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He fuile teringleider medt jou gravtakketievuskophun hebben 
is haatsticke foud wie hed ooc moed blijfen gotverdehoerenso
nen ik sal bij jouw eenz een hunnebet in je anes diewen goore 
fiese eickelhooft! 

De auteur ziet het gebruik van hun hebben als iets wat te 
vergelijken is met raar spellen en grove woorden gebruiken. De 
gemeenschappelijke factor lijkt een gebrek aan zorg voor de taal 
of wellicht een algemene hang naar platheid en grofheid. Mijn 
vraag aan de deelnemers van de masterclass "Taal in beweging" 
was om te kijken hoeverre er in dit bericht aan de taalkundigen 
sprake was van change from below en van change from above. 
Met change from above bedoel ik niet noodzakelijkerwijs een 
verandering die is ingezet door de hogere klasse, maar ik bedoel 
het zoals Labov het gebruikt: een min of meer bewuste taalver
andering. Volgens die definitie is in dit fragment vooral sprake 
van change from above. D~ auteur heeft zijn best gedaan zo 
raar mogelijk te schrijven. Wie in plaats van zoals, dat is geen 
'slip of the tongue', maar het resultaat van geploeter en naden
ken over hoe het fragment zo lelijk mogelijk kan worden. 

Sommige taalveranderingen zijn ook het resultaat van (een beet
je) nadenken en van min of meer bewuste keuzes. Het onderscheid 
tussen hen en hun is bijvoorbeeld uitgedacht en er zijn bijvoorbeeld 
Quakers die de oude Engelse aanspreekvorm thou weer gebruiken, 
omdat ze denken dat die aanspreekvorm beter bij God past. Ook in 
geheimtalen en andere groepstalen is vaak sprake van meer bewus
te taalverandering. Vaak liggen die veranderingen op woordniveau. 
Een wife heet in Cockney Rhyming slang trouble. Deze benaming 
is afgeleid van het op wife rijmende woordpaar trouble and strife. 
Om de afleiding voor buitenstaanders zo ondoorzichtig mogelijk 
te maken wordt niet het hele rijmende woordpaar gebruikt, maar 
aIleen het eerste, niet rijmende, deel, namelijk trouble. Zo wordt 
een nieuwe taal gecreeerd die aIleen verstaanbaar is voor de eigen 
groep. Die nieuwe woorden maken vergt inspanning. Change from 
above vergt vaak (een beetje) inspanning. ~ 

Er zijn ook taalveranderingen die onbewust opkomen. Die ver
gen geen inspanning. Er is niemand die bedacht heeft dat het weI 
lollig zou zijn als het Nederlands - net als veel andere talen - een 
rol aan bezieldheid ·zou geven. Niemand die gezegd heeft: laten 
we met hun aIleen naar mensen verwijzen en niet naar dingen. 
Die opkomende rol van bezieldheid in de keuze voor hun over
komt sprekers van een taal, onbewust. Er zijn mens en die 'hun 
hebben' -zeggers gemakzuchtig vinden. Dat impliceert dat mens en 
die 'zij hebben' zeggen hard werken. Dat is niet zoo Datzelfde on
bewuste taalvermogen dat ons nu het onderscheid in bezieldheid 
geeft, gaf ons eerst een onderscheid in naamvallen. Vanzelf. Eeu
wen lang kostte het zeggen van 'zij hebb~n' geen enkele moeite. 
En nu maken we een onderscheid in bezieldheid, vanzelf. 

Het onderscheid in naamvalsmarkering lijkt meer te verdwijnen 
uit het onbewuste taalsysteem. ]e kunt nog proberen om het oude 
systeem na te bootsen. Het nabootsen van het oude systeem vergt 
weI inspanning en zal op zijn hoogst deels succesvol zijn. Het 
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onbewuste is sterk. Het is een open vraag in hoeverre het zinvol 
is om zo'n oud systeem aan te leren. Er zijn mens en die het leren 
van een oud systeem onzin vinden. Voor het overbrengen van een 
boodschap is het niet nodig. Het benadeelt bovendien bepaalde 
groepen. Sommige groepen hebben het naamvalssysteem in hun 
onderbewuste cadeau gekregen. Waarom moet een ander zich 
aanpassen aan die conservatieve groep? Waarom je best doen 
op iets waarvan je weet dat het uiteindelijk toch gaat verdwij
nen? Over honderd jaar zeggen we toch allemaal 'hun hebben', 
waarom nu tegengaan wat uiteindelijk toch gebeurt? 

