het taalteken. 
 
4.2. Het niet-arbitraire taalteken nader bekeken12 
 
Het functionele karakter van taal is bepalend voor de intrinsieke eigenschappen 
ervan en van haar samenstellende elementen. Taalvormen zijn geen van nature 
gegeven vormen, maar functionele vormen. Het zijn vormen die vorm zijn krach-
tens het gebruik dat wij ervan maken.  

‘De woordvorm is geen waarneembaar aspect van een individuele zaak, welke 
dan ook, maar [...] de woordvorm is een functionele vorm ten opzichte van de 
kennis die de taalgebruiker van de betreffende taalbouwsels heeft’ (Reichling 1966: 
39). Doordat de leden van een bepaalde taalgemeenschap een bepaalde betekenis 
op een bepaalde groep van spraakklanken projecteren, maakt die groep een woord-
vorm uit, aldus Reichling (1966: 30). De betekenis geeft aan de woordvorm als 
zodanig zijn bestaan. Reichling spreekt in dit verband van de vormbepalende functie 
van de betekenis: een taalvorm dankt zijn bestaan aan het feit dat hij in een be-
paalde taal dienst doet als middel om een bepaalde betekenis in het spraakgeluid 
te markeren. 

Een voorbeeld: de klankformatie riem vertegenwoordigt wel een Nederlandse 
taalvorm en de klankformatie liem niet, omdat de eerste wel en de tweede niet een 
betekenis markeert in het Nederlands.13 Een taalvorm is een middel dat tot doel 
heeft een bepaalde betekenis manifest te maken. Alleen in die samenhang is een 
taalvorm gegeven. De markeringsfunctie van een bepaalde vorm is niet gebaseerd 
op deze vorm zelf. 

De afhankelijkheid tussen vorm en betekenis is echter wederkerig: een beteke-
nis is alleen manifest via de bijbehorende vorm. Op zichzelf is een betekenis niet 
waarneembaar. ‘Het semantische aspect van taal is een zeker ‘weten’ bij spreker 
en hoorder, dat betrokken is op bepaalde vormen’ (Reichling 1962: 11). ‘Tradi-
tioneel verstaat men onder betekenis: de kennis die gepaard gaat met het gebruik 
van taalvormen’ (p. 10). Bijvoorbeeld de kennis verbonden met de Nederlandse 
vorm tafel, ‘(in ’t algemeen) meubelstuk, bestaande uit een horizontaal blad, dat 
op één of meer poten rust, om daarop wat te zetten, te leggen of daaraan wat te 
verrichten’ (Den Boon e.a. 2005). Tegenover de vorm die waarneembaar is aan het 
spraakgeluid, heeft zo’n betekenis alleen een begripsmatig karakter. Als zodanig 
wordt een betekenis alleen door bemiddeling van een vorm toegankelijk, intersub-
jectief aanwezig. Dit leidt tot de onscheidbaarheid van vorm en betekenis: ‘Une 
unité materièlle n’existe pas que par le sens, la fonction dont elle est revêtue [...] 

                                                
12 Zie noot 10. 
13 Hier ga ik voorbij aan het door Van Dale als gewestelijk bestempelde werkwoord liemen ‘met leem 
bestrijken’. 
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Inversement [...] un sens, une fonction n’existe que par le support de quelque form 
matérielle’ (De Saussure 1960: 192-193). 
 
 
5. De eenheid van vorm en betekenis 
 
Het verwijt aan de Groninger uit Sassens verhaal dat deze onrecht doet aan het 
arbitrariteitsbeginsel uit de moderne taalwetenschap, als hij stelt dat het woord 
mes de meest natuurlijke aanduiding is voor een bepaald type snijwerktuig, heeft, 
zoals hierboven betoogd, een hoog academisch gehalte. Het taalteken kan alleen 
vanuit een extern gezichtspunt als arbitrair worden gekwalificeerd.Vanuit een intern 
linguïstisch gezichtspunt is het verband tussen vorm en betekenis niet arbitrair: een 
taalvorm dankt zijn bestaan aan het feit dat hij in een bepaalde taal dienst doet als 
middel om een bepaalde betekenis in het spraakgeluid te markeren, en een bete-
kenis is alleen manifest, toegankelijk, intersubjectief aanwezig via de bijbehorende 
vorm. 
 

It is precisely, then, the so-called superficial observers of language who are right. They 
will not view as language either a group of sounds devoid of any meaning, or an idea 
that is not expressed; a word is of interest to them in the first place as the expression of 
an idea, ‘idea’ in the broadest sense of the term [...]. (Jakobson 1990b: 87) 

 
Taal is een sociaal instrument dat een individu binnen een taalgemeenschap in 
staat stelt tot taalgebruik krachtens collectieve normen. In zijn betoog over de on-
veranderlijkheid van het taalteken stelt De Saussure (1960: 104-108) dat de vorm 
van een teken voor de taalgemeenschap die het gebruikt, niet vrij is, maar voor-
geschreven. De afzonderlijke leden van een taalgemeenschap en de taalgemeen-
schap als collectief hebben geen zeggenschap over ook maar een enkel woord. 
Individu en gemeenschap zijn gebonden aan de taal zoals die is overgeleverd. 
Welke periode we ook nemen, aldus De Saussure, hoe ver we ook teruggaan in de 
tijd, taal verschijnt altijd als een overlevering uit de voorafgaande periode. Feitelijk 
is taal bij geen enkele gemeenschap anders bekend dan als een voortbrengsel, 
overgeleverd door vorige generaties, en als zodanig te aanvaarden. Dit maakt het 
begrijpelijk en gerechtvaardigd dat een taalgebruiker de tekens van zijn moedertaal 
als natuurlijk en niet-toevallig ervaart. 
 

‘The assumption of the arbitrariness of the sign has had its causes and its effects’, 
aldus Bolinger (1965: 231). Hij meent dat het arbitrariteitsbeginsel zijn oorsprong 
vindt in de historisch-vergelijkende taalwetenschap, of althans er in hoge mate 
door bevestigd is: voortdurende waarneming van verschillende vormen voor 
dezelfde betekenis leidde tot de conclusie dat het verband tussen vormen en 
betekenissen willekeurig is. Als het meest verreikende gevolg van het arbitrariteits-
principe ziet Bolinger de scheiding tussen linguïstiek en semantiek: als het teken 



 Sies de Haan              

 

112 

arbitrair is, kunnen vormen gescheiden van hun betekenis worden bestudeerd: ‘in-
deed, to attempt to involve meanings in the study of forms is to invite confusion’ 
(Bolinger 1965: 232). Overigens heeft de gedachte dat grammatica onafhankelijk 
van betekenis kan worden bestudeerd, er weer toe geleid dat betekenis onafhanke-
lijk van grammatica, gescheiden van vormen wordt bestudeerd. 

De gedachte dat vanuit een intern linguïstisch gezichtspunt het verband 
tussen vorm en betekenis niet arbitrair is, leidt tot een heel andere conclusie 
over het taalonderzoek. Vandaar dat het zeer betreurenswaardig is voor de 
hedendaagse taalwetenschap dat met het structuralisme ook het tekenidee uit 
de taalkundige theorievorming is verdwenen, en daarmee de gedachte van de 
onscheidbaarheid van vorm en betekenis, een belangrijk richtinggevend principe 
voor het grammatica-onderzoek. 
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