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1000 meningen

Veeltaligheid in de grote stad 
vooral leuk voor stadsbewoners
In grote steden in Nederland en België zijn vandaag de dag op straat veel 
talen te horen en te zien. Uit onze enquête blijkt dat veel Nederlanders 
dat wel leuk vinden (circa 55 procent), maar minder Vlamingen zijn er 
voor te vinden (circa 40 procent). De helft van de Vlamingen vindt die 
meertaligheid niet prettig of zelfs bedreigend.
We wilden ook wel eens weten of mensen die midden in de stad wonen er 
anders tegenaan kijken dan mensen op het platteland. We hebben dat in 
Nederland kunnen navragen en het is zo.
Van de stedelingen is circa 60 procent positief tegen circa 35 procent 
van de mensen die buiten wonen. De buitenlui geven ook vaker aan zich 
onprettig te voelen bij al die talen die ze in de stad horen of zien, namelijk 
ruim 40 procent tegen nog geen 30 procent van de stedelingen. Het zal 
niemand verbazen dat mensen die zelf meertalig zijn, gemiddeld wat 
meer gecharmeerd blijken te zijn van de veeltaligheid in de steden dan de 
eentaligen.

Wat vind je ervan dat je zoveel talen 
hoort en ziet in de steden?
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Bakkerij of Bakery Shop?

Alleen is het soms andersom. Uit ander onderzoek blijkt dat zowel in 
Nederland als in Vlaanderen traditioneel Nederlandse namen (Floris, 
Sanne) gegeven worden aan kinderen in de stad, terwijl Engelse namen 
(Kevin, Kayleigh) juist vaker in de dorpen gegeven worden.
Hoe valt dat te rijmen? Op het platteland is men gemiddeld minder hoog 
opgeleid, zeggen sociologen. De mensen kijken veel tv en geven hun kin-
deren namen die ze daarvan kennen, misschien ook in de hoop dat hun 
kind daarmee vooruitkomt. Tegelijkertijd willen ze die wereld juist niet 
in hun straat hebben: hoe meer alles daar blijft zoals het altijd was, des te 
beter het is. “Ik weet wel, het is hun goeie recht”, zong Wim Sonneveld (in 
het Nederlands) in de jaren zestig over de dorpsjeugd die luisterde naar 
(Engelstalige) ‘beatmuziek’: “De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt 
me wat melancholiek.”
De hogeropgeleiden in de stad vinden Engelse namen voor hun eigen 
kinderen juist ordinair, maar ze vinden het dan wel weer prettig als hun 
straatbeeld er een beetje uitziet als Londen of New York.
Dat heeft allemaal waarschijnlijk niet eens zoveel met het Engels zelf te 
maken, maar meer met de sociale verhoudingen in onze eigen samenle-
ving. De een gebruikt een buitenlandse taal omdat de ander het niet doet, 
die juist weer Nederlands verkiest omdat de eerste dat niet doet. En zo gaat 
Floris naar de Bakery Shop, terwijl Kevin naar de bakker gaat, terwijl ieder 
de keuzes van de ander bespottelijk vindt.

0$5&�9$1�2267(1'253� |�Hoe ingewikkeld de mens in 
elkaar zit, zie je als je de stad en het platteland met elkaar ver-
gelijkt. Het lijkt zo overzichtelijk in deze Taalpeil-enquête: in 
de stad wonen de wereldburgers, die geen moeite hebben met 
een buitenlands woordje meer of minder in hun straatbeeld. 
De dorpeling is wat meer gesteld op de eigen traditie en houdt 
het bij het Nederlands.

‘We spraken     Hakka achterstevoren’

Op school leren en spreken ze 
Nederlands. Daarbuiten spre-
ken Surinamers gemiddeld 
nog eens meer dan twee thuis-
talen. Neem Helen Chang, die 
voor de Nederlandse Taalunie 
in Paramaribo werkt. Ze is 
van Chinese afkomst en leer-
de er zes. Plus twee geheim-
talen.

Als oudste, en tot mijn vierde ook 
enige kind in een gezin waarvan de 
ouders afkomstig waren uit China, 
heb ik als moedertaal het Hakka. 
Op school leerde ik Nederlands. 
Thuis spraken wij uitsluitend 
Hakka, eerst met zijn allen tegen 
allen, maar onder invloed van de 
school begonnen de vijf kinderen 
onderling steeds meer Nederlands 
te spreken en het Hakka werd alleen 
nog gebruikt om te communiceren 
met onze ouders en familie.

Kinderen en talen in Suriname
In 2011 was er een onderzoek 
onder Surinaamse schoolkinderen. 
In een enquête zei maar liefst 65 
procent van de kinderen van 9 jaar 
en ouder dat ze in hun dagelijks 
leven meer dan drie talen gebrui-
ken. Maar heel weinig kinderen, 
namelijk 1 procent, zeggen dat ze 
maar één taal spreken. Sommige 
talen worden eigenlijk alleen in een 
bepaald soort situaties gebruikt, 
bijvoorbeeld als je met je groot-
ouders spreekt. Dat geldt voor 
het Sarnami en het Javaans. Dat 
zijn de moedertalen van mensen 
die afkomstig zijn uit Brits- of 
Nederlands-Indië. Zij spreken die 
talen met hun kinderen en klein-
kinderen. Die kinderen en klein-
kinderen spreken onder elkaar 
meestal Nederlands of Sranan, en 
soms ook Engels. Heel veel kinde-
ren spreken met hun ouders meer 
talen en met hun vrienden ook.

MEERTALIG OPGROEIEN IN         SURINAME

Helen Chang en haar klas, schooljaar          1963 - 1964

Suriname: een meertalige omgeving 
is een verrijking
De meeste Surinamers vinden het een verrijking om in een meertalige 
omgeving te wonen. Of het lastig is als je dagelijks meer talen moet 
gebruiken? Nee, ongeveer 80 procent vindt van niet. En ongeveer  
65 procent vindt zelfs dat meertaligheid de beste kansen op succes biedt.

Wat vinden Surinamers van meertalig zijn?

eens geen meningoneens
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in het leven.
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Suriname: voor het eerst naar school 
en een nieuwe taal
We wilden wel eens weten hoe het 
gaat als je op de lagere school komt 
en je kent geen Nederlands. In onze 
steekproef hadden slechts 21 van de 
ondervraagde 130 Surinamers deze 
ervaring. Dat is geen aantal waar 
je keiharde conclusies aan kunt 

ontlenen. Maar hier volgt toch een 
kleine impressie. Zeven vonden het 
moeilijk om op school Nederlands 
te leren. Vijf noemden het een 
belemmering voor hun schoolsuc-
ces. Maar hoe dan ook: 16 zeiden: 
Nederlands leren was een verrijking.
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Ik spreek twee talen, lichaamstaal en Engels.
Mae West, Amerikaanse actrice en sekssymbool (1892-1980)