In de Volkskrant van 16 februari jl. schreef Aleid Truijens: 

Standaardtaal was een geweldige uitvinding, want zij verklein
de sociale verschillen. Iedereen die op school de taal van boe
ken en kranten had geleerd, kon voortaan meedoen, ongeacht 
sociale of etnische herkomst. 

Iemand die het naamvalssysteem niet in z'n onderbewuste 
heeft, kan dat systeem op bewust niveau nabootsen. Soci-
aal gezien kan die inspanning soms nuttig zijn en daarom is 
het waarschijnlijk goed dat een docent Nederlands een norm 
aanbiedt. Mooi zou het zijn als er daarnaast informatie is over 
hoe taal verandert en dat leerlingen zien hoe oordelen over taal 
verschillen per periode en per plek. U heeft en iullie hebben is 
nu correct Nederlands. Dat was het 100 jaar geleden niet. De 
Groningse consttuctie een rode een klinkt voor een spreker uit 
Amsterdam misschien gek. Die zou de constructie onlogisch 
of raar kunnen vinden. Maar dat oordeel raar zal niet geveld 
worden over de Engelse pendant 'a red one'. 

Er is niets inherents mis met de constructie 'een rode een'. 
Het is anders dan we gewend zijn. Afhankelijk van de vraag of 
sprekers van de afwijkende variant prestige hebben, oordelen we 
anders over die afwijking van onze eigen taalvariant. Het Engels 
is eerder aIleen 'anders', sommige dialecten vinden we juist weer 
eerder raar of schattig. Het zou mooi zijn als leerlingen zien, dat 
een oordeel als 'onlogisch', 'lelijk' of 'schattig' vaak niet een 
objectieve evaluatie vande taalconstructie zelf is, maar eerder 
een sociaal gestuurd oordeel dat te maken heeft met het oordeel 
over de sprekers die de constructie gebruiken. Een afwijkende 
constructie klinkt eerder lief als we de spreker lief vinden. 

Oordelen over constructies hangen niet aIleen van het beeld 
van de sprekers af. Het omgekeerde is ook waar. We beoordelen 
sprekers en schrijvers op hun taal. Een leerling wiens taal sterk 
afwijkt van de Standaardtaal kan het moeilijker hebben. Het is 
bovendien handig om een supraregionale schrijftaal te hebben. 
De idea Ie docent onderwijst wat mij betreft de norm en speelt 
daarmee een rol in 'change from above' maar laat daarnaast 
de betrekkelijkheid zien van die norm en laat vooral ook de 
schoonheid en de kracht zien van 'change from below'. 

Suzanne Aalberse 

Darwin en taal; de stem van de evolutie 
Taal is voortdurend in verandering. On
danks dat veel mensen taalverandering 
beschouwen als verloedering en ministers 
bel oven om eigenhandig veranderin-
gen tegen te houden ("Hun ziin laat ik 
mooi niet toe"; Plasterk in NRC-next, 

februari 2010) laat de taal zelf zich niet 
tegenhouden. Een recente en opvallend 
genoeg weinig bekritiseerde verandering 
zien we bij de tweede persoon enkelvoud 
van modale hulpwerkwoorden waar iii 
kunt, iii zult en iii wilt in de standaard-

taal worden ingehaald door resp. iii kan, 
iii zal en iii wil. De ontwikkeling van gii 
moogt naar iii mag is reeds voltooid. Wat 
hier gebeurt is, dat er een uniforme vorm 
geselecteerd wordt voor het enkelvoud 
van deze werkwoorden: ik kan, iii kan, 
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hij kan. We zien daarbij dat het gramma
tic ale kenmerk voor persoon verdwenen 
is uit de vervoeging van het hulpwerk
woord. Het is goed mogelijk dat ook het 
hulpwerkwoord hebben zich bij deze 
ontwikkeling zal aansluiten want jij heb 
en hij heb zijn reeds duidelijk hoorbaar 
in het taalgebied aanwezig, hoewel ze 
zich nog niet tot de standaardtaal hebben 
kunnen opwerken. 

Een vergelijkbare ontwikkeling vinden 
we bij de vervoeging van hoofdwerk
woorden in de dialecten van het Neder
lands, waarbij het aantal vervoegingen 
door de tijd heen lijkt af te nemen. Ook 
als we kijken naar de ontwikkeling van 
de Germaanse talen zien we een dergelij
ke ontwikkeling, waarbij het IJslands het 
oud-Germaanse, uitgebreide vervoegings
systeem het meest benadert, terwijl het 
Afrikaans aile vervoeging van zich he eft 
afgeschud. Er lijkt een tendens te bestaan 
om vervoeging geleidelijk uit de taal te 
laten verdwijnen. 

De cruciale vraag hierbij is natuurlijk: 
waarom gebeurt dat? Nergens in Germa
nie is sprake van een bewust plan om de 
inmiddels overbodig geworden verbuiging 
weg te laten. In veel gevallen zijn de spre
kers van een taal en zelfs de deskundigen 
zich er niet van bewust dat een dergelijk 
proces plaats heeft. Het is niet een geval 
van incidentele slordigheid of van onvol
doende beheersing van de taal. Het lijkt er 
op dat we het antwoord op de waarom
vraag kunnen vinden in het evolutionaire 
karakter van taalverandering. 

Vanuit evolution air perspectief ken
merkt verandering zich door een comb i
natie van (willekeurige) variatie, selectie 
op basis van contextuele factoren en 
reproductie van eigenschappen. Dat er 
op een klein grondgebied als dat van de 
Nederlandse taal zoveel variatie bestaat 
(zie bijvoorbeeld de taalatlassen van het 
Nederlands FAND/MAND/SAND) laat 
zien dat het Nederlandse taalsysteem veel 
mogelijkheden biedt voor het ontstaan van 
vrij willekeurig gedistribueerde varian
ten. Welke van deze varianten in staat 
zijn om te overleven is vooral afhankelijk 
van sociolinguistische varia belen waarbij 
het prestige van de groep die zich een 
bepaalde variant heeft toegeeigend een 
belangrijke rol speelt. Het kopieren van 
deze varianten geschiedt natuurlijk in het 
proces van taalverwerving, waarbij taal
leerders de taalvariant van hun taalonder
wijzers (moeder, omgeving) proberen te 
dupliceren. Zo goed als het evolutionaire 
algoritme in de biologie kan lei den tot 
verandering, zo geldt dat ook voor taal. 

Laten we terugkeren tot het proces van 
Germaanse deflectie. We zien een algeheel 

[vakTaal] NR r12 - 20ro 

proces van deflectie in het werkwoords
paradigma. Als we preciezer kijken naar 
wat er gebeurt, kunnen wc vaststellen dat 
cr sprake is van een reductie van gram
maticale kenmerken zoals geslacht, per
soon en gctal, tot zelfs het verdwijnen van 
verleden tijd in het Afrikaans. Hoe hangt 
dczc reductie samen met ccn evolutionair 
proces van taalverandering? We kunnen 
aantonen dat reductie van grammatic ale 
kenmcrkcn of degramlllaticalisatie niet 
een uniek verschijnsel is van Germaanse 
talen, maar wcreldwijd zichtbaar is. 

We zien deze verschijnselen vooral in 
situaties waarin er sprake is van tweede 

taalverwerving. Talen die expansie 
vertonen verliezen in dit proces meestal 
een deel van hun flectie. Dit geldt bij
voorbeeld voor talen als het Arabisch 
in Somalie, het Swahili in Kenya en het 
Quecha in Equador (Kusters 2003). Ook 
bij tweede taalverwerving binnen een 
taalgebied is deflectie een evidente eigen
schap, zoals blijkt uit het verdwijnen van 
adjectivale flectie-onderscheidingen bij 
tweede taalverwerving van het Neder
lands ("een aardige mcisje", "een mooie 
huis"). Verder is het zo dar bij het ont
wikkelen van nieuwe talen door volwas
sen sprekers de flectie meestal beperkt is 



(pidgins en creolen). Hetzelfde kunnen 
we zeggen voor taalontwikkeling na een 
taalstoornis (afasie van Broca) of voor 
wolfskinderen (Genie). Kennelijk is het 
zo dat voor volwassen sprekers een taal 
bij voorkeur bestaat uit losse, onverbogen 
woorden waarbij elk betekenisaspect 
zoveel mogelijk wordt vormgegeven door 
een afzonderlijk lexicaal element. Wij 
vinden dan ook dat synthetische talen 
met veel flectie 'moeilijke talen' zijn. 

De vraag is dan natuurlijk: waarom 
zijn niet aIle talen analytisch? Als dat 
makkelijker en natuurlijker is, dan zou je 
niet verwachten dat er ook talen zouden 
zijn die het tegendeel van analytisch zijn: 
synthetische talen met een ruime varia tie 
aan flectie. Toch blijkt iedere keer als we 
kleine, gei:soleerde talen uit Austronesie 
of de Kaukasus bestuderen dat ze buiten
gewoon 'complex' zijn in hun flectionele 
eigenschappen. Het antwoord op deze 
vraag zou kunnen liggen in een verschil 
in de manier waarop de repro due tie van 
taal plaats vindt. Uit de literatuur (o.a. 
Wexler 1998, Polisenska 2010) is bekend 
dat kinderen al in een heel vroeg stadium 
in staat zijn om hun werkwoorden en no-

mina correct te verbuigen. Dit verschijn
sel staat bekend als VEKI: Very Early 
Knowledge of Inflection. Kennelijk werkt 
kindertaalverwerving bij voorkeur met 
een synthetisch systeem - een systeem dat 
wij 'moeilijk' vinden - terwijl volwassen 
taalverwerving een duidelijke voorkeur 
vertoont voor een analytische organisatie. 

Mogelijk is dit verschijnsel een gevolg 
van het afnemen van de plasticiteit van 
de hersenen en geeft het aan dat taalver
werving tijdens de zogenaamde kritische 
periode op een principieel andere manier 
plaats vindt dan daarna, wat weer aanlei
ding is om te veronderstellen dat er sprake 
is van een biologisch bepaald taalverwer
vingssysteem. Een taal waarin taalverwer
ving aIleen kindertaalverwerving is, zal 
zich op grond van de aard van de repro
ductie geleidelijk aan ontwikkelen tot een 
synthetische taal. Ais dit juist is, dan ver
wachten we dat kinderen die een tweede 
taalleren veel minder problemen hebben 
met flectie-eigenschappen van de doeltaal 
dan hun ouders en andere volwassenen. 
En dat lijkt ook inderdaad het geval, zoals 
blijkt uit onderzoek naar vroege tweede
taalverwerving van het Nederlands. We 
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zien hier dus een interessant verschil tus
sen genetische evolutie en talige evolutie. 
Waar genetische reproductie een uniform 
proces is, lijkt talige repro due tie uit twee 
tegengestelde processen te bestaan, waar
bij de keuze afhankelijk is van de leeftijd 
van verwervlllg. 

Als we nu terugkeren naar de vervoe
ging van werkwoorden in Germaanse 
talen, dan kunnen we veronderstellen dat 
de rijkheid van het flectionele paradigma 
correleert met de mate van volwassen 
taalverwerving. Het is niet moeilijk om 
te zien dat deze stelling wordt bevestigd 
wanneer we kijken naar het IJslands 
tegenover het Afrikaans: een weinig toe
gankelijk en gei:soleerd eiland tegenover 
een taal temidden van vele andere talen. 
Of deze ontwikkeling voor het Neder
lands ook op korte termijn leidt tot hij 
heb valt nog te bezien, maar zolang het 
Nederlands een expansieve taal blijft, zal 
het vooral tekenen tonen van deflectie, 
wat de Nederlandse Taalunie of onze (in
middels ex-)minister van onderwijs daar 
ook over beslist. 

Hans Bennis 

Nederlands als tweede taal • beweging 
Zoals het Nederlands in beweging is, is ook het Nederlands als 
tweede taal (NT2) in beweging. Dat geldt in de eerste plaats 
voor het contact tussen Nederlandstaligen en anderstaligen en in 
de tweede plaats voor het taalbeleid, de taalvaardigheid en het 
onderwijs aan NT2-leerders. 

Wat het contact tussen Nederlanders en anderstaligen betreft 
kunnen we een onderscheid maken in varianten van het Neder
lands die in den vreemde zijn ontstaan en varianten die zich bin
nen Nederland hebben ontwikkeld. Voorbeelden van varianten 
die buiten NederJand zijn ontstaan zijn het Indisch-Nederlands 
en het Surinaams-Nederlands, elk met hun eigen kenmerken. 
Omdat het hier gaat om varianten die door verschillende etni
sche groepen gebruikt worden, kunnen we spreken van etnolec
ten. Maar de komst van omvangrijke groepen migranten naar 
Nederland gedurende de afgelopen vijftig jaar, heeft tot gevolg 
gehad dat er ook allochtone varianten van het Nederlands bin
nen Nederland zijn ontstaan. Dat geldt vooral voor de groepen 
met een groot aantal sprekers (Marokkanen en Turken) en heeft 
geleid tot een Arabisch-Nederlandse en een Turks-Nederlandse 
variant. Omgekeerd zien we dat het Arabisch en Turks zoals dat 
in Nederland door Marokkanen en Turken wordt gesproken 
ook beinvloed worden door het Nederlands. Marokkanen en 
Turken die naar het thuisland op vakantie gaan, krijgen dan 
ook vaak te horen dat hun Arabisch en Turks anders klinkt dan 
zoals het in het thuisland zelf wordt gesproken. 

Met betrekking tot de taalvaardigheid in het Nederlands van 
allochtonen zien we ook verschuivingen optreden. Door de bank 

genomen hebben allochtone leerlingen nog een forse taalachter
stand in vergelijking met hun Nederlandstalige leeftijdgenoten, 
maar de afgelopen jaren hebben ze een deel van die achterstand 
ingelopen. Deels komt dit doordat de allochtone leerlingen 
beter zijn geworden in het Nederlands, bijvoorbeeld wat hun 
leesvaardigheid betreft, anderzijds komt dit ook doordat de 
leesvaardigheid van autochtone Nederlandse leerlingen de laatste 
jaren is afgenomen. In de Kwaliteitsagenda VO van 2008 getiteld 
Onderwijs met ambitie is dan ook vastgelegd dat het aantalleer
lingen dat op het laagste niveau Ie est moet afnemen, terwijl er een 
stijging moet optreden in het aantalleerlingen dat op het hoogste 
niveau leest. Daarnaast wordt het taalonderwijs gei:ntensiveerd, 
worden er referentieniveaus met daaraan gekoppelde standaarden 
en toetsen ingevoerd en worden de exameneisen verscherpt. 

Voor het taalonderwijs betekent dat vooral dat moet worden 
ingezet op vergroting van de woordenschat van allochtone leer
lingen, in het bijzonder wat de school- en instructietaal betreft 
(woorden als aanvankelijk, verklaren, verschaffen en namelijk) 
en de algemene vak- en beroepstaal (spijsvertering, voedsel, 
afmeting, bevestigen). 

Een tweede punt van aandacht betreft de leesvaardigheid. 
Zwakke lezers met onvoldoende kennis van NT2 (zogeheten 
compenserende lezers) moeten vooral hun kennis van het Neder
lands vergroten. Schoolse lezers weten niet goed hoe ze leesstra
tegieen moeten inzetten; zij moeten oefening krijgen in beter 
leesgedrag. Probleemlezers ontbreekt het zowel aan vol do en de 
kennis van het Nederlands als aan kennis van leesstrategieen, en 
moeten op beide punten getraind worden. 
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